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 دةسثَيكدانيشتين  ثرؤتؤكؤلي
 4/6/0225رَيكةوتي  شةممة

نيشذذتنانيي كوردسذذتاني اَيذذرا  بذذة   ئةجنومذذةني4/6/2115 بذذةياني رؤ ي شذذةممة رَيكذذةوتي لذذةي سذذةر (01) كاتذذذمَير
كذذةما  . د)حمنذذا دذذادر ابذذاا   بذذة ئامذذادةبووني بذذةَرَي   , سذذةرؤكي ئةجنومذذةن و اذذانان رشذذاد م ذذ  بذذةَرَي   سذذةرؤكايةتي
خذولي   دةسذثَيكي دانيشذتين  , سذكرتَيري ئةجنومذةن   بةَرَي  فرسذ  ادذا ابذاا    , جَيطري سةرؤكي ئةجنومةن و( كةركووكي

 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي, دووةم

 :كار بةرنامةي
ي ئةجنومةني 0992ي هةمواركراوي ساَلي (0)لة ثَيَرؤي ناوخؤي  مارة( 21)ي ماددة(0)بَرطة حوكنةكاني بةثَيي   

خولي  دةسثَيكيبةرنامةي كاري دانيشتين  دادةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري , نيشتنانيي كوردستاني اريا 
 :دا بةم شَيوةية بَي 4/6/2115 رَيكةوتيشةممة  نيوةَرؤي رؤ يي ثَيش(01)كاتي لة دووةم

 .كردنةوةي دانيشتنةكة بة ضةنا ئايةتآ لة دورئاني ثريؤز-0

 .يةك دةديقة بَياةنط وةستان بؤ رَي لَيناني طياني شةهيااني كوردستان واريا -2

ناام بانط دةكا بؤ سوَيناخواردني سةرؤكي ثَيشووي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اريا  بة تةمةنرتين ئة-3
ياسايي وسةرؤكايةتي كردني كاتيي دانيشتنةكةو، دواي ئةم يةكة يةكةي ئةناامان بانط دةكرَين بؤ سوَيناخواردني 

 .ياسايي

 .سةرؤكي كاتي، دةرطاي خؤثاآلوتن بؤ ثلةي سةرؤكي ئةجنومةن و جَيطرةكةي و سكرتَيري ئةجنومةن دياردةكات-4

داخستين دةرطاي خؤثاآلوتن دياردةكات و، كاغةزَيكي مؤركراو دةداتة هةر ئةناامَيكي ئامادةبوو بؤ  سةرؤكي كاتي،-5
 .هةَلبذاردني ئةنااماني دةستةي سةرؤكايةتي

 .دوو ئةناام كة تةمةنيان لة هةمووان كةمرتبآ، بة سذذذذةرثةرشتيي سذذذذذذةرؤكي كاتي دةنطةكان جيادةكةنةوة-6

جنامي دةنطاانةكة بؤ هةَلبذاردني سةرؤك و جَيطري سذذذذذةرؤك و سكرتَيري ئةجنومةن  سذذذةرؤكي كاتي، ئة-7
 .ئاشذذذذذذذكرا دةكات و داوايان ىَل دةكات بَين لة شذذذذوَيين تايبةت بة دةستةي سةرؤكايةتيي دابنيشن

 .اريا -وتةي رَي دار سةرؤكي هةَلبذَيردراوي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني-8

 .ي رَي دار سةرؤكي كؤماري اريادي فياراَليثةيظ-9

 .ثةيظي رَي دار سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي اريا -01

 .ثةيظي رَي دار سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني اريا  -00
 .ثةيظي رَي دار نوَينةري سكرتَيري طشتيي نةتةوة يةكطرتووةكان -02
 .ثةيظي رَي دار سةركردةي هَي ة فرةَرةطةزةكان -03
 .ثةيظي رَي دار سةرؤكي ئةجنومةني باآلي شؤَرشي ئيسالمي -04
 .ثةيظي رَي دار سةرؤكي ح بي ئيسالمي اريادي -05
 (.سكرتَيري ح بي شيواي اريادي)ثةيظي رَي دار حةميا مةجيا مووسا -06
 .ثةيظي  ب ووتنةوةي سؤشياليس  اةرةبي -07

 .وونةوةي فياراَلي باشوورئةمينااري طش  كؤب, ثةيظي رَي دار بادر ياسني - 08
 .ثةيظي رَي دار مسعود بارزاني -09
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 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
لة سةرةتادا ضةنا ئايةتَيكي دورئاني ثريؤز لة اليةن بةَرَي  مامؤستا مةال جرجيس , بةناوي خواي بةخشناة وميهرةبان

 . دةخوَينرَيتةوة با ب ةرمَي
 :بةَرَي  مةال جرجيس

 .ةتي دورئاني ثريؤزي خوَيناةوةكورتةيةك لة ئاي
 :رؤ  نوري شاويس. بةَرَي  د

 .تكا دةكةم دةديقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهياان و خوَينانةوةي سورةتي فاتيحة
 .ثةرلةمانتاراني بةَرَي , ميوانة بةَرَي ةكان

شتنانيي كوردستاني هةردوو خؤم زؤر بة بةختةوةر دةزامن بة ناوي دةستةي سةرؤكايةتي و ئةنااماني ئةجنومةني ني
بةخَيرهاتنَيكي طةرمتان بكةم و سوثاسي ئةرك كَيشان و ماناووبوونتان بكةم , خو  خولي يةكةم و خولي طواستنةوة

بة تايبةتي بةخَيرهاتين طةرممان بؤ بةَرَي  سةرؤك , لةم دانيشتنةي كردنةوةي خولي دووةمي ثةرلةماني كوردستان
, حاضم سةرؤكي كؤمةَلةي نيشتنانيي اَيرادي.بةخَيرهاتين طةرممان بؤ بةَرَي  د,   تاَلةبانيكؤماري اَيرا  بةَرَي  جةال

هةروةها بةَرَي  ئةشرةف دازي و نوَينةري كؤماري ئيسالمي و نوَينةري وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا و طش  
 .ميوانة بةَرَي ةكاني تر

 .هةروةها بةخَيرهاتين طةرمي جةنابي سةرؤك بارزاني دةكةم, مدووبارة سوثاسيان دةكةم و بةخَيرهاتنيان دةكة
 .…بةَرَي ان

هةتا دوايني دانيشتين لة  0992ي حوزةيراني 4ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان لة خولي يةكةمي خؤياا لة رؤ ي 
رف  ناوخؤي سةرةَراي بارودؤخي نالةباري كوردستان و اَيرا  ضةناةها كَيشة و ط, دا 2115ي نيساني  7رؤ ي 
                                                                                                                                                                                                                                                   ,                                                                                                                            هةرَيم

بة بَرواو متنانةيةكي ثؤاليينةوة ئةركة مَيذووييةكاني خؤي طةياناة ئةجنام و بة ثَيي توانس  وةك دةزطايةكي ياسايي 
, لة ثاراستين دةوارة و دةسكةوتةكاني هةرَيم و ضةسثاناني سةروةري و دةسةآل تي ياسادا كردووة وو شةراي بةشااري 

كة طرينطرتينيان جاَرداني بَرياري , سةدان ياسا و بَرياري زؤر طرنطي لةبةر ةوةناي طةلي كوردستان دةرضوواناووة
لة دواي نةماني شةَري ناوخؤش يةكَي  يةكَري ي  هةروةها, سيستةمي فياراَلي بوو لة ثةيوةناي هةرَيم بة ناوةناةوة
دانيشتين سازداو بة ثةرؤشةوة رؤَلي ئةكتيظ و كاريطةري ( 58)بؤ ثةرلةمان طةَرايةوة و لةماوةي خولي طواستنةوةياا 

 .طَيَراوة بؤ ئاشتبوونةوة و ئاسايي كردنةوةي رةوشي كوردستان بةطش 
 .…بةَرَي ان

كة ئةجنومةني نيشتنانيي اَيرا  بؤ يةكةجمار بة شَيوةيةكي دميوكراتي و , ا لة رؤ َيكاالةم بؤنة مَيذوويية ثريؤزةد
ئازادانة سةرةَراي هةَرةشة و ثيالن وتاوانةكاني تريؤريس  و دو منانيشاا لة اليةن زؤرينةي طةالني اَيرادةوة 

بة بةشااري كردني طش  ثَيكهاتةكاي  حكومةتَيكي نيشتنانيي بة شَيوةي تةوافق, هةَلبذَيردراوة و دةس  بة كاربووة
طةالني اَيرا  دامةزرَينراوة وكورد و اةرةب و نةتةوةكاني ديكة برايانة و يةكسان لة ماف و ئةرك دا لة يةكطرتنَيكي 
ئارةزوومةناانة لة كؤماري اَيرادي دميوكراتي فياراَلياا دة ين و سةر لة نوَي نيشتنانَيكي ئازاد و طةشةسةناو و بنيات 

 .ةنَينةوةد
 …بةَرَي ان

لةم رؤ ةدا كة خولي دووةمي ثةرلةماني هةرَيني كوردستان دةس  ثَياةكات ثريؤزبايي طةرم ئاراستةي نوَينةراني 
واتة ثةرلةمانتارة بةَرَي ةكان دةكةم و هيواي سةركةوتنيان لةم ئةركة طرنطة بؤ دةخوازم و لة , راستةدينةي طة 

طةالني , ن و اَيرادي فياراَلي لة تريؤر و تاوانة ضةثةَلةكاني تريؤريستان ثاك بَيتةوةيةزداني مةزن داواكارم كوردستا
اَيرا  لة سةركةوتنَيكةوة بؤ سةركةوتنَيكي تر هةنطاو بهاوَيذن و هةمووان بة ماف و ئاماجنة نيشتنانيي و 

 .نةتةوةييةكانيان شاد بن
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هةر . انةوة بارزانيي نةمر و كاك ئياريسي هةردةم لةياددروود بؤ سةرجةم شةهياة سةبةرزةكامنان لةسةرووي هةموو
 .بذي اَيرادي دميوكراتي فياراَ , بذي كوردستان, بذي كورد. شاد و سةركةوتووبن

 ..بةَرَي ان
هةروةها بةطةرمي بةخَيرهاتين نوَينةري وآلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا دةكةم كة ئةمَرؤ هاتووة و ئامادةية لةم 

داوا لة بةَرَي  بابةتاهريشَيخ جةال  دةكةم كة طةورةترين ئةناامي , ةها طش  ميوانة بةَرَي ةكاني تريشهةرو, ثةرلةمانة
 .ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستانة بة اومر ب ةرمَي سوَيناي ياسايي خبوات

 :بةَرَي  بابةتاهري شَيخ جةال 
 بةناوي خواي طةورة وميهرةبان

َينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي كوردستاني اَيرا  و من بابةتاهري شَيخ جةاللي حةفيا سو
 .لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

داوا لة بةَرَي  ظيان سلينان حاجي بشار دةكةين كة ب ةرمَي بؤ سوَينا خواردن و هةروةها بةَرَي  ضنار سعا ابااللة با 
 .ب ةرمَي بؤ سوَينا خواردن

 :ن سلينان حاجي بشاربةَرَي  ظيا
من ظيان سلينان حاجي بشار سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةرٍََِي  ضنار سعا ابااللة

ار سعا ابااللة سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و من بةرٍََِي  ضن, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  بابةتاهري شيخ جال 
 .داوا لة ئةناامةكان دةكةين كة يةكة ناويان دةخوَينرَيتةوة  ب ةرموون سوَيناي ياسايي خبؤن

 :نا رشاد م  بةَرَي  اانان حم
من اانان حمنا رشاد م   سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 (:كنا  كركووكي. د)بةَرَي  حمنا دادر ابااللة 

سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ( كنا  كركووكي.د)حمنا دادر ابااللة ناسراو بة من , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  خورشيا سليم شَيرة
ةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و من خورشيا سليم شَيرة سوَينا بَي بة يةزداني م, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  فرس  ادا ابااللة

من فرس  ادا ابااللة سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .يية باآلكاني بكةمخاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنا

  :ابااللة دادر عثمانبةَرَي  
سوَينا بَي بة يةزداني ( اومساني باني ماراني)ابااللة دادر ناسراو بة  عثمانمن , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :ن حمنا ابااللةبةَرَي  كويستا

من كويستان حمنا ابااللة سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
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 :بةَرَي  رفع  ابااللة دةرةش
ةرةش سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و من رفع  ابااللة د, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  حمسن الي اكرب

من حمسن الي اكرب سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةمكوردستاني 

 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 
ادا بارزاني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة   عثمانمن ادهم , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :ن خالص شيخ جوادئاريا. بةَرَي  د

ئاريان خالص شَيخ جواد بارزاني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة . من د, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .يةكَي  طة  و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  احسان ابااللة داسم
سان ابااللة داسم سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و من اح, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  شهاب ابااللة صايق

  و من شهاب ابااللة صايق سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :حمنا دزةيي طاهربةَرَي  مسكؤ 
حمنا دزةيي سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  طاهرمن مسكؤ , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :َي  طيالس حمي الاين حمنا غريببةَر

من طيالس حمي الاين حمنا غريب سوَينا بة يةزداني مةزن كة ثارَي طاري لة يةكَي  , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .طة  و خاكي كوردستاني اَيرا  و بةر ةوةنايية باآلكاني دةكةم

 :حمنا سعيا جامبازطارق  بةَرَي 
حمنا سعيا جامباز سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة   طارقمن , نبةناوي خواي طةورة و ميهرةيا

 .و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د

لة يةكَي  طة  و سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري  رمضانناصح غ ور . من د, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :شكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د
شكرية رسو  ابراهيم سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و . من د, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كاني بكةمخاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآل
 :بةَرَي  ارام رسو  مامنا

من ارام رسو  مامنا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
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 :بةَرَي  شيخ اللة ابراهيم شيخ اللة
من شيخ اللة ابراهيم شيخ اللة سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  , رةيانبةناوي خواي طةورة و ميه

 .و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  بكر فتاح حسني

يةكَي  طة  و خاكي  من بكر فتاح حسني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :ادا باشا خضربةَرَي  ظيان 
ادا باشا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  خضرمن ظيان , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .ةمخاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بك
 :بةَرَي  رشاد ادا ابراهيم

من رشاد ادا ابراهيم سوَينا ب بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :طردي عثمانبةَرَي  مجيل حمنا 
طردي سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة   عثمانمجيل حمنا  من, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  كاكة امساايل انر سيا

يةكَي  طة  و  من كاكة امساايل انر سيا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  شريين اباالردن دينو
من شريين اباالردن دينو سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .ي بكةمخاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكان
 :بةَرَي  اباالردن امساايل سليم

من اباالردن امساايل سليم سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  شكري صاحل متر
من شكري صاحل متر سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , نبةناوي خواي طةورة و ميهرةيا

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  شرد  ابااللة حوَي ي

َي  طة  و من شرد  ابااللة حوَي ي سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةك, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  سوزان شهاب نوري
من سوزان شهاب نوري سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :  كريم حبري ابااللةبةَرَي

من كريم حبري ابااللة سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
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 :بةَرَي  حمنا رفع  اباالردن
اباالردن سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و من حمنا رفع  , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي شريوان ناصح ابااللة حياري

كَي  من شريوان ناصح ابااللة حياري سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة ية, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .طة  و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  نازناز حمنا اباالقادر
من نازناز حمنا اباالقادر سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .بكةم خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني
 :مصطفىبةَرَي اباالكريم ابوبكر 

من اباالكريم ابوبكر مصط ى سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  فتاح ابااللة نقشبناي
من فتاح ابااللة نقشبناي سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , هرةيانبةناوي خواي طةورة و مي

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  امساايل حمنود ابااللة

ارَي طاري لة يةكَي  طة  و من امساايل حمنود ابااللة سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ث, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  طوَلناز ا ي  دادر
من طوَلناز ا ي  دادر سوَينا بة يةزداني مةزن كة ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .اني دةكةمكوردستاني اَيرا  و بةر ةوةنايية باآلك
 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از

من اوني كنا  سعيا ب از سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  بارزان ابااللة نصراللة
من بارزان ابااللة نصراللة سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , يهرةيانبةناوي خواي طةورة و م

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  دلَير امساايل حقي شاويس

مةزن ثارَي طاري لة يةكَي   من دلَير امساايل حقي شاويس سوَينا بَي بة يةزداني, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .طة  و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :حمنا الي مصطفىبةَرَي  فخرية 
حمنا الي سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة   مصطفىمن فخرية , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .ةر ةوةنايية باآلكاني بكةمو خاكي كوردستاني اَيرا  و لة ب

 :بةَرَي  مجا  حمنا داسم
من مجا  حمنا داسم سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
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 :بةَرَي  حمنا صاحل امساايل
من حمنا صاحل امساايل سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , و ميهرةيانبةناوي خواي طةورة 

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :ليبةَرَي  انر اباالردن ا

اري لة يةكَي  طة  و من انر اباالردن االي سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي ط, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  خةمان زرار اسعا
من خةمان زرار اسعا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .ةمكوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بك
 :امني طاهربةَرَي  زرار 

امني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي  طاهرمن زرار , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :رمضان عبدالرمحن حممد رضا. بةَرَي  د
سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة  رضااباالردن حمنا  رمضان.دمن , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .يةكَي  طة  و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :صاد  طاهربةَرَي  شعبان حمنا 

ري لة يةكَي  طة  صاد  سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طا طاهرمن شعبان حمنا , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :معروف مصطفىبةَرَي  جع ر 
معروف سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  مصطفىمن جع ر , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كةمخاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني ب
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود

من حمنا حاجى حمنود سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  نسرين دة صاحل
صاحل سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي محه من نسرين , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :طالبانينوري مجيل . بةَرَي  د

سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  طالبانينوري مجيل . من د, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةمخا

 :بةَرَي  حسني حمنا رشيا
من حسني حمنا رشيا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :يلسلينان خل خضربةَرَي  

سلينان خليل سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  خضرمن , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
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 :بةَرَي  مريم حسن ابراهيم
ةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و من مريم حسن ابراهيم سوَينا بَي بة ي, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :ادا دا بابان فؤاد. بةَرَي  د

ادا دا بابان سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  فؤاد.من د, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .ا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةمخاكي كوردستاني اَير

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
من حمنا فرج ادا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  رشيا كريم رشيا

من رشيا كريم رشيا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , ة و ميهرةيانبةناوي خواي طةور
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  تاظطة دا الي
َي  طة  و خاكي من تاظطة دا الي سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةك, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  حمنا ادا صاحل

من حمنا ادا صاحل سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :دلري حمنا شريفبةَرَي  
من دلري حمنا شريف سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا

نا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و من خليل ابراهيم حمنا سوَي, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  ثةخشان ابااللة حسني
من ثةخشان ابااللة حسني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .ي اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةمخاكي كوردستان
 :بةَرَي  مجا  مشعون ايليا

من مجا  مشعون ايليا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :اينبةَرَي  كرخي جنم الاين نورال
من كرخى جنم الاين نورالاين سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  روميو ح يران نيسان

نا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و من روميو ح يران نيسان سوَي, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
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 :بةَرَي  باي ار ملكو اوهان
من باي ار ملكو اوهان سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةمكوردستاني 
 :بةَرَي  اناراوس يوخنا طورطيس

من اناراوس يوخنا طورطيس سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  اسعا شاكر امني
من اسعا شاكر امني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :حمنا صاحل توفيق طلعتبةَرَي  

ة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و حمنا صاحل توفيق سوَينا بَي ب طلعتمن , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  طالوَيذ شابا ججي
من طالوَيذ شابا ججي سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .بةر ةوةنايية باآلكاني بكةمكوردستاني اَيرا  و لة 
 :ادا حمنا امني عثمانبةَرَي  

ادا حمنا امني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  عثمانمن , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  صربية غ ار امني
من صربية غ ار امني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , اي طةورة و ميهرةيانبةناوي خو

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةٍرَي  هيوا صابر ادا

اري لة يةكَي  طة  و خاكي من هيوا صابر ادا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي ط, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  سهام انور ولي
من سهام انور وىل سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  مجا  يوسف بوتاني

من مجا  يوسف بوتاني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :سعيا خمنورير طاهر بةَرَي  غ و
سعيا خمنورى سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة   اهرطمن غ ور , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  باثري كامال سلينان

ة  و خاكي من باثري كامال سلينان سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  ط, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
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 :سعااللة فضيلة رمضانبةَرَي  
سعاا  سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  فضيلة رمضانمن , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :َرَي  مال سعاالاين مال اباا  مولودبة

من مال سعاالاين مال اباا  مولود سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .طة  و خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :ابراهيم عثمانبةَرَي  ايان 
ابراهيم سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  عثمانمن ايان , ة و ميهرةيانبةناوي خواي طةور

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  فارو  كريم فتاح

ي لة يةكَي  طة  و خاكي من فارو  كريم فتاح سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طار, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بريوت خضربةَرَي  شكرية 
بريوت سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  شكريه خضرمن , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  سردار صباح بوزو هةركي

من سردار صباح بوزو هركي سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :سيف الاين طلعت خضربةَرَي  
سيف الاين سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  طلعت خضرن م, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  حامت حمنا جان حسن

 طة  و من حامت حمنا جان حسن سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  ضرؤ الى دة امني
امني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  محهمن جرو الى , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :اخر مجا  انور بةَرَي 

من آخر مجا  انور سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  ا الاين سليم خاياا
نا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و من ا الاين سليم خاياا سوَي, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  انور حمنا غ ور

من انور حمنا غ ور سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةمكوردستاني اَيرا  
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 :بةَرَي  رم ية ادا رشيا
ادا رشيا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي  رمزيهمن , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  ااد  حمنا امني
من ااد  حمنا امني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , ةورة و ميهرةيانبةناوي خواي ط

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  بارزان حمنا دادر

ري لة يةكَي  طة  و خاكي من بارزان حمنا دادر سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طا, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  اري  اباا  ادا
من اري  اباا  ادا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .بكةم كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني
 :بةَرَي  كوردستان ثريداود دادر

من كوردستان ثريداود دادر سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  شودي حسني ابراهيم
من شودي حسني ابراهيم سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , انبةناوي خواي طةورة و ميهرةي

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  سامل حمنا الي

  و خاكي من سامل حمنا الى سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  روبيتان ابراهيم روستم
من روبيتان ابراهيم روستم سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :خضرةَرَي  هالة سهيل ب

سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي  خضرمن هاله سهيل , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  دادر ا ي  حمنا امني
امني سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و من دادر ا ي  حمنا , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :سعيد خضربةَرَي  دادر 

سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي  خضرمن دادر ا ي  , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .َيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةمكوردستاني ا

 :بةَرَي  حمنا حكيم جبار
من حمنا حكيم جبار سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
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 :بةَرَي  مشسة سعيا حمنود
سعيا حمنود سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  مشسهمن , واي طةورة و ميهرةيانبةناوي خ

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 :بةَرَي  حسن بابكر ادا

طاري لة يةكَي  طة  و خاكي من حسن بابكر ادا سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :امحد رضابةَرَي  اباالردن 
سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  رضامن اباالردن ادا , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .كاني بكةمخاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآل
 :بةَرَي  كذاَ  جميا دادر

من كذا  جميا دادر سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي , بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان
 .كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم

 :بةَرَي  حمنا توفيق رحيم
توفيق رحيم سوَينا بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و  من حمنا, بةناوي خواي طةورة و ميهرةيان

 .خاكي كوردستاني اَيرا  و لة بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم
 .ئَيستاش خوشك و براياني بةَرَي  دةرطاي ثاآلوتين سةرؤك و جَيطر و سكرتَيرةكةي دةكةينةوة

 (      :كنا  كركوكي. د)بةَرَي  حمنا دادر ابااللة

 .من بةَرَي  كاك اانان م   تةرشيح دةكةم بؤ سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان
 :رشاد م   بةَرَي  اانان حمنا

كنا  تةرشيح دةكةم بؤ جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي .منيش جةنابي كاك د, كنا .زؤر سوثاس بؤ كاك د
 .كوردستان

 :بةَرَي  خورشيا سليم شرية
 .ادا ابااللة ترشيح دةكةم بؤ سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستانمن كاك فرس  

 :بةَرَي  بابةتاهري شيخ جال 
تكا لة خوشك و برايان دةكةين ئَيستا دةرطاي ثاآلوتن , ئاطادارمان بكات, ئَيستا كَي ماوة خؤي تةرشيح بكات, سوثاس

, ديارة كةس نيية, َيك لة برادةرةكاني تةرشيح بكاتدادةخةين ئةطةر كةسي تر هةية با خؤي تةرشيح بكات يان يةك
تكا , لةبةر ئةوةي كة ئةم سَي برادةرة دةرضوون و كةس نيية مونافسيان بَي , لةبةر ئةوة دةرطاي تةرشيحنان داخس 

 .دةكةين كة هةرسَيكيان ب ةرموون بؤ جَيطاكانيان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
ئومَياةوارين بتوانني لة ئاس  , كنا  و كاك فرس  سثَيردرا ئةو ئةركة.اسي ئةو متنانةية دةكةين كة بة من و دسوث

 .ئةو بةرثرسياريةتية دابني
 .جةنابي مام جةال  سةرؤكي كؤماري اَيرا 

جةنابي , كوردستان ئينشائةَلآل بةم ن يكانة سةرؤكي هةرَيني, جةنابي كاك مسعود سةرؤكي ثارتي دميوكراتي كوردستان
 .دكتؤر حاضةم سةرةكي ئةجنومةني نيشتناني اَيرا 

ميواناني بةَرَي  , نوَينةراني ئةمريكا و بةريتانيا و كؤماري ئيسالمي ئَيران. ميوانة بةَرَي ةكان و جةنابي ئةشرةف دازي 
اياني خؤشةويس  ئةنااماني بر, بةطةرمي بة خَيرهاتنتان دةكةم, لة كوردستاني توركيا و ئَيران و دةرةوةي وآلت
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, سةرةكي هةردوو حكوومةتي كوردستان, مةكتةبي سياسي ثارتي دميوكراتي كوردستان و يةكَي  نيشتناني كوردستان
 .طش  اليةكتان بةخَيربَين, سكرتَيرو نوَينةراني ح بة سياسيةكاني كوردستان و اَيرا 

هةناَيكيان هاتوون زؤر بةخَيربَين و هنَياَيكيان نةهاتوون , نزؤر لةو ميوانانةي كة بَريار بوو لة طةَلنان بةشاارب
لةوانة دؤس  دَيريين كورد مةدام ميرتان كة بة ئينَيلَيك سآلوي بؤ , داواي لَيبوردنيان كردووة, نامةيان ناردووة

هةروةها , انيهيواي خواستووة كة سةركةوتووبَي  لة كارةك, سآلوي بؤ طةلي كوردستان ناردووة, ثةرلةمان ناردووة
دؤستاني ,  مارةيةكي زؤر لة لَيثرسراواني اَيرا  و هَي ة سياسيةكان و ح بة سياسيةكاني كوردستان و اَيرا 

سآلو و رَي يان ناردووة و تةمةنايان كردووة كة , طةلةكةمان لة دةرةوة كة نةيان تواني لةبةر كةمي كات ئامادةبن
ثةرلةمانيش كة ئةمَرؤ لة , طةلةكةمان ئةركي هةمووماني طةورةتر كردووةئةم دةرفةتة هاتؤتة ثَيش , سةركةوتووبني

شان , ئومَياةوارين بتوانَي  وةكو دةسةآلتَيكي ياسادانان رؤَلي خؤي ببييَن, خولي دووةمي هةَلبذاردني دةس  ثَياةكات
سايي كردني كؤمةَلطةي مةدةني لة بةيا, بةشاني دةسةآلتي راثةَرانان و دادوةري لة خ مةتيكردني طةلي كوردستان دابَي

لةجياتي هةمووتان بة طةلي كوردستان , ديارة من دوو وشةم هةية, لة خ مةت كردني هاووآلتياني كوردستان, كوردستان
يةكةم داواي لَيبوردن دةكةين كة ثةرلةمان دواكةوت لة دانيشتين دةبواية ثَيش سَي مانط و نيو لة ئَيستا , بَلَيم

خَيرةكةش ئةوةبوو بة طيانَيكي برايةتي و دؤستايةتي و تةحالويف , هةناَي جار بة خَير دةطةَرَيتةوةبةآلم , دابنيشَي 
, بةخَير طةَرايةوة, بناغةي سةركةوتين ئةو ثةرلةمانة لةو دواكةوتنةدا, ثةرلةمانةكةمان دةس  ثَياةكات, سرتاتيذيةوة

نَيواني هةردوو سةركردةي , دستان ئَيستا بة هَي ترة لة جاراننَيوان ثارتي دميوكراتي كوردستان و يةكَي  نيشتناني كور
بؤ ئةوةي بتوانني هةموو اليةكنان خ مةتي طةلةكةمان , بةَرَي  مام جةال  و كاك مسعود زياتر بةرةو ثَيش ضووة

كةمان دَلنيا هةموو طةلة, لةبةر ئةوة لةو كاتةدا كة داواي لَيبوردن دةكةين لة دواكةوتين دانيشتين ثةرلةمان, بكةين
لةثَيش هةمووشيانةوة , دؤناغي سةركةوتين ديار و لةبةرضاوة بؤ طةلةكةمان, دةكةين كة ئينشائةَلآل دؤناغي داهاتوو

هةموومان دةبَي  خةبات بكةين بة شَيوةيةك بَي  هةموو مافةكاني , ئةو دةستوورةي كة ضاوةَروان دةكرَي  بنوسرَي 
ناوضةكاني تري كوردستان بطةَرَينةوة سةر , بةمافةكاني دميوكراسيةوة, راَليةتةوةطةلةكةماني تيا دياربكرَي  بة فيا

دووةم دسةم ئةوةية ئةم سةركةوتنانةي بؤ طةلةكةمان دابني كراوة و , تريؤر لةناو بربَي  ئينشائةَلآل, هةرَيني كوردستان
و رَي  بؤ هةموو طةلي كوردستان و طةلي  لَيرةوة سآلو, طةيشتؤتة ئةجنام دةرزاري خوَيين شةهيااني طةلي كوردستانة

يان ئةوانةي بة تةمةني درَيذي خؤيان , لة ثَيش هةمووشيانةوة شةهيااني ثةرلةماني كوردستان, اَيرا  دةنَيرين
ئومَياةوارم لة , هةزار سآلو و رَي  بؤيان كة  يانيان بةخ  كرد بؤ طةلةكةيان و بؤ نيشتنانةكةيان, وةفاتيان كردووة

 . طة  دابني بة هةموو اليةكنانخ مةتي 
ئَيستاش ثَيش ئةوةي دسةكةم تةواو بكةم لةبريم ضووبوو بة خَيرهاتين نوَينةري ثارتةكان بكةين زؤر بةخَير بَين 

 .داوا لة مام جةال  سةرؤكي كؤماري اَيرا  دةكةين كة وتةكةي خؤي ثَيشكةش بكات. بةسةرضاو
 :اري اَيرا سةرؤكي كؤم/ بةَرَي  مام جال  تاَلةباني

 .ببورن لةسةرةتا بة اةرةبي دسة دةكةم
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ايها االخوة و االخوات
يبوي افتتباا اوجم سلبل وطبك     , احييكم و اهنئكم من صميم القلب  بافتتباا اسلبل البوطك الكوردسبتاني   يبوي  بار ي       

راجيبا  لكبم يويبل سلسبكم ارب منبق حقيقبي و       , املقببورة كوردستاني   ظالي العراق الدامل   عهد الدكتا ورية اسرمبة  
فعاجم الداء مهاكم و الدفاع عن حقوق اجلماهري الشعبية الكوردستانية و العراقية و  عزيز الوحدة الوطنيبة الكوردسبتانية و   

 .العراقية معا 
اب عببدة و قوميببات كورديببة و ان سلسببكم املنت بب   ريببة و املمثببل و اسسببد ملقولببة شببدة الببورد مببن حيبب   ثيلببه الحببز  

هبو سلبل رباره مهما به   مرحلبة حساسبة مبن  باري          ,  ركمانية و كلدو آشورية و حبذا لو كانت العربيبة مبن ضبمنها   
فبننن ييعبا  نواجبه شبر االرهباب املصبدر       , عراق الدرقراطية و الفدرالية و الوحدة الوطنية الراس ة و التعدديبة , العراق
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ع  من ايتاي الدكتا ورية الصدامية اسرمة من جهة اخرى فالبد من التكا ف و البتالحم و التعباون و   الينا من جهة و املنب
التنسيق بني ييع القوى اخلرية و احلكومة الوطنية و االصدقاء من اجل القضباء علبى هبذا الشبر املسبتفنل و ابن نواجبه        

راقية اجلديدة على اسل حبق املواطنبة املتسباوية ببني     مهمة مقدسة هي مهمة سن دستور دائم نقيم عليه صرا دولتنا الع
بني ييع مكونات استمع العراقي و احلقوق و احلريات الدرقراطية و الفدرالية و التعدديبة وانهباء اربار    , ييع العراقيني

اقبي   سبن   و هنبا الببد مبن القبوجم بضبرورة مشباركة ييبع مكونبات الشبع  العر         ,االضطهادين الطبائفي و القبومي ارب االببد   
فالبد من وجبود ثبثلني حقيقبيني الخو نبا العبرب السبنة ملانب  املمبثلني املنت ببني للعبرب الشبيعة و الكبورد و             , الدستور

كذلك ان نواجه مهمة اعادة بناء قوا نا املسلنة على اسل ال حزبية و ال قوميبة و  , الرتكمان و الكلد و آشوريني و غريهم
املسلنة العراقية للشع  العراقي كله و ال  تدخل   السياسبة و باختصبار فبننن نواجبه بنباء      ال طائفية  ي   كون القوات 

درقراطية و فدرالية مستقلة  ي  نستطيع الطل  من احللفاء الذين انقذونا مشكورين , دولة درقراطية عراقية جديدة
و ختاما ارح  بالضبيو  الكبراي   .  نا اعادة  شكيلهامن الدكتا ورية ان نودع قوا هم باحرتاي ارب بلدانهم حينما  ستكمل قوا

 . رحيبا  حارا  و اعتذر عن ذكر امسائهم النك ارح  بهم ييعا  شكرا  لكم
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

سةرؤكي هةرَيني كوردستان دواي ضةنا , بةَرَي  جةنابي كاك مسعود بارزاني سةرؤكي ثارتي دميوكراتي كوردستان
 .ئينشائةَلآلرؤ َيكي تر 

 خوشك و براياني خؤشةويس 
 .بةَرَي ان نوَينةراني ح بةكان و دةوَلةتةكان و اليةنة سياسي و حكوومييةكان

, ئةم كؤبوونةوةية,  بةفةخرةوة بةخَيرهاتنتان دةكةم و شانازي دةكةم كة لةم كؤبوونةوةيةدا ثَيكةوة كؤدةبينةوة
كةرؤ ي كؤبوونةوةي يةكةم ثةرلةماني , ذوويياا دةبةسرتَي كؤبوونةوةيةكي طرنطة و لة رؤ َيكي طرنطي مَي

, لة كاتَيكاا كة اَيرا  لة  َير حوكني ديكتاتؤرييةتَيكي رةشي خوَيناوي راياةبوارد, هةَلبذَيردراوي خةَلكي كوردستانة
بؤ , ئازاد بكاتبةآلم خةَلكي كوردستان تواني ثاش راثةرَينة مةزنةكةو بة ثشتيواني هاوثةميانان هةَلبذاردنَيكي 

لةو ئةجنومةنةشةوة حكوومةتي , ئةجنومةني نيشتنانيي خؤي هةَلبذَيرَي, يةكةجمار لة مَيذووي اَيرا  و كوردستاناا
ئةمَرؤش كة كؤدةبينةوة ئةم , ئةم رؤ ة رؤ َيكي ثريؤزة لة مَيذووي طةلةكةماناا, هةرَيني كوردستان هاتة كايةوة

دةبَي ئةجنومةنَيكي زيناووي كاريطةري خاوةن رةئي و , واية ئةم ئةجنومةنةي ئَيوةثَيم , ثريؤزيية دووثات دةكةينةوة
من ئيجازة لة براي خؤشةويستنان جةنابي كاك مسعود وةردةطرم كة بةناوي ئةويشةوة و بةناوي , بريوباوةَر بَي 

بةَلكو , كي زيناوو وبةَلي طؤ نةبنخؤمشةوة ثَيتان بَليم كة ئَينة هةردووكنان هانتان دةدةين بؤ ئةوةي ببنة ثةرلةمانَي
ثةرلةمانَيك بَي  كة طةلةكةمان شانازيتان ثَيوة , ناوبةناو ناكؤكيش بن و رةخنةش بطرن و ثَيشنياريش ثَيشكةش بكةن

, لةم دؤناغةدا كة كؤدةبينةوة دةسكةوتي طةورةمان بةدةستهَيناوة, دَلنيام هةمووتان ئةهنيةتي ئةم دؤناغة دةزانن, بكات
هَيشتا ناوضة دابَراوةكاني هةرَيني كوردستان نةطةَراونةتةوة سةر هةرَيني , ئةم دةسكةوتانةمان هةمووي دةَلةمةية بةآلم

بؤية , هَيشتا مةسةلةي فياراَلييةت و ثَيشنةرطة و ضةناين ش  طرنطي ترمان بة تةواوي نةضةسثاوة, كوردستان
هةروةك بةدةستهَيناني ئةو ئاماجنانة با بة شَيوةي , سؤز بَي ثَيويستة ئةم راستيية لةبةرضاوي هةموو مرؤظَيكي دَل

بةتايبةتي ثارتي دميوكراتي , دةَلةمةييش بَي  بةري يةكَيتيي ري ةكاني طة  و هاوثةمياني هةموو ح بةكاني كوردستانة
لة , ةوتانةضةسثاناني ئةم دةسك, ئا ئاواش ثاراستين ئةم دةسكةوتانة, كوردستان و يةكَي  نيشتناني كوردستان

بة يةكَيتيي و , بةناة بة يةكَيتيي ري ةكاني طةلةكةمان, لة حكوومةتي داهاتووي اَيراداا, دةستووري داهاتووي اَيرا 
دةبَي  وةك , بة هاوهةَلوَيستينان ئةم جؤرة يةكَيتيي و هاوهةَلوَيس  و هاوخةباتي ئةوةناة ثريؤزة, هاوخةباتينان

نة دةسكةوتي تايبةتي , ثاراستين ئةو يةكَيتذية, نابَي  هيض شتَيك خبةينة هةوراز, نبيلبيلةي ضاوةكامنان بيثارَي ي
هةر بةمةش دةسكةوتةكاني , بةَلكو ئةمة لة هةوراز هةموو دةسكةوتةكانة, نة دةسكةوتي تايبةتي شةخسي ية, ح بي

ةَلكو ئةوةي هةمشانة لة خةتةري لة ب, بَي ئةوة نةك هةر ئاماجنةكامنان نايةنةدي, ح بي و تايبةتي و ناوضةيي دَيتةدي
هةمووتان هاوكاردةبن لة بةديهَيناني ئةو , بؤية من دَلنيام كة هةمووتان ئةم راستيية دةزانن, دةستاان و لةناو ضوونة
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 ديارة ئَينةي خةَلكي كوردستان جطة لة ئةركي بةديهَيناني, رؤ ةي هةمانة و لة بةديهَيناني ئاماجنةكامنان و ئاواتةكامنان
رؤَلي ئَينة لة نَيوان برا اةرةبة , ئةركي رؤَلي مَيذوويينان لة اَيرا , ئةركي تريشنان لةسةرشانة, ئاواتةكاني خؤمان

كة هاوكارو هةماهةنط و رَيكخةربني و نةيةَلني كةس مايف خبورَي  و ئةوةي كة بة  مارة لةوةي , شيعةكان و سوننةكان
, تاي ي و مةزهةبي كة جاران هةبوو بة هيض شَيوةيةك دووبارة نةبَيتةوةسيستةمي , تر كةمرتة هةمان مايف هةبَي 

نوَينةراني , خةَلكي كوردستان هَي ةكاني كوردستان, ئةركي ئةوةمان لةسةرة كة اَيرادَيكي دميوكرات بَيتة كايةوة
را  لة رووي هةموو دةستةبةري بةديهَيناني ئةم دميوكراسيية بن لة اَي, كوردستان لة ئةجنومةني نيشتناني اَيرا 

ئةم ئةركة ثريؤزةمشان وامان لَياةكات كة سةروةرييةك بؤ , جؤرة ديكتاتؤرييةت و ئيحتيكارو دةستة باآليي نارٍِةوا
بتوانني بةسةربةرزي لةسةر طؤَري شةهياة , لة مَيذووي اَيراداا جَيبةجَي بكةين, خؤمان لة مَيذووي طةلةكةماناا
شيان داري ئازادميان ئاودراوةو هاتؤتة بةر بوةستني و بَلَيني ئةي شةهيااني نةمر نةمرةكامنان كة بة خوَيين طة

بةرامبةر شةهيااني اَيرا  , ئا ئاواش بتوانني بةرامبةريان, بةَلكو ئةم رؤ ةي هَيناوةتة بةر, خوَينتان بةفرَيؤ نةضوو
  ثارضة ثارضة بكةن و طوَي نةدةنة خةَلكي كوردستاني اَيرا  نةك هةر نةيانويستووة اَيرا: بوةستني وبَلَيني

ثارَي ةري دةسكةوتةكاني طةلي اَيرا  , بةَلكو ثارَي ةري يةكَي  نيشتناني اَيرا  بوونة, دةسكةوتةكاني طةلي اَيرا 
رؤَلَيكي ئيجابي و باشي هةبووة لة , كة كورد هةميشة لةهةر وآلتَيك  يابَي , ثارَي ةري ئةم راستيية بوونة, بوونة

 ..ين ئةم وآلتة لة بوارةكاني ئابووري و سياسي و رؤشنبريي و فةرهةنطي و هتاثَيشخست
هيوادارم ئةو ئةجنومةنة كؤبَيتةوة بة زووترين كات بؤ هةَلبذاردني , ئاواتي سةركةوتنتان جارَيكي ديكة بؤ دةخوازم

  بة دَلسؤزي خؤي توانيويةتي براي خؤشةويس  و هةظاَلي هَيذامان كاك مسعود كة يةكَيكة لةو سةركردانةي كة بةراس
كة ئةوةناي بةسة شازدة جار سووتاوة لة ثَيناوي , جطة لةوةي كة مرياتطري ئةجمادي بارزانة, ئةو ثاية وةربطرَي 

 .كوردستاناا
 .زؤر سوثاستان دةكةم و هةر بذين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستاش داوا لة بةَرَي  حاضم , رَي دار مام جال زؤر سوثاس بؤ وتة بة نرخةكةي جةنابي سةرؤك كؤماري اَيرا  

 حاضمنطل  من االستاذ , ئةحلةسةني سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي اَيرا  دةكةين وتةكةي خؤي ثًيشكةش بكات
 .رئيل اسلل الوطك العراقي ان يلقي كلمته

 :سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي اَيرا / بةَرَي  حاجم احلسين
ن الرحيمبسم اهلل الرمح  

امسنوا لي اوال  ان احي القائدين الكبريين االستاذ ماي جالجم رئيل يهورية العراق و االخ الكبري االسبتاذ مسبعود الببارياني    
 .رئيل االقليم انشاءاهلل

ذكر مبا  و السبت , وشر  عظيم لي ان اقف هذا املوقف الحي هذا اليوي املببار  , يية اجالجم هلذا القملان و هلذا اليوي العظيم
حيق لنا مبثل هذا املوقف ان اي هذا الشع  العظيم و نستذكر نضاالت هبذا  , مر بالعراق و ما مر بالشع  الكوردي العظيم

و نريبد هلبذه   , نؤسل اجلمهورية الثانية   العبراق , الننا   مثل هذه االياي نؤسل الدولة العراقية اجلديدة, الشع  العظيم
الن الدولة السابقة مل  قم على اسل صنينة و ادت فيما آلبت اليبه ارب املعانباة الكببرية     , ينةالدولة ان  قوي على اسل صن

, انتم اليوي  تبوؤن هبذه املواقبع بفضبل نضباالت شبعبكم و قيبادا كم      , لكل شرائح استمع العراقي و خاصة الخواننا االكراد
بعد ذلك  سلم الراية شبي  امحبد الببارياني و    , احلفيدبفضل رورة الشي  حممود , بفضل حركة الشي  عبدالسالي البارياني

وبعد ذلك قاد مسرية هذا الشع  الكبري كا  مسعود الببارياني و االخ  , من بعده القائد الكبري الراحل املال مصطفى البارياني
عببت دورا  كببريا      غريهم طقسا  مبن االحبزاب و احلركبات و الش صبيات االخبرى الب  ل      , الكبري االستاذ ماي جالجم الطالباني

النك رأيت بأي عيك ما حصل بباخواني االكبراد   مدينبة    , حيق لنا ان نتذكر هؤالء و نتذكر معانا هم, نضاالت هذا الشع 
و رأيبت مبا حصبل هلبم و رأيبت كيبف ه بروا و كيبف سبرقت امبواهلم و انتهكبت            ( الفرهود)فيما يسمى  0962كركو  عاي 

و مبا  لبت  لبك اال فاقيبة مبن        0975حصل هلذا الشبع  بعبد  وقيبع ا فاقيبة اجلزائبر عباي       و جي  ان نتذكر ما, كراما هم
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و استمر نز  الدي و حصل ماحصل بعد ذلك و  والت املصبائ  الكبقى   ,  شريد قيادات و رموي حركات هذا الشع  العظيم
هبذه الكلمبة   انتهبا  حقبوق و كرامبات      هذه الكلمة القرآنية ال  شوهها طاغية العصر و است دي , و ال احد ينسى االنفاجم

هذا الشع  الكبري و  وج ذلك باجلررة الكقى   حلب ة الشهيدة وان كنت انسى فبال انسبى اببدا  ذلبك املنظبر لبذلك الشبي         
ا الكبري ال اعر  ان كان ابا  او جدا  وهو حيمل  لك الطفلة الرضيعة و ينك  عليها و يريد محايتها لعله يسبتطيع ان ينقبذه  

لتعيش ارب يومنا هذا و اآلال  املؤلفة من اآلخرين الذين انتهو بلنظات بسموي النظاي العراقي السابق و عق  ذلك بعد عاي 
الزحف املليوني و اهل رة املليونية عنبدما طباردت اجهبزة النظباي القمعيبة ابنباء هبذا الشبع  البذين جلبأوا ارب جبباجم             0990

و  هذا املكان ال انسى ان نستذكر ال اعر  ان كان هبذا الرجبل ال ياجم يعبيش بيننبا اي     , كوردستان وارب حدود  ركيا و ايران
طلتونا طومو )ال ذلك الرجل الذي كان يناهز الستني من عمره وهو مسلح و هو ينزع سالحه و يقوجم بله ة عربية بسيطة 

سبي الب  سلسبون عليهبا اليبوي وحيبق لنبا ان        هؤالء البذين اجلسبوكم علبى الكرا   (  و بعدين  ركتمونا و فقد ونا طومو طننا
و ببدماء  , نتذكرهم و حيق لنا ان نوجه التنية ارب اولئك الشهداء وهؤالء االبطاجم الذين ضنوا مبن اجبل ان  بروا هبذا اليبوي     

و بتضببنيات هببؤالء ا اابباذ القببرار التببار ي ان  09/5/0992هبؤالء جببرت اوجم انت ابببات عامببة   كوردسببتان العبراق     
هؤالء هم الذين قادوا هذا الشع  و اليبوي آن  , 0992اقليم كوردستان ضمن عراق فدرالي درقراطي    –ون كوردستان  ك

اننا قمنا و اننا غرينا الوضع الذي كان و نرجبو و نأمبل ان يبتاري الوضبع     ( قوموا)اآلوان ان نقوجم لذلك الرجل الذي قاجم لنا 
 . بنا العراق اجلميلارب وضع افضل لشعبنا   كوردستان و لشع

اليبوي هبم ثثلبون   مركبز قببل قليبل اسبتمعتم ارب رجبل         , اليوي اخوانكم   كوردستان يلعبون دورا  كببريا    عبراق اليبوي   
كردي مناضل يلقي كلمة بأسم رئيل يهورية العراق و اليوي جيلل بيبنكم مبن هبو نائب  لبرئيل ويراء العبراق البدكتور        

وييبر اخلارجيبة و وييبر املبوارد املائيبة و غريهبم ثثلبون   احلكومبة         , ويراء وييبر الت طبي    واليوي هنبا  , نوري شاويل
فبأذن الكبورد اصببنوا اليبوي ثبثلني      , العراقية و جيلل بينكم من هو نائ  لل معية الوطنية العراقية االستاذ عار   يفور

تهى عهد ان يعامل احد و يهمش احد او يقصى احبد مبن   ان,   مركز العراق و هم يعاملون اليوي مواطنني   الدرجة االورب
هببم علببى قببدي املسبباواة يشبباركون اخببوانهم العببرب و اخببوانهم التوركمببان و الكلببد و اآلشببوريني و   , النظبباي القببائم   العببراق

راق ان حيكبم  نريد هلبذا النظباي البذي حيكبم العب     , اليزيديني و ييع اطيا  الشع  العراقي   بناء الدولة العراقية اجلديدة
واليوي العراق حيكم بقانون ادارة الدولة العراقيبة و يتوجب  علينبا ك معيبة     , نريد دولة املؤسسات و دولة القانون, بالقانون

طموحنبا  , حتبى نكتب  دسبتورنا اجلديبد    , وطنية عراقية و كنكومة عراقية ان نلتزي بهذا القانون ملميع بنبوده و احرفبه  
رى عراقا  جديدا  يعيش فيه اجلميع   دولة واحدة و يتمتع اجلميع ببنفل احلقبوق و الواجببات    ايها االخوة و االخوات ان ن

هبذه  , و ال  ييز فيه بني احد و اخر و بذلك سنشعر باننا منتلك هويتنا العراقية مبع عبدي الاباء اهلويبات خاصبة االخبرى      
و انت  كون جزءا  من صناعة القبرار فاهلويبة ان يكبون    فاهلوية ه, اهلوية ال  يتكلم عنها الكثريون كانت هوية غري موجودة

اهلوية ان  عيش بكرامة و عزة و حرية هذه كانت مسلوبة مبن كبل فئبات    , لك احلق   ان  تلك ارضا    أي مكان   العراق
الحبزب و ال  الشع  العراقي و اليوي نريد ان نسبرتد هبذه اهلويبة   ان ال يبابى احبد علبى احبد ال يبابى فبرد وال ياعبة و           

ايها االخوة و االخوات هذه االياي خنوض خماضا جديبدا   . نريد عراقا  فيه مساواة و عدالة لل ميع, طائفة على طائفة اخرى
وهبذا خمباض صبع  الن هبذا الدسبتور هبو دسبتور يكتب  للعبراقيني ييعبا  ثبا يقتضبي ان             , خماص كتابة الدستور البدائم 

هبذا الدسبتور ال   ,   ان ال نسمح ان يهمش احد او ان يقصى احد   كتابة هذا الدستوريشرت    كتابته كل العراقيني و جي
من هبذا املنبق ايضبا اريبد     , امنا دستور يكت  لالجياجم العراقية القادمة و الدستور هذا ملك للعراقيني, يكت  لنا اليوي فق 

ا من النعرات ال  اكتسبناها   يمبن النظباي الطباغي    آن اآلوان لنا الن خنلص انفسن, ان اوجه الدعوة ارب حوار عراقي وطك
و خنبرج و منببد ايبدينا لبعضببنا و امبع قوانببا و نتوحبد حتببى نسبتطيع ان نبببك هبذا البلببد و نببك هببذه الدولبة بطريقببة         

وة دعب , دعوة ارب مصاحلة مبع البنفل و مبع اآلخبر    , انهم معدون هلذه الدولة, صنينة يشعر فيها كل انهم رلكون فيها شيئا
ايهبا  . ارب وقف نزيف الدي العراقي و صيانة كرامة و عبرض كبل العبراقيني بكبل انتمائبا هم الدينيبة و الطائفيبة و القوميبة        

بعبد ذلبك علبى    , لنكبون يبدا  واحبدة   , بالعبدجم نببك عبراق اجلديبد    , بالتفباهم , بالتضبامن , باحلب  , االخوة و االخوات باالخوة
االرهباب اليفبرق ببني    , االرهاب ال يفرق بني سك و شبيعي , اء العراقيني   كل مكاناالرهاب و االرهابيني الذين يسفكون دم
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االرهاب يطباجم النباه   اربيبل و   بابداد و   الن بف و  مدينبة       , االرهاب يطاجم كل نفل عراقية بريئة, عربي و كوردي
آن اآلوان ايهبا االخبوة ان  عملبوا مبن خبالجم      اذن , الصدر و   كركو  و  كل مكان و  الرمادي ايضا يطباجم االرهباب اخواننبا   

, حبرا  , لنبك عراقا  جديبدا  , برملانكم هذا ومن خالجم العمل مع اجلمعية الوطنية العراقية لنبك يدا  بيد هذا العراق اجلديد
 .والسالي عليكم و رمحة اهلل وبركا ه, موحدا , فيدرالية,  عدديا , درقراطيا 

 :السيا رئيس اجمللس
مبع  نيا نبا لبه بالن باا و التوفيبق و لل معيبة الوطنيبة        , علبى كلمتبه القيمبة و الصبديقة و الوديبة      حاضذم للبدكتور  شكرا  

 .شكرا  جزيال , العراقية بن اا   اااذ قرارات مناسبة و   رية هذا اخلطاب اجلميل ارب الواقع
كذذة سذذةركةوتوو بذذَي هذذةم خذذؤي و هذذةم  زؤر سذذوثاس بذذؤ دكتذذور حاضذذم بذذؤ وتذذارة بذذة نرخةكذذةي و بذذة ئومَيذذاي ئذذةوةي   

بذا  , وتاري بةَرَي  اشرف دذازي نوَينذةري سذكرتَيري طشذ  نةتذةوة يذةكطرتووةكاني اَيذرا        , ئةجنومةني نيشتنانيي ارادي
 .ب ةرمَي

 :نوَينةري طش  سكرتَيري نةتةوة يةكطرتووةكان/اشرف دازي. بةَرَي  د
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .ةرؤك جال  تاَلةبانيبةَرَي  جةنابي س
 .بةَرَي  جةنابي سةرؤك مةسعود بارزاني

 .بةَرَي  جةنابي سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان
 .بةرٍََِي ان ئةنااماني ئةجنومةن

خؤشذحاَلم بذة نذاردمن لةاليذةن بذةَرَي  كذويف اذةنان ئةمينذااري طشذ  نةتذةوة           , سوثاستان دةكةم بؤ ئةم دةاذوةت نامةيذة  
 .هةروةها لة طةلي كوردستان بؤ ئةم بؤنة مَيذوويية, ثريؤزبايي لة ئةنااماناني ئةم ئةجنومةنة دةكةم, انيةكطرتووةك

 .السيد الرئيل جالجم طالباني
 .السيد الرئيل مسعود بارياني

 .السيد رئيل اسلل الوطك الكوردستاني
اهبكء  , السيد االمني العاي لالمم املتندة كو  عناناشكركم على دعو كم الكررة لنا و نيابة عن , اعضاء اجلميعة املوقرون

 .وشكرا . اعضاء اجلميعة و شع  اقليم كوردستان بهذه املناسبة التار ية
 …خوشك و برايان

بةشانازييةوةو لة نَيو ئَيوةدا راوةستاوم و بةشااريي ئةم دانيشتين سوَينا خواردنذةي ئةجنومذةني نيشذتنانيي كوردسذتان     
, ( 0546)ردنذذةكاني ئةجنومذذةني نيشذذتنانيي كوردسذذتان بذذة ثَيذذي بَريذذاري ئةجنومذذةني ئاسايشذذي  مذذارة      هةَلبذا, دةكذذةم

 .نيشانةي خاَلَيكي وةضةرخان و طرنطة لة طؤَراني سياسي لة اَيراداا
بةناوي ئةمينااري طشتيي نةتةوة يةكطرتووةكانذةوة حةزدةكذةم ثريؤزبذايي خذؤم ئاراسذتةي خذةَلكي هذةرَيني كوردسذتان         

خذةَلكي  . م و لة ئةنااماني ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان و حكومةتي هةرَيني كوردستان بذةم بؤنذة مَيذووييذةوة   بكة
, هذذةرَيني كوردسذذتان هذذةدي خؤيانذذة شذذانازي بذذةم دةسذذتكةوتانةيانةوة بكذذةن لةبةرامبذذةر ئذذةو مةينةتييانذذةي بينيويانذذة  

بةشَيوةيةكي دَرناانذة دةضةوسذَينرانةوة و   , ووريييان لةسةربووطوشاري ئاب, ثةراوَي  كردني سياسييانةيان بة خؤوة بيين
لةطذذةَ  ئةوةشذذاا سذذووربوون لةسذذةر ئذذةوةي داكذذؤكي لذذة ئذذازادي و       , بةجينؤسايايشذذةوة لةسذذةردةمي ر َينذذي ثَيشذذوودا   

يذذاري بذذة ثَيذذي بَر. كةرامذذةتيان بكذذةن و شذذَيلطريانة خذذةباتيان كذذرد بذذؤ مافذذة بنةَرةتييذذةكانيان ي مرؤيذذي و ي سياسذذييانة  
نةتةوة يةكطرتووةكان هةس  بة شانازي دةكذات كذةرؤَلَيكي طَيذَراوة لذة البردنذي ئذةو       , (986)ئةجنومةني ئاسايشي  مارة 

 .ئابلوودة ئابوورييةي سةر كوردستان و ئةو ثَيشكةوتنة ئابوورييةي هةرَيني كوردستان
, ا لذةناو ياسذاي ئيذاارةي ئينتقاليذاا رةنطيااوةتذةوة     داننان بة َرؤَلذي مَيذذوويي هذةرَيني ثارضذةيةكي دانذةبَراو لذة اَيرادذا       

ئذةوةي سذةنانا كذة    , هةَلبذاردنةكاني سةرةتاي ئةمساَ  و ئةو رؤَلةي كة هاوثةمياني طَيَراي لة ثَيكهَيناني حكومةتي نوَياا
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هةرَينذة دةتذوانن   خذةَلكي ئذةم   , كاتَيك كوردةكان متنانةي تةواويان بة ناسنامةي خؤيذان و ثَيطذةيان لذة اَيرادذاا هذةبَي      
 .رؤَلَيكي كارايان هةبَي  لة بنياتناني ضارةنووسي وآلتةكةياناا

يادةوةرييذذذةكاني , اَيذذذرا  بذذذة طذذذؤَرانَيكي طرنطذذذاا تَياةثذذذةَرَي    , بةرثرسذذذَي  طذذذةورةي دةوَيذذذ   , دةسذذذتكةوتي طذذذةورة 
بذة ورياييذةوة مامةَلذةيان    , وةئةمانذة دةبَيذ  بذة حيكنةتذة    , نااةدالةتييذةكانيش دةبَيذ  ضذاك بكرَينذةوة    , ناهامةتييةكان

تذذةنها ئةمانذذة  , لةطةَلذذاا بكرَيذذ  و بةبذذةردةواميش رَيذذ  لذذة مافذذةكاني مذذرؤظ بطريَيذذ  و رؤَلذذي ياسذذاش رةضذذاو بكرَيذذ          
 .دووبارةنةبوونةوةي هةَلةكان و نةهامةتييةكاني رابردوو زامن دةكةن

َيَروانينَيكذذي سياسذذييانةو بذذة اةزميةتذذةوة   دَلنيذذام لذذةوةي كذذة حكومذذةتي هذذةرَيني كوردسذذتان و ئذذةم ئةجنومةنذذة بذذة ت     
كذة  , ئاواتةكانتان بهَيننةدي و لةطذةَ  شذةريكةكانتاناا بذةردي بناغذةي اَيرادَيكذي نذوَيي ئاشذ  و فرةيذي و خؤشذطوزةران         

ئذةم هةمةرةنطييذة نائاسذاييةي طذةالني     . يذةكرت بذةهَي و تؤكنذة بكذةن    , تياياا هةمةرةنطي و يةكثارضةيي دووانةيةك بذن 
هذةر  , سامانَيكي نيشتنانيي لذة بذن نذةهاتوون   , ئاشوري و خةَلكاني تر, تةركنان, اةرةب, كة ثَيكهاتووة لة كورد, كةناوضة

بؤية ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان هةلَيكي مَيذوويي بؤ رةخساوة بؤ ئةوةي بيسةنَينَي  كة دؤناغي نوَي لة اَيراداا 
يةكي كاريطةرانذةي تَيكذَراي دامذةزراوةكان و جياوازييذةكان بذة شذَيوةيةكي       دؤناغَيك دةبَي  كذة ثرةنسذيبة و بذة بةشذااري    

بذذةآلم مةسذذةوالنة كَيشةمةكَيشذذان لةسذذةر بكرَيذذ  ولذذة بذذةردةم راي طشذذتيااو سذذةركردة سياسذذييةكان لذذة ئاسذذ          , تونذذا
ةو ثابةنابوونذةتان هةيذة   ئَيوة ئةو هةلةتان بؤ رةخساوة و ئةو توانةيةتان هةية و دةتوامن بَلذَيم ئذ  . دةنطاةرةكانياناا بن

نةتذةوة يذةكطرتووةكان هذةوَلي تذةواوي دا بذؤ      , بنب بة منوونةيةك بؤ بادي اَيرا , بؤ ئةوةي بنب بة مةشخةَلي ئومَياَيك
, ئةوةي هةَلبذاردنةكاني اَيرا  و ئةجنومةني نيشتنانيي كوردسذتان و ئةجنومذةني ثارَي طاكذان سذةركةوتن بةدةسذتبهَينن     

وة يةكطرتووةكان دووبارة ئامادةبووني خذؤي دووثذات دةكاتذةوة لذة هذةرَيني كوردسذتاناا دوابذةدواي        حاَلي حازريش نةتة
 .ئةم شارة جوانةي كة ئَينة تَيياا كؤبووينةتةوة, كردنةوةي ئؤفيسي خؤي لةشاري هةولَير

كذذة , ثَيذذااني مرؤيذذينةتذذةوة يذذةكطرتووةكان دةَروانَيتذذة جَيبذذةجَيكردني بةرنامذذةكاني مرؤيذذي و مافذذةكاني مذذرؤظ و ثةرة  
لذذة ( UNAMI. )وةكذذو ثَيويسذذتييةكي هةنووكذذةيي, حكومذذةتي ئَيذذرةو حكومذذةتي بةغذذااد تةئكيذذايان لةسذذةردةكةنةوة 

رادةبةدةر سوثاسطوزاريي ئذةو ثشذتيواني و هاوئاهةنطييذة بةردةوامذةي سذةركردايةتيي هذةرَيني كوردسذتان و بةتايبذةتي         
حةزدةكذذةم ئذذةوةتان ثَيَرابطةيذذةمن و بةدَلنياييشذذةوة كذذة , ك بذذارزاني دةكذذةمجذذةنابي بذذةَرَي ان سذذةرؤك تاَلذذةباني و سذذةرؤ

نةتذذةوة يذذةكطرتووةكان بذذةردةوام دةبَيذذ  لذذة ثابةنذذابووني خذذؤي لذذة يارمةتيذذااني حكومذذةتي هذذةرَيني كوردسذذتان و          
 . دالةطةَ  رَي. لة ثَيناو خةَلكي ئةم ناوضةيةدا, ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان لة هةموو بوارةكاناا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دَلنياشذم كذة   , زؤر سوثاس بؤ دكتؤر اشرف دازي نوَينةري سكرتَيري طش  نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ وتارة بذة نرخةكذةي  

داوا , سذةركةوتووة ئينشذائةَلآل  , ديارة اةرةبيش دةزانَي و زيرةكة, لة ماوةيةكي كورتاا ئينشائةَلآل كورديةكةش فَير دةبَي
 . دار ئان بودينا نوَينةري سةفارةتي ئةمريكا دةكةين وتارةكةي خبوَينَيتةوةلة رَي

 :نوَينةري سةفارةتي ئةمركيا/ بةَرَي  ئان بودينا
 .جةنابي بةَرَي  جةال  تاَلةباني سةرؤك كؤماري اَيرا 

 .جةنابي بةَرَي  مةسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيني كوردستان
 .  حاضم ئةحلةسةنيسةرؤكي ثةرلةماني اَيرا  بةَرَي

بةناوي طةلي ئةمريكا و حكومةتي ئذةمريكا  , ثريؤزبايي ئةم رؤ ة مَيذوويية دةكةم, جَيي شانازيية كة من ئةمَرؤ لَيرةدام
لةكاتَيكذاا  . طةرمرتين ثريؤزباييتان ثَياةطةيةمن بؤ هةوَ  و تةدةالو تَيكؤشاني طةلي كذورد و كوردسذتان و هذةموو اَيذرا     

كذة دةرئذةجنامي ئذةو هةَلبذاردنذة مَيذووييذةي سذةرةتاي       , تذةوة لذة ئةجنومذةني نيشذتنانيي كوردسذتاناا     كة ئَيوة كؤبوونة
ئذذةمَرؤ بذذة . سذاَلة رةطذذي داكوتذذاوة لذذة كوردسذذتاناا ( 05)دَلنيذذام لذذةوةي كةئذذةم دميوكراسذذييانة بونيادبنَيذذ  كذذة , ئةمسذاَلن 

, و زؤرداري و تاريكي و دَرةنذاةيي ر َينذي سذةدام حسذَين     هانطاوَيكي بةرضاو دادةنرَي  لةدووركةوتنةوة لة ديكتاتؤرييةت
ئةمذذةش دةرئذذةجنامي ئذذةو تَيكؤشذذانة سذذةختة و نةهامةتييذذة دوورو درَيذذذةي طذذةلي كذذوردة و شذذانازي و ئازايذذةتيي ضذذةنا 
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َينَي  بذةآلم بريمذان دةهذة    ,  مارةكان بة تةنها ناتوانن طوزارش  لةبةسةرهاتةكة بكذةن , دةهةية كة هةموومان لة يادمانة
 .هةزار كةس طيانيان لةدةستاا( 211)ن يكةي 
كذة  , كذة بةخذةياَلي كةسذاا نايذةت    , هةر هةمووتان ئازارَيكي ئَيجطذار زؤرتذان ضَيشذ    , هةزار طونا وَيرانكران( 5)ن يكةي 

, وردسذتان دةش امن كة دوربانييةكان دةبنذة رَيطةنيشذاناةري كارنامذةي ئةجنومذةني نيشذتنانيي ك     , ئَينة رَي يان لَياةطرين
كذة بوَيرانذة   , هةروةها دةمةوَي  دوربانييةكاني هَي ةكاني هاوثذةمانان و هَي ةكذاني اَيذرا  لذة ئذةمَرؤدا بذة بريبهَيننذةوة       

بذذؤ ئذذةوةي لذذة د ي تذذريؤردا بووةسذذة تذذاوةكو سذذةركةوتن       , بذذةرطري لذذةو اَيرادييانذذة دةكذذةن كذذة ثةرؤشذذي ئاشذذتني      
ريكا بذذةردةوام دةبَيذذ  لذذة ثشذذتيوانيكردنتان بذذؤ هَينانذذةديي اَيرادَيكذذي     وياليةتذذة يذذةكطرتووةكاني ئذذةم  , بةدةسذذتبهَينن

 .دميوكراتي فيارالي يةكطرتوويي ثلوورا 
دووبذذارة ثريؤزبذذايي ئذذةو دةسذذتكةوتةتان لَياةكذذةم لذذةم دؤناغذذة ضارةنووسسذذازةداو ئةمذذةش نيشذذانةي ثابةنابوونتانذذة بذذؤ  

دةزامن . ي نوَي بهَينَيتة ئاراوة بؤ دميوكراسي و ئاشذ  لةناوضذةكةدا  كة ثَيوةر, ثَيكهَيناني حكومةتَيكي بةهَي ي يةكطرتوو
كذة تيايذاا رةضذاوي تذةواوي     , كةئَيوة بة تةواوي ئةم ثارتانةوة سةركةوتوودةبن لة بةغذاا لذة داَرشذتين دةسذتووري نوَيذاا     

راسذي ئذةركَيكي سذةخ  و    هذةروةها دةزامن كذة ئذةركي ثاراسذتين ئاشذ  و دميوك     , مافةكاني هاووآلتيان بكات بة يةكسذاني 
 .زؤر سوثاس و لةطةَ  رَي دا, بةآلم داواكارم كة خوا ثشتيوانتان بَي , د وارة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
حذذةدي خؤيذذةتي بذذة نذذاوي ثةرلذذةماني كوردسذذتانةوة  , زؤر سذذوثاس بذذؤ رَيذذ دار ئذذان بودينذذا نوَينذذةري سذذةفارةتي ئذذةمريكا 

ني ئذذةمريكا و بذذةريتانيا و هذذةموو ئذذةو دةوَلةتانذذةي كذذة هاوكاريذذان كذذردين لذذة  جذذارَيكي تذذر سوثاسذذي وآلتذذة يذذةكطرتووةكا
لةوانةيذة هذةر ئينكذان نذةبوو ئذةو      , ضونكة بَي ئةو هاوكارية زؤر زةدةت بوو, روخاناني ر َيني دكتاتؤري فاشي بةغاا

ةين كة هاوكاري طذةلي اَيذرا    سوثاسي هةموو اليةك بك, و جَيي خؤيةتي سوثاسيان بكةين, ر َينة دَرناةية لة ناو بضَي 
ئَيسذذتاش داوا لذذة ئاغذذاي ثذذةنايي دةكذذةين نوَينذذةري , و كوردسذذتانيان كذذردووة لذذة مذذاوةي رابذذردوو تذذا طةيشذذتونةتة ئذذةمَرؤ 

 .مجهوري ئيسالمي ئَيران بؤ ثةخش كردني وتارةكةي
 :نوَينةري مجهوري ئيسالمي ئَيران/ بةَرَي  ئاغاي ثةناهي

 .ةبانبةناوي خواي طةورة و ميهر
 سةرؤكايةتي بةَرَي 

 .ثةرلةمانتاراني ئازي 
يةكذةم  , وَيراي رَي طرتن و ثشذتيوانيكردن لذة هةَلبذاردنذةكاني ئذةو دوايانذةي اَيذرا       , لةاليةن كؤماري ئيسالمي ئَيرانةوة

وردة كؤبوونةوةي ثةرلةمان و دةستنيشانكردني سةرؤكي هةرَيني كوردسذتان لةطذةلي بةشذةرةيف اَيذرا  بةتايبذةت بذرا كذ       
 .موسَلنانةكان ثريؤزبايي دةكةين

دةسذةآلتااران وكاربةدةسذتاني ئذةمَرؤي اَيذرا      , كؤماري ئيسالمي ئَيران شانازي بةوةوة دةكات كة هاوسذةنطةراني دوَيذينَ  
هذةر ئذةوان بذوون كذة ديكتاتؤرييذةتي ضذةنا سذاَلةي رابردوويذان لذةناوبردو ثَييذان ناوةتذة نذاو             . دؤس  و برادةري ئَينةن

جذارَيكي تذر ثشذتيواني كؤمذاري ئيسذالمي لةطذة  و رَيبذةراني كوردسذتاني         . ي ئةزمووني دةسذةآلتااري جذةماوةريي  دؤناغ
اَيرا  كذة هةميشذة خوازيذاري ثةيوةنذاي ئيجذابي و سذةدامطريبووني ئاسذايش و كذؤنرتؤَلي سذنوورة هاوبةشذةكان لةطذةَ             

 .لةطةَ  رَي دا, وآلتة دراوسَيكانيان دووثات دةكةينةوة
 :َي  سةرؤكي ئةجنومةنبةَر

سوثاس بؤ مجهوري ئيسالمي ئَيران كة ساَلةها ساَ  هاوكذاري طذةلي   , زؤر سوثاس بؤ ئاغاي ثةناهي بؤ وتارة بة نرخةكةي
دةرطاكاني كراوة بووة و لة رؤ اني سةختاا لذة رؤ انذي هَيرشذة دَرنذاةكاني ر َينذي بذةاس هاوكذاري        , كوردستاني كردووة

و ئةو هاوكارية هةميشة سوودمةنا بووة و بؤ ئايناةي اَيراديش بؤ دروس  كردني اَيرادَيكي طةلي كوردستاني كردووة 
هةميشذة ثَيويسذتينان بذة هاوكذاري     , اَيرادَيكي ثَيش روون و اَيرادَيكي بذَي مةترسذي  , اَيرادَيكي دميوكراتي فياراَ , تازة
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لذة كؤتاييذاا وتذاري    , ةردةوام بذَي و سذةركةوتووبن  ئومَيذا دةكذةين ئذةو هاوكاريذة هذةر بذ      , مجهوري ئيسالمي ئَيران هةيذة 
 . با ب ةرمَي, بةَرَي  جةنابي كاك مسعود سةرؤكي هةرَيني ضاوةَروان كراو ئينشائةَلآل لةم ضةنا رؤ انة

 :بةَرَي  مسعود بارزاني
 .بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان

 .براي بةَرَي  جةنابي مام جةال  سةرؤكي كؤماري اَيرادي فياراَ 
 .حاضم ئةحلةسةني سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي اَيرادي فياراَ . براي بةَرَي  جةنابي د

 .خوشك و براياني خؤشةويس , ميوانة بةَرَي ةكان
كذة جذارَيكي تذر مَيذذوو خذؤي دووبذارة       , زؤر خؤم بة بةختةوةر دةزامن كة ئةمَرؤ لذةم رؤ ة خؤشذةدا بةشذااريتان دةكذةم    

ئَيستا لة رؤ َيكي وةكو ئةمَرؤ بؤ يةكةجمار طةلي كوردستان كة دةرفةتي بؤ هةَلكةوت يةكذةم   ساَ  بةر لة( 03)دةكاتةوة 
ساَ  ئذةو   03ئةمَرؤش لة هةمان رؤ دا دواي , كة ئةويش ثةرلةماني كوردستان بوو, بناغةي دامةزراوَيكي دميوكراتي دانا

ني اَيرا  بة طش  هةر ضاوةَرواني رؤ اني واطةش و ئومَياةوارين طةلي كوردستان و طةال, رؤ ة خؤشة دووبارة دةبَيتةوة
 .خؤش بَي 

ئةوانذةن  , بةآلم بَيطومان ئةوانةي زياتر هةس  ثَياةكذةن , رؤ اني وا خؤش هةموو كةس هةس  ثَياةكةن و مايف خؤيانة
ةي رؤ َيكذي وا بذؤ   ئذةو ثَيشذنةرطانةن كذة سذاَلةهاي سذاَ  بذة شذاخةوة بذوون بذؤ ئذةو          , خوَينيذان داوة , كة رةجنيذان كَيشذاوة  

طةلةكةيان دابني بكةن و لة سايةي خوَيين ئذةو شذةهياانةية و رةجنذي ئذةو ثَيشذنةرطانةية و خذؤَراطري طةلةكةمانذة بذة         
لة كاتَيكاا كة حكوومةتي مةركةزي بةغاا ئةو تَيكؤشةرانةي طةلةكةماني بة رَيطر وبذة اصذابة   , طش  طةيشتينة ئةمَرؤ

هذةروةها  , هةر ئةوانةن كة رؤَلي سةرةكي دةبينن لة دامةزراناني اَيرادي فياراَلي دميوكراتذاا ئةمَرؤ , بة تَيكةدةر دادةنا
هذةم  , ئةمة بؤ خذؤي دةسذكةوتَيكي طةورةيذة   , بؤ يةكةجمارة لة مَيذووي اَيراداا كوردَيك دةبَيتة سةرؤكي كؤماري اَيرا 

 .بؤ طةلي اَيرا  بةطش  و بةتايبةتي بؤ طةلي كورديش
بذةآلم دةمذةوَي تةئكيذا لةسذةر ضذةنا خاَلَيذك       , من نامذةوَي زؤر درَيذذة بذة دسذةكامن بذاةم     , موو دسةيان كردبرادةران هة

بذةردةوام بذووين لذة    , هذيض كاتَيذك سذةرمان بذؤ ديكتاتؤريذةت دانةنوانذا      , كذة سذةروةريية بذؤ ئَينذة وةكذو كذورد      , بكةمةوة
بذةآلم رؤَلَيكذي سذةرةكينان بينيذوة بذؤ كذورد لذة        , وبَيذ  يذا بةهذةر شذَيوةيةك بو   , ئينجا ي لةشاخ بوو بني, خةباتي خؤمان

هةروةها طةلي كورد رؤَلَيكي سةرةكي بيين لةطذةَ  هاوثذةميانان بذؤ رووخانذاني ر َينذي      , بةرطري كردن لةمافة رةواكامنان
و فذذرة  هذذةروةها ئذذةمَرؤش رؤَلَيكذذي سذذةرةكي دةبذذييَن لذذة دامةزرانذذاني اَيرادذذي فيذذاراَلي دميذذوكرات  , ديكتذذاتؤري بةاسذذي

من دَلنيذام كذة لةوةشذاا طذةلي     , داناني دةستووري هةميشةيية بؤ اَيرا , ئةو هةنطاوة طرنطةي ئَيستا لةثَيشنانة, ح بياا
كوردستان رؤَلَيكي سةرةكي دةبييَن تةئكيايش لةسةر ئةوة دةكةينةوة كة ئةو دستوورة دةبَي بة تةوافق بَي  دةبَي هذيض  

نذابَي بذة هذيض شذَيوةيةك     , سذتوورَيك بَيذ  ئذةرك و مذايف هذةموو اليذةك دةسنيشذان بكذات        دةبذَي د , اليةك ثةراوَي  نذةكريَ 
 .اليةنَيك خؤي بسةثَييَن بةسةر اليةنَيكي تردا

ضةنا ساَلَيك ثذَيش  , بةآلم من بةيادي زؤر لةو بةَرَي انة دَيننةوة, راستة دواكةوتين ثةرلةمان نيطةرانييةكي دروس  كرد
ئةطةر بارودؤخةكةمان طةيشتة ئةوةي بةر ةوةنذاي نةتذةوةيينان بكةوَيتذة مةترسذيةوة     , طومت ئَيستا هةر لةو ثةرلةمانة

, ئةو كاتة هيض بةر ةوةناييةكي تر دينةتي نابَي تةنها بةر ةوةنذاي طةلةكذةمان  , يا دةرفةتَيك بؤ طةلةكةمان بَيتة ثَيش
ئَينذة زؤر تذةباين بةتايذةتي ثذارتي و     , مان بَريذوة ئَيستاش من دووبارةي دةكةمةوة كة ئةحلةماوليال ئَينة دؤناغَيكي زؤر

ضونكة نابَي جذارَيكي تذر ئذةم دةرفةتذة     , هةموو هةس  بة مةسةوليةتَيكي بةرز دةكةين, يةكَي  و هةموو ح بةكاني تر
مذةش  ئة, كة هيض كاتَيك ناهَيَلني دَلي دو مناني كورد و كوردستان خذؤش ببَيذ   , من دَلنياتان دةكةمةوة, لةدةس  بارَي 

ئذةمَرؤ كذة   , ئةمَرؤ شةرتة, بةآلم ئةجنامةكة شةرتة, لةوانةية هةناَيك جار طريوطرف  بَيتة ثَيش, بةراس  دميوكراسيية
, ئَينة لَيرة دانيشتووين ئةمة وةآلمة بؤ هةموو ئةو تذةحليالت و بذؤ هذةموو ئذةو خةونانذةي كذة خذةَلكَيكي تذر دةيذاي          

, بذةآلم كاتَيذك كذة طريوطرفذ  هاتذة ثذَيش      , بةردةوام ببيذ  يذا هةديقذةت نذةبيين    كارةسات ئةو كاتةية كة تؤ لةسةر هةَلة 
من ثَيم واية , وةخَ  كة تؤ ضارةسةري  بؤ دؤزيةوة و هةوَلي ئةوةت دا كة ضارةسةري بكةي  و رَيطةي راس  باؤزيةوة
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دؤناغذة كذة خَيذر و شذةَري      ئةحلةماوليال ثَيم واية هذةموومان طةيشذتووينةتة ئذةو   , ئةمةية سةروةري و ئةمةية شانازي
 .خؤمان ب انني و ب انني بةر ةوةناي نةتةوةكةمان لة كوَيية

جارَيكي تريش من زؤر زؤر سوثاسي هةموو ئةو بةَرَي انذة دةكذةم كذة تةشذري يان هَينذاوة و ثريؤزباييذةكي طذةرميش لذة         
م لة هةموو خوشذك و برايذاني بذةَرَي     هةروةها ثريؤزباييةكي طةر, كنا  و كاك فرس  دةكةم. كاك اةدنان م   و كاك د

رؤَلذي خؤتذان ببيذنن و    ,  طلةيي لة هيض كةسذَيك نةكذةن  , ئةمَرؤ فرسةتة بؤ ئَيوة, ئةنااماني ثةرلةماني كوردستان دةكةم
 .ئَينة لة مةودوا طلةييتان لَياةكةين ئةطةر رؤَلي خؤتان نةدي , بةراس  بَلَين راس  و بة خواريش بَلَين خوار

داواي سةركةوتنتان بؤ دةكةم و سآلويش دةنَيرين بؤ طياني ثاكي شةهيااني كورد و كوردسذتان و ثَيشذنةرطة    جارَيكي تر
 .دارةمانةكان و زؤر سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئينشائةَلآل لة ئاسذ  ئذةو مةسذةوليةتةو ئذةو رَيذ       , زؤر سوثاس بؤ ئةو وتارة بة سؤز و بةنرخةكةي جةنابي كاك مسعود

دةتوانني لة داهاتوودا بة بَرياري تةواو هاوكاري حكومةتي هذةرَيني كوردسذتاني   , كة طةلةكةمان ثَيي داوين, نانة دةبنيلَي
يذذةكطرتوو دةكذذةين كذذة ئذذةويش ئومَيذذا دةكذذةين بذذةم زووانذذة ئذذةجنام بذذارَي  بذذؤ ئذذةوةي كؤمذذةَلطاي كوردسذذتان لةسذذةر       

هذةموو ئاماجنذةكامنان لذة كؤتاييذاا بذة      , سي بضةسثَيين لةناو خةَلكذاا بنةماكاني دميوكرا, بنةمايةكي ياسايي بينات بنَيني
مةن ةاةتي هاوآلتي بطةَرَيتةوة ئةمةش بة هاوكاري هةرسذَي دةسذةآلت دةكرَيذ  بذة ثشذتطريي جذةنابي كذاك مسذعود كذة          

ئةوسذا  , ردسذتانة ئَيسذتا سذةرؤكي ثذارتي دميذوكراتي كو    , سةرؤكي هةرَيم دةبَي  و مةسةوليةتي طةورةتر دةبَي  لذة ئَيسذتا  
هةموومان ثَيكذةوة  , لةبةر ئةوة هةموو ح بةكان روو لةو دةكةن بؤ ضارةسةري كَيشةكان, سةرؤكي هةموو هةرَيم دةبَي 

هاوكذذار دةبذذني ئينشذذائةَلآل بذذؤ ئذذةوةي طيذذاني برايذذةتي و تذذةبايي بضةسذذثَي  و مافذذةكاني طةلةكذذةمان بَيتذذة دي و خذذةَلك     
هةر سةركةوتوو بن و بذةياني سذةاات يذازدة ئةنذااماني كذة سذوَينايان خذواردووة        , بَي بةختةوةر بَي  و  يانَيكي باشرت 

ئامادة بن بؤ ئةوةي ليذنةكان دةس  نيشان بكرَين و لة ثَيش هذةموو شذتَيكةوة ئذةو ثرؤ ةيذةي بذؤ سذةرؤكايةتي هذةرَيم        
ةنرَي  بؤ ئةوةي مةراسيني سذوَينا خذواردن   دانراوة ئةجنام بارَي  و ئينشائةَلآل لة دانيشتنَيكي تايبةتاا لةم ن يكانة داد

 .و هةَلبذاردني جةنابي كاك مسعود وةكو سةرؤكي هةرَيني كوردستان ئةجنام بارَي  و زؤر سوثاس
 
 
 
   
 
 

    
 
 

 اانان رشاد م  (               كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا  ا ابااللة                  فرس  اد          
 ي ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي سكرتَير
 اَيرا  – كوردستان            اَيرا               - كوردستان      اَيرا                        – كوردستان         
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 (0)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
 5/6/2115يةك شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومةني نيشتنانيي كوردسذتاني اَيذرا      5/6/2115ي ثَيش نيوةَرؤ رؤ ي يةك شةممة رَيكةوتي (02,45)كاتذمَير 
بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا  جَيطري سذةرؤك  ,   اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن وبة سةرؤكايةتي بةَرَي

ي خذؤي  (2115)ساَلي , ي خولي دووةمي هةَلبذارن(0)دانيشتين  مارة, بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن, و
 .بةس 

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومذةني  0992ي هذةمواركراوي سذاَلي   (0)لذة ثَيذَرؤي نذاوخؤي  مذارة     ( 21)ي مذاددة  (0)بة ثَيي حوكنذةكاني بَرطذة   

ي خذولي  (0)دةستةي سذةرؤكايةتي ئةجنومذةن بَريذاري دا بةرنامذةي كذاري دانيشذتين  مذارة        , نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
 :دا بةم شَيوةية بَي  5/6/2115ي ثَيش نيوةَرؤ رؤ ي يةك شةممة رَيكةوتي (02,45)دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري 

 .ثَيكهَيناني ليذنة هةميشةييةكاني ئةجنومةن-0
 .اَيرا  –خوَينانةوةي يةكةمي ثرؤ ةي ياساي سةرؤكي هةرَيني كوردستاني -2

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

لة ثَيَرؤي ( 21)ي ماددة (0)اني بَرطةبةثَيي حوكنةك, كؤبوونةوةكةمان بةناوي طةلي كوردستان دةس  ثَي دةكةين
دةستةي سةرؤكايةتيي , ي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 0992ي هةموار كراو ساَلي (0)ناوخؤي  مارة 

ي ثاش (02,45)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (0)ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة 
 :دا بةم شَيوةية بَي  5/6/2115ةممة رَيكةوتي نيوةَرؤي رؤ ي يةك ش

 .ثَيكهَيناني ليذنة هةميشةييةكاني ئةجنومةن-0
 .اَيرا  –خوَينانةوةي يةكةمي ثرؤ ةي ياساي سةرؤكي هةرَيني كوردستاني -2

 .ثَيكهَيناني ليذنة هةميشةييةكاني ئةجنومةن: واتا بةرنامةي كاري ئةمَرؤمان لةو دوو خاَلة ثَيك هاتووة
رةنطة , ثَيويستة ضةناين ليذنة ثَيك بَي , كة كاري دةس  ثَي دةكات, يارة بةثَيي بةرنامةي ئةجنومةني نيشتنانييد

ئةو ئيستينارةي دوَييَن دابةش كرا , ضونكة ثَيويس  بةوة هةية, ئةمَرؤ مةجا  نةبَي  هةموو ليذنةكان ثَيك بَينني
كة دةيةوَي , ئةو ليذنةية هةَلبذَيرَي , ناوي خؤي بنووسَي  وئيختيصاصي خؤي ضية؟ , هةر يةكة ليس  خؤي, بوو

رةنطة ئةمَرؤ تةنيا , لة ثاشاناا سةرؤكايةتي ئةجنومةن ضي بة بةر ةوةنا ب انَي  هةلَياةبذَيرَي , كاري تيا بكات
, يشان كراونئةم برادةرانة دةس  ن, بؤ ئةو ليذنةية ثاش راوَيذ كردن, بتوانني ليذنةي ياسايي دةس  نيشان بكةين

لةم برادةرانة , واتا ليذنةي كاروباري ياسايي ثَيشنيار كراوة, بؤ ئةوةي دةس  بةكار بني, ئةطةر لة اليةن ئَيوة ثةسنا كرا
 :ثَيك دَي 

 .كاك شَيروان حةياةري-0
 .جامباز طارقكاك -2

 .نوري تاَلةباني. كاك د-3

 .كاك اةباولكةريم ئةبو بةكر-4

 .كاك اةوني بةزاز-5

 .اك دادر سةاياك-6

 .كاك دلَير حمةمةد شةريف-7

 .كاك كةريم بةحري-8

 .كاك حمةمةد صاحل ئيرباهيم-9

 .كاك خةليل ئيرباهيم حمةمةد-01
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كاك شَيروان دسةت , تكا لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم كة ئةم ليذنةية بةو ناوانة ثةسنا دةكةن دةستيان بةرز بكةنةوة
 .هةية

 :ياريبةَرَي  شَيروان ناصح ح
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .نازامن بة دائينة بارَيتة دةنطاان, بةرةئي من ثَيويستة يةكة يةكة بارَيتة دةنطاان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي ئَينة , دةكرَي  هةر هةموويان بة يةكةوة بنووسرَي , دةكرَي  يةكة يةكة بارَيتة دةنط و, تةشكيلي ليذنة
بة رةضاو كردني مةسةلةكاني , لةبةر رؤشنايي ئةو زانياريانةي كة لة ثَيشناناا هةبوو, ؤمان بامسان كرد بوولة نَيوان خ

ئَينة ثَينان وا بوو ئةو دة ناوة هةم ئيختياري , لَيهاتووييان, هةم بةر ةوةناي خؤمان, هةم ئيختيصاص, هةم شارةزايي
, لةبةر ئةوة دةكرَية يةكة يةكة خبرَيتة دةنطاان و, رازي بووة هةميش سةرؤكايةتي ثَيي, هةم ئيختيصاصيانة, خؤيانة

 .فةرموو, دةكرَية هةمووي ثَيكةوة خبرَيتة دةنطاان
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
ئةوانة , طةر نييةئة, يةكَيكيان كَيي تر خؤي تةرشيح دةكات, دوو بَرطة ببَي , من ثَيم واية ئةو كةسانةي دياري كراون

 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي ببينرَين كَين؟ بؤ ئةوةي دةنطيان بؤ بارَي , ئةمانةنن كة خؤيان هةَلبذاردووة, هةَلسنة سةر ثَي
 :بةَرَي  فرس  ادا اباا 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
جاري يةكةم ئةناامان , بةداخةوة مةفروز بوو تةوزيع كرا بواية سةر ئةناامان, ني امي داخيلي زؤر وازحية

بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةنيش هةية بةر ةوةناي طش  بة نةزةري , ئيختيصاصي خؤي و رةغبةتي خؤي بةيان دةكات
ئةو وةختة , ئةطةر هاتوو ثةرلةمان موافيق نةبوو لةسةري, ليذنةكة اةرزي دةنطاان دةكرَية, ئيعتيبار وةربطرَي 
 .زؤر سوثاس, ي بة تةصوي  بَية, ي بة دةنطاان بَي , بة يةكة ئةو وةختة يةكة, ئينتيخاب دةكرَية

 :انور حمنا غ ور  بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بؤ ئةوةي ب انني , يةاين ئاس  ثسثؤَريان خبوَينارَيتةوة, بَروانامةكانيان, من ثَيشنيارم هةية بؤ خوَينانةوةي ناوةكان
 .زؤر سوثاس, يةاين ئةوةش لةطةَ  ناوةكان خبوَينارَيتةوة ضاكة, ناطوجنَي  يان, ئايا لةطةَ  ليذنةكة دةطوجنَي 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بؤ ئةوةي لة مةح ةردا كة تةسجيل دةبَي  بةناوي خؤي دسةكاني تؤمار , ناوي خؤي بَلَي , تكاية ئةوةي دسة دةكات

 .فةرموو, بكرَية
 :روميو ح يران نيسان بةَرَي 
 .ئةجنومةنكي سةرؤ بةَرَي 

بؤ ئةوةي ليذنةكة , يان توركناني تَياا بَي , ئةطةر بكرَي  برادةرَيكي ئاشووري, من ثَيشنيار دةكةم ئةم ليذنانة
ثَيش وةختيش بؤ ئاطاداريتان هةموو ئاشووري و كلاانيةكان تاكو ئةمسااَلنةي دوايي مافيان نةبوو بؤ , هةمةجؤر بَي 

 .سوثاس, كاني سةر بةم شتةوةئةوةي بضنة كؤليذي ماف و كؤليذة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, كة ثَيويستة ب انن ئةناامةكان كَينة؟ ثَيشنيارَيكي بةجَيية, ئةو تَيبينيةي كة اةرز كرا, زؤر سوثاس بؤ تَيبينيةكانتان
ضي تةواو , بكاتهةر يةكة لةو ناوانة ثَيويستة هةَلبستَي  خؤي وةسف , لةبةر ئةوة ئَيستاكة ناوةكان دةخوَيننةوة

بةنيسبةت تَيبينيةكةي كاك رؤميو حةدي خؤيةتي كلا و ئاشوور ئةوةش كَيشةيةكة , بؤ ئةوةي هةموو بيناسن, كردووة
بؤ ليذنةي ياسايي دةبَي  , بةاَلم ئَينة رةضاومان كرد, هةروةها توركنانيش, دةبَي  تَياا بَية, دةبَي  حةللي بكةين
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كة وةكو طومتان ئيختيصاصيشي لةطةَ  بَي  , بةر ئةوة ئةم ناوانة ئيت ادنان لةسةر كردلة, دةرضووي كؤليذي ياسا بَي 
, لةبةر رؤشنايي ئةو دوو سَي تَيبينية ئةو نؤ كةسةمان هةَلبذارد, رةئي سةرؤكايةتي لةسةر بَي , خيربةشي تَياا بَي , و

بؤ , ئَيستاش دةكرَية طؤَرانكاري بكرَية, اتةيان كلا و ئاشوور بةو مواسةف, ئينجا ئةطةر هةية برادةرَيكي توركنان
ناكرَية بؤ منوونة , بةاَلم بة مةرجَيك ئيختيصاصي تَياا بَية, ئةوةي ئةم هةمةجؤرة من خؤم ثَيم واية زةرووريية

ئةوا , بضني لة ليذنةي ياسايي دابنَيني, يةكَيك دةرضووي كؤليذي بازرطاني لةجياتي لة ليذنةي دارايي دابنَيني
 .تَيبينيةكي تايبةتي نيية, جا لةبةر ئةوةي ئةطةر ئيجازة هةية فةرموون, ةماشامان كردووةت
 :خليل ابراهيم حمنا بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
, مودةَرةَر موهينة, بةتايبةتي سةرؤكةكة ئةوة موهينة, خؤي راستة باشة الزمة ثسثؤَر بَي , لةبةر ئةوةي نةصَيك نيية

نةصَيكي دانوني نيية بَلَي  دةبَي  ئةمة , اماني ثةرلةمان هةموويان حةديان هةية لة هةر ليذنةيةك بنببةاَلم ئةنا
, من بؤ منوونة ناوم لة طروثي يةكطرتووي ئيسالمي كوردستامن دةرضووي كؤليذي شةريعة بووم, دةرضووي ئةوة  بَي 

زؤر , شةريعة و دانونيان دةنووسي, نووسي بوايةهةتا ثَيشرت كة ئيختصاص  ب, دانون ماددةيةك بوو لة شةريعة و
 .سوثاس

 :بريوت خضرشكرية  بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

لةوانةية هةمان بَي  دةرضووي ياسا بَي  لَيرة , بؤ  ني تَياا نيية, تَيبينيم هةية لةسةر ناوةكان ئةطةر زةدةت نةبَي
 .زؤر سوثاس, لة ثةرلةمان

 :مةنسةرؤكي ئةجنو بةَرَي 
دةبَي  هةناَيكيان لة , ئةطةر هةموو ئةنااماني ثةرلةمان دابةش بكةين, ليذنةمان هةية( 06)يان ( 04)جارَي ئَينة 

كة , بةس ئَينة ثةلةمان لةو ليذنةية بوو, لةبةر ئةوة ئةمة كؤتايي دونيا نيية, تاوةكو بةش بكات, دوو ليذنة دابن
ئةطةر , دةمانةوَي  ثةلةي لَي بكةين, ةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيننان هةيةلةبةر ئةوةي ثرؤ ةي ياساي ه, ثَيشنان خس 

, هةناَيكي هةية مومكينة هةريةكة بة طرنطرتي ب اني, نا ليذنةي تر هةية طرنطيةكيةي كةمرت نيية لة ليذنةي ياسايي
دةتوانن لة دوو ليذنة  هةناَيكيان, بؤية هةموو ئةنااماني ثةرلةمان مةجاليان هةية لة ليذنةكاناا بةشااري بكةن

, هةروةها بة تةئكيا هةر ئةناامَيكي ثةرلةمان حةدي خؤيةتي خؤي تةرشيح بكات بؤ هةر ليذنةيةك, بةشااري بكةن
 .فةرموو, با بيَلية, ئةطةر كةسَيك هةية بؤ ئةم ليذنةية خؤي تةرشيح بكات

 :نوري مجيل تاَلةباني. د بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

كة ببَي  بة ئةناام لةو , كةوا هةر ئةناامَيكي ثةرلةمان كة ئارةزووي ئةوةي هةية, طريي لةو داواكارية دةكةممن ثشت
لةهةمان كاتيشاا ثَيم باشة خامنَيكي , مايف خؤيةتي بة رةضاو كردني ئةو مةرجانةي كةوا ئاما ةتان بؤ كرد, ليذنةية
با , كةساني تريش ئةطةر هةن, نَي  ليذنةكة راوَيذكاري لةطةَلاا بكاتدةتوا, بؤ ئةوةي هةناَي كاروبار هةية, تَياا بَي 

 .زؤر سوثاس, ثاشان دةنطااني لةسةر بكرَي , ناوي خؤيان بنووسن و ب ةرموون
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .بةاَلم دةرضووي ياسا بَي , كةسَيك هةية خؤي تةرشيح بكات بؤ ئةم ليذنةية
 :خةمان زرار اسعا بةَرَي 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  ةَرَي ب
ئَيستاش هةر دوتابي دكتؤرام هةر , ثاريش ماستةرم تةواو كردووة لة ياسا, كؤليذي مافم تةواو كردووة 0999لة ساَلي 

منيش زؤر زؤر حةز , جا من زؤر حةز دةكةم بةثَيي ثسثؤَر و بةثَيي ئيختصاص و حةز و ئارةزووة, لة ياسا لة فةرةنسا
 .زؤر سوثاس, دةمَينَيتةوة سةر خؤشتان, ا مبدةكةم لة ليذنةي ياس
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 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ئيختصاصي ضيية؟ خيرَبةي , دةخيوَيننةوة هةر يةكة ثَيناسةي خؤي بكات, من ثَيم باشة ئةو ناوانةي كة خؤينامانةوة

ةاَلم ئةطةر خاَلي ني امي ب, برا طيان خاَلي مونادةشةمان داخس , ضيية؟ كاري ضي كردووة؟ بؤ ئةوةي ئاشناييك هةبَية
 .فةرموو, بَي  دةياي ناكات

 :مال سعاالاين مال اباا  مولود بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .سوثاس, خةبري بَي  لة بواري ئايني, جا من ثَيم باشة يةكَيكي تري تَياا بَي  دةرضووي كؤليذي شةريعة بَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .ياةري فةرموو خؤت بناسَينةكاك شَيروان حة
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
لةماوةي دةورةي ثَيشرت ئةناام بوومة لة , كؤليذي ياسام تةواو كردووةو 0968من شَيروان ناصح حةياةري لة ساَلي 

زؤر , م نةهَيشتووة هةتا ئةمَرؤبةجَي, هةتا طةيشتوومة سةرؤكي ليذنةي ياساي ثةرلةمان, ليذنةي ياساي ثةرلةمان
 .سوثاس

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .جامباز طارقبةَرَي  كاك , زؤر سوثاس 
 :حمنا سعيا جامباز طارق بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ةوةم بة دةيان كتَيب و لَيكؤَلين, بكالؤريؤسم لة ياسا هةيةو, حمةمةد سةايا جامباز دةرضووي ياسام طارقمن ناوم 
 .لة ليذنةي ياسا بووم لة دةورةي يةكةم, دةربارةي ياسا ضاث كردووة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .بةَرَي  كاك دكتؤر نوري تاَلةباني, زؤر سوثاس

 :نوري مجيل تاَلةباني .دبةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 0968ةواو كردووة لة زانكؤي بةغاا لة ساَلي كؤليذي مافم ت 0958من ناوم دكتؤر نوري جةميل تاَلةباني لة ساَلي 
لة , ضواردة ساَ  مامؤستا بووم لة زانكؤكاني بةسرة و بةغاا و سلَيناني, كؤليذي ياسام تةواو كردووة لة زانكؤي ثاريس

و لةم ماوةيةدا بةتواناوة دةتوامن بَلَيم بةشااريم كردووة لة نووسني , ر َيني بةاس خانةنيشيين كردم 0982ساَلي 
جطة لة , دا0992لةوانة ثرؤ ةي دةستوورَيك بؤ هةرَيني كوردستان لة ساَلي , ئامادة كردني طةلَيك بابةتي ياسايي

 .زؤر سوثاس, كؤمةَلَيك كتَيب و بابةت و لَيكؤلينةوةي تر
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .بةَرَي  اةباولكةريم, زؤر سوثاس
 (:كاكة مامؤستا) مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابوبكر 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
دوايَي بةَرَيوةبةري دادي طش  بوومة لة , حاكم بوومة, دةرضووي ياسام, من ناوم اةباولكةريم ئةبو بةكر هةمةوةناة

 .زؤر سوثاس, ماوةي دة بيس  ساَليش ثارَي ةرايةتيم كردووة, وةزارةتي داد
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي  

 .ك دادربةَرَي  كا, زؤر سوثاس
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 :خضربةَرَي  دادر سعيا 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئةناامي سةركردايةتينة لة  0997لة ساَلي , 0990 – 0991دةرضووي كؤليذي ياسام لة ساَلي , من ناوم دادر سةايا
 .زؤر سوثاس, كؤمةَلةي ئيسالمي

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 .كاك دلَير بةَرَي , سوثاس زؤر
 :حمنا شريف بةَرَي  دلَير

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ئَيستاش ئةناامي سةركردايةتي ح بي , ثَيشنةرطة بوومة و, دةرضووي كؤليذي ياسام, من ناوم دلَير حمةمةد شةريف

 .زؤر سوثاس, شيواي كوردستامن
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 .كاك اةوني بةَرَي , سوثاس زؤر
 :اوني كنا  سعيا ب از بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي   بةَرَي

لة رؤ ي دةرضوومنةوة لة ثيشةي ثارَي ةراتي ئيشم كردووة هةتا دامةزراوم لة , 0972دةرضووي كؤليذي ياسام لة ساَلي 
دادطاي تةميي ي هةرَيني كوردستان بة دادوةر، ناميلكةكاني ياساو بَريارةكاني ثةرلةماني كوردستامن ئامادة كردو و هةتا 

 .زؤر سوثاس ا ئةناامي دةستةي نووسةراني طؤظاري ثارَث ةرم،، هةروةه(9) مارة 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 .كاك كةريم بةَرَي , سوثاس زؤر
 :كريم حبري اباا  بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

يةتيم ساَ  ثارَي ةرا( 25), 0981 – 0979دةرضووي كؤليذي ياسام لة ساَلي , من ناوم كةريم بةحري برادؤستية
هةروةها , 2110تا ساَلي  0992ئةناامي سةنايكاي ثارَي ةراني كوردستان بوومة لة ساَلي , كردووة بةبَي ثضَرانةوة

بةاَلم وا ديارة ئةنااماني , بةشااريم كردووة لة داَرشتين ياساي ثارَي ةرايةتي لة سةنايكاي ثارَي ةراني كوردستان
با ئةو , من لةبةر خاتوو خةمان خان دةس  دةكَيشنةوة, ي بكات لةو ليذنةيةثةرلةمان ثَييان خؤشة خامنَيكيش بةشاار

 .زؤر سوثاس, لةجياتي من بَيتة ناو ئةو ليذنةية
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 .كاك خةليل بةَرَي , سوثاس زؤر
 :خليل ابراهيم حمنا بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

يةكَيك لة , 0989ووي كؤليذي شةريعةو ديراساتي ئيسالميم لة بةغاا لة ساَلي دةرض, من ناوم خةليل ئيرباهيم حمةمةد
زؤر , دوايَي وازم هَيناوة لةبةر ئيشي ح بي, دامةزرَينةراني كؤليذي شةريعةم لة دهؤك و دوو ساَ  دةرسم طوتؤتةوة

 .سوثاس
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 .خاتوو خةمان خان بةَرَي , سوثاس زؤر
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 :خةمان زرار اسعا بةَرَي 
  .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

يشاا ماستةرم لة ياسا لة فةرةنسا 2114لة ساَلي , كؤليذي مافم تةواو كردووة 0999لة ساَلي , من ناوم خةمان زرار
زؤر سوثاس بؤ ئةم , بةاَلم كاك كةريم من نامةوَي شوَيين تؤ بطرمةوة, ئَيستاش هةر دوتابي دكتؤرام, تةواو كردووة

ئةطةر بكرَي  بة هةر حاَ  لةم دة , بةاَلم ثَيم واية تؤ زؤر زياتر كةفوئرت و زؤر خيرَبةت زياترة لة من, شنيارة جوانةتثَي
ئةوةي تر دةمَينَيتةوة , ئةمة ثَيشنياري سةرؤكايةتي ثةرلةمان بوو, كةسة يةاين شتَيك نيية فةرز كرا بَي  بةسةرمان

 .بةكَي دةنط دةدةن؟ زؤر سوثاسسةر ئةنااماني ثةرلةمان دةنط دةدةن 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

لةبةر ئةوةي كة كاك كةريم جَيطاي خؤي , يةكَيك جَيطاي خؤي ضؤَ  بكات بؤ يةكَيكي تر, مةسةلةيةكي زؤر دميوكراتية
كة , يين دراهةم بة هةستةوة لةسةر ويس  خةَلكةكة دوو سَي تَيب, هةم بة طيانَيكي دميوكراتيةوة, ضؤَ  دةكات بؤ تؤ

بة , ئةوة بةدةس  ئَينة نيية, ئينجا ئةوة هةناَي ش  هةية تةبيعةت دروس  كردووة, دةبَي  خاتوونَيكي تَياا بَي 
لةبةر , ثرسينان ب انني شهادةت هةية يان نا؟ دةرضووي ياساي يان نا؟ يةاين ئةو جانبةشي هةية, تةنيا  ناتي نيية

 :بؤ ئةوةي بة كؤي دةنط وةربطريَي , ننةوةئةوة دة ناوةكة جارَيكي تر دةخوَي
 .كاك شَيروان حةياةري -0
 .جامباز طارقكاك  -2

 .نوري تاَلةباني. كاك د -3

 .كاك اةباولكةريم ئةبو بةكر -4

 .كاك اةوني بةزاز -5

 .كاك دادر سةايا -6

 .كاك دلَير حمةمةد شةريف -7

 .كاك حمةمةد صاحل ئيسناايل -8

 .كاك خةليل ئيرباهيم حمةمةد -9

 .خاتوو خةمان زرار -01

ئةو ئةناامة , زؤر سوثاس, تكا لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم كة موافيقن لةسةر ئةم ناوانة دةستيان بةرز بكةنةوة
 .زؤر سوثاس, بةكؤي دةنط وةرطريا, زؤر سوثاس, بةَرَي انةي كة د ي ئةو ناوانةنن

يةي كة دانراوة تا مونادةشةي داوا لة كاك شَيروان دةكةم كة بَي  بؤ سةر سةكؤيةكة بؤ خوَينانةوةي  ئةو ثرؤ ة
ئةو ثرؤ ةيةي كة كاك , هةمووتان نوسخةتان وةرطرتووة واب امن, بؤ خوَينانةوةي ئةو ثرؤ ةية با ب ةرمووَي , بكةين

ئَيستاكة ثاش , بؤ مونادةشة, شَيروان دةخوَينَيتةوة لة اليةن دة ئةناامي ثةرلةمان ثَيشكةشي ئةم كؤبوونةوةية كراوة
بؤ ئةوةي ئةويش كؤبوونةوةي لةسةر بكات و ضي ثَيويستة , َينارَيتةوة دةدرَي  بة ليذنةي ياساييئةوةي كة دةخو

 .ثاشان لة كؤبوونةوةيةكي تر مونادةشةي تَياا بكرَي , ضارةسةري بكات و
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .ي ئةجنومةنبةَرَي ان ئةناامان
 .سةبارةت بة ثرؤ ةي ياساي سةرؤكي هةرَيم, ئَيستا دةدي داواي ئةناامانتان بؤ دةخوَيننةوة

 بؤ بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان
 ثرؤ ةي ياساي سةرؤكي هةرَيني كوردستان/ ب                                          
ثرؤ ةي ياساي , ئةوانةي لة خوارةوة ئين ايان كردووة, سايي ئةنااماني ثةرلةمانهاوثَيض لةطةَ  داواي  مارةي يا

تكامان واية خبرَيتة بةر دةمي ئةجنومةني نيشتنانيي , سةرؤكي هةرَيني كوردستاني اَيرادتان ثَيشكةش دةكةين
 .ان لةسةريبؤ ط توطؤ و بَريارد, كوردستان

 لةطةَ  رَي ماناا                                                    
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 :ئةو ئةناامة بةَرَي انةي كة ئين ايان كردووة
 .رمضانناصح غ ور . د -0
 .شكري نَيرؤيي -2

 .احسان اباا  داسم -3

 .خورشيا شَيرة -4

 .مال سعاالاين مال اباا  -5

 .ظيان سلَينان حاجي -6

 .سةردار سةباح بؤزؤ -7

 .جةميل حمةمةد اومسان -8

 .شَيردَ  اباا  حةوَي ي -9

 .اةلي ئةكربموحسن  -01

 .رةشاد ئةدةد -00

 .حمةمةد حةكيم جةبار -02

 :ئَيستاش دةدي ثرؤ ةكةتان بؤ دةخوَيننةوة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بسم الشع 
 اسلل الوطك لكوردستان العراق

 :رقم القرار
 :تاريخ القرار

 
العدد  ناءًا على ما عرضهاملعدجم وب0992لسنة ( 0)من القانون رقم ( 56)من املادة ( 0)ي الفقرة ألحكااستنادًا 

 :مايلي شريع   //مللسته املنعقدة بتاري  العراق، قرر اسلل -القانوني من أعضاء اسلل الوطك لكوردستان
 لسنة)    (قانون رقم 

 العراق-قانون رئاسة اقليم  كوردستان
 الفصل األوجم
 أحكاي عامة

 :املادة األورب
 .وهو الرئيل األعلى للسلطة التنفيذية   االقليم(رئيل اقليم كوردستان) العراق رئيل يسمى-يكون القليم كوردستان

 :املادة الثانية
العراق باالقرتاع العاي السري املباشر رئيسًا لالقليم رثلهم ويتندث بامسهم على الصعيدين -ينت   مواطنوا كوردستان

 .القليمالداخلي واخلارجي ويتورب التنسيق بني السلطات االيادية وسلطات ا
 :املادة الثالثة

 . كون والية رئيل االقليم أربع سنوات وجيوي إعادة انت ابه لواليتني
 :املادة الرابعة

العراق على أن ال يتعارض مع حكم املادة -جيري االقرتاع النت اب رئيل االقليم   موعد انت اب اسلل الوطك لكوردستان
 .دة احملددة لواليتهينتقص من امل الثالثة من هذا القانون وال
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 الفصل الثاني
 شروط املرشح والناخ 

 :املادة اخلامسة
 :يشرتط   املرشح مايلي

 .أن ال يقل عمره عن أربعني سنة عند االنت اب-0
 .العراق وساكنًا فيها-أن يكون من مواطك كوردستان-2
 .أن يكون متمتعًا  قوقه املدنية والسياسية-3

 :املادة السادسة
 .املعدجم 0992لسنة ( 0)العراق رقم-الناخ  الشروط الواردة   قانون انت اب اسلل الوطك لكوردستانيشرتط   

 الفصل الثال 
 الرتشيح واالنت اب

 :املادة السابعة
العراق قبل موعدها مبا ال يقل  -يقدي طل  الرتشيح ارب اهليئة العليا املشرفة على انت ابات اسلل الوطك لكوردستان -0

 .رالرني يومًا عن
 .على اهليئة العليا البت   طل  الرتشيح وإعالنه خالجم مدة يومني من  اري   قدره -2
 .للمرشح حق االعرتاض على قرار الرفض أماي حمكمة  ييز اقليم كوردستان خالجم سبعة أياي من  اري  صدور القرار -3
دة يومني من  اري   قدره ارب احملكمة ويعتق املرشح مبلاًا من  صدر احملكمة قرارًا با ًا   االعرتاض و علنه خالجم م -4

 . اري  صدوره
 . علن اهليئة العليا أمساء املرشنني قبل موعد االنت اب مبا ال يقل عن مخسة عشر يومًا -5

 :املادة الثامنة
 .يعتق فائزًا   االنت ابات من حاي على االكثرية البسيطة من أصوات املقرتعني

 الرابعالفصل 
 مهام وصالحيات رئيس االقليم

 :املادة التاسعة
يؤدي رئيل االقليم بعد انت ابه وقبل مباشر ه مهامه اليمني التالية أماي اسلل الوطك لكوردستان العراق خالجم مدة 

 :سبعة أياي من  اري  انت ابه
كوردستان وأن أؤدي مهامي بصدق اقسم باهلل العظيم بأن أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصاحل مواطك )) 

 ((.وإخالص
 :املادة العاشرة

 :راره رئيل االقليم االختصاصات والصالحيات التالية
إصدار القوانني ال  يسنها اسلل الوطك لالقليم خالجم عشرة أياي من  اري  سنها وله حق االعرتاض عليها كليًا أو : أواًل

 .نظر فيها ويكون قرار اسلل بشأنها نهائيًاجزئيًا وإعاد ها ارب اسلل إلعادة ال
إصدار مرسوي بإجراء االنت ابات العامة للم لل الوطك لالقليم   حالة حله أو انتهاء مدة دور ه االنت ابية خالجم : رانيًا

 .مخسة عشر يومًا
من ( مخسة عشر يومًا)نت ابية خالجم إصدار مرسوي دعوة اسلل الوطك لالقليم ارب دورة االنعقاد األورب للدورة اال: رالثًا

 اري  إعالن النتائج النهائية و  حالة عدي صدور الدعوة إليه جيتمع اسلل  لقائيًا   اليوي التالي من انتهاء املدة 
 .املذكورة

 :ق مبرسوي   احلاالت التاليةالعرا -حل اسلل الوطك لكوردستان: رابعًا
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 .عضائهإذا استقاجم أكثر من نصف عدد أ-0
 .إذا مل يتم النصاب القانوني النعقاده خالجم مخسة وأربعني يومًا من  اري  دعو ه لالنعقاد لدور ه االنت ابية األورب-2
 .إذا مل رنح اسلل الثقة سلل الويراء لثالث مرات متتالية-3
 .ة ستة أشهر فأقلإذا ا  ايري النظاي االنت ابي للم لل وكانت املدة املتبقية لدور ه االنت ابي-4

إصدار قرارات هلا قوة القانون بعد التشاور واال فاق مع رئيل اسلل الوطك وسلل الويراء لالقليم وذلك عند : خامسًا
 عرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي أو األمن العاي فيه أو مؤسسا ه الدستورية مل اطر داهمة  هدد كيانه و عذر 

ى أن  عرض  لك القرارات على اسلل الوطك لالقليم عند أوجم اجتماع له فإن مل  عرض أو اجتماع اسلل الوطك عل
 .عرضت ومل يقرها اسلل يالت عنها الصفة القانونية

 .العفو اخلاص عن احملكومني: سادسًا
 .املصادقة على أحكاي اإلعداي أو افيفها ارب الس ن املؤبد: سابعًا
 .مبوج  قانون خاصإعالن حالة الطوارئ : رامنًا
دعوة سلل الويراء إرب االجتماع بشكل اضطراري عند االقتضاء ومناقشة املسائل احملددة ال  يعقد االجتماع من :  اسعًا

 .أجلها و رأسه هذا االجتماع
 .يمعدي السماا بإدخاجم قوات مسلنة ايادية ارب االقليم عند االقتضاء إال مبوافقة اسلل الوطك لالقل: عاشرًا

 .إصدار مرسوي باستقالة سلل الويراء أو الويير عند سن  الثقة من أي منهما: حادي عشر
إصدار مرسوي بقبوجم استقالة سلل الويراء أو الويير و كليفهم لالستمرار مبهامهم حلني  شكيل الويارة : راني عشر

 .اجلديدة
 . ير امل تص وموافقة سلل الويراء عيني أصناب الدرجات اخلاصة بناَءا على  رشيح الوي:رال  عشر
 . عيني احلكاي ورئيل وأعضاء االدعاء العاي بعد  رشينهم من قبل سلل قضاء االقليم: رابع عشر

منح الر   العسكرية لضباط القوات املسلنة لالقليم وقوى األمن الداخلي وطردهم وإحالتهم على التقاعد : خامل عشر
 .وفق القانون
 .ومسة واألنواط مبوج  القانونمنح األ: ساده عشر

 :املادة احلادية عشرة
 .حيدد را   وخمصصات رئيل االقليم بقانون

 :املادة الثانية عشرة
 .يكون لرئاسة االقليم ديوان  عني  شكيال ه وواجبا ه بقانون

 :املادة الثالثة عشرة
 .قالعرا -رئيل االقليم هو القائد العاي لقوات رَيشمةرطة اقليم كوردستان-0
 .العراق-القليم كوردستان ثَيشنةرطةيعيني رئيل االقليم نائبًا للقائد العاي لقوات  -2

 :املادة الرابعة عشرة
 .  حالة غياب رئيل االقليم ألي سب  كان عن منصبه حيل حمله رئيل السلطة التنفيذية

 :املادة اخلامسة عشرة
العراق حلني انت اب رئيل -رئيل اسلل الوطك لكوردستانإذا شار منص  رئيل االقليم ألي سب  كان يقوي مبهامه 

 .جديد خالجم ستني يومًا من  اري  شاور املنص 
 :املادة السادسة عشرة

 :العراق   احلاالت اآل ية - نهى مدة رئاسة رئيل االقليم بقرار من اسلل الوطك لكوردستان
 .إذا طل  رئيل االقليم بذلك-0
 .جبا ه ألي سب  كانع زه القياي مبهاي وا-2
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 .العراق وباقرتاع سري -من أعضاء اسلل الوطك لكوردستان(3/4)سن  الثقة منه مبوافقة -3
 أحكاي انتقالية

 :املادة السابعة عشرة
العراق وبأغلبية أعضائه استثناًءا من حكم -يتم انت اب رئيل االقليم للوالية األورب من قبل اسلل الوطك لكوردستان

 .الثانية من هذا القانوناملادة 
 :املادة الثامنة عشرة

 .على سلل الويراء وكافة اجلهات ذات العالقة   نفيذ أحكاي هذا القانون
 :املادة التاسعة عشرة

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون من  اري  صدوره وينشر   اجلريدة الرمسية 
 

 العراق -رئيل اسلل الوطك لكوردستان                                                                                          
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئةو ليذنة ياسايةي كة دانراوة كؤ دةبنةوة لةنَيوان خؤياناا ئةو ثرؤ ةيةي كة لة ثَيشيانة مونادةشةي , زؤر سوثاس
ثاش ئةوةي ئةوان صيغةي ياساييةكةي تةواو دةدةنَي , (00)ن كاتذمَير ئينشائةَلاَل سبةييَن دانيشتنَيك دةكةي, دةكةن

هةر , ئينجا دةرطاي مونادةشة دةكرَيتةوة مونادةشة لةسةر ماددةكان دةكرَي, لَيرة دةخوَينارَيتةوة جارَيكي تر
بؤ ئةوةي بة , نووسَي يان بة نووسينَيك ب, ئةناامَيك تَيبيين هةية و ثَيي طرنطة دةتوانَي بضَيتة الي ليذنةي ياسايي

خاَلَيكي تريش هةية كة , نةزةري ئيعتيبار وةربطريَي و خؤشم دوو خاَلم هةيةو دةتوانن لة مونادةشةش بةشااري بكةن
هةرضي هاتووة لة , ئةو كؤبوونةوةية حسَيب نيية, ئةنااماني ثةرلةمان لة كوَي دادةنيشن, ثةيوةناي بة دانيشة هةية

, يان لة ثشتةوة فةردي نيية, ي ثةرلةمان هةمووي وةك يةكن لة هةر كوَي دابنيشن لة ثَيشةوةئةناام, كوَي دانيشتووة
يان بة ثَيي ني امي داخيلي , يان لةبةر رؤشنايي ناوةكانيان بة ثي  ئةجبةدي ناوي دةنووسرَي, دوو اسلوب هةية

لةبةر ئةوة ئةو دانيشتنة دانيشتنَيكي , ةوةهَيشتا ئةوةمان يةكال نةكردؤت, طروثي فراكسيؤن, جَيطاكان دابةش دةكرَي 
بةو شَيوةية , بة رةدةم هةريةك شوَيين خؤي دةزانَي, ئينشائةَلاَل بة زووترين كات دةستنيشان دةكرَي  بةناو, كاتيية

 .نوري فةرموو. كاك د, دةَرؤين ئينشائةَلاَل
 :بةَرَي  نوري مجيل تاَلةباني

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بةاَلم بَروا ناكةم , دةس  بة كؤبوونةوة بكةين( 9)ئةوة دةكةم كة ئةنااماني ليذنةي ياسايي سبةييَن كاتذمَير ثَيشنيازي 

بتوانني ئةو كارة خبةينة بةر ( 00)لةبةر ئةوة بَروا ناكةم بؤ كاتذمَير , لة ماوةي دوو كاتذمَيردا ئةو كارة ئةجنام بارَي 
 .زؤر سوثاس, دةس  ثةرلةمانةوة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
سبةينَيش , لةبةر ئةوة داوا دةكةم ئةمَرؤ ئةطةر رازي بن دابنيشن و دانيشتنَيكي بؤ بكةن, دوو كاتذمَير رةنطة كةم بَي 

ضونكة بة حةديقةت دةمانةوَي ئةو دانيشتنة , دةتوانن دواي نان خواردنيش دةس  ثَي بكةن, دانيشتنَيكي بؤ بكةن
ئَينةش , هةموومان زوو بةزوو تةواوي بكةين, ئةو بؤشايةي كة هةية و بَريار لةسةري دراوة ,كةمَيك ثةلةي لَيبكةين و

ي ثَيش (00)ئةنااماني بةَرَي  دانيشتين بةيانينان لة كاتذمَير , ضونكة ضوار مانط دوا كةوت, ئيشي خؤمان دةكةين
 .زؤر سوثاس, نيوةَرؤ دةبَي 

 
 اانان رشاد م  (                  كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا         فرس  ادا ابااللة                      

 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي   
 اَيرا  – كوردستان                         اَيرا - كوردستان                       اَيرا         – كوردستان           



 36 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (0)دانيشتين  مارة  ثرؤتؤكؤلي

 6/6/0225تي رَيكةو شةممةدوو
 هةَلبذاردن دووةمي خولي
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 (0)  مارةدانيشتين  ثرؤتؤكؤلي
 6/6/0225رَيكةوتي  شةممةدوو 

ئةجنومذةني نيشذتنانيي كوردسذتاني اَيذرا  بذة      6/6/2115 شةممة رَيكةوتيدوو بةياني رؤ ي  لةةر ي س(00) كاتذمَير
( كنذا  كركذوكي  )حمنذا دذادر ابذاا      بذة ئامذادةبووني بذةَرَي    , سةرؤكي ئةجنومةن و اانان رشاد م  بةَرَي   سةرؤكايةتي

دوووةمذي  ي خذولي  (2)دانيشذتين  مذارة  , ةجنومذةن سذكرتَيري ئ  فرس  ادذا ابااللذة   بةَرَي , جَيطري سةرؤكي ئةجنومةن و
 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي , هةَلبذاردني

 :كار بةرنامةي
ي ئةجنومةني 0992ي هةمواركراوي ساَلي (0)لة ثَيَرؤي ناوخؤي  مارة( 21)ي ماددة(0)بَرطة حوكنةكاني بةثَيي   

ي خولي (2)بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة دا دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري, نيشتنانيي كوردستاني اريا 
 :بةم شَيوةية بَي دا 6/6/2115 رَيكةوتيشةممة دوو ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي(00)كاتي لة دووةمي هةَلبذاردن

 .اريا  -خستنةَروو وط توطؤكردني ثَرؤ ةي ياساي سةرؤكي هةرَيني كوردستاني -0
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

لة ( 21)ي ماددة(0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة. بةناوي طةلي كوردستاني اَيرادةوة. ميهرةبان بةناوي خواي ثةخشناةو
دةستةي , ي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا  0992ي هةموار كراوي ساَلي (0)ثَيَرؤي ناوخؤي  مارة

هةَلبذاردن لة كاتذمَيري  ي خولي دووةمي(2)سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة
 :دا بةم شَيوةية بَي  6/6/2115ي ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي دووشةممة رَيكةوتي(00)
 .اَيرا  –خستنةَروو و ط توطؤ كردني ثرؤ ةي ياساي سةرؤكي هةرَيني كوردستاني -0

ثرؤ ةي ياساكة , ةر مةنةصةبَينة س, كة دوَيين ثَييان سثَيردرا بوو, تكاية سةرؤك و جَيطر و مودةريري ليذنةي دانوني
 .فةرموون, مونادةشة بكةن

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا دةدي ثَرؤ ةكةتان بؤ دةخوَيننةوة ثاشان تةدريري ليذنةي دانوني دةخوَينرَيتةوة ثاشان دةس  بة مونادةشةي 
 .ماددة بة ماددة, ماددةكان دةكةين

 الرحيم  بسم اهلل الرمحن
 باسم الشع 

 اسلل الوطك لكوردستان العراق
 :رقم القرار

 : أري  القرار
املعدجم وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني  0992لسنة ( 0)من القانون رقم( 56)من املادة( 0)استنادا الحكاي الفقرة 

 : شريع ما يلي/ / تأري  قرر اسلل مللسته املنعقدة ب, من اعضاء اسلل الوطك لكوردستان العراق
 لسنة) (قانون رقم

 العراق -قانون رئاسة اقليم كوردستان
 الفصل االوجم
 احكاي عامة

 :املادة االورب
 .وهو الرئيل االعلى للسلطة التنفذية   االقليم( رئيل اقليم كوردستان)العراق رئيل يسمى–يكون القليم كوردستان 
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العراق باالقرتاع العاي السري املباشر رئيسًا لإلقليم رثلهم ويتندث بامسهم على  -انينت   مواطنوا كوردست :املادة الثانية
 .الصعيدين الداخلي واخلارجي ويتورب التنسيق بني السلطات االيادية وسلطات اإلقليم

 :املادة الثالثة
 . كون والية رئيل اإلقليم أربع سنوات وحيوي إعادة انت ابه لواليتني 

 :املادة الرابعة
العراق على ان ال يتعارض مع حكم  -جيري االقرتاع النت اب رئيل اإلقليم   موعد انت اب اسلل الوطك لكوردستان

 .املادة الثالثة من هذا القانون وال ينتقص من املدة احملددة لواليته
 الفصل الثاني                                                                     

 شروط املرشح والناخ                                                                  
 :املادة اخلامسة

 :يشرتط   املرشح ما يلي
 .أن ال يقل عمره عن أربعني سنة عند االنت اب-0
 .العراق وساكنا فيها–أن يكون من مواطك كوردستان -2
 .ياسيةأن يكون متمتعا  قوقه املدنية والس-3

 :املادة السادسة
 .0992لسنة ( 0)العراق رقم -يشرتط   الناخ  الشروط الواردة   قانون انت اب اسلل الوطك لكوردستان

 الفصل الثال                                                                     
 الرتشيح واالنت اب                                                                  

 :املادة السابعة
العراق قبل موعدها مبا ال يقل عن –يقدي طل  الرتشيح إرب اهليئة العليا املشرفة على انت اب اسلل الوطك لكوردستان -0

 .رالرني يوما
 .على اهليئة العليا البت   طل  الرتشيح وإعالنه خالجم مدة يومني من  أري   قدره-2
 .رشح حق االعرتاض على قرار الرفض أماي حمكمة  ييز إقليم كوردستان خالجم سبعة أياي من  أري  صدور القرارللم-3
 صدر احملكمة قرارًا با ًا   االعرتاض و علنه خالجم مدة يومني من  أري   قدره ارب احملكمة ويعتق املرشح مبلاا من -4

 . أري  صدوره
 .رشنني قبل موعد االنت اب مبا ال يقل عن مخسة عشر يوما علن اهليئة العليا أمساء امل-5

 :املادة الثامنة
 .يعتق فائزا   االنت ابات من حاي على األكثرية البسيطة من أصوات املقرتعني

 الفصل الرابع
 مهاي وصالحيات رئيل اإلقليم

 :املادة التاسعة
لتالية أماي اسلل الوطك لكوردستان العراق خالجم مدة يؤدي رئيل اإلقليم بعد انت ابه وقبل مباشر ه مهامه اليمني ا

 سبعة أياي من  أري  انت ابه
اقسم باهلل العظيم بأن أحافظ على حقوق و مكتسبات ووحدة ومصاحل مواطك كوردستان وان أؤدي مهامي بصدق و )) 

 ((.إخالص
 :املادة العاشرة

 :راره رئيل اإلقليم االختصاصات والصالحيات التالية
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إصدار القوانني ال  يسنها اسلل الوطك لإلقليم خالجم عشرة أياي من  أري  سنها وله حق االعرتاض عليها كليا أو : والأ
 .جزئيا و إعاد ها إرب اسلل العادة النظر فيها ويكون قرار اسلل بشأنها نهائيا

 :رانيا
  حالة حله أو انتهاء مدة دور ه االنت ابية خالجم مخسة إصدار مرسوي بإجراء االنت ابات العامة للم لل الوطك لإلقليم 

 .عشر يوما
 :رالثا

من  أري  ( مخسة عشر يوما)إصدار مرسوي دعوة اسلل الوطك لإلقليم إرب دورة االنعقاد األورب للدورة االنت ابية خالجم
 .  اليوي التالي من انتهاء املدة املذكورةإعالن النتائج النهائية و  حالة عدي صدور الدعوة إليه جيتمع اسلل  لقائيًا 

 :رابعا
 :العراق مبرسوي   احلاالت التالية -حل اسلل الوطك لكوردستان

 .إذا استقاجم اكثر من نصف عدد إعضائه-0
 .إذا مل يتم النصاب القانوني النعقاده خالجم أربعني يوما من  أري  دعو ه لالنعقاد لدور ه االنت ابية األورب-2
 .ذا مل رنح اسلل الثقة سلل الويراء لثالث مرات متتاليةإ-3
 .إذا ا  ايري النظاي االنت ابي للم لل وكانت املدة املتبقية لدور ه االنت ابية ستة اشهر فاقل-4

 :خامسا
عند  عرض  إصدار قرارات هلا قوة القانون بعد التشاور واال فاق مع رئيل اسلل الوطك وسلل الويراء لإلقليم وذلك

اقليم كوردستان ونظامه السياسي او األمن العاي فيه أو مؤسسا ه الدستورية مل اطر داهمة  هدد كيانه و عذر اجتماع 
اسلل الوطك على ان  عرض  لك القرارات على اسلل الوطك لالقليم عند اوجم اجتماع له فان مل  عرض او عرضت ومل 

 .انونيةيقرها اسلل يالت عنها الصفة الق
 :سادسًا

 .العفو اخلاص عن احملكومني
 :سابعًا

 .املصادقة على احكاي االعدي او افيفها ارب الس ن املؤبد 
 :رامنا

 .اعالن حالة الطوارئ مبوج  قانون خاص
 : اسعًا

ع من اجلها دعوة سلل الويراء ارب االجتماع بشكل اضطراري عند االقتضاء ومناقشة املسائل احملددة ال  يعقد االجتما 
 .و راسه هذا االجتماع

 :عاشرًا
 .عدي السماا بادخاجم قوات مسلنة ايادية ارب االقليم عند االقتضاء اال مبوافقة اسلل الوطك لالقليم

 :حادي عشر

 .اصدار مرسوي باستقالة سلل الويراء او الويير عند سن  الثقة من اي منهما 
 :راني عشر

 .لل الويراء اوالويير و كليفهم لالستمرار مبامهم حلني  شكيل الويارة اجلديدةاصدار مرسوي بقبوجم استقالة س
 :رال  عشر

 . عيني اصناب الدرجات اخلاصة بناءا على  رشيح الويير امل تص وموافقة سلل الويراء
 :رابع عشر

 . عيني احلكاي ورئيل واعضاء االدعاء العاي بعد  رشينهم من قبل سلل قضاء االقليم
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 :عشر خامل
 .منح الر   العسكرية لضباط القوات املسلنة لالقليم وقوى االمن الداخلي وطردهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون

 :ساده عشر
 .منح االومسة واالنواط مبوج  القانون

 :املادة احلادية عشرة
 .حيدد را   وخمصصات رئيل االقليم بقانون

 :املادة الثانية عشرة
 .قليم ديوان  عيني  شكيال ه وواجبا ه بقانونيكون لرئاسة اال

 :املادة الثالثة عشرة
 .العراق-اقليم كوردستان ثشنرطةرئيل االقليم هو القائد العاي لقوات -0
 .العراق-القليم كوردستان الثشنرطةيعني رئيل االقليم نائبا للقائد العاي لقوات -2

 :املادة الرابعة عشرة
 .الي سب  كان عن منصبه حيل حمله رئيل السلطة التنفيذية  حالة غياب رئيل االقليم 

 :املادة اخلامسة عشرة
العراق حلني انت اب رئيل –اذا شار منص  رئيل االقليم الي سب  كان يقوي مبهامه رئيل اسلل الوطك لكوردستان 

 .جديد خالجم ستني يوما من  أري  شاور املنص 
 :املادة السادسة عشرة

 :العراق   احلاالت اال ية -رئيل االقليم بقرار من اسلل الوطك لكوردستان نهى مدة رئاسة 
 اذا طل  رئيل االقليم بذلك -0     
 .ع زه القياي مبهاي واجبا ه الي سب  كان-2     

 .العراق وباقرتاع سري -من اعضاء اسلل الوطك لكوردستان(4/3)سن  الثقة منه مبوافقة -3      

 :ة عشرةاملادة السابع
العراق وباغلبية اعضائه استثناءا من حكم  -يتم االنت اب رئيل االقليم للوالية االولي من قبل اسلل الوطك لكوردستان

 .املادة الثانية من هذا القانون
 :املادة الثامنة عشرة

 .على سلل الويراء وكافة اجلهات ذات العالقة  نفيذ احكاي هذا القانون
 :رةاملادة التاسعة عش

 ((.وقائع كوردستان))ينفذ هذا القانون من  أري  صدوره وينشر   اجلريدة الرمسية 
 العراق -رئيل اسلل الوطك لكوردستان

 .بةٍرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ئيجازةمان ثَي باةي ديباجةي ثَرؤ ةكة لةطةَ  ماددةي يةك , بؤ ئةوةي دةس  بةكار بني بؤ مونادةشةي ثَرؤ ةكة

زؤر , ئينجا دةس  بة مونادةشةي ماددةكان بكةين يةك يةك, ثاشان ليذنةي ياسا راثؤرتي خؤي خبوَينيتةوة, ينةوةخبوَين
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو
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 :بةَرَي  شَيروان ناصح اباا  حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 باسم الشع 

 كوردستان العراقاسلل الوطك ل
 :رقم القرار

 : أري  القرار
املعدجم وبناءا على ما عرضه العدد القانوني  0992لسنة ( 0)من القانون رقم( 56)من املادة( 0)استنادا الحكاي الفقرة 

 : شريع ما يلي/ / قرر اسلل مللسته املنعقدة بتأري  , من اعضاء اسلل الوطك لكوردستان العراق
 ) (قانون رقم

 قانون رئاسة إقليم كوردستان العراق
 الفصل االوجم
 احكاي العامة

 :املادة االورب
 .وهو الرئيل االعلى للسلطة التنفذية   االقليم( رئيل اقليم كوردستان)العراق رئيل يسمى–يكون القليم كوردستان 

 .ئَيستاش رةئي ليذنةي دانونيتان بؤ دةخؤَينيةوة
 (:كاكهمامؤستا )فىمصطبةَرَي  اباالكريم ابو بكر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 كؤنووسي كؤبوونةوةي يةكةم
 ثَرؤ ةي ياسا/ ب

ليذنةي كاروباري ياسايي )  ( لةسةر داواي سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني بةَرَي  بة نووسراويان  مارة 
كؤبوونةوةي يةكةمي خؤي سازدا و لةسةر  بة ئامادةبووني طش  ئةنااماني 5/6/2115لة ئةجنومةن ئَيوارةي رؤ ي 

 .اَيرا –بةرنامةي كاري خؤي ط تؤطؤي كرد كة بري  بوو لة تاوتووكردني ياساي سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان 
اَيرا  ط تؤطؤيةكي تَيروتةسة  طةيشتينة ئةم ئةجنامةي  -دواي تاوتوو كردني ياساي سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان

ليذنة ثَيشنياري ئةم طؤَرانكارييانةي , لة ضةنا دةسكارييةكي تايبةت بة زمانةواني داَرشتين ياساكة خوارةوة بَيجطة
 :خوارةوةي كرد

 :لة ماددةي دووةم-0
 بكرَي بة شعب ادليم كوردستان          بة كؤي دةنط – مواطنوا كوردستان

 بة كؤي دةنط(.   لوالية رانية)  بة بطؤَردرَي( لواليتني)وشةي, لة كؤتايي ماددةكة: لةماددةي سَييةم-2
 :بةم جؤرة هةموار بكرَي: ماددةي هةشتةم-3

يعتق فائزا   االنت ابات من حاي على االكثرية البسيطة من اصوات املقرتعني على ان ال  قل نسبة  -0املادة الثامنة
 بة زؤرينةي دةنط.     %(35)املشاركة عن 

 عاد االنت ابات خالجم مدة مخسة عشر يوما من  أري  ( 0)النسبة الواردة   الفقرة   حالة عدي بلوغ نسبة املشاركة-0
 .اعالن نتي ة االنت ابات ويعتق فائزا من حاي االكثرية البسيطة من االصوات مهما بلات نسبة املشاركة

وق ومكتسبات ووحدة اقسم باهلل العظيم ان احاف  على حق)سوَيناةكة بةم جؤرة خبوَينارَيتةوة: ماددةي نؤيةم-4
 (.العراق واودي مهامي بصدٍق واخالص -ومصاحل شع  كوردستان

 :ماددةي دةيةم-5
 (.اوال)ناوةَرؤكي ماددةكة دةكرَي  بة  مارة-أ
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 :بَرطةيةكي دي بؤ زياد بكرَي  بةم جؤرةي خوارةوة-ب
 :رانيًا

 .العراق عند االقتضاء-لل الوطك لكوردستانليل لرئيل االقليم حق ادخاجم قوات مسلنة ارب االقليم اال مبوافقة اس-أ
 .العراق -ارب خارج االقليم اال مبوافقة اسلل الوطك لكوردستان الثشنرطةليل له احلق   يريك قوات -ب
اذا مل يتم -2: لة كؤتايي بَرطةكة ال بربَي  و رستةكة بةم جؤرة دةخوَينارَيتةوة( الوربا)وشةي-2:رابعا: زجنرية-د-6

   .ب القانوني لظرو  استثنائية غري متوقعة خالجم مخسة واربعني يوما من  أري  دعو ه لالنعقاد لدور ه االنت ابيةالنصا
 بة زؤرينةي دةنط

 .البربَي -3:رابعا: زجنرية-ج-7
 يان هةموار بكرَي  اليةنةكةي تر مانةوةي, ليذنة بووة دوو بةش اليةنةك الداني ثةسةنا كرد :سادسًا زجنريةي-ه-8

 .ثةسةنا كرد
 :بَرطةيةكي تر لة ماددةكة زياد بكرَي  لة دةسةاَلتةكان بةم جؤرةي خوارةوة-9

 .العراق بتشكيل الويارة- كليف رئيل الويراء بعد  سميته من قبل اسلل الوطك لكوردستان-02
 .العراق ويعني نائبا له ليساعده -اقليم كوردستان ثَيشنةرطةرئيل االقليم هو القائد العاي لقوات : املادة الثالثة عشرة-01

 :بةرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

اذا مل يتم النصاب القانوني النعقاده ما مل يكن لظرو  استثنائية غري )رابعًافةدةرةي دوو , ئةوةمشان ئي افة كرد
 .ئةوةشم خوَيناةوة ثاش و ثَيش بوو, (متوقعة

 (:كاكهمامؤستا )مصطفىبكر بةَرَي  اباالكريم ابو 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :بَرطةيةكي تريش ئي افة بكرَي  بةم شَيوةي خوارةوة
 . كليف رئيل الويراء بعد  سميته من قبل اسلل الوطك لكوردستان العراق بتشكيل الويارة-02

 :بةرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي بيخوَينينةوة بؤ ئةوةي ئةناامان ئاطادار بنتكاية با بة وازحي
له جيا ى , (حيل حمله رئيل سلل الويراء,   حالة غياب رئيل االقليم الي سب  كان عن منصبه)ماددةي ضواردة

 (.رئيل السلطة التنفيذية)
 :(كاكهمامؤستا )مصطفىابو بكر  اباالكريم بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةموار بكرَي  و بةم شَيوةي خوارةوة خبوَينارَيتةوةماددةي حةظاة ه

العراق -العراق لوالية أورب من قبل اسلل الوطك لكوردستان-يتم انت اب رئيل القليم كوردستان: املادة السابعة عشرة
 .وباغلبية رلثي اعضائه استثناءا من حكم املادة الثانية من هذا القانون

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .مووفةر

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ثةسةناي ماددةكة دةكات هةروةكو لة ثَرؤ ةكة , ليذنةي دانوني بةنيسبةت ماددةي يةك هيض موالحةزةي نيية و
 .زؤر سوثاس, هاتووة
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر ماددةي يةكةم با دةس  بةرز بكاتةوة بؤ ,   دسة بكاتئةوةي دةيةوَي, ئَينة ئَيستا ماددة ماددة مونادةشة دةكةين

ضونكة كةسَيكي , ناتوامن بَلَيم دبوَ  كراو, نوسخةيةكي ثَرؤ ةكةمان الية بة زماني كوردي, ئةوةي ناونووسي بكةين و
, ةخيوَينينةوةاةرةبي نةزانَي  بة كوردي د, بةاَلم بؤ ئةوةي رةنطة كةسانَيك هةبَي , ئيعتيادي تةرجوومةي كردووة

با ماددةكة . ناوي خؤي بَلَي  بؤ تةسجيل, بؤ ئةوةي ناونووس بكرَي , ئةوةي ديةوَي  دسة بكات با دةس  بةرز كاتةوة
 .خبوَيننةوة
وهو الرئيل االعلى للسلطة التنفذية ( رئيل اقليم كوردستان)العراق رئيل يسمى–يكون القليم كوردستان : املادة االورب

 .  االقليم
بةناوي سةرؤكي هةرَيني كوردستان كة سةرؤكي , هةرَيني كوردستاني اَيرا  سةرؤكَيكي دةبَي ) وردييةكةي دةَلَي ك

 .(.بااَليةو دةسةاَلتي جَيبةجَي كردني دةبَي  لة هةرَيني كوردستاناا
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم لةبةر ئةوةي نةختَيك , ئَيستا لة  َير ضاث كردن داية, وومانة بة كوردي وئةو ثَرؤ ةي دةستوورة ئَينة كرد

زماني كورديش , تاوةكو ئةويش لةطةَ  اةرةبيةكةي ثَيكةوة ثَيشكةش بكرَي , ضاكرت بوو ضاوةَروان بني, ثةلةيان كرد
 .سوثاس, بة اةرةبي ثَيشكةش بكرَي  ئينجا, ثَيويستة هةموو ئةو ثَرؤ انة بة كوردي و, زماني فةرميية لة كوردستاناا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
وا ب امن , ئَينةش لة ئينتةرنَي , ئةوة بةم شَيوةية هاتووة, بةاَلم دوَينيش بامسان كرد, موالحةزةكةت بة جَيية, سوثاس

ومت دانونيةن , ومة ننيدةم اني خةرجيي تةرجو, سايتَيك لة سايتةكان لَيرة تةرجوومةي كردووة بؤ ئةوةي دوانةكةوَي 
نةك وةك ئيعتيبار كردني ئةم , بةاَلم بؤ ئاسانكاري ماددةكة دةخيوَيننةوة, دانوني هةية, ئةوة ئيعتيبار ناكرَي 

 .فةرموو, موالحةزت هةية ناوت دةنووسني, تةرجوومةية بة شتَيكي دانوني
 :شكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دوَييَن من نيوةي راستم , من حةز دةكةم بة بةَرَي تان رابطةيةمن, بارةي زمان كة دكتؤر ئاما ةي ثَي كردهةر دةر

منيش ضاوَيكي ثَياا بطَيَرمةوة كة هةموو  يامن , ئةطةر بةَرَي تان ئةو ثَيشنيازة دةكةم, تةرجوومة كرد بة كوردي
, من ئةمة دةخوَيننة هةس  دةكةم ناَرَيكة كوردييةكةي ضونكة بةَراس  كة, بة كوردي خوَيناوومة, بةكوردي بووة

, ئةطةر ثَيشنيازةكةم دبوَ  بكرَي, ثَيش ئةوةي تةرجومةي بكةن بيخةنة بةر دةس  ئَينة, بؤية داوا لة بةَرَي تان دةكةم
 .لةطةَ  رَي و سوثاسم, با ئَينةش ضاوَيكي ثَياا خبشَينني

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, نيشاني زمانةواني باات بؤ ئةوةي بَي كةموكوَري دةربضَي , ليذنةي دانوني بؤي هةية, راوةئةطةر ضاث نةك

بةاَلم بؤ زمانةواني تةئكيا , بةاَلم ليذنةي دانوني دةبَي  لةاليةن ئةوان تةرجوومة بكرَي , موالحةزةيةكي بةجَيية
كَي , ا دةرطاي مونادةشةي ماددة يةك دةكةينةوةئَيست, خراث نيية ضاوي ثَياا خبشَي , كردن كة هةَلةي تَياا نةبَي 

 .فةرموو, ناصح, د, دةيةوَي  لةسةر ئةم بابةتةي دسة بكات
 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يةكةم , نوري دسةي كرد. تَيبينشم دةربارةي ئةوةي كة كاك د, من تةئياي ماددةي يةك دةكةم كة وةكو خؤي هاتووة

ئَينة دوو سةاات تاخرييان كردين ليذنةي ياسايي ئينجاش داوا دةكات , طاي داخة دةبواية ضاوةَرَينان كردبايةجَي
ئةطةر مةفروز بوو ئةوةي كة ثَرؤ ةكةيان لةبةر دةستة لة دوَينَيوة , ضاوةَرَيي ماوةيةكي ناديارمان كردباية
بةاَلم لة ثةرلةماني كوردستان سيان ة ساَلة , ستنان بايةبؤ ئةوةي لةبةر دة, تةرجوومةيان بكرداية حازريان بكرداية
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بة حوكني ئةوةي ئَينة لةاَيراداا داواي فياراليةت , ثَرؤ ة يان بة زماني اةرةبي يان بة زماني كوردي دَي  و, باوة
لي زؤر يةاين ضارةسةركردني كَيشةي كورد يان كَيشةي طةلي كوردستان لة ضوارضَيوةي اَيرادَيكي فيارا, دةكةين

ئَينة دةزطاي , بة كوردي بَي  تةرجوومة دةكرَي  بة اةرةبي, سروشتية ثَرؤ ة بة كوردي بَي  يان بة اةرةبي بَي 
 .لةطةَ  رَي ماا, ئةوان تةرجوومةكةي ئةوان رةمسيية, رةمسينان هةية لة ثةرلةمان

 :دلَير امساايل حقي شاويسبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

وهو الرئيل )ناَلَي , كة رستةيةكي تري بؤ زياد بكرَي  يان وةكو خؤي مبَينَيتةوة, َيكم هةية بؤ ماددةي يةكمن ثَيشنياز
ئةمة هةر يةكَيك لة , (العراق–القليم كوردستان  الثشنةرطةاالعلى للسلطة التنفذية   االقليم و قائدا عاما لقوات 

 .ووني من شتَيكي خراث نابَي بة بؤض, واجباتةكانيةتي ئةطةر تةئكياي لةسةر بكةن
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هةرَيني كوردستان , بةاَلم بؤ روون كردنةوة, وةاَلمي ثرسيارةكان بااتةوة, هةر ضةنا ئةمة كاري ليذنةي دانونيية
 .فةرموو, كاك شَيروان, ناطرَيتةوة(يكون)يان ( دةبَي )ئةو , سةرؤكي دةبَي 

 : حياريناصح اباا  شَيروان بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لةزميين دةسةاَلتةكاناا هاتووة لة فةدةراتي , بة حةديقةت ئةمة زميين دةسةاَلتةكانة, بةنيسبةت ثَيشنيارةكةي كاك دلَير
 .زؤر سوثاس, دةسةاَلتةكان مايف سةرؤكي هةرَيم

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
توزَيك تايبةمتةناي خؤي , وةكو دائاي اام بؤ دواتي ثَيشنةرطة, تووةئةو موالحةزةي جةناب  لة شوَينَيكي تردا ها

لةوانةية ئاَلؤزيةكنان بؤ ثةياا , ئةطةر زيادي بكةين, ئةو تايبةمتةناييةش بة يةك دوو ماددة تةشخيص كراوة, هةية
ة دةمنَيتةوة سةر راي مةسةلةي يكون يان دةبَي  تَيياا بَي  يان نا ئةم, ئةطةر هيض موالحةزةيةكي تر نيية و, بكات

 .بؤ ئةوةي لة صياغةي بكةن, ليذنةي دانوني و زمانةوانيةكان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةينة , هيض موالحةزيةك نيية, بةاَلم وةكو ناوةرؤك ئةطةر لةسةر ماددةي يةك, ئةطةر واشيان زاني بةجَيي بَيَلن
بة زؤرينةي ,  بةرز كاتةوة؟ كَي ثةسةناي ناكات؟ زؤر سوثاسكَي ماددةي يةك ثةسةنا دةكات با دةس , دةنطاانةوة

 .ماددةي دوو تكاية, زؤرسوثاس, دةنط ثةسةنا كرا
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية
ث بامسهم على الصعيدين العراق باالقرتاع العاي السري املباشر رئيسا لإلقليم رثلهم ويتند -ينت   مواطنو كوردستان

 .الداخلي واخلارجي ويتورب التنسيق بني السلطات االيادية وسلطات اإلقليم

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر , (شع  كوردستان)بطؤَرَي بة ( مواطنو كوردستان)تةنها داوا دةكةين كة , ئَينة دةدي ماددةكة ثةسةنا دةكةين
 .زؤر سوثاس, ةئةوةي فراوانرتو وشةكة نةتةوةيي تر

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كاك حمنا فةرموو, دةرطاي مونادةشة دةكةينةوة, زؤر سوثاس
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 :بةرٍٍَِي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دةطرَيتة واتة  مواطننيضونكة لة ني امي دميوكراسي و ثَرؤسةي فياَرالياا نةسي , مبَييَن مواطنومن ثَيم باشة هةر 
نةك , ادليم كوردستان مواطنولةبةر ئةوة من دةَلَيم ببَيتة , دةنطاان تاكة كةسيية, نةك شعب, واَلتي دةطرَيتةوةهاو

 .نةك شعب كوردستان ,مواطنني ها ووهضونكة لة هةَلبذاردناا نةسي , شعب كوردستان
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .بةَرَي  كريم حبري, زؤر سوثاس
 :ا بةَرَي  كريم حبري ابا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
هةرَيني كوردستانيش دةستووري , الي جةنابتان و ئةنااماني ثةرلةمان روونة كة سةرضاوةي هةموو ياسايةك دةستوورة

واتة دانوني ئياارةي , ئةو دةستوورةي ئةمَرؤ ئَينة ثش  ثَياةبةستني لة اَيرا  دانوني تاَلة, تايبةتي خؤي نيية
ثش  بة دانوني ئياارةي دةوَلةتةوة , ئةو دانونة دةبَي ثش  بةو دانونةي كة ئَيستا دةري دةكةينبؤية , دةوَلةتة

وةك ئةوةي , لة دانوني ئياارةي دةوَلةتيشاا ثَيم واية ني امي حوكم لة اَيرا  ني امَيكي ثةرلةمانيية, دةبةستَي 
رؤكي هةرَيم لة اليةن طةلةوة يان لةاليةن دةبينني لَيرة لةو ياسايةدا من وا هةس  دةكةم كة هةَلبذاردني سة

بؤية ثَيم واية بؤ دوارؤ  تةااروز نةكاتن , هاوواَلتيانةوة مباشةرةتةن سيستةمي ريةاسي يان شبة ريةاسي دةطةيةنَي 
لة رووي ياساييةوة من مةبةستنة تووشي تةنط , لةطةَ  ئةو دانونة يان هةر دةستورَيك كة لة اَيراداا دادةنرَية

 .سوثاس, ةمةيةكنان ناكاتن لةطةَ  دةستووري ئيتيحاديااوضةَل
 :بةَرَي  طوَلناز ا ي  دادر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَينة بةشَيكني لة واَلتَيكي ئيتيحادي كة ني امي ثةرلةماني , بةثَيي ئةو سيستةمةي ئَيستا لة واَلتاا دةَروات بةَرَيوة

ضونكة دةبَي  سةرؤكي ئيقليم لةاليةن ئةجنومةني نيشتنانييةوة , ةئةم ماددةية د ي ئةوةي, بةَرَيوة دةبةين
بؤية ئةم ماددةية ثَيضةوانةي ئةوانة دةبَيتةوة لة دةستووريشاا , يان طةلةوة, نةك لةاليةن جةماوةر, هةَلبذَيردرَي

 .سوثاس, ةهةمان رةئي دكتؤرم هةي, باشرت وانية ئَيستا ئةو رَيورةمسة بَروات, كَيشةمان بؤ دروس  دةكات
 :بةرٍََِي  خورشيا سليم شَيرة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشرتة( مواطنو اقليم كوردستان)ثَيم واية ببَي  بة , منيش مةبةستم وةكو مامؤستا باسي كرد, ببورن
 :بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش ئةوةية , بةاَلم بة ثرسيارَيكي زيادةوة, ستا كريم و طوَلناز خانةموالحةزةكةي من هةمان موالحةزةي بةَرَي  مامؤ
ئةمة نابَيتة رَيخؤش كةرَيك كةوا لة اَيراديشاا رةئيسي مجهوريةت هةموو شةايب , كة ئَينة ئةطةر ئةمة دابنَيني

 .ئةو كاتة هيض كوردَيك ئةوةي ثَينةبَرَي  كة ببَيتة سةرؤكي اَيرا , ايَذرادي هةَليبذَيرن
 :بةَرَي  اباالردن ادا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةمانةوَي  دةستةي ليذنةي , لة فةدةرةيةكاا هاتووة كة سةرؤكي هةرَيم مومارةسةي كاروباري داخيلي و خارجي دةكات

تي شةوني خارجي مةبةس  ضيية؟ ضونكة لة ماددةي ضواري ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلة, ياسا تةوزحيامتان بؤ باات
اَيرا  بؤ دؤناغي طواستنةوة هاتووة دةَلَي  حكومةتي هةرَيم دةتوانَي  ئةو ياسايانةي هاتووة لةو دةستوورة هةموو يان 

يش دةَلَي  ثسثؤَري كة دةطةَرَيتةوة بؤ حكومةتي 25كة ماددةي , دا هاتووة25هةموار بكات تةنها ئةوةي لة ماددةي 
 .سوثاس, ي  لةبةر ضاومانتا رؤشن ب, فياراَلي بؤمان تةوزيح بكةن
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 :بةَرَي  ااد  حمنا امني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة خؤتان دةزانن لة ني امي ريةاسياا سةرؤك لة رَيطاي خةَلكةوة , من تةئياي دسةكاني كاك كريم دةكةم
من , ن ي ي خؤي دةبَي ئةو كاتة دةسةاَلتي تة, هةَلبةت دةسةاَلتي دةبَي , كة خةَلك دةنطي ثَياا, هةَلاةبذَيردرَي

هةموو كةس دةتوانَي بؤ خؤي دةاوا لةسةر , تةناد  دةكات لة حمكةمةي دةستووردا, موالحةزةيةكم لةسةر ئةوة هةية
ئةطةر خراية دةنطةوة بةم شَيوةية ئةم ماددةية من , ئةو دانونة بة موخالةفةي دةستور ب انَي و, ئةو مةوزواة بكات

لةبةر ئةوةي هةموو هاوواَلتيةك , (ناخبون)ببَي  بة ( مواطنو), ئةوة بطوَردرَي, هةية نومواطموالحةزةم لةسةر ينتخب 
, حةدي دةنطاانيان هةية, تةنها ئةوانةي كة سين دانونيان هةية, مناَ  حةدي دةنطااني نيية, حةدي دةنطااني نيية

ئةوة روون بكرَيتةوة ئةو تةنسيقة , (القليميتورب التنسيق بني السلطات االيادية وسلطات ا)و, (ناخبون)حةدة بكرَيتة 
 .سوثاس, لة ي بارَيكةوةية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كاك , ساَ  بَي  08دياري كردووة كة دةبَي  , ئةو مواتنةي كة دةنطاةداتن شروت ناخبيش هةية, وةكو موالحةزةيةك

 .فةرموو, عثمان
 :اباا  دادر عثمانبةَرَي  

 .ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن
بةاَلم حةدة ئَينة لة سيستةمي , منيش لةطةَ  رةئييةكةي كاك كريم حبريم, ديارة برادةران موالحةزةكةيان باس كرد

دةَلَيني ئَينة ئةو بَريارانةي دةياةين بةشَيكي , بةَرَيوةبردني ثةرلةماني يان ريةاسي برادةران بةرضاو  روون بكةين
ديارة ئةمة لة دوارؤ  ئيشكالي , بةشَيكي دةطةَرَيتةوة بؤ سيستةمي ريةاسي, و دةطةَرَينينةوة بؤ سيستةمي ثةرلةماني

 .زؤر سوثاس, خؤمان دةبَي  دائيم خةريكي تةاايالتي بَريارةكاني خؤمان بني, زؤرمان بؤ دروس  دةكات و
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, ناصح. بةَرَي  د, زؤر سوثاس
 :غفور رمضانناصح . بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ادليم )ئةطةر , مبَينَيتةوة( مواطنو)ثَيم واية هةر , ثَيشةكي ئةو تَيبينيةي كة مامؤستا حمنا فرج نيشاني دا

, ئةطةر ئي افةش نةكرَي  كة وتراوة كوردستان شارحية العرا , يش ئي افة بكرَي  ي ئيشكالَيكي تَياا نيية(كوردستان
, بَي  باشرتة( مواطنو)بةاَلم منيش ثَيم باشة, يةاين من ئةوة بة ئيشكا  نازامن, ناية دةداتديسان ئةوة هةر ئةو ما

ئاما ةيان بة ياساي , بةنيسبةت ئةو تَيبينيانةي كةوا ئةو برادةرانةي كة نيشانيان دا, لةوةي كةوا شعب كوردستان
لة ناو , ايبةتي ياساناسةكان ئةوةيان لة بري ضووبةاَلم ئةوان بة ت, بةَرَيوةبردني دةوَلةت كرد بؤ دؤناغي طواستنةوة

ئةو تايبةمتةناييةي , ياساي بةَرَيوبردني دةوَلةت بؤ دؤناغي طواستنةوة ئيعترياف بةتايبةمتةناي كوردستان دةكات
ساي ئةو تابتةمتةنايية شةرايةتي ثَياراوة لةيا, كوردستان لةوَي ئاما ةي ثَيكراوة كة ئَينة تايبةمتةناي خؤمان هةية

لةاليةكي , ئةمة اليةك, ئَينة دةمانةوَي  سةرؤكي هةرَيني كوردستان بةم شَيوةية هةَلبذَيردرَي , بةَرَيوةبردني دةوَلةت
, ئَينة لةطةَ  رَي ماا هةموومان ئاما ة بؤ هاتين ضوار مانط بة دوا كةوتني, تر ئةمة ئيت ادي سياسي لةسةر كراوة
واديعي , حةزدةكةم ئةو برادةرانةي ئةو تَيبينية نيشان دةدةن, ئةمة دواكةوتووةبةتايبةتي ئةم مانطةي دوايي لةسةر 

يان , زمانةواني بَي يان بة كةي ي من بَي, مةسةلة هةر ئةوة نيية, بةر ةوةنايية بااَلكاني كوردستانشيان لةبةر ضاو بَي 
يبةمتةناييةك لة ياساي بةَرَيوةبردني ئةمة ئيت ادَيكي سياسية لةهةمان كاتيشاا وةكو ومت تا, بة كةي ي ئةو بَي 

لةوَي ئيعترياف بةو , لة ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةت بؤ دؤناغي طواستنةوة, ئةوان ئةوة بةتاَ  دةكةن, دةوَلةتة
بة هةموو ئةو ياسايانةي كة لة ثةرلةماني كوردستاناا دةرضوون لة رؤ ي يةكةمةوة , تايبةمتةناييةي كوردستان كراوة
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وةك ثَيويستة ئةمة , ثةرلةماني تازة ئيعترياف بة هةموو شتَيك كراوة, تاكو دوَييَن كة ئينتيخاب كراوة 4/6/0992لة 
 .لةطةَ  رَي و سوثامساا, هةموو لةبةر ضاو بطريَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئيال ئةطةر نودتةي , ةدسة تةواو بوو, بةَراس  هةموويان لة جَيي خؤيانن, بؤ هةموو موالحةزةكانتان, زؤر سوثاس

, بؤمان نيية بطةَرَيينةوة بةثَيي ني امي داخيلي ثةرلةمان, ناونووسينةكة داخرا, ضونكة ناو نووسرا, ني امي  هةبوو
يان ماددةيةكنان ثَيش , نودتةي ني اميش ئةوةي ئةطةر خةلةلَيك هةبَي  لة ماددةكة, فةدةت نودتةي ني امي نةبَي 
ئةوة ني امي , تةنبيهنان دةكاتن, لة حاودي ني امي داخيلي درةضووينة, سةهووةك كراوة, ماددةيةك خستووة فةرةزةن

 .فةرموو, داخيلي ثَياةوترَي 
 :بةَرَي خةمان زرار اسعا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كة  لة كؤنووسي كؤبوونةوةي ليذنةي ياسايي كة نووسراوة بة كؤي دةنط لةسةر ماددةي دوو تةنيا باسي ئةوة كراوة

تةنيا ئةو , هةش  كةس رازي بووين, بةاَلم دوَييَن لة ليذنةكة كة ئَينة لة كؤي دة كةس, (الشعب)بكرَي  بة  (مواطنو)
, نوري بووين لةسةر ئةوة رازي نةبووين كة لة رَيطاي خةَلكةوة بَي . بةاَلم دووكةس كة من و د, موالحةزةيان هةبوو

 .زؤر سوثاس, اين تةنيا بؤ تةوزحيَيكية, بةَلكو لة رَيطاي ثةرلةمانةو بَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةو دةورةية بؤ ئةو ضوار , جارَي من حةز دةكةم دوو موالحةزة باةم, خؤي ئةو ماددةية زؤريش مونادةشة كراوة
زروويف هةية  ,ضونكة هةتا لة ئَيستاوة ئةطةر بَلَيني ميللةت دةنط دةداتن, لةثةرلةماناا دةبَي , ساَلةي داهاتوو

لةبةر ئةوة بؤ ئةو وياليةتي يةكةمة لةثةرلةماناا دةبَي  , جارَي ئَيستا موستةل ةماتيشي نيية, موستةل ةماتي دةوَي 
ئازادي , ئومَيا دةكةين كة كوردستان زياتر ئاسايي بوو بَي , بؤ وياليةتي دووةم كة ثاش ضوار ساَلة, دةنطاانةكةي

, طياني هاوثةميانيةتي بة دووةت تر بوو بَي , طياني دميوكراسي زياتر ثتةوتر بوو بَي , خةَلك زياتر دابني كرا بَي 
بةاَلم لةناو خةَلكاا , بَلَيني وا دةكات, بةاَلم مةترسيةكنان هةية, لةبةر ئةوة زؤر تةبيعية كة ئَيستا كةوا دةَلَيني

ئةمة ئَينة ئومَيا دةكةين لةثاش ضوار , بكاتن رةنطة كَيشة دروس , كة لةناو خةَلكاا دةنط بارَية, مةترسيةك هةية
كاك مةسعود , ثاشان بؤ ضي ح بَيك لة دةنطااني خةَلك برتسَي, ساَلاا لة وةزاَيكي زؤر ئاسايياا ئةم هةَلبذاردنة بَي 

ئةو كةسةي كة خؤي بة , ثاش ضوار ساَ  رةنطة مونافسي هةبَية, ئَيستا دةبَي  بةر سةرؤكي هةرَيني كوردستان
, ئةطةر ئةكسةريةتي نةهَينا, ئةطةر ئةكسريةتي هَينا دةباتةوة, دةبَي  لة دةنطااني خةَلك نةترسَي, نافيس دادةنَي مو

ئةو مونافيسة , خؤشي تةرشيح كرد لةطةَ  مونافيسةكةي, ثاش ضوار ساَ , لةوانةية كاك مةسعود خؤي تةرشيح بكات
دووش مةسةلةي ئةو مةترسيةي كة , وة لةبةر ئةو سةبةبةي بكاتئةطةر لةو نةترسَية لة ئَيستاوة بري نةكاتةوة لة

ني امي ريةاسي تةنيا بؤ ئةوة , هةناَي برادةر نيشانيان دا كة ئةمة لةطةَ  ني امي ريةاسي تةناد  دةكات لةطةَ  بةغاا
ئةم , ي دةكاتنني امي ريةاسي دانونةكة تةحايا, نابَي  رةئيسةكةي بة دةنطااني موباشري ني امةكة ببَيتة ريةاسي

بةاَلم تَيكةاَلوة لة بةيين ني امي ثةرلةماني و ني امي , دانونةي كة دانراوة ناتوامن بَلَيم ني امي ثةرلةمانيية سةدا سةد
هةمان , ئةو رةئيسةي لة ثةرلةمان هةَلياةبذَيرن بؤ ضوار ساَلي تر بة كؤي دةنطي خةَلكةوة هةَلياةبذَيرن, ريةاسييةوة

شتَيكي , اةيين دةسةاَلت هةية, ئَيستا لة ثةرلةمان هةمان مومارةسة دةكاتن, هيض شتَيكي تر زياد ناكات, دةسةاَلتي هةية
, ئةو دانونةش تةحاياي سةاَلحياتي دةكات و, ضونكة ئةو ثابةناة بةو دانونةي كة ثَيي هةَلبذَيراوة, ثَي زياد ناكاتن

هةر شةخسَيك , ثَيم واية شتَيكي زؤر تةبيعية هةر ح بَيكبةَراس  من , ئةوةش مونادةشة كراوة, واجباتيشي دةكات
, ضونكة دانونة, لةوةش نةترسَين بَلَين دةبَيتة ريةاسي, خؤي هةَلبذَيرَي باوةَري بةوة نةبَي  كة رَيذةيةكي باش دَينَي 

دانون ئَيوة داتان  ,خؤ ئةو دانونة, مةسةلةن تةناد  دةكات لةطةَ  بةغاا, لةاليةكي تريشةوة موالحةزات ثَيشكةش كرا
هةر كاتَيك ثَيويس  كرد كة بة ثَيي ئةو رَيننايانةي كة ثةرلةمان , دةتوانن ئَيوة خؤتان بةو دانونة دا بضنةوة, ناوة

يةاين ئةوة شتَيك , فةدةرةي بؤ زياد بكةين, دةوَلةمةناي بكةين, ئةطةر ئيجابي كرد تةاايلي بكةين, خؤي هةيةتي
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سبةييَن , كةسة داياةنَيني(000)دانونَيكة ئةو , خةاَلس بَراوة كةس نةوَيرَي دسةي لةسةر بكاتوةكو دورئان بية , نيية
ئَينة بؤ خؤمان , لةبةر ئةوة, دةيكات, كةمي بكاتةوة, زيادي بكات, ويس  تةاايلي بكاتن, ئةوةي كؤي دةنطي هَينا

بةغاا ئةطةر , يان بةغاا ضي لَياَي , يةتببةستينةوة بةوةي ئايا ضوار ساَلي تر ضي بةسةر دَي ؟ يان ضي لَينا
دةبَي  بَيني لة ثةرلةمان , ئَينة ثابةناين ثَيي, هاوواَلتياني كوردستان دةنطي بؤ باةن, دةستوورةكةي بةشَيوةيةك بَي 

لةطةَ  مةساَلحي هاوواَلتياني كوردستان , بة طوَيرةي ئةو دةستورةي كة دةنطنان بؤ داوة, خؤمان تةن يم بكةين
, تةنيا منيش موئةياي ئةوةمة كة مبَينَي , بؤية من ثَيم واية ئةو فةدةرةيةي كة هاتووة باشة مبَينَي , وجنَي دةط

بؤ , ضونكة االل ي االخري بؤ االفعا  دةَرواتن, ثَيويس  ناكاتن, ئةل ةكةي زيادة, (مواطنو), ي زيادة(أ)اةرةبيةكةشي 
شتَيك نيية كة هةموو , خةَلك شعب دةنط ناداتن, حةزاتانةي كة داتانجطة لةو موال مواطنضونكة , ناَرواتن االمساء

رةنطة خؤيان بة شعب , لةناو ئَينةدا نةتةوةي تر دة ين, موالحةزةيةكي تريش هةية, شةابةكة ثَيكةوة دةنط بااتن
رةنطة  ئةوانيش, ئاشووري هةية كلااني هةية, بةاَلم ضةنا ساَلة توركنان هةية, خةَلكي كوردستانن, ب انن

من ثَيم واية ئةو , ئةطةر لةرووي ئةو موالحةزاتانةش بية, (مواطن)دةديق تريشة , كةيان ثَي خؤش بَي (مواطن)
بةتةئكيا ( يتندث بامسهم   الداخل و  اخلارج)لة موالحةزةيةكي تريشاا دةَلَي , سيغةي كة هاتووة من ثَيم باشة

هةم رةئيسي , دةتوانَي  دسةبكاتن, هةم رةئيسي ثةرلةمان, ناتق بَي , نهةم ئةو دةتوانَي  دسة بكات, رةئيسي ئيقلينة
, بةاَلم ئةو وةكو رةئيس, حكومةت هةم وةزيرَيك هةم ئَيوة ئةناامي ثةرلةمانَيكن دةتوانن لةسةر هةر شتَيك دسة بكةن

, ي مةركةزي لةدةرةوةشاالةطةَ  حكومةت, رةئيسي ئةوةلة لة ئقليناا بة تةئكيا بؤي هةية بةناوي ئيقليم دسة بكاتن
, دةبَي  دسةكةت ثةيوةناي بة دسةي منةوة هةبَي , ئةطةر دسةي من  بَري, فةرموو نودتةي ني امي  هةية, بةَلَي

 .فةرموو
 :بةَرَي  كريم حبري اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة ئَينة , لة طؤَرَي نةبَي هيض حةساسيةتَيك , من ثَيم باشة لة مونادةشةو ط توطؤكردن لةسةر ئةم ياساية
بؤ , دانونَيكي ثوختة دةربكةين بؤ خؤمان و, بؤ ئةوةي دانونةكة بةبَي لةكة, هةموومان بؤ ئةوةي خ مةت بكةين

ي , لة رووي ياساييةوة, دوو ئَينة ئازادين لَيرة, ئةوة يةك, هيض مةبةستَيكي تري لة ثشتةوة نيية, هةرَيني كوردستان
 .زؤر سوثاس, ثَينان خؤشة ئةو ئازاديية بة ئةناامان بارَية, باس نةكرَي  باس بكرَي  يان ي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةطةر نودتةي ني ام  هةية, كنا  داواي دسةي كردووة. د, بةَلَي, ئةوة رةئي بوو, كاك كريم, ئةوة نودتةي ني ام نةبوو
ئةمة كاك , بةدةس  من نيية, بواية لة باايةت داواي دسة بكةيدة, دةرطاي مونادةشة داخراوة, ئةطةر مونادةشة دةكةي

كة , ئةوة  ش  بةمين وت ئاطات لَيبَي , لة هةموومان خةبري ترة, يةك لة ئةسبابةكاني وةكو سكرتَير ماوةتةوة, فَرسةت
 . داخرا نابَي  ماوة باةية كةس

 (:كنا  كركوكي.د)بةرٍََِي حمنا دادر اباا 
 .ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن

حةز دةكةين زؤر بة وازحيي و بة , يةكيان ئةوةي كة لةطةَ  بةغاا تووشي كَيشة ئةبني, ئةو موالحةزانةي دران, برايان
بتوانني , كيانَيك كة تةئسريمان لَي نةكرَي لة ثاشةَرؤ , ئَينة كار دةكةين بؤ ئةوةي كيانَيكنان هةبَي , رووني ب انن

دةَلَي  ثةرلةمان , ئةطةر خوَينابووتان, خؤي هاتووة, نوني ئياارةي دةوَلةتي اَيرا لة دا, لةسةر ثاي خؤمان بوةستني
ئةطةر لة ثةرلةماني بةغاا دةرارَيك درا بةنيسبةت , ئيعتريايف ثَيكراوة, ئةو دانونانةي هةية, ئيقليني كوردستان

لةبةر ئةوة , ةو دانونة تةاايل بكاتئ, ثةرلةماني كوردستان بؤي هةية, لةطةَ  وةزاي كوردستان نةطوجنَي, كوردستان
ئةوة سَي دة ساَلة ئةو وةزاة , ثةرلةمان بووينة, ئَينة لة ثَيش وةزاي بةغااشةوة, ثَيويس  ناكات ئَينة لةوة برتسني

بةر وةناي دانيشتواني كوردستان و , كة بتوانني لةسةر ثاي خؤمان بوةستني, ثَيويستة بةم شَيوةية بري بكةينةوة, هةية
ئةوان بضنة ضاَلي , نةك خؤمان ببةستينةوة بةوان, كي كوردستان بثارَي ين لة دةستوري اَيراديش بيضةسثَيننيخةَل
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دةس  برايةتيان بؤ درَيذ , كياني خؤمان هةبَي , دةبَي  رةئي خؤمان هةبَي , ئَينةش بضينة ضاَلي رةشةوة, رةشةوة
ضونكة فةردية , م مبَييَن(مواطنو)من لةطةَ  وشةي , (واطنوم)بةنيسبةت , دةستيان داية دةستنان بةسةرضاو, دةكةين

بةنيسبةت ئةوةي كة دوو خوشك موالحةزةيان كرد كة سةرؤكي هةرَيم , يان لة دةومَيكي تر, حةدي هةية دةنط باات
اَيرا   لة بةغاا كة هةموو, لةطةَ  رةئيس مجهوري, كة كَيشةمان لةطةَ  بةغاا بؤ دروس  دةكات, زؤر بؤم وازيح نةبوو

, وا دةبَي ؟ بةاَلم ئَينة وةكو كورد كة دةوميةتي رةئيسني لة اَيرا , دةستوور ضؤن دابنرَي, هةَليبذَيري ئةوة دانونة
لة اَيرا  سَي دةزطاي رةئيسي , بة تةوافق دةبَي , ئةوة نةما دةوميةتي دووةم يان بن دةس  يان زةخ  بكةن لةسةرمان

سةرؤكي حكومةت يةكَي لةم دوو دةزطا رةئيسية دةبَي  بؤ , رةئيسي مجهوري, مانرةئيسي ثةرلة, سيادي هةية, هةية
, ئةوة هةَلوَيس  يةكطرتووي اليةنة سياسيةكاني كوردستانة, يان رةئيسي مجهوري يان رةئيسي وزةراية, كورد بَي 

َيك لة جَيطري سةرؤك كؤماري يةك, دةبَيتة هةَلوَيس  ئَينةي ثةرلةماني كوردستانيش دةبَي  ثا لةسةر ئةوة دابطرين
رةئيسي ثةرلةمان يةكَيك لةو دوو ثؤستةي تريش , اَيرا  يان سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني اَيرا  دةبَي  كورد بَية

سيقةمان بة , مةترسيتان لةوة نةبَي , ئَينة وةكو كورد مانعنان نيية, ئينجا كامةي هةَلاةبذَيرن, برا اةرةبةكان بن
بَي شك ئَينة ئةناامي ثةرلةمانني , رايةش كة ئةو ثَيشنيارةي كرد وتي ئَينة بة حةساسيةت وةنةطرينئةو ب, خؤمانة و

بةاَلم وةكو سةرؤكي , رةئيةكانتان بة ئيحرتام وةردةطريَي, هةموو مونادةشةيةك بكرَي و, لَيرة هةموو حةدنان هةية
تكامان لةو خوشك وبرايانةية بؤ ئةوةي ,  بووينةضوار مانطة لةسةر ئةم مةشرواة تاخري, ثةرلةمان ئيشارةي ثَيكرد

بة ئيجابي وةريبطرن , رةئي ئةو بةَرَي انةش كة ئةمةيان طةاَللة كردووة, زوو بتوانني بة رَيك وثَيكي دةربازي بكةين و
 .زؤر سوثاس, مةترسيشنان نةبَي  لةوةي كة يةكَيك بةرةي لةبن ثاي ئةوةي تر رادةكَيشَي , و

 :يل تالةبانيبةَرَي  نوري مج
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, بةتايبةتي دةربارةي دانوني تاَ , ئةطةر رَيطا ب ةرموون, من وةكو ئةناامي ليذنةي دانوني هةناَي تةوزحيم هةية
 .ئةطةر ئيجازةت هةبية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوري. د, سةر ئةو نودتةية و فةرموورَيطا دةدةم دوو كةس دسان بكةن لة, بة ئيستيسنا لة ثَرؤتؤكؤلي ئَيرة
 :بةَرَي  نوري مجيل تاَلةباني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

راستة كةوا ئَيستاكة ثَيويستة , دانوني كاتي بةَرَيوةبردني دةوَلةتي اَيرا , جةنابي بةَرَي  دةربارةي دانوني تاَ , سوثاس
تةنيا ئةو بةناانةي كةوا كة ثةيوةنايان بة , انونةدا هاتوونبةاَلم نةك بة هةموو بةناةكاني لةو د, ثَيَرةوي بكرَي

تةنيا ئَينة ناتوانني بة ثَيضةوانةي ئةو , دا ئاما ةيان بؤ كراوة25و  40كة لة هةردوو بةناي , دانوني سيادييةوة هةية
اروباري دةرةوة و ئةوانةش دياري كراون ثةيونايان بة ك, دوو بَرطةية دانون ثةسةنا بكةين لة هةرَيني كوردستاناا

ثةرلةماني هةرَيني كوردستان بؤي هةية تا ئةو رؤ ةي دانوني هةميشةيي اَيرا  , هةناَي ش  تايبةتييةوة هةية
دةربارةي , ثةيوةناي بة بةر ةوةناي خةَلكي كوردستانةوة هةبَي , هةموو جؤرة دانونَيك دابنرَي , ثةسةنا دةكرَي 

كورد بن يان لة , ة دةمَيكة دةزانني كةوا ئةو خةَلكانةي كةوا لة كوردستاناا دة ينئَين, وشةي شعب واتة طةلي كوردستان
هةموو , ثَر بة ثَيس  خؤيةتي, لةبةر ئةوةي وشةي طةلي كوردستان, هةموو خةَلكي كوردستانن, هةر نةتةوةيةكي تر بن

ضونكة هةموو بة بةشَيك لة طةلي , نهاوواَلتي كوردستان, ئةو هاوواَلتيانة دةطرَيتةوة كةوا لة كوردستاناا دة ين
لة , كةوا رةنط بَي  هةناَي كَيشة دروس  بكات, تةنيا بؤ ضوونةكةم بؤ ئةم بةناة ئةوةية, كوردستان دة مَيردرَين

من ناَلَيم دةمان كات بة سيستةمَيكي , ضونكة ئةم سيستةمة, ناحيةي دانونيةوة نةك لة ناحيةي سياسيةوة
ئةوةش لة ئايناةدا رةنطة ببَي  بة هؤي ئةوةي كةوا كَيشة لة بةكارهَيناني , رَيطاية دةمان باتبةَلكو بةو , سةرؤكايةتي

لةو دانونةدا هيض رَيطايةك , ثةرلةماناا دروس  بكرَي  و, ئةجنومةني وةزيران و, دةسةاَلت لة نَيوان سةرؤكي هةرَيم و
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لةو , َ  ئَينة دةستوري هةرَيني كوردستامنان لة ثَيشةبةهةر حا, دةس  نيشان نةكراوة بؤ ضارةسةر كردني ئةم كَيشانة
 .زؤر سوثاستان دةكةم, ثَيويستة دياري بكرَين, دةستورةدا هةموو ئةو وردةكارييانة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو مامؤستا

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو بَرطةية بة كؤي دةنطي , دوَييَن مونادةشةمان كرد, نوري.بةنيسبةت د ,يةك, تةبعةن من دوو موالحةزةم هةية
ئةو بةَرَي ي كة ئةناامي ليذنةي ياسايية كة , واتة مةبةستةكةشم ئةوةية, ثةسةنا كراوة, ئةنااماني ياسا ئةو وشةية

بةنيسبةت , ئةمة يةك, بكاتلةثةرلةمانيش دي اع لةو رةئيية , بةو رةئيية بكات احتفاظرةئيةك دةدات لةوَي مةفروزة 
ضونكة دةبَي  مةوادةكان يةكة يةكة , ئةوة موخالي ي ني امي داخيلي ئةجنومةني نيشتنانيية, ئةوةي كاكة شَيخ فةرموو

 .لةطةَ  رَي ماناا, بَرياري لةسةر بارَي , مونادةشة بكرَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, رةنطة توزَيك اختياليف لةسةر هةبَي , ةاَلم خؤي وازحية يةك وشة هةيةب, دةيم بوون, ئةو موالحةزاتانةي كة درابوون
 .فةرموو, باشرتة, بَي  بة دوةت ترة مواطنئةسبابي ئةوةي كة , ئةمة شةردان كرد, بَي  يان شعب بَي  مواطن

 :غفور رمضانناصح . بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ضونكة ئةو ئةصَلةكةية ,مواطنوئينجا دةبَي  ئةوةَ  جار , ئةوي ديكةيان شعبة و مواطنويةكيان , ئَيستا دوو وشة هةية
 .لةطةَ  رَي ماا, خبرَيتة دةنطاانةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

فةرموو كاك , كَي لةطةَ  ئةوةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة, ضونكة من ئةو مودةدميةم بؤ ئةوة بوو, دةبواية سةبرت هةبواية
 .فرسةت

 :َي  فرس  ادا اباا بةَر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

شاملي , شعب كوردستان شاملي ئاشوورييةكانة, شعب شاميلي كورد بةتةنيا نيية, بةَراس  من بةخؤم بةم شكلة دةبينم
,  سةكةني لة كوردستان بَي, ئةوةي بةشكلي دانوني و شةراي لة كوردستان مابَي  و, شاملي اةرةبةكانة, توركنانةكانة

بةاَلم , بةرةئي من فةردةكي وا لةبةيين هةردوو موستةلةح هةية لة ناحيةي دانوني, ديسان شاملي هةموويانة مواطنو
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةم بابةتة هيض فةردةكي وا نيية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, تياني كوردستان دةنط دةدةنكة بَلَيي هاوواَل, بة دوةت ترة مواطنومن تةنيا ئةوةي دةزامن كة بة كوردييةكةي 

لةبةر ئةوةي كة دةَلَي هاوواَلتياني كوردستان , زمانيةن فةردةكي هةية مواطنودةَلَيي كة , وةدعةكةي باشرتة
لةبةر ئةوة ثَيم باشرتة , يةاين بيجطة لةو موالحةزاتانة, بة دووةت ترة لةوةي بَلَيي طةلي كوردستان, هةَلياةبذَيرن

كَي تةئياي ئةوة دةكاتن وةكو خؤي , طةلي كوردستاني اَيرا , هاوواَلتياني كوردستان, باةيندةنط بة كوردييةكةي 
كَي موخالي ة لةو رةئية با , زؤر سوثاس, با دةس  بةرز كاتةوة, ينت   مواطنو كوردستان العراقبَلي  , مبَينَيتةوة

نَيتةوة؟ لةسةر ماددةكة بةطش  دةخيةمة ئةكسةريةتي هَينا وةكو خؤي دةمَيمواطنو كةواتة , دةس  بةرزكاتةوة
العراق باالقرتاع العاي السري املباشر  -ينت   مواطنو كوردستان)بة بَي ئةل ةكة دةخيةمة دةنطاانةوة  مواطنودةنطاانةوة 

لطات رئيسًا لإلقليم رثلهم ويتندث بامسهم على الصعيدين الداخلي واخلارجي ويتورب التنسيق بني السلطات االيادية وس
لة هةَلبذاردني طش  و , اَيرا  -هاوواَلتياني كوردستان ), ئةطةر دةشتانةوَي بة كورديش دةخيوَيننةوة, (اإلقليم

لةسةر هةردوو ئاس  نَيو , كة نوَينةرايةتيان دةكات, راستةوخؤ دا بة شَيوةيةكي نهَيين سةرؤكي هةرَيم هةَلاةبذَيرن
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كَي ثةسناي دةكات با دةس  بةرز , دوو دةسةاَلتي فياراَلي وهةرَيناا دةكاتو هةماهةنطي لةنَيوان هةر, خؤو دةرةوة
 .كاتةوة؟ كَي ثةسةناي ناكات؟ بة كؤي دةنط وةرطريا
ئةمَرؤ ئةم ماددانةي كة هةستنان كرد  , لةبةر ئةوة ئيجازة باةن, ثَيم واية ئةمَرؤ نةتوانني هةمووي تةواو بكةين

ئةو ماددانةي , بةياني بة تَيرو تةسةلرت دسةيان لةسةر دةكةين, ةنطاان تاكو بةيانيناخيةمة د, ئيختياليف لةسةر هةية
يةكة , هةموويان يةكة, بةماناي ئةوة ناكات, تةواويان دةكةين, ئاسانة ئةو ماوةي كةماومانة, كة خياليف لةسةر نيية

, دةخيةينة بةياني, ثةلةي لَي ناكةين, ةبةاَلم لةناو مونادةشةكة كة زانينان ئارائي موختةليف هةي, مونادةشة دةكةين
 .كاك شَيروان ماددةي سَييةم

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثالثة
 . كون والية رئيل اإلقليم أربع سنوات وحيوي إعادة انت ابه لواليتني 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي وازيح تر بَي , لوالية رانيةها لواليتني طؤَريتنان بة تةن, ئَينة لةطةَ  دةدي نةصةكةين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كَي دةيةوَي  دسة بكات با دةس  بةرزكاتةوة, دةرطاي مونادةشة دةكةينةوة

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
من لةو , ضاكرتة, ئاسان تربَي , بؤ تَيطةيشة, َي  كورت و سادة بَي ئةطةر بَريارَيك دةربض, لةرووي ياساييةوة

بكرَي  , دةكرَي  دةمج بكرَين, ماددةي سَييةم لةطةَ  ماددةي ضوارةماا كة نةخوَينراوةتةوة, مونتةليقةوة دسة دةكةم
جيري االقرتاع لرئيل  -ب, ة كون والية رئيل االقليم اربع سنوات وجيوي اعادة انت ابه لوالية راني -أ)بة دوو بَرطة 

ئةمة كؤتايي ثَيبَي  بؤ ئةوةي ئاسان تر , (االقليم   موعد االنت اب رئيل االقليم اسلل الوطك لكوردستان العراق
 .زؤر سوثاس, البربَي (على ان ال يتعارض مع حكم املادة الثالثة من هذا القانون وال  قف املدة احملددة لواليته), بَي 
 :ا  يوسف بؤتانيبةَرَي  مج

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 :بة بؤضووني من ئةو دةستةوا ةية بطؤَرَي  بةم شَيوةي خوارةوة

, تةئكياي لةسةر دةكةم, (متتاليتني)وشةي, ( كون والية رئيل اإلقليم أربع سنوات وحيق له الرتشيح لواليتني متتاليتني)
 .سوثاستان دةكةم, وردترة, ضونكة زؤر موهينة

 :َرَي  مجا  حمنا داسمبة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ , ئَيستا حاليةن لةاَيرا  يةك وياليةت هةية, بةرةئي من ئةم نودتةية خةلةلَيك لة موستةدبة  دروس  دةكات
, بةاَلم لة موستةدبة  بَلَيني وياليةتَيكي تر دروس  بوو, دةبَي  بة وياليةتي دووةم, هةَلبذاردنةوة جاري دووةم

ناحيةي تةرجوومة بؤ , ئةمة خةلةلَيكي لوغةوي و ياسايي دةبَي , ضوارةم لة اَيراداا, اليةتي دووةم و سَييةم ووي
يان , يان جاري دووةم, يعين جاري يةكةم, (term)بؤ , تةبعي اادةتةن كةلينةي وياليةت بةكار ناهَينرَي, ئينطلي ي

(ferst term ) يان(second term) , من ئةَلَيم ئةطةر كةلينةيةكي تر دابنرَي , لة جياتي وياليةتبةكار دةهَينرَي ,
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةم دوو خاَلة, لة جياتي
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 :رمضان عبدالرمحان حممد رضا .دبةَرَي 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو شةش , ناالةطةَ  هةَلبذاردنةوةي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستا, دةربارةي كاتي هةَلبذاردنةوةي سةرؤكي هةرَيم
ئايا ضؤن ئي افةي دةكةن بؤ هةَلبذاردنةوةي جارَيكي تري سةرؤكي هةرَيم؟ يان ئةم ماوةية بؤ , مانطةي كة هةية

 .زؤر سوثاس, هةردوو ال ثةيَرةو دةكرَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةكرَي هةناَي زياتر رووني بكةيةوة
 :رضااباالردان حمنا  رمضان .دبةَرَي 
 .  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي

, هةَلاةبذَيرنةوة, يان لةاليةن ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان و, لةاليةن طةلةوة, لةكاتي هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم
ثةرلةماني داهاتوومان , سةرؤكي هةرَيم ئَيستا ئَينة هةَلي دةبذَيرين, مةبةستنان كاتةكةية فةترةي وياليةتةكةية

يةاين , يان بةردةوام دةبَي  تا هةَلبذاردني داهاتوو, ضاوةَروان دةكرَي , ئايا ئةو ماوةية,  لةشةش مانط تةواو دةبَي
 .لةطةَ  رَي ماا, دووةم هةَلبذاردني ثةرلةمان

 :بةَرَي  ثةخشان اباا  حسني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو برادةرة ضووة ماددةي ضوارةوة, ةكةينئَينة مونادةشةي ماددةي سَي د, ئةمة تةواو بوو, من نودتةكةم ني امي بوو
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, جةنابي دوو ماددةي تَيكةَلي يةكرتي كردبوو, بةاَلم رَينان ثَياا تا دسةكاني تةواو كرد, ئَينة موالحةزةي ئةوةمان كرد
 .كاك حمناي حاجي حمنود

 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ثريوزبايي لةدةستةي سةرؤكايةتي , ثَيشةكي دةمةوَي , بةاَلم جةنابتان ئاطادار نةبوون, سَي جار دةستم بَلنا كردمن دوو
ئومَياي سةركةوتن بؤ هةموو اليةك , واب امن لة دوَينَيوة كةس ثَيرؤزبايي لةكةس نةكرد, و هةموو ئةناامان بكةم

, واب انَي ئةم دةورة هي ئةمة و, يةنَيك بةهي خؤي نةزانَيهيض ال, كة ئةم بابةتانة كة باسي دةكةين, دةخوازم
بةم ضاوة هةموومان سةيري , ئَينة ئةو دانونة بؤ هةموو خةَلكي كوردستان دادةنَيني, دةورةيةكي تر هي ئةوي ترة

م بابةتة بؤ ئة, اليةك داواي شتَيكي تر بكات, اليةك داواي شتَيك بكات, نةك شتةكان ببَيتة دوو بةش, مةسةلةكان بكةين
, ئةوةي يةكةم, دوو بابةتة, دةربارةي هةردوو ويالت و سَي ويالت, بةم روحة هاناي بؤ ببةين, بةم ضاوةش, هةموومانةو
ئَينة ثَينان باشرتة كة , يةاين بؤ ئةوةي زياتر المان روون بَي , ئةوةي دووةم دةيكات بة هةش  ساَ , دوان ة ساَلة

كة ثَيشرت , خاَلَيكي تر هةية, هةش  ساَلةكةمشان ثَي باشرتة لة دوان ة ساَلةكة, ووةم ووياليةتةكة بكةوَيتة دةورةي د
يان تةنها , يان تةنها هةر يةك كةس دةبَي , كةسي تر هةية مونافسي, ئايا سةرؤكي هةرَيم, رَيطاتان ثَينةدام باسي بكةم

 .لةطةَ  رَي ماا, لةدوو ح بةكةدا دةبَي 
 :ادابةَرَي  ئارَي  اباا  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم , منيش ثَيم واية ئةو ماددةية كة ئةَلَي  بؤ دوو جار, هةناَيك ئيشارةتي بة دسةكامن دا, كاك دةي حاجي حمنود

يةاين كة , ئايا مودةكةش ئيستيسنا كراية, لة جَييةكي تر ئةو دانونة ئةو ماددةية ئيستيسنا كراية لة بَرطةي حةظاةم
ثَيويستة ئةمة , يةاين شَيوةي هةَلبذاردنةكة ئيستيسنا كراية, دوان ة ساَلة ئةجمارة يان جؤري هةَلبذاردنةكة دةَلَي 

 .زؤر سوثاس, روون بكرَيتةوة لةالمان
 



 54 

 :بةَرَي  بارزان حمنا دادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

داواكارين لةمةودوا , َي و بَرياري نوَينان هةيةثةرلةمانةكةمشان ئيشي نو, ئَينة دةزانني كة كَيشةي زمانةوانينان نيية
يةاين بَريارةكة , هةر رؤشنووسَيك هةر بَريارَيك طةاَلَلة ئةكرَيتة روو يان هةر بَريارَيك ثَيشرت بة زماني كوردي بَي 

ترن لة بةَراس  هؤكارةكاني زماني كوردي زؤر بةهَي , ئَينجا دوايي دةيكةينة اةرةبي, يةكةم جار بة كوردي بَي 
 .زؤر سوثاس, لةبةر ئةوة با ضي تر باس لةم مةوزواة نةكةين, بيانوويةكاني ثَينةنووسي زمان كوردي

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو اةرةبيية ئيشي ثةرلةمان نيية , جارَي ثةرلةمان دوو رؤ ة كؤبووةتةوة, ئةمة دوايَي, بةس بؤ موالحةزةي دسةكةت

بة تةئكيا ئةطةر ثةرلةمان ماوةيةكي تر ثَرؤ ةيةكي هَينا يان ئيشَيكي هَينا بة , يةمةسةوليةتي ثةرلةمانيش ني, و
بةاَلم ئةجمارة , يةاين حةدي هاوواَلتيان دةبَي  كة طلةيينان لَي بكةن, ئةو كاتي هةدي خةَلكي ترة, زماني اةرةبي

لةبةر , يان حازر كردووة و داويانة بة ئَينةخةَلكانَيكي دانوني دةرةوةي ثةرلةمان ئةم ثَرؤ ة, طلةييةكة هي ئَينة نيية
ضةنا رؤ َيك لةوانةية دةس  ثَيبكةين ومتان , وةد  ثَيويس  دةكات, ئةوة و بؤ ئةوةي ئَينة وةد  زةياع نةكةين

خؤشبةختانة ضوار ثَينج كةس , ماددةكان دةتوانني بيكةينة كوردي, ئةوةي نةش زاني, هةمووتان اةرةبي دةزانن
بةاَلم لة ناحيةي , كورديةكة ئةساسي دةبَي , لةمةو دواش انشاا , لة بن دةستيان داية, بيكةنة كورديخةريك بووينة 

 .فةرموو, كاك بارزان, بةاَلم بةنيسبةت ئَينة كورديةكة موهينة, ئَينةش لة اَيرادني, دانوني اةرةبيةكة موهينة
 :بةَرَي  بارزان اباا  نصرا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئايا دةكرَي  سةرؤكي هةرَيم , لة كاتَيكاا هةموو شتةكان لة اَيرا  دةبَي  بة مةرحةلةي ئينتقالياا تَيبثةرَي 
 يان دةبَي , لةو حاَلةتة جيابكرَيتةوة, هةَلبذاردنةوةي جووتة لةطةَ  ماوةي هةَلبذاردنةوةي ثةرلةمان بؤ ضوار ساَ  بَي 

, ارَيكي تر لةطةَ  ئينتخابي اَيرادي سةرتاسةردا ثةرلةمان هةَلنةبذَيرَيتةوةج, ماوةي ثةرلةماني بؤ درَيذ بكرَيتةوة
لةطةَ  , كة ثةرلةمان وةخ  خؤي درَيذ بكاتةوة بؤ ئةم مةبةستة, ئايا نةسَيكي دانوني وا هةية, بةَلكو درَيذ بكرَيتةوة

 .رَي ماا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, ناصح. بةَرَي  د
 :غفور رمضاناصح ن. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤية وا وزوحي تَياا , ثَيم واية لَيرة وشةيةك ثةَريوة, دروس  ترة, من ثَيم واية ئةوةي لة ثرؤ ة ئةصليةكة هاتووة

نت ابه  كون والية رئيل اإلقليم أربع سنوات وحيوي إعادة ا: املادة الثالثة), من ثَيم واية لة ئةصليةكة وا هاتووة, نيية
ضونكة ئةوةي ليذنةي ياسايي , لةطةَ  ثَيشنيارةكةي ليذنةي ياسايي, ئةمةيان فةردي هةية, (لواليتني متتاليتني
 01ثاشي , يةاين دةتوانَي خؤي هةَلبذَيرَي, ناطةيةنَي( متتاليتني)يةاين ئةمة ناطةيةنَي, شتَيكي ترة, ثَيشكةشي دةكات

جارَيكي تر دواي ئةمة ناتوانَي , ئَيستاش دةتوانَي خؤي هةَلبذَيرَي, ةمة شتَيكي ترةئ, ساَلي تر دةتوانَي خؤي هةَلبذَيرَي
من ثةسةناي ثَرؤ ةكة دةكةم ئةوةي لة ئةساس , لةبةر ئةوة من ئةمةيامن ثَي باشرتو دروس  ترة, خؤي هةَلبذَيرَي

زؤر , م وشةي متتاليتيين بؤ ئي افة بكرَي بؤية ثَيشنيار دةكة, بةاَلم من ثَيم واية وشةي متتاليتين لَيثةَريوة, هاتووة
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كنا  فةرموو.بةَرَي  د, زؤر سوثاس

 
 



 55 

 (:كنا  كركوكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ي كوردستان دةورةكةي ثةرلةمان, ثةرلةماني كوردستان شةش مانط نيية, بة حةديقةت برايةك باسي شةش مانطي كرد
سَي ساَلي تر , شةش مانطي تر بيكات, ئينجا بةغاا مانطَيكي تر ثةرلةماني خؤي ئينتخاب بكاتةوة, خؤي ضوار ساَلة

بؤية , ثَيش ثةرلةماني اَيرا  هةبووة, ثةرلةماني كوردستان, ئَينة خؤمان بة ثةرلةماني اَيرا  نابةستيةنةوة, بيكات
باسي , دووش, ئةمة يةك, شةش مانطي تر ئيعادةي هةَلبذاردني ئةم بةَرَي انة ببَيةتكاية بري لةوة نةكةنةوة 

زؤر رَيك وثَيكة و لة جَيطةي , كة تةدايم كراوة , ثَرؤ ةي ليذنةي ياسايي, من لةطةَ  نةصي ثَرؤ ةكةم, وياليةتةين
ئةوةي , َيكي تر بؤ سةرؤكي هةرَيمباسي مونافس, وةكو ضؤن هاتووة وةكو خؤي بَي , هيض دةستكاري نةكرَي , خؤيةتي

بةاَلم بؤ مةرحةلةي داهاتوو , ئَيستا تةنها جةنابي كاك مسعود بارزانية و بابي تةرشيحيش تةواو نةبووة, ئَينة ئةي انني
حةز دةكةم شتَيكيش ب انن كة كاك مسعود زؤر ئيصراري , ئةهلةن وةسةهلةن و, ئةطةر برايةك لةخؤي را ببينَي 

, بةاَلم زرويف كوردستان و زرويف اَيرا  واي كرد, شعب بيكاتن,  تايةكي اام بَي  لةطةَ  هةَلبذاردن بَي دةكرد كة ئيست
تا ئَيستاش من مودتةنيع نيم كة جةنابيان ئةم , بؤية رجام ئةوةية كة تةخصريي ئةوة نةكرَي , كة بةم شَيوةية بَي 

بؤ , َينة و ئَيوةش دةبَي  هةوَ  باةين ليذنةيةك هةبَي بةنيسبةت زماني كوردي ئ, مةنصةبة دةبوَ  دةكات يان نا
بَي زماني رةسةني كوردي باشرتة بة , اةرةبي بَي , يان ئةَلناني بَي , طؤَرين بة هةر زمانَيك بَي  ي ئينطلي ي بَي 

ومةي بؤ بة كوردي موباشري تةرجو, موتةرمجي بؤ دةهَينني, ئةطةر اةرةبَيكيش هات, كوردي لةطةَ  يةك دسة بكةين
 .زؤر سوثاس, بكات

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ناوي خؤت بَلَي و فةرموو, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةطةر نوَينةري طةلني, ئَينة نوَينةراني طةلني يان نا, بةَراس  لةناو مَيشكي هةمووماناا هةية, من يةك شتم هةية
 .زؤر سوثاس, ةرلةمانة موافةدةت دةكةين لةسةر سةرؤكايةتي كاك مسعودئَينة لةم ث

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك خورشيا فةرموو
 :بةَرَي  خورشيا سليم شَيرة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يناة لةطةَ  ئَينة هةموومان وا تَياةطةين لة شةش مانطي ئا, كاك كنا  فةرمووي كة ئَينة ئينتخابي سةرتا سةر دةكةين
 .يان بؤ شةش مانطة؟ سوثاس, ئايا بؤ ضوار ساَلة, ثةرلةماني اَيرا  ئينتبخاب دةكةينةوة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
هةناَي شروحاتي اليةني سياسي , ديارة لة دسةكانتان, براياني بةَرَي  تةبيعي بؤ ئةم ماددةية رةئي جيا جيا هةية

ئةطةر ضي من بة حةديقةت هةتا , ئَيستا بيخةينة تةصويتةوة, سايي دةوَي  وهةناَي شروحاتي اليةني يا, دةوَي 
توزَيك لة مةوزوع دوور دةكةوينةوة كة مونادةشة , هةناَيكنان مونادةشة دةكةين, جياوازةكان فةردةكي ئةوةتؤ نابينم

ةساسي ئةو دانونة سةرؤكي لةسةر ئ, دانونَيك لَيرة مونادةشة دةكةين, يةاين وةكو دانون مونادةشة بكةين, دةكةين
ثاش ضوار , جا ئةو سةرؤكي هةرَينة ئةمَرؤ بة ئيتي ادي هةموو اليةكنان جةنابي كاك مسعودة, هةرَيم هةَلاةبذَيرَي 

ئةوة لةالي , ئَيستا بة ثَيي ئيتي ا  بووة, كاك خؤي تةرشيح دةكات, يان مونافسي دةبَي , برادةرَيكي تر دةبَي , ساَلي تر
اليةنةكاني تريش موافقن , كة دوو هَي ي سةرةكني و, ئيتي ادَيك لةبةيين يةكَي  و ثارتي هةية, يةهةموومان هة

ئيتي ادنان وا بوو كة ثؤس  سةرؤكايةتي كؤماري , بؤ ثةرلةماني اَيرا , كة داخيلي هةَلبذاردني اَيرا  بووين, لةسةري
واتة بة , ايةتي هةرَيم بؤ جةنابي كاك مسعود دةبَي ئةو كاتيش ثؤس  سةرؤك, اَيرا  بؤ جةنابي مام جةال  بَي 
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هةتا ئةوانةي كة لة طةَلناناا , بة موافةدةتي اليةنةكاني تريش كة لةطةَلناناا بةشاار بوون, موافةدةتي هةردووال و
, وةكو كؤمةَلي ئيسالمي دوو ئةنااميان لة ثةرلةماني بةغاا هةية, لة ليس  هاوثةميانيةتياا, بةشاار نةبوون
لةبةر رؤشنايي ئةو , يةاين كةواتة لةسةر ئةم بَريارةش موافةدةتيان هةية, 77بوو بة  75يةاين , ئين مياميان كرد

جةنابي كاك مسعوديش مورةشةحة , بَريارةش جةنابي مام جةال  بوو بة سةرؤكي هةموو اَيرا  وةكو نوَينةري كورد
نة مام جةال  , موو اليةكنان كة ئيتي ادنان لةسةر كردووةوةكو نوَينةري هة, ببَيتة سةرؤكي هةرَيني كوردستان

نة كاك مسعوديش نوَينةري ثارتي دميوكراتي , نوَينةري يةكَي  نيشتنانيي كوردستان بؤ سةرؤك كؤماري اَيرادة
, هةبَي  ئةطةر يةكَيكيش لَيرة, رَيككةوتنَيكة, لةبةر ئةوة ئيتي ادَيكة, كوردستان بؤ سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستانة

يان , كةسَيك لةو ئةناامانة هةبَي , وةكو اليةنةكاني سياسي, رؤ َيك تةرخان دةكةين هةموومان تةرشيحي دةكةين
كةسَيك , وةكو مام جةال  ضؤن خؤي تةرشيح كرد, دةكةوَيتة مونافةسةي, كةسَيك لة دةرةوة هةبَي  خؤي تةرشيح بكات

بةاَلم كة ئيتي ادة كةس خؤي , دةكةوتة مونافةسة, ةرشيح بكردايةخؤي ت, لة مجعيةي وةتةنياا, ئةطةر هةبوواية
بةتايبةتي كة هةموو , ئَينةش تةوةدووانان وا نيية كةسَيك بيةوَي  مونافةسةي كاك مسعود بكات, هةَلنةبذارد بوو

, ك بوو بؤ كوردسةركةوتنَي, كة هةردووكي جَيبةجَي كرا, اليةكنان موتةفقني كة ئيت اديةكة بة يةكةوة بةسرتاوةتةوة
هةميش , هةم سةرؤكي هةرَينيش كوردَيكي تَيكؤشةرة, هةم يةكةم جارة سةرؤكي اَيرا  كوردَيكي تَيكؤشةرة
كة ئةمَرؤ لة هةموو رؤ َيك كة زياتر ثَيويستنان ثَييةتي بة , هاوثةميانيةتي و برايةتي و دؤستايةتي هَي ة سياسيةكان

ئةم ضوار , مةسةلةي دووةم, كة هيض خيالفَيك نيية, ةو جانيبة تةوزيح بكةمجا لةبةر ئةوة حةزم كرد ئ, دوَلرت كرا
ئةوة سةد , ئةمة ئةوةنا خيالفَيكي طةورة نيية, يان ئةم هةش  ساَلة هةناَي كةس بة نةواَيك بري دةكاتةوة, ساَلة

بؤ وياليةتي سَييةم ديسان , دئةطةر موافةدةتان كر, كة ئةوة ضوار ساَلي تر ئينتخاب دةكاتةوة دةرضَيتةوة, لةسةد نيية
مونافسي نةبَي  خةَلكةكة دةنطي , مونافسي دةبَي , ئةو كاتي ئتي ا  دةكرَي  دةنطي لةسةر دةبَي , ئةو دةردةضَيتةوة

بَلَي ئةوة ضةنا بوو , لةبةر ئةوة مةسةلةكة وانيية, مومكينة دةرنةضَي , مومكينة دةرضَي , بؤ ئةوةي, لةسةر دةدات
بةثَيي ميللةت , بةثَيي ئيت ا  دةبَي , سعوديش بة ثَيي دانون يان بة ثَيي دةنطااني خةَلك دةبَي كاك م, خةاَلس
, وةكو ئةو شتانةي كة ئي افةم بؤ كرد, ئةطةر زروفيشنان طؤَرا, هةروةها جةنابي مام جةال  لة بةغااوة, دةبَي 

ميللةت دةنطي , نودتةي كة ثَيشرت بامسان كرد دةطةَرَينةوة ئةو, لة مونافةسة خؤشرت نيية, وةزاةكة تةبيعي بؤوة
ئةو , ئةو كاتي دانون نةبوو 0992لةساَلي , ضوار كةس, مومكينة خؤي تةرشيح دةكات, هاوواَلتي دةنطي دةداتن, دةداتن

لةوانةية شةش , ئةطةر وةزاةكة ئاسايي بَروات, مونافةسةشيان كرد, ضوار كةس خؤي تةرشيح كرد, كاتي رَيبةر هةبوو
بؤ , ئةو دانونة بؤ سةرؤكايةتي هةرَينة, بةاَلم ئَينة لَيرة دانونةك دادةنَيني, ن حةوت كةس خؤي تةرشيح بكاتيا

ثابةنا دةبَي  بةو , بؤ كةسَيكة كة ثَيي دةوترَي  سةرؤكي هةرَيني كوردستان, شةخصي جةنابي كاك مسعود نيية
زانينان , ديسان دةَلَيم ئةوةش دورئان نيية, ؤ تةرخان دةكرَي بةثَيي ئةو دانونة سةاَلحيات و واجباتي هةموو ب, دانونة

, تةاايلي بكةين, زانينان ثَيويستينان هةية, زياتر دةسةاَلتي دةدةييَن, ثَيويس  بةوةية زياتر دةسةاَلتي باةييَن
ئَينة , موالحةزة دةدةم من, دانوني تاَ , بةثَيي ئةو دانونةية ئةو سةرؤكة, تاوةكو ئةو دانونة هةبَي , تةاايلي دةكةين

يةكةم نوَينةراني كورد , ئَينة مول ةمني ثَيي, دانوني تاَ  تا دةستور دةنووسرَي , نةك ثةرلةمان اَيرا , ثَيي ثابةناين
. د, جطة لةويش كاك صالح, لة ثَيش هةمووشيانةوة جةنابي مام جةال  و جةنابي كاك مسعود, ئين ايان كردووة

ئةو , ناكرَي  بَلَيي ئةو فةدةرةية باشة بؤمن وةري طرم, ئةمانة هةموو ئين ايان كردووة, حاكم نورالاين, حمنود
, ي نةكردووة58كة دةَلَيني باسي ماددةي , جةا ةري ئَيستا ئَينة يةدةمان طرتووة, وةرينةطرم, فةدةرةي باش نيية

كة بةنيسبةت هةموو كوردةوة , ةرناطرينئةطةر ئَينة رَيطا باةين بَلَيني ئَينة ئةوة و, باسي فاَلن شت  نةكردووة
ئةطةر , كة دةَلَي  سَي ثارَي طا بؤي هةية, بَي ئةو ماددةية دةنط نادةين بنووسَي, مول ةمني ثَيي و دي ااي لَياةكةين

ني داوا ئةطةر نا ناتوان, لةبةر ئةوة ئَينة هةموو ثَيكةوة مولتةزةمني بة دانوني تاَ , دةستوورةكة باتَل دةبَيتةوة, وتي نا
ئةو ماددةية حةز , تَيياا نيية ئةو ماددةية, جةا ةري لة بةرنامةكةي بؤ ئةجنومةن, جَيبةجَي ببَي  58بكةين ماددة 
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ئينجا لةسةر صيغةيةك , سبةييَن هةناَيكي تر مونادةشةي لةسةر بكةين, دةكةم لةو ماددانة بَي  كة بيخةينة دواتر
 .انبياةينة دةنطا, ئيتي ادي لةسةر بكةين و

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كة , تكام واية ب انن نودتةي ني ام ضيية؟ ئَينة كة ناومان نووسي مونادةشةي ئةو ماددانةمان كرد, ببورن 

, خؤم مةسةو  مةَلبةنا بووم ثَيشرت, ئةطةر وا بواية هةر لة مةَلبةناو لقةوة مونادةشةمان دةكرد, مونادةشةتان كرد
 .ي ام بَي تكاية نودتةي ن, فةرموو

بَلَي كاكة , كوردستان يةكَيك دسةكةم برَبي(االدليني)ئةطةر ومت , رةئيشنان لةسةر داوة, ماددةي يةكةم كة تةواو بووة
بؤي هةية وا , هةركَي موخالةفةي ني امي كرد, موخالةفةي ني ام  كرد, دسةي لةسةر مةكة, ئةوة ماددةي يةكةم بَراوة

 .مي هةبووكَي نودتةي ني ا, بكات رايبطري
ئيشكانان بؤ , لةبةر ئةوة ثةلة كردن لةوة, ماويةتي, من لةطةَ  ئةوةم كة ماددةكة تا ئَيستا تَير نةبووة لة مونادةشة

بة صيغةيةكي كة ب انني , تؤزَيك تَيري بكةين و وزوحَيكي زياتري هةبَي , جارَيكي تر بطةَرَيينةوة, دروس  دةكات
نودتةي , موالحةزت هةية كاك حمنا , ئينجا دةخيةينة دةنطاان, مةدبو  ترة, ترة طوجناو, معقو  تر بَي  دانونيةن

 .فةرموو, ني ام بَي 
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هيواي ئةوة , بة هةموومان دوااي خَير دةكةين و, ضوار مانط مةشغو  بووين, ئَينة مةوزواةكان هةمووي دةزانني
ئَينة كاتي خؤشي لة ليستة هاوبةشةكاناا هةموو , ئةوانة هةمووي دةزانني, ئةو مةوزواة يةك بطرَي  و دةخوازين كة

, مةسةلةي هةرَيني كوردستان و, كة بةَرَي ان مام جةال  و كاك مةسعود و, ئين امشان كردووة, دةراري ئةوةمان دا
كة , بةاَلم من وةكو ثَيشرتيش باسم كرد, ثَي هاتووة كؤتايي, ئةمانةمان هةمووي خؤمان  بامسان كردو, مةسةلةي بةغاا

كةباسي , يةكَي  وا ب انَي  باسي ئةو دةكةي , كة باسي بةغاا بكةي , نامةوَي  هيض اليةك وا دابنَي  و باس بكات
ستان و باسي هةموو كورد لة كور, ئَينة باسي كوردستان دةكةين, ثارتي وا ب انَي  باسي ئةو دةكةي , كوردستان بكةي 
جا لةبةر ئةوةي ئَينة ثَينان واية با هيض كةسَيك خؤي بة خاوةني , بؤ كوردستامنان دةوَي  دانونةكة, دانونةكة دةكةين

ضوار كةس خؤي  0992ئةو بَرطةية بَي  ياخود ئةوي ترة يان نا؟ ئَينة لة ساَلي , ئةو دانونة نةزانَي, ئةو دةرارةو
دووانةكةش وةكو ئَيستاي , ضوارةكة دوايي هاتة سةر دووان, طارخيوازي كوردتةرشيح كرد بؤ سةرؤكي ب وتنةوةي رز

ئَينة هةموومشان تا ئَيستا لةسةر ئةمة رَيكني و تا , ئةمة مةسةلةي كاك مسعود و مام جةال  هيض تري نيية, لَيهاتووة
لةناو مةسةلةن خةَلكي كوردستاناا , ئايا لة دةورةي دووةماا, بةاَلم ئَينة ئةمانةوَي وةكو دانونةكةي كوردستان, ئَيستا

لةو مرشةحة لة دووان زياتر بَي  يان نا؟ مةبةستةكةم ئةوة بوو ئَينة مةسةلةي سةرؤكي , كةسي تريش بؤي هةية
بؤية , بةيةكةم هةنطاوي دةزانني بؤ كياني ميللةتةكةمان, ئَينة سةرؤكي هةرَيم بة شتَيكي طرنطي دةزانني, هةرَيم

بةاَلم مةوزواةكان دةطةَرَيتةوة , ثشتيواني لَي بكةين, موومان بَي دوو دَلي ئةم مةسةلةية تةرح بكةينثَيويستة ئَينة هة
 .زؤر سوثاس, بؤية من رجا دةكةم جارَيكي تر ئةو دانونة بة هي خؤي نةزاني, بؤ كوردستان

 : بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك كناليش دسةي هةية, موداخةلة بةاَلم ئةوةناة بوو لة نودتةي ني امي كردتة, زؤر سوثاس

 (:كنا  كركوكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ كاك حةمة بة حةديقةت كاك اانان ثَيشي ئَيستا رووني كردةوة كة مةسةلةي سةرؤكي هةرَيم لةم , زؤر سوثاس
هةر , رَيم لةاليةن خةَلكي كوردستانةوة هةَلاةبذَيرَيلة مةرحةلةي داهاتوو كة سةرؤكي هة, مةرحةلةية ضؤنة

, ئينجا هةر ئينسانَيك بَي  لةم خاكة سياسي بَي , شَروتي موتةوةفر بَي  حةدي هةية, ئينسانَيكي كاميلي وااي ساحي
, فر بَيةئةو شروتانةي كة دةس  نيشان كراوة لَيي موتةوة, خؤي تةرشيح بكات, لة خؤي راببينَية, غةيرة سياسي بَي 
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بةاَلم ئةو بةَرَي ةي كة , يةاين ئةوة نيية حةصر بَية, ئةطةر ميللةتيش دةنطي ثَياا ثريؤزي بَية, حةدي خؤيةتي
يان ئةوي لةثاش ئةويش دَية حةدي هةبَي  لة دوو , ئَيستا دةبَي  سةرؤكي هةرَيم, ئَيستاش خؤي تةرشيح دةكات

مةبةس  ئَينة , ةطةر تادةتي هةبوو خةَلك دةنطي باات ثريؤزي بَيةئ, دةورةي موتةتالي تريش خؤي تةرشيح بكات
هةر نةفةرَيك بَي  ئةوة , كة لة داهاتووش كةسي تر نةبَي  حةدي تةرشيحي هةبَي , مةبةس  ئَينة ئةوة نيية, ئةوةية

و لة جَيطايةكي  ئازادين, ئَينة لة كوردستانني, رةئي كةسيش ئةوة نيية, هيض دانونَيك ئةوةي حةصر نةكردووة و
ميللةتيش دةنطي , بؤ هةر ئينسانَيك هةية لة دواي ضوار ساَ  لة خؤي را ببييَن خؤي تةرشيح بكات و, دميوكراتي دة ين

كة , ة(كاك مسعود)شةخصي خؤي , من دةنااةمت هةية يةكةمني كةسيش كة ثريؤزبايي لَي بكات, لَيي ثريؤز بَي , بااتَي
 .زؤر سوثاس, ان سةرؤكي هةرَينة بؤ مةرحةلةي ئةم ضوار ساَلةئَيستا بة تةوةدوواي هةمووم

 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, هةروةكي جةنابَيتة ئيشارةت ثَي كري ئةظة ياسايية تةوافودة هةردوو اليةني سةرةكي لة كوردستانَياا هاتية نظيسني
يش لة سياسي كو ئةظرؤ دسنةك لةوان كة ثةرلةمانا كوردستانَياا تا دارن ظة هةروةها هيض اليةنَيك د, ئين ا كردن

رةئيا من نيقاشا لةو مةوزواةياا بةلكي بضني بؤ هةناَي ئاخافتيَن , ياساييا ثَي دةبوو  بووينة يان ثَيك رازي بووينة
هةطةر بَي سةر ناحيةكا ظَي , ئةظةيةئةوة زةروري ئةز دبينم , يان كة بضينة هةناَي هةوامشا كة ثَيويس  نابينم, جانيب

ئةطةر , بَيتة معالةجة كرن, يان خةلةتيةك بَيتة دية, موشكيلةك تَياا هةبي, ظَي ياسايَي لة ناحيةكا ياسايياا, دةستورَي
نا ئةم شتةي ئةم لةسةر موتةفيق بووينة وةكي ديادا سياسيا هةردووك اليا ثارتي و يةكَي  هةروةكي ثارتي ديَي  يان 

, موافةدةتيا واش هةبوو, بةشاار ب  لة ثةرلةمانَياا دةئاطادار بووينة لة ظَي ياسايَي يان  ظَي ياسا دي , ئةح ابا ديَي 
, ئةطةر لة ناحيةتا ياسيياا ئيشكالةكا تَياا دية, بةم شَيوةي كة ئَينة بؤي دةضني, ئةز تَياا دبَيذم دةبةحسةكا درَيذ بي

ووخَ  ثةرلةمانَي وةختةكي تةبعاية كو ميللةتَي كورد ضاظةرَيي , َي خؤدا بَيتة تةصوي يان ياسازانَي  مة ئةز تةالي
 .زؤر سوثاس, ئةم وةختة بة فريؤ نةدةين, تش  ديية زياتر كة ئةم بكةين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ناني ياسا دةبَي  ليذنةي بةاَلم بةثَيي ارف و رَيننايةكاني ضؤنيةتي دةرهَي, ئَينةش هةر وامان كردووة, زؤر سوثاس

وةكو ئَيستا , ئينجا هةر ثَرؤ ةيةك دةخوَينرَيتةوة, موالحةزاتي ليذنةي دانوني وةربطريَي , دانوني مونادةشةي بكات و
ثاشان هةمان ش  ئةوةناةية بةرةك دوور و درَيذ , ثاشان تةصوي  دةكرَية, مونادةشة دةكرَي  ماددة بةماددة, كردمان

 .فةرموو, نةخَير دسة تةواو بوو, ي امنودتةي ن, بَي 
 :ادا حمنا امني عثمانبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي , ايلني موصتةلةحات, موصتةلةحات النَيكة, مةسةلةي موصتةلةحات, بةَراس  ماددةي سَييةم و ضوارةم

بؤ ئةوةي خةَلكَيك , ري بكرَي  و وةربطريَيتةوةهةر موصتةلةحَيك زؤر طرنطة بة ديقةت سةي, لة دانوناا لة دةستوردا
براياني بةَرَي ي ليذنةي ياسا كة تةدايري وجوديان , ئَينة هةر لةم ثةرلةمانة بةَرَي ة, تةفسريي جؤراو جؤري بؤ نةكةن

 كون )بةاَلم , ئيشكا  هةَلاةطرَي( وجيوي اعادة انت ابه لواليتني)بةَراس  ئةو مةسةلةي , دةكرَي و زةحةمةتيان كَيشاوة
, دياري دةكات, تةحايا دةكات و, (وجيوي اعادة انت ابة ملرة رانية), تةبعةن ئةوة سابيتة, (والية اقليم اربع سنوات

 .زؤر سوثاس, ئيشكا  نامَينَي 
 :بةَرَي  سةردار صباح بؤزؤ هركي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
وجيوي انت ابة )ئةطةر تةنها بةس وشةي ااادة هةَلبطريَي ,   دةبَي ثَيم واية لَيرة ئيشكالةكة تةنها لة وشةي ااادة دروس

 .زؤر سوثاس, هةش  ساَ  دةطةيةنَي, حة  دةبَي ( لواليتني متتاليتني
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
سةر لة, هةناَيكيش مونادةشةي دةكةين انشاء اهللسبةييَن صياغةيةك دةهَينني , ئةوةش بة نةزةري ئيعتيبار وةردةطرين

 .ماددةي ضوارةم, تةصوي 
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الرابعة
العراق على ان ال يتعارض مع حكم  -جيري االقرتاع النت اب رئيل اإلقليم   موعد انت اب اسلل الوطك لكوردستان

 .دة لواليتهاملادة الثالثة من هذا القانون وال ينتقص من املدة احملد
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, دةدي ماددةكة ثةسةنا دةكةين, بةنيسبةت ئةو ماددةية هيض موالحةزةمان نيية و
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
مواطنوا )نة لة ماددةي دووةم ئةطةر تةماشا بكةي ئَينة نووسينا, من دةمةوَي  شتَيك روون بكةمةوة بؤ كاك شَيروان

 ....ئَينة لةسةر تةواوي, (شع  اقليم كوردستان)بكرَي  بة ( كوردستان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .تكاية, باسي ماددةي ضوارةم دةكةين, ئَينة دةنطنان لةسةر داوة, تكاية ئةم نودتةية بَرايةوة. كاك د
 :نوري مجيل تالةبانى. بةَرَي  د

 .كي ئةجنومةنبةَرَي  سةرؤ
سةرؤكي هةرَيم ئَيستا لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة , ضونكة بةثَيي بةناي حةظاةمني, ئةمة بؤ ئايناةية

وا ب امن ئةوةش لة ئايناةدا لة دةستوري هةرَيني كوردستانيشاا ئةوة , ئةم بةناة تايبةتة بة ثاشةَرؤ , هةَلاةبذَيرَي 
 .زؤر سوثاس, هةر ثةسةنا دةكرَي 

 :َي  سةرؤكي ئةجنومةنبةَر
با دةس  بةرز كاتةوة؟ كَي موااري ة؟ ئةوةي ئيعتريازي , كَي موافيقة لةسةر ماددةي ضوار, ئَيستا دةخيةينة دةنطاانةوة

 .فةرموو, دةبَي  بؤمان روون بكاتةوة بؤ موااري ة, لةسةر ماددةكة, هةية
 :بةَرَي  طوَلناز ا ي  دادر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَينة , (جيري االقرتاع النت اب رئيل اإلقليم   موعد انت اب اسلل الوطك لكوردستان)دةي ضوارةم دةَلَي ماد

تؤ سبةييَن ثةرلةمانةكة , بةاَلم ئايا نةصَيكي دانوني هةية بؤ ساب  ئةمة, هةرضةنا كاك كنا  روون كردنةوةيةكي دا
لَيرة , رةئيسي ثةرلةمانيش ضوار ساَلة و سابيتة, ةَلبذاردنةوةيدةبَي  نةصَيكي دانوني هةبَي  بؤ ه, تةواو دةبَي 

 .سوثاس, لة بةين هةَلبذاردني ثةرلةمان و هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيناا, ئيشكالَيك هةية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, من تؤش هةر وا دةَلَييدكتؤر واب ا, تةواو بوو, دةنطنان لةسةر دا, ئَينة تةصويتنان كردو, خؤي دةبواية ثَيشرت بيكةي
ضونكة ماددةكة , لةو نةصةي كة تؤ طوت , من هيض ئيعتريازَيك نابينم, بةاَلم لةوانةية دانونةكة هةروا بؤ شةرح بية

 .كاك شَيروان, فةصلي دووةم, ماددةي سَييةم خبوَينةوة تةواو, (على ان ال يتعارض مع حكم املادة الثالثة)خؤي دةَلَي 
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 :روان ناصح حياريبةَرَي  شَي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الثاني                                                       
 شروط املرشح والناخ                                                   

 :املادة اخلامسة
 :يشرتط   املرشح ما يلي

 .النت ابأن ال يقل عمره عن أربعني سنة عند ا-0
 .العراق وساكنا فيها–أن يكون من مواطك كوردستان -2
 .أن يكون متمتعا  قوقه املدنية والسياسية-3

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, ئَينة ليذنةي دانوني بة كؤي دةنط لةطةَ  دةدي نةصةكةين

 :كريم رشيا بةَرَي  رشيا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, بؤ سةرؤك كؤمار, كاتَيك كة هةَلبذاردني كؤماري كرا بؤ جةزائري, ةية لةسةر ئةم ماددةيةمن تةوزحيَيكم ه

دةبَي  بةشااري كردبَي  لة شؤرشي تةحريري , بؤ ئةو كةسانة كة خؤيان تةرشيح دةكةن, فةدةرةيةكي تَياا هةبوو
بةاَلم , ئةوةي كة بتوانن رةئيسيش بنضةنا كةسَيكي تَياا هةبوو كة ئةهليةتي ئةوةيان هةبوو كة بطةنة , جةزائريدا

خاَلي ضوار , من دةمةوَي  ئي افةي ئةو ماددةية بكرَي  هي ضوار, دةرنةكةوتن, لةبةر ئةوةي كة بةشااريان نةكرد بوو
كة بةشَيوةيةك تةرخيَيكي هةبَي  لة , ئي افة بكرَي  كة ئةو كةسةي لة شةرتةكانيش كة بةشااري شؤرشي كردبَي 

 .شؤرشاا
 :  ضنار سعا اباا بةَرَي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةَلَي  دةبَي  , حمنا رشيا باسي ئةوةي دةكات, دوايي خاَلَيكي تر, من سةرةتا دسةيةك لةسةر دسةي جةنابي دةكةم

, نيية من ثَيم واية ئةم ثَرؤ ةية بةس بؤ ئةمَرؤ, سةبارةت بةو كةسةي كة شؤرشطَير بَي , خاَلَيكي تر زياد بكرَي  لَيرة
ئةو كاتة بَي سةرؤكي , ثاشان ضي بكةين, ئياي دةَرؤن, رةنطة ئةو جيلةي كة شؤَرشطَير بوون, رةنطة سةد ساَلي تر

بةاَلم بؤ بةياني , بؤية ثَيم واية بؤ ئةمَرؤ دةشَي , لةبةر ئةوةي دؤناغي شؤرشطَيري كؤتايي ثَيهات, هةرَيم دةبني
تةبعةن زؤر دسةمان كرد لةسةر ماددةي , (ن من مواطك كوردستانان يكو)سةبارةت بة خاَلي دووةم, ناشَي 
دومية ئَينة دةزانني كة , (قومية, شع , مواطن), لَيرة سَي موستةَلةح هةية, (ينت   مواطنو كوردستان)دووةم

 كةسَيك كة خةَلكي, يان هاوواَلتي مواطن, شعب ئةوةية كةواتة هةموومان دةطرَيتةوة, كوردستان فرة دوميةية
تؤ  مواطنىدةبَي  بة , دَين لة واَلتي تؤ جنسيةي ثَياةدةي, ئةمريكية, فليثينية, مصرية, سودانية, كوردستانيش نيية
, حةديان هةية دةنط باةن, كان هةموو هاوواَلتينةمواطنههةرضةناة لة واَلتاني ئةمةريكا هةموو , هاوواَلتي تؤ لَيرة

بيس  ساَ  , دة سا , كابرايةكي مصري لَيرة ئيش دةكات مواطن, َي  ببَي  بة شعببةاَلم لَيرة من ثَيم واية لةو خاَلة دةب
با ئةمة ببَيتة , بةاَلم دةتوانَي بةشااري لة دةنطاان بكات, ببَيتة سةرؤكي هةرَيم, جنسيةمان ثَيااوة حةدي ئةوةي نيية

ئاشور , جا توركنان بَي, كي كوردستاننكة بة ئةسَل خةَل, بؤ ئةوةي بةس مشولي ئةو كةسانة بكات, نةبَي  مواطنشعب 
بةاَلم دبوَلنان نيية كةسَيك كة جنسيةي , ئةطةر لة سنوري ئةو ئيقلينةية دةينا دبوَلنانة, اةرةبيش بَي, كورد بَي, بَي

 .سوثاس, لَيرة ببَيتة سةرؤكي هةرَيم, غةربي هةية
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 :بةَرَي  انر اباالردن الي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم , زةمان زةماني اةولةمةية, كات كاتي دميوكراتية و, زؤر ئاشكراية, من بةنيسبةت ماددةي ثَينجةمةوةبةراي 
, ئةو دةستورة فياراَلةش دةبَيتة بةشَيك لة دةستوري دائيني اَيرا , دانونةش دةبَيتة بةشَيك لة دةستوري فياراَ 

ئةويش باس لة شةهادةو تةحصيلي , ي تري بؤ ئي افة بكرَيمن بة ثَيويس  دةزامن بَرطةيةك, موصادةدةي لةسةر دةكرَي
 .زؤر سوثاس, ايلني ئةو بةَرَي ة بكات كة خؤي تةرشيح دةكات بؤ سةرؤكايةتي

 :برادؤس  اباا  بةَرَي  كريم حبري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بَرطةي , كوردستان بَيتة شوَيين, رَيةالبربد مواطنهبا , دةنطم دةخةمة ثاَ  دةنطي ضنار خان, سةبارةت بة بَرطةي دوو
ان يكون حائزا على شهادة دراسية )لَيرة لة جياتي بَرطةي سَي بنوسرَية, ئةوة زيادة, سَي ثَيم واية تةحصيل حاصلة

يةاين لَيرة هةم ئةوةي كاك , (املناضلني من احلركة الكوردية التنررية الثشنرطةبدرجة بكالوريوه او ان يكون من 
 .زؤر سوثاس, لةهةردوو ال ئةم مةبةستة تةواو دةكات, هةم ئةوةي كاك انر كة باسي كرد, يا باسي كردحةمة رش

 :هركي بةَرَي  سردار صباح بوزو
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي فةدةرةي , (ان ال يكون حمكوما عليه ملننة او جناية)بَرطةيةكي تر ئي افة بكرَي , من ثَيشنيار دةكةم

, لة حاَلةتَيك حقودي مةدةني لة هاوواَلتي دةسَينرَيتةوة, (ان يكون متمتعا  قوقه املدنية والسياسية)يةم كة هاتية سَي
كةواتة ئةطةر حوكنَيكي هةبَي  لة سَي ساَ  كةمرت حقودي مةدةني , كة لة سَي ساَ  زياتر بَي , كة تاوانَيكي خبرَيتة ثاَ 
 .زؤر سوثاس, كي تر ثَيشنيار دةكةم كة ئةو بَرطةشي بؤ ئي افة بكرَي بؤية جارَي, و سياسي دةمَينَيتةوة

 :امني طاهربةَرَي  زرار 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, هةمان ثَيشنياري كاك انر و كاك كرميم هةية بةنيسبةت بَروانامة
 :جبار بةَرَي  حمنا حكيم

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ان يكون مواطنا كورديا من سكنة )كة خاَلي دووةم واي لَيبَي , ةي بةَرَي  ضنار خان دةكةممنيش تةئياي بؤ ضوونةك

 (.كوردستان العراق
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ئينجا دسة دةكةي, تؤ هةموو جار كة تةواو دةبَي , ئةو موالحةزاتانة ثَيويستيان بة تةوزحية, ئَيستا هةموو تةواو بوو
. باشة ئَيستا دوو ناوي تر ئي افة دةكةين و دةرطاي مونادةشة دادةخةين, ضؤن دسة بكةي؟, َي كة ناوت نةنووسرا ب

 .فةرموو
 :بةَرَي  طوَلناز ا ي  دادر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 ديارة رَيطا نادات بة  نان خؤي هةَلبذَيرَي  بؤ ثؤس , لة ماددةي ثَينجةم بَرطةي يةكةم كة دةَلَي  انرة ئةوة مذكره

ئةو كةسةي كة خؤي بؤ ئةم ثؤستة ئةثاَلَيوَي تَينةطاَل بَي  بة , خاَلي ضوارةميش ئي افة بكرَي , سةرؤكي هةرَيم
 .ضونكة ئةمة ياسايةكة بؤ مَيذوو, خيانةتي نيشتنانيي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
تةمةني مرؤظ , ا لةوَيوة دةس  ثَيبكةينب, ئَيستا رووني دةكةمةوة بؤت, موالحةزةتةكةت لَيرة هةية, خاتوو طوَلناز ببورة

بةَلكو , لةبةر ئةوة ثَيغةمبةر لة تةمةني ضَل ساَ  وةحي بؤ هاتة خوارةوة, و كةمالي اةدل لة ضل ساَلي دةس  ثَياةكات
, هةناَي كةس نبوغيان زووترة, دينةي اةتاو دينةي زيرةكي لة تةمةني ضل دةس  ثَياةكات, ئيسباتَيكي ايلني هةية
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ئةو , ضل تةكامولي فكري مهنةية, بةاَلم اادةتةن معنو  بة لة ضل ساَلي دةس  ثَياةكات, دةس  ثَياةكاتلة سي 
جاري يةكةم , ااميش نووسراية, زؤر تاوتؤي لةسةر كراية, بةَراس  زؤر مونادةشة كراية, مةرجانةي نووسراية لَيرة

لَيرة لةسةر دةرطاي , جارَي ضواردة ساَلنان فةصَل هةية, ئَينة دانون دةردةهَينني, وةكو ئةم موالحةزةي ضنار خان داي
مةجالي ئةوةشي نةبوو , ئةو كاتي شان ة ساَ  بووة, ضواردة ساَلة يةكَيك ئةطةر تةمةني سي ساَ  بَي , ثَيشنةرطايةتينان
ماناي واية هةموو , ةكَي ثَيشنةرطة نةبي  فاَلن مةنصةبي نابي, لةبةر ئةوة ئةطةر دياسَيك دابنرَي , ببَيتة ثَيشنةرطة

لةبةر ئةوة ئةو شةرتة من بةش بة , بةتةمةنةكان بة دوايان بطةَرَين كة ئةمةش لةطةَ  ثَيشكةوتين كؤمةَلطا ناطوجنَي 
ئَينة لة , ئَينة لة شؤرش دانني, ية 0990لة , ضونكة دوور دةكةوينةوة لة زةمةني شؤرش, حاَ  خؤم تةئياي ناكةم

, لةبةر تةمةن, كة لةوانةي ثَيشنةرطة نني, تا لَيرة زؤربةي زؤرتان يان ضةنا  مارةيةكتان هةيةئَيس, دؤناغَيكي تر داين
بةاَلم زؤرتان كة ئينسان نةطاتة , ئةطةر ضي ضنار خان رةنطة بة مناَلي ثَيشنةرطايةتي دي بَي  لةطةَ  باوكي شةهياي

لةبةر رؤشنايي زروويف , مام بكاتن بؤ شؤرشَيك يان نةيكاتئين , كاميلي اةدَلي لة بيس  ساَليةوة ناتوانَي دةرارَيك باات
بة جَينان , ئَينة دوو كةمسان لَيرة دانيشتووين تةَلةبةي جاميعة بووين, مةسةلةي شةهادة جارَي ئةوةلةن, ئةو كاتيش
انينان تةواوي بيس  ساَلي ثَيضوو ئينجا تو, ثاشي ضةنا ساَلَيك, لةبةر ئةوةي هةاَلتني بووينة ثَيشنةرطة, هَيشتووة
, بةاَلم خوَينان بة تةنها بة شةهادة نيية, هةناَي كةس لةوانةية هةر مةجالي نابَي  خوَيناني خؤي تةواو بكات, بكةين

كاك رسو  مامةناي , مةجالي نابَي  خبوَينَي , بةتايبةتي بؤ هةناَي كةس كة ثلةي خةباتي دةطاتة ثلة يةك
ئةطةر ثَيشنةرطايةتي , بة جَيي هَيش  نةيتواني تةواوي بكات, ةكي كولية بووثؤَلي ي, بة بريم كةوتةوة, رةحةمةتيم

جؤن مَيجةر رةئيسي , ماناي ئةوة نيية كة تةواوي نةكردية موستةحة  نةبووة, نةبوواية ئةويش حماماتي دةكرد
فَيرة خوَيناةواري خؤي خؤي , كاكة حةمة لَيرة دانيشتووة, وزةراي بةريتانيا بوو شةهادةي شةشي سةرةتايي هةبووة

, هةر ثَيشنةرطةش بووة لة تةمةني شان ة ساَلييةوة تا ئَيستا هةر بةردةواميش بووة, ضوار كتَييب نووسيوة, كردووة
يةاين بؤية ئةم , كة بَلَيني كاكة حةمة كة شةهادةي نيية لةبةر ئةوةي فرسةتي نةبووة خبوَينَي , مقياس ئةمة نيية

, موجتةمةاَيكي تةواو مةدةني بي , دؤناغةكة بطؤَرَي , سي ساَلي تر, غةدا لةوانةي بيس ماددةية بةتايبةتي لةم دؤنا
بةنيسبةت ئةو موالحةزةي كاك سةردار هةركي كة وت  , ئةو كاتيش لةوانةي ثياوي وا هةَلكةوَي  وةكو جؤن مَيجةر
كةم يةكَيك موتةمةتيع نةبَي  بةو دووةميش من باوةَر نا, موتةمةتيعن بة حقودي مةدةنية وسياسية دةطرَيتةوة يةك

يةكَيك مةسةلةن ئةطةر نودتةي زةا َيكي , جورئةتي هةبَي  خؤي تةرشيح بكات, ياخود جنايةتي كرد بَي , حقودةية
ضؤن خؤي تةرشيح دةكات بؤ مةنصةبَيكي وا؟ هةر موجةرةد كة تةماشا دةكةم لة دةنطةكان لة سةدا , هةبَي  وا طةورة

مةسةلةن اتهام بة خيانةت , بةَراس  جومةلي تر هةية, يةاين ئةو م جوملةية شاميلة و كاميلة, يةكيش دةنطي نادةنَي
برادةراني ثارتيش موافةدةت بوون لةسةر , شتَيكي سَري نيية ئةوة, ئةوةشم ال بوو دانونيةكان نووسيبويان, و ش  وا

, ك نةبوو ئيعتريازي لةسةر ئةو صيغةية هةبَيةبؤ مةالومات يةاين كةسَي, مام جةال  بة خةتي خؤي سَرييةوة, ئةوة
يةاين كة , نة اتهام بة خيانة بكرَية نة شتَيكي وا, وتي ئةوة ماناي ضيية؟ ئَينة كة رةئيسَيك هةَلاةبذَيرين ماناي نيية

ةاَلم ب, لة شروتي اةز  دا ئةو شتة هاتووة, هةر ضةناة ئةوة شتَيك نيية, (ان يكون متمتعا  قوق مدنية)نووسي 
ضي لةوةي ئيحرتامي , ضي تةفسريي باش بكرَية, مةبةستم لةوةداية ئَينة دانونةك دادةنَيني بؤ خؤمان ضي ئاسان بوو

لةوانةي دةوَلةمةنا تر , لةوانةي لة داهاتوو تةاايلي ئةو دانونة بكرَية, دةبَي  ئةوةش مورااات بكرَي, تَياا بية
سَي مانط بةسةري , دوو مانط, ووردة ثَيااضوونةي بةسةر هاتووة, دانراوة دةديقة بةاَلم ئَيستا ئةو صياغةي كة, بكرَي 

كؤبوونةوةي ثةرلةماني لةسةر تةئجيل , هَينامانةتة ئَيرة رةدو بةدة  بووة, داضووينة مونادةشامتان كردووة لةسةري
لةبةر ئةوةي من ثَيم واية ئةو , ضونكة تةنيا يةك سةبةب نيية, ئةو بةشةي كة ايالدةي بةو دانونةوة هةية, كراوة

 .كاك كناليش تةوزحيَيكي هةية, مةنتيقني و مةاقوليشن, شروتانةي كة دانراون
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 (:كنا  كةركوكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَرَي ان
بةاَلم , يخالص و ئةوة دروستةخوشكة ضنار بؤضوونةكةي لة ناحيةي كوردايةتي و ئ, ئَينة با خؤمان حةصر نةكةين

لةطةَ  ئةو دةوَلةتانةي ئةو , خؤمان فةر  دةكةين, باسي جةوَيكي كراوة دةكةين, ئَينة باسي دميوكراتيةت دةكةين
, جنسيةي واَلتَيكي هةبَي , بةياني ئةطةر يةكَيك بَي  لَيرة دابنيشَي  و, لةوةش نةترسَيني, ني امة ديكتاتؤريانة
ئةطةر شةايب كوردستان ئةطةر , ئةطةر كردي ثريؤزي بَي , بيكات بة زةايني خؤي, دةنطي ثَيبااتميللةتي كوردستان 

با , بيكاتة زةايني كوردستان, بتوانَي مصريةك يان هنايةك يان ئةفغانيةك لَيرة بَي , ئياراكيان ئةوةنا ن م بَي 
, ةوة بة مةراحيلي زؤر زةحةمةتةوة دةرباز بووةمَيشكي كراوةت, بةاَلم مةترسن شةايب كوردستان واايية, ثريؤزي بَي 

, بةنيسبةتي ئةو خوشك برايانةي كة ضل ساَ , بةدَلنيايي ئةو جَيطةيةي بةر ناكةوَي , خةَلكَيكي دَلسوزو ثاك نةبَي 
, ةماناي ئةوة نيية كة ئةوةي لة ضَل ساَ  كةمرت بَي  ناتوانَي  بري بكاتةو, ئةو جَيي ئةوةية كة ئينسان ثَياةطات

ئينسان , هاتووة( خ.د)كة وةحي بؤ ثَيغةمبةر, بةاَلم ضل ساَ  لة ديين ئيسالميش دا هاتووة, ئيحرتاممان بؤيان هةية
لة طةجنَيكي موتةحةميس فةردي , دووَ  تر سةير دةكات, زياتر تةحةموولي طةورة تر دةبَي , زياتر دووربني تر دةبَي 

سةرؤكي ثةرلةمان زؤر بة جواني باسي مةسةلةي , زؤر لة جَيي خؤيةتي, وةلةبةر ئةوة  ئةم سَي خاَلةي هاتو, دةبَي 
ئةوي تر دةمَينَي  ئةو كةسةي , ئةساسة, ئةم سَي خاَلةي هاتووة شتَيكي شاميلة, بؤية من ناضنةوة سةري, تةاليم كرا

بةرةو , كراتيةت دةَرؤينمادام ئَينة بةرةو دميو, باوةَر بكة يةكَيك خةلةلَيكي بضووكي هةبَي , خؤي تةرشيح دةكات
جارَيكي تر لةو مةنتيقةية جَيي , حةشرَيكي ثَياةكرَية, كردنةوةي بريي سياسي و ئيعالم و دنياش بضووك بوويتةوة

داواش لة , من ثَيم واية زؤر لة شوَيين خؤيةتي و, لةوانة ئةم خااَلنة, بؤية ئَينة هيض مةترسينان نيية, خؤي نابينَيتةوة
 .زؤر سوثاس, زؤر بة جواني وةريبطرن, ةينبةَرَي تان دةك

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةبَي  , حقودي مةدةني و سياسي هةموو ئةو مةسةالنة دةطرَيتةوة كة تةَرح كرا بة حةديقةت, ئَينة ثَينان واية

حةدي , حةدي انتخابي هةية, دةطرَيتةوةيةاين ئةوانة هةمووي , دةبَي  مةحكوم نةبي , ئةهليةتي كامل بَي 
هةموو , (ان يكون متمتعا  قوقه املدنية والسياسية)بةرةئي من يةاين , حةدي هةموو شتَيكي هةية, تةرشيحي هةية

 .زؤر سوثاس, لة زؤر واَلتان ئةو نةصة هاتووة, نةصَيكي شاميل و وايف و كاميلة و, ئةو جةوانيبانة دةطرَيتةوة
 :ئةجنومةن بةَرَي  سةرؤكي

ان يكون متمتعا  قوقه املدنية والسياسية ), ئةو نةصة زياد بكةي, لة رووي دانونيةوة, كاك شَيروان ئةطةر ئيجازة باةي
 .لةرووي دانوني جَيي دةبَيتةوة يان نا؟, (وباالهلية القانونية

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوانةي الداية بة حةديقةت ئةوانةي الداية تةنهاو ( اذا حكم)َرَي  جةنابي مام جةال  ئةو هةر بؤيةش بةَراس  بة
 .لةطةَ  رَي ماا, ئةو نةصة بةرةئي من كاميل و شاميلة هيض اةيبَيكي تَياا نيية, تةنها اكت ا بةو نةصةي كراية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, كة وت  لة دانوناا وشةي مرشح هةردووكي دةطرَيتةوة,ينة تةصويتةوةبةاَلم ثَيش ئةوةي بيخة, دةخيةينة تةصويتةوة
 .ببورن لة بريم ضوو ئةو تةوزحية باةم, ثياو و  ن دةطرَيتةوة

 الفصل الثاني 
 شروط املرشح والناخ 

 :املادة اخلامسة
 :يشرتط   املرشح ما يلي
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 .أن ال يقل عمره عن أربعني سنة عند االنت اب-0
 .العراق وساكنا فيها–طك كوردستان أن يكون من موا-2
 .(أن يكون متمتعا  قوقه املدنية والسياسية-3

بة , زؤر سوثاس, يةك موااري ة, كَي موااري ة, زؤر سوثاس, كَي موئةياة با دةس  بةرز كاتةوة, دةخيةمة تةصويتةوة
 .زؤرينةي دةنط وةرطريا

كاك شَيروان ماددةي , (00)كةمان دةهَينني بؤ بةياني سةاات ئينجا كؤتايي بة دانشتنة, ئةو ماددةيةش تةواو دةكةين
 .فةرموو, شةشةم خبوَينةوة

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السادسة
 .املعدجم 0992لسنة ( 0)العراق رقم -يشرتط   الناخ  الشروط الواردة   قانون انت اب اسلل الوطك لكوردستان

 .َرَي  سةرؤكي ئةجنومةنبة
كة , بؤ ئةوةي بؤ بةَرَي ان ئةنااماني ثةرلةمان تةوزيح بكةين, هيض موالحةزةمان نيية, ئَينة لةطةَ  دةدي ماددةكةين

دووةميان دةَلَي  , ساَ  كةمرت نةبَي  08يةكةميان دةَلَي  لة , شروتي ناخب ضيية؟ دانون ردم يةك دوو شةرتي هةية
 .زؤر سوثاس, (كوردستان العراق ان يكون من مواطك)

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةخيوَيننةوة, نيية, كةس هةية دسة لةسةر ئةو ماددةية بكات

 :املادة السادسة
 .0992لسنة ( 0)العراق رقم -يشرتط   الناخ  الشروط الواردة   قانون انت اب اسلل الوطك لكوردستان

بةياني , كؤبوونةوةكةمان كؤتايي ثَياةهَينني, زؤر سوثاس, كَي موااري ة, زؤر سوثاس ,كَي موئياة با دةس  بةرزكاتةوة
 .زؤر سوثاس, كؤدةبينةوة 01سةاات 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (              كنا  كةركووكي.د) فرس  ادا ابااللة              حمنا دادر اباا           
 يي    جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي      سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنان    

 اَيرا  - كوردستان                   اَيرا      - كوردستان                       اَيرا     – كوردستان           
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 (3)دانيشتين  مارة  ثرؤتؤكؤلي

 7/6/0225تي رَيكةو شةممةسَي 
 هةَلبذاردن دووةمي خولي
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 (3)  مارةدانيشتين  ثرؤتؤكؤلي
 7/6/0225رَيكةوتي  شةممةسَي 

ئةجنومذةني نيشذتنانيي كوردسذتاني اَيذرا  بذة      7/6/2115 شةممة رَيكةوتيسَي بةياني رؤ ي  لةي سةر (01) كاتذمَير
( كنذا  كركذوكي  .د)حمنا دذادر ابذاا     بة ئامادةبووني بةَرَي , سةرؤكي ئةجنومةن و انان رشاد م  ابةَرَي   سةرؤكايةتي

دوووةمذي  ي خذولي  (3)دانيشذتين  مذارة  , سذكرتَيري ئةجنومذةن   فرس  ادذا ابااللذة   بةَرَي , جَيطري سةرؤكي ئةجنومةن و
 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي , هةَلبذاردني

 :كار بةرنامةي
ي ئةجنومةني 0992ي هةمواركراوي ساَلي (0)لة ثَيَرؤي ناوخؤي  مارة( 21)ي ماددة(0)بَرطة وكنةكانيح بةثَيي   

ي خولي (3)بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة دادةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري , نيشتنانيي كوردستاني اريا 
 :بةم شَيوةية بَي دا 7/6/2115 كةوتيرَيشةممة  سَي ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي(01)كاتي لة دووةمي هةَلبذاردن

 .اريا  -بةردةوام بوون لةسةر خسذذذتنةَروو وط توطؤكردني ثَرؤ ةي ياساي سةرؤكي هةرَيني كوردستاني  -0
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بةثَيي حوكنةكاني : ئةمَرؤمان بةرنامةي كاري, بةناوي طةلي كوردستانةوة كؤبوونةوةكةمان دةس  ثَي دةكةين

ي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني 0992ي هةموار كراوي ساَلي (0)لة ثَيَرؤي ناوخؤي  مارة( 21)ي ماددة(0)بَرطة
ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة (3)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة, اَيرا 

 :دا بةم شَيوةية بَي  7/6/2115ش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي ي ثَي(01)كاتذمَير 
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةَروو و ط توطؤكردني ثرؤ ةي ياساي سةرؤكي هةرَيني كوردستاني اَيرا -0

ناين ئَينة لةم دوو رؤ ةدا ضة, داوا لة لَيثرسراو و جَيطرو مودةريري ليذنةي ياسايي دةكةم بَينة سةر سةكؤيةكة
لة ثَيش , هةمووي داواي سةركةوتنتان بؤ دةخوازن, ي بؤ ئَيوة, ي بؤ سةرؤكايةتي, بروسكة و ثريؤزبايينان بؤ هاتووة

كة بةداخةوة كوَرَيكي كؤضي دوايي كرد بوو بة رووداوَيكي ناخؤش لة دةرةوة بوو , هةموويانةوة كاك دكتؤر كةما  فوئاد
ئةمةش , داواي سةركةوتنتان بؤ دةخوازَي , كي بةسؤز و دَلسؤزانةي ناردووةبؤية نامةية, نةيتواني بةشااري بكاتن

 :دةدي نامةكةيةتي
كؤبوونةوةي يةكةمي دةورةي دووةمي ثةرلةماني كوردستان لة سيان ةهةمني ساَلة رؤ ي , بةَرَي ان ئةنااماني كوردستان)

, ي دَلسؤز و دؤستاني مةسةلةي كوردي خؤش كرددَلي هةموو كوردَيك, كؤبوونةوةي يةكةمي دةورةي يةكةمي ثةرلةماناا
لة رَيطاي جَي بةجَي كردني داخوازيية َرةواكاني ب ووتنةوةي رزطارخيوازي نةتةوةي , بة طةرمي ثريؤزباييتان لَي دةكةم و
ةكساني مايف كة ي, هةر بذين لة ثَيناوي بة دي هَيناني اَيرادَيكي دميوكرات و فياراَلاا, كورددا سةركةوتنتان بؤ دةخوازم

 .لةطةَ  رَي  و ساَلوي طةرماا, تاك و كؤمةَ  و هةموو  ن و ثياوي تَياا ثارَي راو بَي 
 دَلسؤزتان                                                                                                                         

 كةما  فوئاد. د                                                                                                                       
 

, هةروةها ثريؤزبايي لةاليةن كاك مامؤستا اةباوَلاَل سكرتَيري ثَيشووي ح بي دميوكراتي كوردستانةوة ثَينان طةيشتووة
لةاليةن ضةناين لَيثرسراو و سكرتَير , اي ح بي دميوكراتي كوردستان وهةروةها كاك موستةفا ئياريس سكرتَيري ئَيست

لة سوريا و اَيراديةكان بة تةلةفؤن و بة ئينَيل ثريؤزباييان لَي , و مةسةوولي ح بة كوردستانيةكان لة توركيا و
اد فايق نَيرؤيي بة فاكس كاك فري, مامؤستا اةتا سةفريي اَيرا  لة ئوردن بة تةلةفؤن ثريؤزبايي لَي كردووين, كردووين

ئةوة ( شرمن بوز ئةرسةالن) سةرؤكي فراكسيؤني كوردستان لة سويا ثريؤزبايي لَي كردووين , ثريؤزبايي لَي كردووين
هةروةها كاك دانا ئةدةد مةجيا ثارَي طاري سلَيناني بة خؤي و بة ئةناامةكانيةوة بروسكةي ثريؤزبايي بؤ , ناويةتي

سوثاسيان دةكةين و ئومَيا دةكةين لة ئاس  ئةو , بؤ ئَيوةش هةر يةكة بة جيا ناردوويةتيمن و بؤ كاك كةما  و 
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بتوانني جَي , بتوانني ئةو داوايانةي كة لة بروسكةكان داوايان لَي كردووين, كة ميللةت ثَيناني داوةو, متنانة دابني
جنَيك هةية حةز دةكةم لة خ مةتتاناا باسي ضةنا سةر, ثَيش ئةوةي بضينة سةر بةرنامةي كارةكةمان, بةجَيي بكةين

تؤزَي توناي , ئيجرائاتي ناو ثةرلةمان كة ئَيستا هةية, ئةو ئيجرائاتانةي كة ئَيستا هةية تايبةتة بة دائيني نيية, بكةم
دائيني  ,بؤية ئيجرائاتةكة لةسةر دووبارة بوونةوةية, لةبةر ئةوة يةكةم رؤ ي ثةرلةمان مَيوانَيكي زؤر هةبوو, تَيااية
, بةاَلم ثاشي ئةوةش دةبَي  ئَينة خؤمان ئاطامان لة ثاراستين مةسةلةي ثةرلةمان بَي  و, ئةوةش الدةضَي , كاتيية, نيية

ئاسايشي هةية ثشتنان بكةينةوةو , ثةرلةمان ثؤليسي هةية, هةر ئةوةناة نيية, لة مةسةلةي ثاراستين خؤمشان بني
يةاين ئاطاداري خؤت طرنطي يةكةمي , هةر يةكة مةسةووليةتَيكي هةية لَيرةدا ,ئاطامان لة مةسةلةي ثاراسة نةبَي 

لة ثَيش هةموويانةوة ضؤن دَيية  وورةوة؟ سةيارةكةت لة كوَي بةجَي دَيَلي؟ ضؤن , لةوةي كة ثاراسة بثارَي ي, هةية
ئةوةي سةرجني راكَيشاين , انةوةيةبةاَلم بة بري هَين, ئةمة فَير بوون نيية, دةضيية دةرةوة؟ داواي لَيبووردن دةكةم

زؤر ئاسانة ئةطةر يةكَيك بيةوَي كارَيكي تريؤريس  بكاتن , كة دةضنة دةرةوة بة كؤمةَ  دةضنة دةرةوة, دوَييَن و ثَيرَي
وا , لةبةر ئةوة ئةطةر بكرَي  يةكة يةكة بضنة دةرةوة, لة فورسةتَيكي ئةوها  مارةيةك خوا نةخواستة بةبةر بكةوَي 

تكايةكيشم هةية ثَيش , يان ضةنا مةمجوواةيةكن لة ثةرلةمان لةالي سةيارةكةتان, نةبَي  كة ئَيوة لة ثةرلةمانن ديار
لة رؤ ي , ضونكة ئةطةر ئيش بكات تةئسري لة تةسجيلةكة دةكاتن, ئةوةي بَينة  وورةوة مؤبايلةكانتان دةثات بكةن

ئةوةي , ئةناامي ثةرلةمانة و بةس, ريةكةي نامَينَي  دانونييةنسوَينا خواردنةوة هةرضي فةرمانبةرة ثةيوةناي بة دائ
بةاَلم ثَيويستة هةر يةكةتان ناوي خؤي و , يان ئةوةي فةرمانبةرة لة شوَينَيك ئةوةي نامَينَي , بةَرَيوةبةرة لة شوَينَيك

 .زؤر سوثاس, ني بؤ بكةنبؤ ئةوةي نووسراوي بؤ بكةن و ئيجرائاتي فة, لة كوَي كار دةكات بااتة ئياارةي ثةرلةمان
ديارة , دوَييَن ماددةي سَييةممان تةئجيل كرد بؤ ئةوةي زياتر مونادةشةي لةسةر بكةين, ئَيستا دَيينة سةر بةرنامةي كار
بة رةضاو كردني ئةوةي كة اوريف دنيا ماوةي سةرؤكايةتي بؤ يةكَيك لةسةر يةك , تَينةطةيشتنَيك هةية لة ماوةكة

ثةيوةناياار , هةميش ئةو كةسانةي لةو ثرؤ ةدا كاريان كرد بوو و, هةم خؤمان, ن تةماشا كردزؤر جَيطاما, ضةناة
سةرؤكَيك دةتوانَي  خؤي , مةبةس  هةش  ساَلة لةوةي كة دوو وياليةت لةسةر يةكة, ثرسيارمان لَي كردن, بوون

ي ضوارةماا هةمان سةرؤكي يةكةم دةتوانَي  لة وياليةت, ثاش هةش  ساَلة وياليةتةكة يةكَيك هةَلبذَيرَي , هةَلبذَيرَي 
ئَيستا , وةكو لة ئَيراناا هةية رةفسةجناني دوو جار بوو بة سةرؤكي كؤماري جاري سَييةم نةبوو, خؤي هةَلبذَيرَيتةوة

يةاين وياليةتي يةكةم خؤي , بةاَلم مةبةس  دانونييةن دةكرَية سَي وياليةتيش, ديسان خؤي هةَلاةبذَيرَيتةوة
, زؤربةي زؤري واَلتان وانة, بةاَلم وا جوانرت و رَيك و ثَيكي زياترة, بؤ دوو وياليةتيش حةدي خؤيةتي, ةبذَيرَيةهةَلا

, مةدسةد لةوة داية كؤي هةش  ساَ  بَية, بؤي هةية بؤ وياليةتَيكي دووةم خؤي هةلبذَيري, كة ئَيستاكة بؤ ضوار ساَلة
بؤ ئةوةي ئةو تةوزحيةي هةبَية يةك الي , ئَيوةش ثةسناي بكةن, بَلَيجا ئةطةر ليذنةي ياسايي صيغةيةكي ئةوها 

 .بضينة سةر ماددةيةكي تر, بكةينةوة
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, وةئَيستا نةصةكةي دووبارة دةكةينة, ئَينة بة حةديقةت دوَييَن نةصَيكنان ثَيشنيار كرد بوو بةنيسبةت ئةو ماددةية
 :ئةويش بةو شَيوةية

 (. كون والية رئيل اإلقليم أربع سنوات وجيوي إعادة انت ابه لوالية رانية)
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئةو ئةناامة , زؤر سوثاس, تكا لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم ئةوةي ماددةي سَي ثةسنا دةكةن دةستيان بةرز بكةنةوة
ماددةي ضوارةم . بة كؤي دةنط ماددةي سَييةم وةرطريا, زؤر سوثاس, ان بةرز بكةنةوةبةَرَي انةي ثةسناي ناكةن دةستي

ليذنةي ياسايي , هاتينة سةر ماددةي حةوتةم, ماددةي شةشيش تةواو بووة, ماددةي ثَينجيش تةواو بووة, تةواو بووةو
 .تكاية
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 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
 الفصل الثال 

 الرتشيح واالنت اب
 :                                                                                        املادة السابعة

العراق قبل موعدها مبا ال يقل  -يقدي طل  الرتشيح ارب اهليئة العليا املشرفة على انت ابات اسلل الوطك لكوردستان -0
                  .     عن رالرني يومًا

 .                                                                                 على اهليئة العليا البت   طل  الرتشيح وإعالنه خالجم مدة يومني من  اري   قدره -2
 .                                                   عة أياي من  اري  صدور القرارللمرشح حق االعرتاض على قرار الرفض أماي حمكمة  ييز اقليم كوردستان خالجم سب -3
 صدر احملكمة قرارًا با ًا   االعرتاض و علنه خالجم مدة يومني من  اري   قدره ارب احملكمة ويعتق املرشح مبلاًا من  -4

 .                                   اري  صدوره
 .ة العليا أمساء املرشنني قبل موعد االنت اب مبا ال يقل عن مخسة عشر يومًا علن اهليئ -5
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

تَيبينيةكةش ئةوةية , تةنها يةك تَيبينينان هةية, ئَينة وةكو ليذنةي ياسا بة كؤي دةنط ئةو ماددةية ثةسنا دةكةين
 .ئينجا مانايةكةي تةواو دةبَي ,  افة بكرَيةئي( اجرائها)وشةي , (دبل موااها)بةنيسبةت خاَلي يةكةم 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .نوري خاَلي ني امي هةية فةرموو. كاك د

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

تاكو , دي سبةينَييةوة دةستنان ثَي كر(9)ن يكةي لة , ئَينة دوَينَيكة ئةو ثرؤ ةيةمان كرد بة زماني كوردي
, ثَيم ضاكرتة كةوا بة زماني كورديش خبوَينارَيتةوة, ئَيستا ضاث كراوة, دامان ضاثيان كرد, تةواو بوو( 01)كاتذمَير

 .زؤر سوثاس, لةطةَ  زماني اةرةبي
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

لةالي كَيية؟ جةناب  ئةطةر , ئةطةر حازرة, واب امن هةمووتان ثَيتان باشة ئةوة هةبَية, من ثَيم باشة ئةطةر هةبَية
, ئةطةر دابةمشان كرد بواية, زؤر سوثاس, بياة بة ليذنةي ياسايي, نةك بيخوَينيةوة, التة ثَينان باة با دابةشي بكةين

 .كاك شَيروان زةدةت نةبَي  نةصة كورديةكةش خبوَينةوة, باشة زؤر سوثاس, زؤر باشرت بوو
 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از

 .ئةجنومةنسةرؤكي   بةَرَي
 :ماددةي حةوتةم

داواي خؤ ثااَلوتن ثَيشكةش بة دةستةي بااَلي سةرثةرشتياري هةَلبذاردني ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا  -0
 .رؤ  بةاليةني كةم( 31)ثَيش ئةجنامااني بة , دةكرَي 

ياناني باات لة ماوةي دوو رؤ  لة رؤ ي ثَيشكةش ثَيويستة لةسةر دةستةي بااَل بَريار لةسةر داواي ثااَلوتن و راطة-2
 .كردنياا

لة ماوةي حةوت , ثاَلَيوراو مايف بةرثةرضاانةوةي بَرياري رةتكردنةوةي ثَيااضوونةوةي هةرَيني كوردستاني هةية-3
 .رؤ دا لة دةرضووني بَرياري رةتكردنةوة

لة رؤ ي ثَيشكةش كردني , دوو رؤ دا رادةطةيةنرَي  دادطا دوا بَرياري خؤي دةدات لةسةر بةرثةرضانانةوة لة ماوةي-4
 .ثاَلَيوراو بة ئاطادار كراو دادةنرَي  لة رؤ ي دةرضووني ئةو بَريارةوة, بؤ دادطا
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رؤ  ثَيش دةس  ثَي كردني ثرؤسةي ( 05)بة اليةني كةم , دةستةي بااَلي هةَلبذاردن ناوي ثاَلَيوراوان رادةطةيةنَي-5
 .هةَلبذاردن

 :ةرؤكي ئةجنومةنس بةَرَي 
يان تةَلةبةكةي , بةس تةاايلةكةي ئةوةناةية دةَلَي  كة تةبليغ دةكرَية, خاَلي يةكةم وةكو ليذنةي ياسايي خوَينايةوة

, هةر ئةوةناةية ئي افةكةي, دةَلَيي لة كاتي ئيجرا كردني, ئةوةناةية لةجياتي بَلَيي لةو كاتةي, تةدايم دةكرَية
 .ناصح.فةرموو د, لةسةر ماددةي حةوتةم خاَلي يةكةمكةسَيك مونادةشةي هةية 

 :غفور رمضانناصح . بةَرَي  د
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, ئةم ثرؤ ةية بة زماني اةرةبي هاتووة, تَيبينيةكم هةية, لةسةر هةموو ماددةكة و ئةوةي بة كورديش خوَينارايةوة
ثرؤ ةيةك بة ي زمانَيك هات ئةسَلةكةي ئةوة ئةسيلة  ئةو ئةناامانةي كة هةر, بؤية حةز دةكةم ئةو برايانةي

, كة ئَيستا تةرجوومةي كوردي كراوة, زؤريشم ثَي خؤش بوو, تةبعةن زؤرمان ثَي باشة, تةرجوومةكةي لةطةَ  رَي ماا
لةطةَليان ئَينة ليذنةمان هةية لة ثةرلةمان , بةاَلم ئةو تةرجوومةية ثَيويستة ثسثؤَري ياسايي و ثسثؤَري زمانةواني بن

ضونكة ئةو تةرجوومةية تةرجوومةيةكي رةمسي , بؤ ئةوةي تةرجوومةكةي ببَيتة تةرجوومةيةكي رةمسي, دابنيشن
ئةوة شتَيكي زؤر , جا ئةطةر بة كوردي هات دةكرَيتة تةرجوومةي اةرةبي, ئةو تةرجوومةية دةبَيتة رةمسي, نيية

 .لةطةَ  رَي ماا, ي كورديئةطةر بة اةرةبيش هات بكرَيتة تةرجوومة, سرووشتيية
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ئَينة , بةاَلم وةكو ياسا, بؤ ئةوةي برادةران تَييبطةن, ئَينة ئةو ياسايةي كوردي كة دةخوَينني, تَيبينيةكةت بةجَيية
م بةاَل, لة ثاشان كة ياسايةكة دةرضوو بة هةردوو زمان دةردةضي, دةنطي ثَي دةدةين لةسةر نةصة اةرةبيةكة

كوردييةكة راستة دةبَي  موَراجةاةي بكرَية و لة رووي زمانةواني و لة رووي ياسايي دةبَي  هيض كةموكوَرييةكي 
مةدصةدةكة ئةوةية , بةاَلم ئَيستا بؤ ئةوةي هةموو تَييبطةن, ضونكة وةكو ياسا دةرضوو تةواو دةبَية, نةبَية

نةصة اةرةبيةكةش بة كوردي دةنطي لةسةر , يةكة دةدرَي  وبةس دةنط لةسةر نةصة اةرةب, خبوَينارَيتةوة باشة
بة كورديةكةش ثاش ئةوةي لةاليةن ثسثؤَرةكانةوة موافةدةي لةسةر دةدرَي  و ئةويش , ئةو دةردةضَي  و, دةدرَي  و

 .بةَلَي خاتوو ثةخشان, كةواتة لةسةر خاَلي يةكةم هيض ئيعترياز نيية, ئين ا دةكرَي 
 :  حسنيبةَرَي  ثةخشان اباا

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .لة خاَلي ضوار, من ثرسيارَيكم هةية

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
ئينجا دةنطاانةكة لةسةر ماددةكة ثَيكةوة , دوايَي كة يةكة يةكة مونادةشةي نةبوو, ئَينة باسي خاَلي يةكةم دةكةين

 .كاك شَيروان, خاَلي دووةم, دةكةين
 :حياري ناصح شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 (.على اهليئة العليا البت   طل  الرتشيح وإعالنه خالجم مدة يومني من  اري   قدره)
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

كة ئةو ئينسانة خؤي , ليذنةي بااَل بَريار دةدات لة ماوةي دوو رؤ دا دبولي ئةو داوايةي كردووة)واتا بة كورديةكةي 
 .مامؤستا فةرموو, كةس لةسةر ئةوة مونادةشةي هةية, (يان نا, وة دبولي كردووةثاَلَيورا
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 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
لة , يةاين ئةم شتانة ش  ياسايني, خاوةنةكةي ب انَي, يةاين دوو رؤ  لة كوَي ش  دةكرَي  و وةاَلم دةدرَيتةوة

بةاَلم , راستة ئَيستا لةسةر كاغةز ئاسانة, نة ئةو دةتواني تؤ تَيبطةيةنَي, ي ئةو تَيبطةيةنيهةفتةيةك زياتر نة تؤ دةتوان
هيض رةد و , اةمةلي كردن بةالي كةمةوة لة هةفتةيةك كةمرت نةبَي , ثَيم وانيية, تةدايم كردن و وةاَلم وةرطرتن و

 .زؤر سوثاس, بةدةلَيك لة ثَيشكةش كردن و لة ئيعترياز كردناا
 :سةرؤكي ئةجنومةن َي بةَر

 ليذنةي ياسايي رةئيتان ضيية؟ 
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
يةاين , دةستةي بااَلش ثَيويستة, ئينسان مةودي ي خؤي زوو ب انَي , مةسةلةكة مةسةلةي ئيستيعجالة بةحةديقةت

ئةطةر لة دوو رؤ  زياتر بَي  هيض كَيشةيةكنان نيية بة , اوةبؤية دوو رؤ  دانر, بةَراس  زوويي لةو مةسةالنة بكات
 .زؤر سوثاس, بةاَلم ئةوة بؤ ئيستعجالة و خةَلك مةودي ي خؤشي ب انَي باشةو هةر لةبةر ئةوةية, تةسةوري ئَينة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
اَي جار مومكينة يةكَيك خؤي ضونكة هةن, ئةو تَيبينيةي كاك حمةمةد فةرةج لة جَييةتي, منيش رةئيةكم هةية

لةبةر ئةوة من ثَيم باشة لة ضوار رؤ  كةمرت نةبَي  , بؤ ليذنةكة, تةرشيح بكات مةالووماتَيكي تةواوي لةسةر نةبَي 
 .كةما . فةرموو كاك د, تَيبينيةكي بةجَيية, ضوار رؤ  فرسةتَيكة, بةَراس 

 (:كنا  كركوكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا  
 .سةرؤكي ئةجنومةن  بةَرَي

, ضونكة لةوانةية لة دؤناغَيك بَيتة ثَيش سةد كةس, بةحةديقةت منيش لةطةَ  ثَيشنيارةكةي ئةو برادةرةم, بةَرَي ان
 .بؤية ضوار رؤ  بَية زؤر تةبيعيية, بة دوو رؤ  بؤ ئةو هةيةةتة كةم بَية, دوو سةد كةس خؤي تةرشيح بكات

 :رمضانغ ور ناصح  بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن  بةَرَي
كة لة ماوةي , ئةمة لة بةر ةوةناي مورةشةحينة, بؤ ئةوةي موماتةلة لةو مةسةلةية نةكرَي , ئةمة بؤية دياري كراوة

, لةبةر ئةوة ياسايية, طرنطياانة بة مورةشةحةكة, ئةوة كةم كردنةوة نيية, بة ثَيضةوانةوة, دوو رؤ  جَي بةجَي بكرَي 
ئةطةر بكرَيتة ضوار رؤ ةكةش ئةوة بة كةي ي , نةك ضوار رؤ ةكة,   دوو رؤ ةكة دروسترتةخؤي مورةشةحةكة دةَلَي

 .زؤر سوثاس, خؤتانة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .كاك سةردار فةرموو, بةاَلم بؤ بةر ةوةناي ليذنةي بااَل نيية, دوو رؤ ةكة لة بةر ةوةناي مورةشةحةكةية, راستة
 :ةركيبةَرَي  سردار صباح بوزو ه

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
, تةنها ئةوةي خؤي تةرشيح دةكات, بةتايبةتي كة مةرجةكاني تةرشيح زؤر ئاسانة, ناصحم.من لةطةَ  رةئي كاك د

ساَلة و لة هاوواَلتي كوردستانةو لة حقوودي مةدةني ( 41)كة تةمةني , ثَيويستة هةناَيك موستةمسةكات تةدايم بكات
 .زؤر سوثاس, دوو رؤ  دةتوانَي  وةاَلم بااتةوة يةاين بة, و سياسيية

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
دواييش ئَينة , رةئييةك كاك حمةمةد فةرةج تةداميي كرد و طوتي هةفتةيةك بَي , باشة ئَيستا دوو رةئي هةية

يةكةم جار دوو رؤ ةكةي , رةئييةكي ديكة هةية دةَلَي  هةروةكو خؤي مبَينَيتةوة, هةردووكنان رةئيناناا ضوار رؤ  بَي 
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تكا لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم كة ئةو خاَلة وةكو خؤي مبَينَيتةوة ثةسنا دةكات دةس  بةرز , دةخةينة دةنطاان
 , زؤر سوثاس, ئةو ئةناامة بةَرَي انةي ثةسناي ناكةن دةستيان بةرز بكةنةوة, زؤر سوثاس, بكاتةوة

كةواتة بةزؤربةي دةنط ضوار رؤ ةكة , ة(47)بة ( 56), زؤر سوثاس, ز بكاتةوةكَي لةطةَ  ضوار رؤ ةكةية دةس  بةر
 .تكاية خاَلي سَييةم, زؤر سوثاس, وةرطريا

 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 (.ور القرارللمرشح حق االعرتاض على قرار الرفض أماي حمكمة  ييز اقليم كوردستان خالجم سبعة أياي من  اري  صد)
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئةطةر لة اليةن ليذنةي بااَلي هةَلبذاردنةوة رةفةز كرا لةبةر دةم مةحكةمةي , مورةشةحةكة حةدي ئيعتريازي هةية
لة مةحكةمةي , لةو رؤ ةوة كة ئيستيالمي رةفةزةكةي دةكاتن, لة ماوةي حةوت رؤ  داوا بكات, تةمي  شكايةت بكاتن

مةسةلةن بةرياي , ئةوة ئةطةر وةسائيلي تةبليغ موتةوةفري بَي , كةس مونادةشةي هةية, بكاتن تةمي  شكايةت
مةفروزة ئةوةي , مومكينة تةلةفؤني نيية, مومكينة يةكَيك خؤي تةرشيح كرد بَي , يان تةلةفؤنات, سابقنان هةبَية

ئةطةر دوو رؤ  تةبليغ كرا , دةراري داوةلةبةر ئةوة تارخيي تةبليغةكة , خؤي تةرشيح دةكاتن موتابعةي خؤي بكات
دةبَي  , لةبةر ئةوةي ئةو كةسةي خؤي تةرشيح دةكاتن, درةنط بضَية و ئيش و كاري ليذنةكة ئةوةناة دةبَية

مةسةلةن كَي , بةاَلم صاورةكة لة تارخيي صاور باشرتة, نازامن خؤي شتةكي زؤر بة وردي نازامن, موتابعةي خؤي بكاتن
لةوةي ضاوةَروان , ئةوة باشرتة, كوا ضي لَيهاتووة, بضَيتة الي حمكةمةكة, دةتوانَي  موتابعة بكات, او كردووةخؤي ثاَلَيور

, كة تةبليغ نةكراوة, ئيشةكةي نةكاتن, دوايَي مةسةلةن تةبليغيش كرا لة ئةفالمان ديوتانة, بكات و بَي منةت بَي 
لةبةر ئةوة صاورةكة , خؤي وةرينةطرتووةو ئين اي نةكردووة, دةَلَي  من تةبليغ نةكراوم, دةضَي  شكايةت دةكاتن

 .فةرموو كاك جةميل, باشرتةو اةمةلي ترة بة رةئي من
 :طردي عثمانبةَرَي  مجيل حمنا 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ون ماوةكةي شَيوةي ياسايي دةبَي  ثاش تةبليغ بو, تَيبينيةكةي زؤر جوانة, منيش هةر لةطةَ  رةئيةكةي مامؤستا دامة

 .بؤ حيساب بكرَي 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .فةرموو
 :ادا بارزاني عثمانادهم  بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, كريا سةر سةرؤكَي ثةرلةمانَي رةئيا خؤ ديار بكا, ئةز من دبَيذم حالةتَيك روو باا لة ثةيَرةويا ناوخؤيا ئةظ ثةرلةمانَي
سةرؤكَي ثةرلةمانَي رةئيا خؤ ديار كةن , يان لة حالةتي نيظ بة نيظ دابَي , بَيتة نيظ بة نيظلة حالةتَيكي كة دةنط ب

 .زؤر سوثاس, لةم بةرايَي
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

, ة(46)ضونكة يةكةم جار  مارةكة , بةاَلم من دَلنيا بووم كة ن يك نيية, ئةطةر بَيتو ثةجنا بة ثةجنا بَي , ئةوة راستة
 .بةس تَيبينيةكةت بة جَيية, ة(56)ةويرتيش زانيم ئ

 :رمضانغ ور  ناصح بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
, بةس ئةوةي ئاخري كةس دةس  بةرز دةكةنةوة بةحةديقةت لة حاَلةتي واية, ة موشكيلة نيية(47)جةناب  بيني  كة 

 .لةطةَ  رَي ماا
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 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ئاخري كةس دةس  , ئةوةم خوَيناؤتةوة هةمووي ئةوةي تَياا نيية, لة ني امي داخيلي نةمايوة, ةمئةو شتة من باوَر ناك
, دةنطي سةرؤكي ثةرلةمان لة كوَي بَية ئةوة دةضَيتة سةري, بةاَلم ئةطةر دةنطةكان وةكو يةك بن, بةرز كردؤتةوة
ئةطةر , دووةميش ئةوة لة حاَلةتَيكاا دةبَي , باةيتةوةئاخري كةس دةبَي  دةنط , بةاَلم ئةوةي تَياا نيية, ئةوةي تَيااية

, كة ئةو دةس  بةرز بكاتةوة نةوَيرن دةس  بةرز بكةنةوة, يان لَيي برتسي, سةرؤكي ثةرلةمان ديكتاتؤر بَي 
 بةاَلم لةطةَ  ئةوةشاا لةمةودوا ثاش ئةوةي كة, لةبةر ئةوة ئيعتيادية, نة ئةوةش دةبني, ئةحلةماوليال نة هةوين

 .شكرية. فةرموو د, ئينجا دةستم بةرز دةكةمةوة, خةَلكان دةبينني دةستيان بةرز كردؤتةوة
 :شكرية رسو  ابراهيم. د بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئةطةر وشةيةكي , (من تاريخ صاور القرار)ئةطةر ئةو حةوت رؤ ة , (من تاريخ صاور القرار)لة ماوةي ئةو شةش رؤ ة 
 .زؤر سوثاس, ضونكة جاري واش هةية نةخوَيناةوارة, هةردووال( و بلياه)بكةين تري بؤ زياد 

 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
مةوزواَيكي ئةوهاية , ئةويش ئةوةية من حةز ناكةم لة مةوزواي تةبليغ, خاَلَيك هةية دةمةوَي  تةوزحيي بكةم
ئةم نةصةش ب ةب  لة , ئةم جؤرة شتانة, ةحاكم و دانوني تةبليغاتي دةزائي وبضينةوة سةر مةسةلةي تةبليغاتي م

موَرةشةح , ةكة بة تةسةوري من ثَر بة ثيستةيةتي و لة جَيطاي خؤيةتي و(تاريخ صاور), بةر ةوةناي موَرةشةح دانراوة
دةراري مةحكةمةي تةمي  مةاقولة موتابةاةي تارخيي صاوري , ئةطةر خؤي تةرشيح بكاتن لة بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم

 .زؤر سوثاس, نةكاتن
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

تكا لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم كة تةئياي ئةو ثَيشنيارة تازةية دةكات دةستيان , باشة ئَينة دةخيةينة دةنطاانةوة
شنيارة ئةصَلةكةمان خستة يةكةم جار ثَي, ئةو ثَيشنيارةي كة ثَيشوو دامانة دةنطاان,  زؤر سوثاس, بةرز بكةنةوة

لةبةر ئةوة هينةكةم , كة كاك فةرسةت تَيبيين دا وتي دةبَي  ئةو ثَيشنيارة تازةية دةبَي  ئةو بارَيتة دةنطاان, دةنطاان
تكا لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم كة تةئياي ئةو ثَيشنيارة تازةية دةكةن كة , , ئَيستا دةخيةينة دةنطاانةوة, طؤَري

, زؤر سوثاس, ئةو بةَرَي انةي تةئياي ناكةن دةستيان بةرز بكةنةوة, زؤر سوثاس, رَي  دةستيان بةرز بكةنةوةتةبليغ بك
دةستيان بةرز ة دةكةن وةكو خؤي مبَينَيتةوة دةكةم كة تةئياي ئةو بةَرَي انةلةو ئةناامة  تكا, كةواتة ئةدةليةتة

 .كاك شَيروان ضوارةم تكاية, كةواتة بة زؤرينةي دةنط وةرطريا ,سوثاسزؤر , بكةنةوة
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 صدر احملكمة قرارًا با ًا   االعرتاض و علنه خالجم مدة يومني من  اري   قدره ارب احملكمة ويعتق املرشح مبلاًا من  -4)

 (. اري  صدوره
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ثاشي دوو رؤ  دةدرَيتة , ثاشي دوو رؤ  ئيعالنيش دةكرَية, ري حمكةمةي تةواو دةبَي  نيهائييةندةرا)ئةوةيش وازحية  

 .باشة ثَينجةم, نيية, كةس دةيةوَي  لةسةر ئةوة دسة بكات, (ئاطاداريش دةكرَيتةوة, حمكةمةو
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 (.املرشنني قبل موعد االنت اب مبا ال يقل عن مخسة عشر يومًا  علن اهليئة العليا أمساء -5)
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 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .ضوار كةس دةيانةوَي  دةسة بكةن,  كةس دةيةوَي  لةسةر ئةوة دسة بكات, ئةوة شتَيكي تةبيعيية

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بةاَلم بؤ ئينتيخابات ليذنةي بااَل , ونة ليذنةي بااَل واجبَي يةاين ئةوة دان, يةك تةاليناتَيك لة ليذنةي بااَل دةنَيرَية

وةكو ئةوةي لة , ئيستيناد لةسةر ئةو دانونةو هةرضي تةفاصيلي تر هةية لةوة دةنووسرَية, تةاليناتَيك دةنَيرَية
 .كاك اةباولَرةدان فةرموو, تةالينات دةناردرا, بةغاا كؤمسيؤني بااَل كردي

 :امساايل سليم اباالردن بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

لةبةر ئةوةي ئةو ماوةية , لةبةر ئةوةي مافَيك لةبةردةم موَرةشح هةبَي , مانطَيك بَي , رؤ ة( 05)من ثَيم باشة ئةو 
( 05)دواي , ثَيشرتيش زؤر ماناوو بووة لةطةَ  ئيشي خؤياا, زؤر كةمة لةبةر دةمياناا بؤ حةمةلةي ئينتيخابات و

 .سوثاس, بؤية ئةو ماوةية بكرَيتة مانطَيك, مةجالَيكي لةبةردةم نامَينَيتةوة, ش بؤي دةكةوَي رؤ ي
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو كاك حمةمةد
 :حمنا حكيم جبار بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .ثَيشنيارةكةي من طوترا
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو خاتوو ظيان
 :ظيان سلينان حاجي بشار بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بةس ثَيم باشرتة لة رووي زمانةوانيةوة وشةي ئيجرا لَيرةش زياد بكرَي  , لةَرووي ناوةَرؤكةوة من هيض طلةييةكم نيية
 .زؤر سوثاس, (قبل موعد اجراء االنت ابات)
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .ليذنةي ياسايي
 :صح حيارينا شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .نةخَير هيض تَيبينينان نيية

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
, دةكرَي  ثَيش مانطَيكيش بَي , رؤ  هةر مبَييَن( 05)يةاين , رؤ ( 05)رؤ ةش هةفتةيةك بوو كرا بة ( 05)خؤي ئةو 

ئَيستا ماددةي حةوتةم , رؤ  مابَي  بؤ هةَلبذاردن( 05)بةاَلم بةالي كةمي , سي رؤ  بكرَي , دةكرَي  ثَيشي بيس  رؤ 
يةكَيكيان مةواياةكة بوو بة , تةاايلةكانيش دوو ش  بوون, بةهةر ثَينج خاَ  و تةاايلةكانةوة دةخةينة دةنطاانةوة

ماددةي حةوتةم بة هةر ثَينج خاَليةوة دةخةينة , دووةميش دوو رؤ ةكة بوو بة ضوار رؤ , مةواياي ئيجرا
, زؤر سوثاس, تكا لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم كة ماددةي حةوتةم تةئيا دةكةن دةستيان بةرز بكةنةوة, وةدةنطاانة

كاك شَيروان ماددةي هةشتةم , ماددةكة بة كؤي دةنط وةرطريا, ئةو بةَرَي انةي تةئيا ناكةن دةستيان بةرز بكةنةوة
 .تكاية
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 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
 :املادة الثامنة

 .يعتق فائزًا   االنت ابات من حاي على االكثرية البسيطة من أصوات املقرتعني
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

لة , رةئي ليذنةي ياساييش لةو ماددةية دياري بكةم, بةنيسبةت ماددةي هةش  من حةز دةكةم تةوزحيَيك باةم و
زؤرينةي ئةنااماني ليذنةي ياسايي لةطةَ  ئةو , يسبةت ئةو ماددةية بووة دوو رةئيحةديقةتاا لة ليذنةي ياسايي بةن

لة رَيذةي دةنطاةران بةشااري لة هةَلبذاردن %( 35)بةاَلم بة مةرجَيك لة , بَي ( االكثرية البسيطة)رةئية بوون كة 
رة دةبَي  ئيعادةي هةَلبذاردن بكرَيتةوة دووبا, ئةطةر تةحقيق نةبوو, ئةوة باشة, ئةطةر ئةو رَيذةية تةحقيق بوو, بكةن

كة موااري  بووين لةطةَ  دةدي , رةئي دووةمي ليذنةي ياسايي كة منيش يةكَيك بووم لةوانة, رؤ ي تر( 05)لة ماوةي 
كة ب انني , ضونكة ئَينة يةكةم جار هيض ئيحصايةكنان نيية هةتاكو ئَيستا, ينة(االكثرية البسيطة)لةطةَ  , نةصةكةينةو

 .لةطةَ  رَي ماناا, ش ئَينة تةجرووبةمان هةية(2)لة دانوني رةدم , دووش, َيذةي دةنطاةرامنان ضةناة؟ ئةوة يةكر
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

كةسي تر دةيةوَي ناوي تةسجيل , ناصح. د, كاكة حةمة, نوري. د, ناوةكان كاك سامل, فةرموو, كَي دةيةوَي دسة بكات
 .دينفةرموو كاك اي ة, بكةين

 :ا الاين سليم خاياا بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئَينة لة , كةي لة كؤي هَيناوة%(35), لة كؤي ناو ليذنةي ياسايي%( 35)ئةويش ئةو , وا ب امن بةس ثرسيارَيكم هةية
ئيعتريازَي من  جا, %(35)بؤضي؟ %( 45)يان لة , %(41)ئان %( 35), دانوني هةَلبذاردناا بضني نابَي  تةحاياي بكةين

( وفق قانون االنت ابات)بةس ئي افةي , (االكثرية البسيطة من اصوات املقرتعني)هةر وةكو خؤ مبينَي  , لةسةر ئةوةية
ئان , كة رَيذةي ضةنا هةبَية, ئةو دانوني ئينتيخابات تةحاياي دةكاتن, ضونكة دانوني ئينتيخابات هةية, بكرَي 
 .سوثاس, نةبَية

 :ئةجنومةني سةرؤك بةَرَي 
 .فةرموو

 :بةَرَي  احسان اباا  داسم
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئةطةر هاتوو , لة فةدةرةي دووةماا هةر كوَي لةسةر ئةوة, %(35)ئةوةي كة ثَيشنيار كرا نيسبةتةكة بكرَيتة 
ئةو كاتة , ن بكرَيتةوةرؤ  دواي دةخرَي  و هةَلبذارد( 05)كةواتة بؤ , نيسبةتةكةي كةم بَية ئةجنامةكةي دةبوَلة

هةر , جارَيكي تر بيطةَرَينينةوة, كةواتة ثَيويس  ناكات جارَيكي تر ئيلغاي بكةين, نيسبةي موشارةكة ضةنا بَي  دةبوَلة
 .زؤر سوثاس, كةواتة ئةصَلةكة دروستة و باشة, لةسةر ئةو فةدةرةي كة دايناوة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .فةرموو كاك جةما 

 :مجا  حمنا داسم بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بةاَلم ئةطةر مودارةنةي , ئَيستا خةَلك رةغبةتي دةنطااني هةية, لة واديعاا ئةطةر سةيري وةزاي كوردستان بكةين
, مليؤن دةضن( 30)يان , مليؤن دةضن( 31)كة دةضنة هةَلبذاردن , مليؤنة( 332)ئةمريكا , بكةين لةطةَ  دةوَلةتاني تر

من لةطةَ  نةصة , شتَيكي غةَلةتة, لةبةر ئةوة ئةطةر نيسبةت دياري بكرَي , كةمرتيش, ية و%(01)اين نيسبةتي لة ية
 .سوثاس, ئةسَلةكةم



 76 

  :حمنا حكيم جبار بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ة ئَينة لةوانةية ضةنا ضونك, بةاَلم ثَينواية رَيذةكة كةمة, من لةطةَ  ئةو زياد كردنة دام كة بؤ ماددةكة كراوة
كَي ئةوةي بة سةرؤك ,  دوايَي ئةو دةنطة تةوزيع دةبَي  بةسةر ئةو موَرةشةحانة, موَرةشةحَيكنان هةبَي 

ثَيم واية دةبَي  , منيش لة بةر ةوةناي ئةو سةرؤكة دسة دةكةم, ي دةنطةكان بَييَن%(21)يةاين , هةَلاةبذَيرَي 
 .زؤر سوثاس, بَي %( 45)شنيار دةكةم رَيذةكة بؤية ثَي, ئةغلةبيةتَيكي باش بَييَن

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ئَينة نازانني  مارةيان ضةناة؟ ئَينة لة دةستةي , كةوا ئةوانةي بةشااري دةكةن لة دةنطاانة, لَيرةدا باسي ئةوة كراوة
لة , ا مايف دةنطاانيان هةية لة هةرَيني كوردستاناا  مارةيان ضةناةياساي هةَلبذاردناا دةمان اني ئةو خةَلكةي كةو

, ثؤس  سةرؤكايةتي هةرَيم, دةربارةي ئةوةي كةوا بؤضي ثَيشنيازي ئةو نيسبةتة كراوة, لة سلَيناني, لة هةولَير, دهؤك
, درَي  لةاليةن ميللةتةوةنابَي  تةنيا بة نيسبةتَيكي كةم سةرؤكي هةرَيني كوردستان هةَلبذَير, ثؤستَيكي سياديية

هي وا هةبوو , خؤي لةَراستياا دوو سَي بؤضوونيش هةبوو, ئةطةر بَيتو بةنيسبةتَيكي زؤر ئةو خةَلكة بةشااري نةكات
وةك سربيا يةك دوو جار , كراوة%( 41)لة هةناَيك واَلتاا لة , بَي %( 50)ثَيشنيازي ئةوةي دةكرد كةوا لة 

ثاشان ئةوانةي كةوا لةسةري رَيككةوتني كةوا بكرَي  بة , %(41)كة نةطةيشتة رَيذةي ضون, هةَلبذاردنةكة دوا خرا
بؤ ئةوةي , كةوا مايف دةنطاانيان هةية لة كوردستاناا, نيسبةتَيكي وةكو بَلَيني ن يكةي سَييةكي ئةو كةسانةية, %(35)

هةموو ,   ثؤستةكة هةر بةو ضةشنة بَرواتضونكة نابَي, كةوا لة جاري دووةماا بة زؤرينةي ئاسايي كةوا هةَلاةبذَيري
دةبَي  بة زؤرينةي , ئةطةر لة جاري دووةم ئةوةت بةدةس  نةهَينا, لة جاري يةكةم داواي نيسبةتَيك دةكةي, دةمَي واية
 .زؤر سوثاس, ئاسايي بَي 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .كاك حمةمةدي حاجي مةدود فةرموو

 :حمنا حاجي حمنود بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن َرَي بة

ئَينة لةاليةك نةزانني تا ئَيستا رَيذةي خةَلكي كوردستان لة دةنطاانة , زؤر لةو بةَرَي انة باسيان كرد, دةربارةي رَيذةكة
ياخود داناني رَيذة لة ئةسَلة لة زؤربةي واَلتاني دنيا لة سةرووي ثةجنا , ضةناة؟ يةاين ئيحصايةكي تةواومان ال نةبَي 

داناني رَيذةكة مومكينة , من ثَيم واية تا ئيحصايةكي تةواو نةزانني, بةاَلم ئَيستا لةو حاَلةتةي ئَينةدا, انةيةو ئةو
رؤ  هةَلبذاردن ( 05)من ثَيم وا نيية دواي , رؤ ةكة( 05)لة اليةكي تر مةسةلةي , ئةوة لة اليةك, زةرةرمان لَي باات

ش  , رؤ  هةَلبذاردن بكاتةوة( 05)جارَيكي ديكة بة , ةو ماناوو بوونةوةيةاين ئةو خةَلكة ل, جارَيكي تر بكرَيتةوة
ئَينة كاتي خؤي ثَينج مانطنان دانا , لة دوو مانطيشا ناكرَيتةوة, رؤ  و( 05)يةاين ئَينة لة , اةمةلي باس بكةين باشة

ئةو هةموو خةَلكة را دةكات , رَي رؤ ة هةَلبذاردن دةك( 05)ئَيستا ئةمة ضؤن بة , ساَلة نةمانكردووة( 03)ئةوة , بوو
 .زؤر سوثاس, با ئةو ماوةيةش درَيذ بكرَيتةوة, ش  وا نابَي , رؤ ة( 05)بؤ سةر سناوو  بةو 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .ناصح فةرموو. د, بةاَلم تؤ رةئي  دا لةسةر ئةوةي دووةم دةنطنان لةسةر دابوو, زؤر سوثاس كاكة حةمة

 :رمضان غفور ناصح بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
ئةو بةشَيك لة بؤضوونةكاني مين , تةبعةن دةنطي خؤم دةكةمة ثاَ  دةنطي بةَرَي  كاك حمةمةدي حاجي حمنودي

ئةطةر هةَلبذاردنةكة لةناو ثةرلةمان بَي  لةوانةية , ئي افةي ئةوةش دةكةم ئةو رؤ ةي كة دياري كراوة, دةرخس 
ئةوة ئينكانيةتي ماددي , بةاَلم ئةم هةموو مةراسينة بة ئاساني دووبارة ناكرَيتةوة, نرَي بتوانرَي  رَيذةيةك داب
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, يةاين دةبَي  اةمةلي بني, رؤ ة وا بة ئاساني دروس  نابَيتةوة( 05)ئةو , ئةوة جارَيكي تر كاتي ثَيويستة, ثَيويستة
جطة لةوة حيسابي , و ئةو شتانةيان كردووةحةمتةن رةضاوي هةمو, ئةو برايانةي ئةو ثرؤ ةيةيان ئامادة كردووة

لةبةر , ئةسبابي تر دَيتة ثَيشةوة, كة لة هةَلبذاردني دووةماا ئَينة نةمانتواني دووبارةي بكةينةوةو, ئةوةيان كردووة
 .لةطةَ  رَي  و سوثاسم, ئةوة من ثشتطريي لة ثرؤ ةكة دةكةم

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .كاك فةرسةت فةرموو

 :فرس  ادا اباا   بةَرَي
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

بةاَلم ئةطةر , بةتايبةتي بواري دميوكراتيةت, دةوَلةتةكاني تر, زؤر زةروريية ئَينة ئيستي ادة لة تةجاروبي خةَلك بكةين
, ائاتنةضينة ئيستسن, مةفروزة دااياة اام وةربطرين و ئةغلةبية وةربطرين, هاتوو ئَينة شتَيك لةوامنان وةرطرت
لة دةنطاةرةكان بةشاار %( 01)ئةطةر هاتوو ئةمريكا لة , وةكو برادةرَيك باسي كرد, مةوزواي نيسبة و رَيذة ئيستسنائة

مادام غاليبيةتي دةوَلةتي , بَي ( 41)هي ئةوان , بَي ( 35)بؤ هي ئَينة , خؤ ئَينة لة ئةمريكا موهينرت نني, دةبن
بة رةئي من با الي ئَينةش , ثا ئةوةنةو ئةغلةبيةي بةسيتةو باسي رَيذة ناكةندميوكراتي لة ئةوروثا و غةيري ئةورو

 .زؤر سوثاس, وةكو ئةوان بَي  و
 (:كنا  كركوكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا  

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
كو كورد لةم دؤناغة ئَينة خاَلَيك لة ناحيةي تةكنيكي وة, بةحةديقةت ئةو مةوزواةي برادةران زؤر لةسةري رؤيشة

ب انني دانيشتواني , هةتا لةو لةحةزةية ئيحصايةكي دةديقنان نيية, يةاين هةتاكو ئَيستا, ئةوةناة ثَيشكةوتوو نني
يةاين رَيذة , زؤر مةسائيلي تريش هةية كة لةم دؤناغة تةجاوزي ئةم خاَلة بكةين, كوردستان بة دةديقي ضةنان

بةس طةلَيك لة , ئةوانيش كَيشةيان هةية, نوري وةريطرت. بؤ منوونة سربيا وةك د, لة زؤربةي دةوَلةتةكان, دابنَيني
دة , ضوار موَرةشةح بوو, كة لة هةَلبذاردنَيكيش دوو موَرةشةح بوو, بةاَلم يةكةم سةرنةكةوتن, ئَينة لة ثَيشرتن

ئينجا , مةشاكيل دروس  دةكاتنحةمتةن لةم زرووفةي ئَينة , ئةطةر نيسبةي يةكَيكيان مةالوم بَي , موَرةشةح بوو
ئينجا , ئَيستا خوا خوامانة تةواو بني با هةزار مةشاكيلنان تووش نةبَي , لةبةر ئةمة ئَينة كة هةَلبذاردنَيك دةكةين

يةاين وا بَي  ئةم هةَلبذاردنة خؤش و , رؤ ي تر تةاقياات بؤ ميللةتةكةمان دروس  نةكةين( 31), رؤ ي تر( 05)
خةبري بن , لة دوارؤ  كوَرةكامنان و كضةكامنان ثَيشكةوتن و, بةالي كةمي لةم دؤناغة, ةتي دةرباز بنيئاسان و بة سةالم

ضةنا اةرةب و , ضةنا توركنانة, ضةنا كوردة, دةديق ب انني ضةنا كةس لةم واَلتة دة َي , لة كؤمثيؤتةر لة ئيحصا
بؤية من , ئةوجا ئةطةر بتوانني باشة, ي دةنطااني هةيةتةمةنيان ضةناة؟ لة ي دؤناغَيكن؟ كَي حةد, دةومياتةكاني ترة

 .زؤر سوثاس, ثَيم واية ئةمة جارَي زووة ثَيناسةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة لة بةر ةوةناي ميللةتةكةماناا لةو سةردةمة
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ةر ئةوةناة دةمةوَي بَلَيم جارَيك من ه, مةسةلةكةيان هةناَي اليةنيان شي كردةوة, ئةو برادةرانةي دسةيان كرد
لة هةناَي واَلت هةناَي دةرارات بؤ هةر , لة كوَي هةية؟ بةَلَي لة هةناَي واَلتاا هةية, ثرسيارَيك كرا نيسبةكة بوو

ئةطةر , بؤ منوونة لة هؤلناة لةو بةينةي كة دةنطاان بوو بؤ دةستوور, جؤرَيك لة ئينتيخابات رَيذةيةكيان داناوة
يان , بةاَلم ئةطةر ثةجنا و زياتر بوو, ثةرلةمان بؤي هةية ئةو دةنطاانة دةبوَ  نةكاتن, كةمرت بواية( 41)لة  رَيذةكةي

دانوني , بةاَلم هؤلناة واَلتَيكة كؤمةَلطايةكي ضةسثاوة, ئةوة ثةرلةمان بؤي نيية دةبوَلي نةكاتن, شةس  و زياتر بوو
بةاَلم لة واَلتي ئَينةدا كةمَيك , رانة لة واَلتَيكي ثَيشكةوتوودا دةبَيةئةو جؤرة بَريا,  يانَيكي تةبيعيية, ضةسثاوة
لة , هةر زياتر بووة, بَي %( 01)من دةد نةم بيستووة لة ئةمريكا لة , تةنيا دةمةوَي تةصحيحَيك بكةم, زةدةتة

بةاَلم لة فةرةنسا , زةيةمومكينة ئةوة مةالوماتَيكي تا, م نةبيستووة%(01)بةاَلم بةَراس  خؤم لة , بووة%( 31)
لةطةَ  ئةوةشاا , ي خةَلك ضوو بوونة دةنطاان%(05و%04)لة , بوو%( 04)هةَلبذاردني شارةواني ساَلَيك لة ساَلةكان لة 
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 ياني هةمووي تةبيعي , ضونكة لة كؤمةَلطاي ثَيشكةوتووش خةَلك بةطش  سةلبيية, خةَلكةكة هةَلبذَيردران و رؤيشة
, فةر  ناكاتن ئةو مةسةوولة بطؤَردرَي  بؤ ئةو مةسةوولة, هةموو ئاسانكاري بؤ كراوة, ي بؤ كراوةهةموو دانون, بووة

بؤ منوونة لة زةماني ميرتاناا , برناجمةكة تونا بوو, ئيال ئةطةر مونافةسةكة تونا بوو, لةبةر ئةوة ناضَيتة هةَلبذاردن
كةي مونافةسة تونا بوو لةنَيوان , ثَيشرت كةمرت بوو, د بووزيا, دةوري يةمني و يةسار لة فةرةنسا مونافةسة تونا بوو

بؤ هةَلبذاردني شارةواني ثةرلةماني خةَلك كةمرت , يان نَيوان دوو ح بةكة خةَلك زؤرتر دةضَي , دوو موَرةشةحةكة
ي تر فةر  بؤ خةَلكَيك, سَي سةد موَرةشةح بؤ دة كورسي, ضونكة مونافةسةي يةكجار زؤرة لةنَيوان دوو سةد, دةضَي 
ئةطةر لة دوارؤ دا , بةنيسبةت وةزاي ئَينةي ئَيستاماناا تَياا بَية, لةبةر ئةوة شتَيكي ئةوتؤ زؤر طرنط نيية, ناكاتن

بةاَلم منيش , ئَينةش دةتوانني ئةو فةدةرةية ئي افة بكةين, كؤمةَلطاي مةدةني دروس  بوو, وةزاي كوردستان ضةسثا
يةاين ثاش ئةوةي , جارَي ئةوساَلة, بةتايبةتي ئَيستا لة ثةرلةماناا, نَي  زةرةري نييةثَيم واية ئةطةر وةكو خؤشي مبَي

لةو ضوار ساَلةي تر ي , ئةوة بؤ ضوار ساَلي ترة, ئةو دانونة دةردةضَي  سةرؤكي هةرَيم لة ثةرلةمان هةَلاةبذَيردرَي 
هةَلبذاردني دووةم ئةطةر زانينان شتَيك زؤر بؤ , ئيشنان ضؤن دةبَي , دةستوورمان ضؤن دةبَي , ي نابَي , دةبَي 

جا , بةاَلم ئَيستاكة رةئي منيش وةكو ئةو برادةرانةي زؤربةيان دسةيان كرد زيادة, موليحة ثَيي تةاايل دةكةين
ة على ان ال  قل نسبة املشارك)كة دةَلَي  تةاايل بكرَية , وةريانطرتووة( االكثرية)ثَيشنيارةكةي ليذنةي ياسايي كة بة 

تكا لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم كة تةئياي ئةوة دةكات ئةو ثَيشنيارة , رؤ ةكة دةخةينة دةنطاانةوة( 05(. )35%
ئةو بةَرَي انةي تةئياي ئةوة دةكةن كة نةصةكة وةكو خؤي , زؤر سوثاس, تازةية ئي افة بكرَية دةستيان بةرز بكةنةوة

 .ماددةي نؤيةم كاك شَيروان تكاية, بةزؤرينةي دةنط وةرطريا, ثاسزؤر سو, مبَينَيتةوة دةستيان بةرز بكةنةوة
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 :املادة التاسعة

يؤدي رئيل االقليم بعد انت ابه وقبل مباشر ه مهامه اليمني التالية أماي اسلل الوطك لكوردستان العراق خالجم مدة 
 :  انت ابهسبعة أياي من  اري

اقسم باهلل العظيم بأن أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصاحل مواطك كوردستان وأن أؤدي مهامي بصدق )) 
 ((.وإخالص

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
كة تةاايالتي بَيتة , بةحةديقةت ثَيشنيارَيكنان نيشان دابوو, ئَينةي ليذنةي ياسايي تاووتووي ئةو صيغةيةمان كرد

, نةصةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة, َيستا بة كؤي دةنطي ئةنااماني ليذنةي ياسا ثَيشنيارةكةي خؤمان سةحب كردةوةئ, سةر
 .لةطةَ  رَي ماناا

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .كاك شَيروان ثَيشنيارةكةمان بؤ بَلَي

 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 كوردستان شع ومصاحل  ووحدةقسم باهلل العظيم أن أحافظ على حقوق ومكتسبات ا)وةية بووثَيشنيارةكةمان بةو شَي

 (.الصوأؤدي مهامي بصدق وإخ العراق
ساغ بؤوةو دةنطي لةسةر ( مواطن)دوَييَن , يش ئي افة كرا(العراق), و(شع )بوو بة ( مواطن)واتا دوو وشةمان طؤَري بوو 

 .زؤر سوثاس, ة ئةوةية بة حةديقةتيةك لة هؤيةكاني سةحب بوونةو, درا
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .نوري. فةرموو كاك د, كَي دةيةوَي دسة بكات لةسةر ئةو ماددةية
 



 79 

 :طالبانينوري مجيل . بةَرَي  د
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .لةطةَ  رَي ماا, دووبارة داوا دةكةم ماددةكة بة كوردي خبوَينارَيتةوة بؤ ئةوةي كةوا باشرت لَيك حالي بني
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

تةرجوومةي نةصة ئةسَليةكة بة , واتا نةصةكة خبوَينةوة, ثَيش تةاايلةكة, كاك شَيروان كورديةكةتان الية بيخوَيننةوة
ي ثَيش ئةوةي دةس  بةكار بَي  لةبةردةم ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان, سةرؤكي هةرَيم ثاش هةَلبذاردني) كوردي 
بةخواي طةورة سوَينا دةخؤم :)لة ماوةي حةوت رؤ دا لة بةرواري هةَلبذاردنيةوة ئةم سوَيناة ياسايية دةخوات, اَيراداا

ئةركةكامن بة ئيخالص و , كة بةرطري لة ماف و دةستكةوت و يةكَي  و بةر ةوةناييةكاني هاوواَلتيان كوردستان بكةم و
( هاوواَلتيان)يةكَيكيان ئةوة بوو كة دةَلَي  , دوو ثَيشنياريان هةبوو, سَلةكةيةتيئةوة ئة, (راستطؤييةوة جَي بةجَي بكةم

لة ماددةكاني تر ( هاوواَلتيان)لةبةر ئةوةي , (كوردستاني اَيرا )بكرَيتة ( كوردستان), و(طةلي كوردستان)بكرَيتة 
ةكة ئي افة بكرَية و خبرَيتة (اَيرا )ة ئَيستا دةخةينة ئةو ثَيشنيارةي تريان ك, مونادةشةمان كرد سةحبيان كرد بوو

, كاك اةباوَلاَل نةدشبةناي, بابا تاهر, كاك ادهم: )ئةوانةي كة ناوي خؤيان نووسيوة بؤ مونادةشة, بةر مونادةشةوة
, كاك احسان اةباوَلاَل, كاك سةردار هةركي, خاتوو ثةخشان, كاك كةريم بةحري, كاك حمةمةد فةرةج, كاكة هةَلكةوت

 .فةرموو كاك ئةدهم, (كاك جةميل طةردي, كاك دة, ملكاك سا
 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 

                                                                        .ئةجنومةن سةرؤكيبةَرَي 
ئةطةر ئةم تةنها وةكو , ة وشا اَيرادَين, من ثَيم باشة ئةظة سوَيناة كو هاتةي وشا طةلَي كوردستان تَياا بَيتة زَياة كرن 

بةلكي ثاشي جةنابَي , ضونكة بَيتو طؤَرينة لةسةر بكةين بة رةئيا من, نوكة سوَيناة هةية وةكو خؤ بينينة خوارَي
ئةطةر , سةرؤكَي هةرَينَي هةر كةسةك كو بَي تووشي هةناَيك زةخ  سياسي لة دةوَلةتي دةوروبةري هةرَينَي ببَي 

ئةمة ب انَي كة , ضونكي شاملي ثارتي دميوكراتي كوردستانَي دةروروبةرَي مةش كة, ين كوردستان بيتةنها موات
تةنيا وشا , ئةظ ئيقترياحة وةكو هاتيتة كرن, هةناَي زةخ  سياسي ضوويتة, كوردستان واَلتَيكي ثارضة ثارضة كرية

 .سوثاس, دَي باشرت بَية, طةلَي كوردستانا بَيتة كرن
 :رؤكي ئةجنومةنسة بةَرَي 

, بؤ ئةوةي وةختةكةمان لة دةس  نةضَي , بَلَي  دسةكةم كراوة, ئةطةر دسةكةي كرا بَي , ئةوانةي كة دسةي دةكةن
 .فةرموو كاك باثري

 :بةَرَي  باثري كامال سلينان
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ناومان , اددةي يةكةم دةنطيشنان لةسةر داوةلةبةر ئةوةي لة م, لةسةر ماددةي نؤيةم ثَيم باشة وةكو خؤي مبَينَيتةوة
لة ماددةي دووةميشاا هةر بة , ناومان ناوة سةرؤكي هةرَيني كوردستان, نةهَيناوة سةرؤكي هةرَيني كوردستاني اَيرا 
اري نةوةكو دةستك, جا من لةطةَ  ئةوة دام نةصةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة, دةنطاان هاوواَلتياني كوردستامنان دةبوَ  كرد

هةروةها , كة لة ثَيشنيار كراوي ليذنةي ياسايي هاتووة, سوَينا خواردنةكة وشةي اَيرادي تَياا زياد نةكرَي , بكرَي 
 .سوثاس, هاوواَلتياني كوردستان بَي , طةلي كوردستان نةبَي 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .فةرموو

 : بةَرَي  فتاح اباا  نقشبناي
 .نسةرؤكي ئةجنومة بةَرَي 

اقسم باهلل العظيم بأن )كة سوَينا دةخوات , بةاَلم تؤزَيك تةوزحيي دةدةمَي, واب امن دسةكةي من هةناَيكي باس كرا
, شتَيكي زؤر ثريؤزة( أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصاحل مواطك كوردستان وأن أؤدي مهامي بصدق وإخالص
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من ثَيم واية , وةكو ئَينة ئةنااماني ثةرلةمان سوَينامان خوارد, كةلةبةر ئةوة ئةطةر وشةي اَيرا  هةبَي  لة سوَيناة
ئَينة , واش ضاوةَروان دةكرَي , ضونكة ئَينة وا تةسةور دةكةين, ئةوةش هةر وا باش بوو كوردستان بة اام بة طش 

, ن دروس  دةبَي كة سةرؤكي كوردستا, خوا ئةو نعينةتةي لةطةَ  ئَينة كردووة, وةكو كوردستان لة ضوار ثارضةكةي
زؤر ثَيم واية باشرتةو دَلخؤشيشة بؤ , ئةطةر سةرؤكي كوردستان بَي , كةواتة نةيكةين بة كوردستاني اَيرا  بةتايبةتي

 .لةطةَ  رَي ماا, هةموو كوردستان
 :بةَرَي  حامت حمنا جان حسن

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
لةطةَ  , ةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان دةطرَيتة ئةستؤي خؤي ولةبةر ئةوةي ئةو وةكو س, من لةطةَ  نةصي ماددةكةم

 .لةطةَ  رَي ماا, بؤ ميللةتةكةمان و بؤ ناوضةكةش, ئةوةمة حيساباتيش بكةين بؤ تةغرياتي ضوار ساَلي ئايناة
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
كةوا بوو , ئينجا شةاب, مةنتيقةيةك, هةرَينَيك, زةويةكيةاين , هةموو كيانَيكي سياسي تومخة ئةساسيةكاني خاك

طرف  هةرَيني , بةاَلم كيانَيك بةبَي دةسةاَلتي ئةرز نابَي , بةبَي  كيان, دائينةن شةابَيك دةبَي  بةبَي دةسةاَلت
, كوردستان كة هَيشتا نةكةوتؤتة سةر هةرَيني, ئَينة باسي ئةو مةنتيقانة دةكةين, يةاين باسي هةرَينة, كوردستان

لة هةموو شتَيكاا هةرَيني , يةاين لة هةموو ختيابَيكاا, جَيطري كردني وشةي هةرَيم مةسةلةيةكي زؤر طرنطة
بةاَلم وةكو , ئةوة توركنانة, ئةوة كوردة, وةكو طةلي كوردستان طرفتنان نيية, ئَينة ئَيستا وةكو نةتةوة, كوردستان

ثَيم باشة ثَيشنيارةكةم , ئةوة تةئكيا كردن لةسةر مةسةلةي جوطرافيا طرنطة لةبةر, جوطرافيا طرفتنان هةية ديار نيية
لةبةر ئةوة , ناَلَيني سةرؤكي كوردستان, ضونكة ئَينة دةَلَيني سةرؤكي ئيقلينيش, (مواطك اقليم كوردستان)ئةوةية لَيرة 

ئةم مةسةلةي ئيقلينة مةسةلةيةكي زؤر , (تانمواطك اقليم كوردس)بةاَلم ئةوة دةَلَيم , من وشةي اَيرا  و ئةوانة ناَلَيم
ضونكة كيانَيك بؤ جوطرافيا ثَيم وا نيية ئةو دووةتةي , تاكو رؤشن بَيتةوة, دةبَي  زؤر جةخ  لةسةر بكةين, طرنطة
 .سوثاس, هةبَي 

 :ثخشان اباا  حسني زةنطنة بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

كة لة بةناَيكاا مةسةلةي , مةسةلةي شةاب, مةسةلةي هاوواَلتي و, كرد بوومن لةطةَ  ئةو نةصةم كة تةاايليان 
لَيرة ئةمة شةابة ثةيوةناي بة بةر ةوةناي شةابةوة , يةاين ثةيوةناي بة ئةركةوة هةية, هاوواَلتي جيا كراوةتةوة

 .سوثاس, مانةوةي شةابةكةممن لةطةَ  , باس لة هاوواَلتي و شةابةكة دةكةم, باس لة اَيرا  و هةرَينةكة ناكةم, هةية
 :كريم حبري اباا  بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

نةك هاوواَلتي , دةبَي  شةاب كوردستان بَي , ئةوةي ثَيش ئَيستا كة طؤَرا بوو, منيش لةطةَ  طؤَراني نةصةكة دامة
بةاَلم لةطةَ  ئةوةي دامة واي لَي بَي  ,  بةاَلم هاوواَلتي تاك دةنوَينَي, ضونكة شةاب يةكطرتوويي دةنوَينَي , كوردستان

 .زؤر سوثاس, بةو شَيوةية بَي , (مصاحل شعب ادليم كوردستان)بَلَيني 
 :سردار صباح بوزو هةركي بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ردني خؤمان هةمان تَيبينيم هةبوو لةسةر سوَينا خوا, بةَراس  ضةنا تَيبينيةكم هةية لةسةر ئةو سوَينا خواردنة
املبادي ) يةكةم ش  سوَينا خواردن دةبَي  بة يةزداني طةورةو هةموو مواتةدةداتي بَي  , وةكو ئةنااماني ثةرلةمان

, دةبَي  ئةوةش ئي افة بكرَي , باسي شةايب نةكردووة, دوو لَيرة تةنها باسي هاوواَلتياني كردووة, (واملعتقدات االخرى
, لة سوَينا خواردنةكةي خؤمشان ئةوةي تَياا نةبووة, نةكردووة لةناو سوَينا خواردنةكةسَي باسي ثةيَرةوي دميوكراسي 

 .سوثاس, ثَيم واية دةبَي  بَرطةيةكيش ئي افة بكرَي  بؤ ئيستقاللي دةزا( استقالجم القضاء), ضوارةم
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 :بةَرَي  سامل حمنا الى
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

وا لَيرة كوردستان ثَيويس  بة اَيرا  , بةاَلم سنووري ئةم هةرَينة ديار نينة, دةئةمة ياساي هةرَيني كوردستاني اَيرا
روانطةي ئةم دةوميةتة , ضونكة كَيشةيةكي نةتةوةيينان هةية هي كوردستانية, نيية دةس  نيشاني بكةين هةميشة

يستة لةسةر سةرؤكي هةرَيم و ثَيو, ئةم هةرَينة ئينتياادي خؤي نةتةوةيي كوردستاني هةية, كوردستاني يةك ثارضةية
لة هةر ثارضةيةك , هةموو دامو دةزطاكاني هةرَيني كوردستان خ مةتي خةَلكي كوردستان بكةن لة هةر جَيطةيةك بن

, لة شؤَرشي طواَلن, لةبةر ئةوة كة زؤر خةَلك لة شؤَرشي ئةيلوو  و, هةتا لة هاناةرانيش بن ئةو خ مةتة بكةن, بن
يةاين وةكو لة ناوةرؤكي ماددةكة , بةشااري لة شؤَرشي ئَينة كردووة, سوريا بووة, توركيا, انخةَلكي كوردستاني ئَير

هةر ئةو خةَلكانةش هاتبوون طياني خؤيان , هاوواَلتياني كوردستان بثارَي َي( ومصاحل ووحدةحقوق ومكتسبات )هاتووة 
مايف ئةوةيان نيية ئَينة خ مةتيان بكةين؟ لةبةر  ئةوانيش, بةخ  كرد لة ثَيناوي كوردستان ولة ثَيناوي ئةم ئازاديية

 .سوثاس, بةاَلم شةاب بَي , اَيراديشي لةطةَ  نةبَي ( ومصاحل شع  كوردستان)ئةوة من لةطةَ  ئةوةمة بَلَي  
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
يان دةبَي  ,   هةمووي ئيقليني كوردستاني اَيرا  بَي يان دةبَي, كؤمةَلَيك ناوي هةرَيني كوردستاني اَيرادنان هَيناوة

 .ئةمة ئةسةلةن تةنادوزاتَيكي طةورة دروس  دةكات لةسةر كوردستان, هةمووي ناوي اَيرادي لَي بينني
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .ر سوثاسزؤ, رةئيةكةي من كاك حمةمةد فةرةج و كاك سةردار هةركي باسيان كرد

 :عثمانبةَرَي  مجيل حمنا 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

, ئةو ايباَرةية تؤزَيك رةكيكة, (يؤدي رئيل االقليم بعد انت ابه وقبل مباشر ه مهامه اليمني التالية)ماددةكة دةَلَي  
ئةوها زؤر رَيكرت دةبَي  , (يةيؤدي رئيل االقليم الفائز   االنت اب وقبل مباشرة مبهامه اليمني التال)دةكرَي  بوترَي  
 .زؤر سوثاس, لةوةي كةوا هةية

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
كة تةواويش دةبن , بؤ ئةوةي دةنطتان تؤمار بكرَي , بةَرَي ان كة دسة دةكةن سةمااةكة ثَي بكةن, زؤر سوثاس
 .فةرموو نازناز خان, بيكو َينةوة

 :بةَرَي  نازناز حمنا اباالقادر
 .ؤكي ئةجنومةنسةر بةَرَي 

ضونكة ليذنةي ياسايي سةحبيان , ئيرت كؤتايي ثَي هات, بةَراي من هةر لة سةرةتاوة كة كاك شَيروان ئيشاَرةتي ثَياا
هةرضةناة دوَييَن جَيي سةرسوَرمان بوو كة , رةنطة ئةو هةموو ط توطؤية وةختَيكي يةكجار زؤري ئَينة ببات, كردةوةو

كؤمةَلَيك خةَلكي زؤر زانا و , ضونكة ئةو ثرؤ ةيةي كة هاتؤتة بةر دةس  ئَينة, ناةكةوشةي اَيرادي زياد كرد لة سوَي
تةسةور دةكةم بَيجطة لة هةناَي مةسائيلي ياسايي هيض , سياسةمتةدار و اادَلي ئةو موجتةمةاةي ئَينة دايَرَيشتووةو

وا , ري ثَي بكةين و زؤر درَيذةيش دةخايةنَي وحة  نيية ئةو ناوةَرؤكانة وا بة ئاساني يا, كةمو كورتيةكي تَياا نييةو
وا ديارة هَيشتا هةناَيكنان زؤر مواجةبني بة , بةاَلم مادام هةر ئةو دسانة كرا, بةم زووانة ئيشةكةمان كؤتايي ثَي نايةت

واني خؤمان دةبةسيتنةوة بةدانيشت, لةجياتي تةاريب ئيرت خةريكة خؤمان ئيستعراب دةكةين بةدةس  خؤمان, اَيرا 
دةمانةوَي بةزؤري , زؤر جاريش ياسايي كارةكاني ئةوان و ئةجنومةني ئةوان و, بةغاا و ئةوانةي كة لة بةغاا دة ين و

ئَينة خةريكني بة , خةريكي شةَري برا كو ين, ئةوان ئَينةيان واز لَي هَيناوةو خةريكي خؤكو ين, خؤمان ببةستينةوة
كة ثَيناسةي , شة لة هةموو بةناةكان ئيرت ئَينة بؤ يةك جار دان بةوة بنَينيوا با, زؤري خؤمان بة وان دةلكَينينةوة
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من د ي ئةو , دان بةوة بنَيني كة ئةوة هةرَيني كوردستانة لة داخيلي اَيرادي فياراَلي و, هةرَيني كوردستان دةكةين
, ةوة دواي رووخاني ر َيم2113ي لة ساَل, ضونكة ئَينة زؤر دسةمان لةسةر كردووة, وشةي اَيرادم لة هةموو ماددةكان
ناوي ئةو واَلتةش دةبَي  لة , ئَينة هةموومان ثَيي ئيستي  از دةبني بةو وشةية, كة ناوي اَيراديش بطوَردرَي  و

كة ئَينة بَلَيني , ئةوة جةنابي سةرؤكيش و ديادةي سياسي كورديش زؤر دسةيان لةسةر كردووة, دةستوور بطؤَردرَي 
تةسةور دةكةين , بةاَلم ئَينة لَيرة بةدةس  خؤمان هةر شتَيك دةبَي  يةكسةر اَيرادَيكي دةخةينة ثاَ  ,اَيرادي فياراَلي

بؤية وا باشة لة هةموو ماددةكاني تر وشةي اَيرا  ال , لة ساَلي حةفتايةكان و شةستةكان داواي حوكني زاتي دةكةين
ي ياساي كاتي (58)لة ماددةي , نيش دياري كراوة ضةناةهةرَيني كوردستا, ضونكة ئَيرة هةرَيني كوردستانة, ببةين

هةمووي , كة خانةدني و شةنطار و كةركووك و ئةوانةش بةثَيي ئةو ئيجرائاتة لة سَي فةدةرةكة هاتووة, دياري كراوة
هةر خؤي سةرؤكي هةرَيني , بؤية ئةطةر ئَينة بَلَيني هةرَيني كوردستان, دةطةَرَيتةوة سةر هةرَيني كوردستان

ئَينة تا , كة رةئياناا لةسةر شةايب كوردستان, لة هةمان كاتاا من لةطةَ  ئةو دوو سَي كةسة بووم, كوردستانة دروستة
ئةوان لة ديباجةكة وايان , بؤ يةكةم جاريش كة دةستووريش لة ئةمريكا دانرا, بكرَي  مةسةلةي شةاب دةرخبةين

, بةاَلم خؤيان بة يةك طة  ناسانا, وهاجري بوون ضوون بؤ ئةو داَرةيةكة كؤمةَلَيك م, كة ئَينة طةلي ئةمريكني, هَيناوة
ضونكة ضةنا ئَينة بَلَيني , با تةئكيا بكةينةوة لةسةري, ئَينةش طةلي كوردستانني, كة ئةوانيش طةلي ئةمريكي بن

, ؤي نيشان دةداتوةكو نةتةوةيةك خ, وةكو طةلَيك خؤي نيشان دةدات و, ئةم طةلة ضاكرت دةضةسثَي, طةلي كوردستان
 .زؤر سوثاس بؤ ئةو دةرفةتةش

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كاك دادر فةرموو

 :خضربةَرَي  دادر سعيا 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

با وشةي خواي طةورة بةكار بهَينرَي  , لةجياتي ئةوةي وشةي يةزدان, تةنيا تةئكيا دةكةمة سةر وشةي خواي طةورةو
 .لةطةَ  رَي ماا, لة هةموو سوَيناةكان

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ثَيشرتيش لةو ثرؤ ةية , بةو ئيعتيبارة, ئةطةر ئيجازة باةن منيش لةبةر رؤشنايي ئةم موداخةالتانة هةناَي دسةي بكةم

يان رةئيةك , بةَراس  من لةوة هني دةكةم كة هةر جارَي يةكَيك دةَلَي, مونادةشةم كردووةو لة صيغةكان و ئةوانة
, خارجي دةستوور و, ضونكة ئَيوة مول ةم نني بة رةئيةك خارجي دانون, بةَلكو بَلَي من, دةدات تايبةتة با نةَلَي  ئَينة

دانوني تاَ  بة ئَينة دةَلَي  , دوَينَيش شةرحم كرد, ئَيوة مول ةمن لة دانوني تاَ , خارجي ئيلتي امامتان بَلَين ئَينة
ئَيوة مول ةمن بة دةراراتي سياسينان , ئين امان كردووةو مول ةمني ثَيي, تاني اَيرا هةرَيني كوردس, كوردستاني اَيرا 

, ئَينة فياراَلني و بةشَيكيشني لة اَيرا , ةوة0992لةبةر رؤشنايي دةراري ثةرلةمان لة ساَلي , موئةسةسامتان, و
رةئي موحتةرةمة هةر كةسَيك ثَيي , ينةوةناتوانني خؤمان جيا بكة, كوردستاني اَيرا  فياراَلةيةتَيكي هةية لة اَيرا 

ضونكة ئةطةر من ئةو , بَلَي  رةئي من واية, بةاَلم بةناوي خؤي دسة بكات, ئةوة جياوازة, وا نةبَي  بةشَيكة لة اَيرا 
, ة اَيرا ئَينة رةئينان واية كة ئَينة بةشَيكني ل, ئَينة رةئينان واية, ئةوة دةبَيتة ماَ  لةسةر ثةرلةمان, تةوزحية نةدةم

ثابةناين بة دةراري ثةرلةمان لة ساَلي , ضونكة لةاليةن ديادةي سياسي ئَينةوة ئين ا كراوة, ثابةناين بة دانوني تاَ 
هةر دةرارَيكي تر لةاليةن ئةو ثةرلةمانةوة , كة دةراري داوة ئَينة مبَينينةوة لةطةَ  اَيرا  و فياراَليةت 0992
هةر رةئيةك ثَيويس  بكاتن بَلَي  ئَينة بة تةنيا , هةر دةرارَيك ثَيويس  بكاتن, يئَينة مول ةمن نني ثَي, نةدرَي 

ئةطةر نا مول ةمني بة دةرارَيك ثَيشوو لة , ئةو وةخ  مولتةزيم دةبني, ئةطةر ببَيتة دةرار لة ثةرلةماناا, كوردستانني
, ئةمة لةاليةك, سي ئَينةوة ئين ا كراوةمولةزةمني بة دةرارَيك كة لةاليةن سةركردايةتي سيا, ثةرلةمان دةرضووة

دةبَي  , بةو سوَيناة مولتةزيم دةبَي , سةرؤكَيك سوَينا دةخواتن, ئينتيباه لةسةر سوَيناةكة بكةن, لةاليةكي ترةوة
سوَينا دةخؤم بة خواي : ) سةرؤكي هةرَيني كوردستاني اَيرا  سوَينا دةخوات دةَلَي , ماناكةي ب انني يةاين ضي
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اف و دةستكةوتةكان و يةكطرتن و بةر ةوةنايةكاني هاوواَلتياني كوردستان بثارَي م و بة ئيخالص و طةورة م
بةاَلم ئةوة , ئةوة ااتي يةن خؤشة, ئةطةر نةطوترَي  كوردستاني اَيرا , (راستطؤييةوة  بةكارةكاني خؤم هةَلسم

كوردَيك لة كوردستاني ئَيراناا كَيشةيةكي ماناي ئةوةية هةر ي , دورساييةكي طةورة دةخاتة سةر سةرؤكي هةرَيم
, لة كوردستاني ئَيرانيش هةروةها, ئةطةر طةيشتة ئةوةي شةَريشي بؤ بكات, دةبَي  ئةو دي ااي لَي بكات بضَي , هةبَي 

 سةرؤكَيك ئةو سوَيناة خبواتن تَي, من ثَيم وا نيية, ئةم دورسايية تةحةمو  دةكرَي , لة كوردستاني سورياش هةروةها
بةاَلم ليذنةي , ئةوة ئي افةي ليذنةي ياسايية, ئةطةر ضي لة نووسراوةكة نةنوسراوة, ئةوة دةبوَ  بكات, بطات لةوة

من موتةئةكيام لة سةركردايةتي سياسي مةمنومنان , بةسةر ئَينةدا رةت بووةو, ياسايي باش تَيطةيشتوون ماناي ضية
, مةسةوو  دةبَي  ئةو سوَيناة خبواتن, سةرؤكي هةرَيم كةم دةكةينةوةضونكة ئيلتي امي , دةبن بةو زياد كردني اَيرادة

ماناي واية ئةو مةسائيالنةي كورد , دوَييَن تةدةيان لة موتةزاهري كردووة لة داميشلؤ, سبةييَن ئةوة خ نةوي كو راوة
, بكاتن بةثَيي ئةو سوَيناة دةبَي  سةرؤكي هةرَيم تةدةخو , ئةطةر بةشَيكي كوردستان ب انني, لةوَي كةوتؤتةوة هينةوة

ئةمة , ئيجرائات دةبَي  و ش  دةبَي , ياخود لة توركيا دةوانيين د  بة مايف كورد هةية, دةكرَي  ئةوة, دةبوَ  نةكاتن
ئةطةر / دوو, ئةطةر ئةو وشةية نةخةينة سةري, زؤر دورساييةكي طةورة دةخاتة سةر شاني سةرؤكي هةرَيني كوردستان

هةرَيني كوردستان بةثَيي دانون , تةنيا بَلَيني ئَيستا لةم سوَيناةدا سنووري كوردستان دياري نةكراوةلةم سوَيناةدا بة
سةرؤكي هةرَيم كة سوَينا دةخوات ضةنا رؤ ي تر , بةثَيي دانون( دهؤك, سلَيناني, هةولَير)ئَيستاكة سَي ثارَي طارية 

ئةطةر بَلَي كوردستاني اَيرا  , ئةو سَي ثارَي طارية دةطرَيتةوة تةنيا, ئةطةر بَلَية هةرَيني كوردستان, ئينشائةَلاَل
بؤية لةو دؤناغةدا بةالي كةمي , زمار و سنجار و هةمووي دةطرَيتةوة, خانةدينيش دةطرَيتةوة, كةركووكيش دةطرَيتةوة

ضونكة بةبؤضووني ئَينة , بَلَي كوردستاني اَيرا , دانونةن لة هةرَيم باشرتة, هَيشتا سوَيناي كوردستان مةالوم نةبووة
ئةمة بةم سوَيناة مول ةم دةبَي  , هةمووي دةطرَيتةوة, كوردستاني اَيرا  سنوورةكةي لة حةمرينةوة دةس  ثَي دةكات

هةموو ئةو شوَينانةي كة , مول ةم دةبَية دي اع لة خانةدني و سنجار و زمار و شَيخان بكات, دي اع لة كةركووك بكاتن
بؤية من زؤر بةباشي دةزامن سوَيناةكة ببَي  بة كوردستاني , ةخراينةوة سةر هةرَيني كوردستانةوةدانونيةن هَيشتا ن

بةاَلم ديسان لة طةلي كوردستان , طة  لةالي هةموومان مودةدةسة, مةسةلةي طة  و ئةوانة دوَييَن شةرحم كرد, اَيرا 
, فةرزمان كرد ئةطةر توركنانيش, تان دةثارَي يتؤ كة بةر ةوةناي بةس خةَلكي كوردس, بةوالوة خةَلكي تريش هةية

بةاَلم خؤيان , ئةطةر ضي ئةوان خؤيان بة خةَلكي كوردستان ب انن, كلا و ئاشووريش خؤيان بة خةَلكي كوردستان ب انن
كي بةاَلم ميللةتَي, خةَلكي كوردستانن, ثَييان واية طةلي توركنانة لة كوردستاناا دة ية, بة طةلي كوردستان نازانن

كةواتة , لة اليةكي تريشةوة اةرةمبان لةال هةية, ئةوة لةاليةكةوة, ئاشووري خؤي بة ميللةتَيكي جياواز دةزاني, جياوازن
, خةَلكي تريش لة بةغاا دي اع لة ئَينة ناكات, ئةطةر بةو مانايةش بَية, ئةو سةرؤكة دي اع لةو اةرةبة نةكات

, يةكَيك  ني هاتووة,  ني هَيناوة, بؤتة موديم, ئةجنةبية لَيرةية, ة ميسريةلةوانةية خةَلكَيك هةي, مَيوامنان هةية
بؤية يةاين وشةكة مةسةلةي , بةاَلم موديني ئَيرةية, جنسيةي ئَيرةي نيية, خةَلكي ئَيرة نيية, مَيردي بة كورد كردووة
ن ئةوةية لةبةر رؤشنايي ئةوةي كة بؤية ثَيشنياري م, فراوانرتة, شاميلرتة, ئينساني ترة, هاوواَلتيةكة بةدووةترة

, ثَيم باشة هاوواَلتيةكة مبَينَيتةوة, بؤضي هاوواَلتينان داناوة, بةوة كة خؤمان مونادةشةمان كردووة, مونادةشةشي كرا
 .كةما . فةرموو كاك د, كوردستانةكةش بكرَيتة كوردستاني اَيرا 

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  حمنا دادر اباا  
 .ةرؤكي ئةجنومةنس بةَرَي 

سوَينا خواردني رَي دار , رَي م بؤ هةموو رةئيةكان هةية, بةحةديقةت برادةران زؤر بة وردي مونادةشةيان كرد
وةكو بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن فةرمووي , كة جَي بةجَيي دةكات, دةبَي  لةو سنوورة بَي , سةرؤكي هةرَيني كوردستان

ئةوا سةرؤك ناتوانَي  بةو , يان طوناَيكي, يةك روو باات د ي هاوواَلتيةكي كوردستانئةطةر موشكيلة, سبةييَن ديار بَي 
يةاين نابَي  تةديلي ئةو سةرؤكة بكةين , لةبةر ئةوة سوَيناةكة جَيطاي خؤي ناطرَية, ئةركة هةَلبستَية لةو رؤ ة

بؤ ئَينةي الي هةموومان , ني كوردستانبةنيسبةت سنووري هةرَي, كة ثَيي جَي بةجَي نةكرَية, بة سوَيناَيكي شةراي



 84 

بةناوي , واجيبيشنانة لةطةَلي بني, لة دَلي هةموو كةسَيك و ئينسانَيكي كوردستانيية و, لة دَلي هةموومانة, مودةدةسة
ئةمَرؤ , يان نةهاتووة بؤ ئَينة كوردستانة, كوردستاني اَيرا  هةموو ئةو سنوورةي كة هاتؤتةوة سةر هةرَيني كوردستان

ضونكة ئَينة , يان زمار بكات, يان سنجار, دةتوانَي  دي اع لة كوردَيكي خانةدني, ئةو سةرؤكةش كة لَيرة سوَينا دةخوات
ئومَياةوارين ئةم ئومنيةتة , ئَينة هةموومان كوردستانني, بؤية بؤ حةللي موشكلية, ئةمَرؤ لة حوكني اَيرا  شةركني

هةرَيم , ئي افة بكرَي ( ادليم)من ثَيم باشة تةنها , خاكة جَي بةجَي بَي لة دَلي هةموو ئينسانَيكي سةربةرزي ئةم 
هةرَيني , ضونكة يةك هةرَيم هةية لة هةموو ثارضةكاني كوردستان, خؤي مةاروفة, اَيرا  دانةنَيني, ئي افة بكةين

بةس , وريا دةس  نيشان نةكراهةرَيني كوردستاني س, هي هةرَيني كوردستاني ئَيران دانةنرا, كوردستاني توركيا دانةنرا
ئةم هةرَينةية كة لةناو  سنووري , ناسراوة, كة طومتان هةرَيني كوردستان, ناسراوة, هةرَيني كوردستاني اَيرا  هةية

, بؤية من رَي م هةية بؤ شعوري ميللةتةكةمان و ئةناامة بةَرَي ةكاني ثةرلةماني كوردستان, فياراَلي اَيراداا دة ية
ضونكة خؤي مةاروفة , اَيراديش باس نةكةين, ضارةسةري كَيشةكة دةبَي  و, هةرَيم ئي افة بكةينتةنها وشةي 
أؤدي ان كوردستان و مواطك اقليمحقوق ومكتسبات ووحدة ومصاحل  علىأن أحافظ بباهلل العظيم  اقسم)ئةمةية بَلَيني 

 .موداخةلة بةرزةكانتانزؤر سوثاس بؤ , ئةمة حةللي موشكيلةكة دةكات و, (مهامي بصدق وإخالص
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

كةمةيان لة رووي , من داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم دوو سَي ثَيشنيار هةية ئَيستاكة, ئَيستا مونادةشةيةكي زؤر كرا
دي ئةوة تةفسريي ئَينةية و حة, ئايا ئةطةر بَلَيني هةرَيني كوردستان, ضارةيةكنان بؤ بكةن, ياساييةوة راسترتة

, بَلَين باشة, ئةطةر دةطرَيتةوة لة رووي دانونيةوة, بةاَلم لة رووي دانونيةوة كةركووك دةطرَيتةوة ئَيستا, خؤمشانة
ئةطةر , هاوواَلتيةكةش وةكو خؤي مبَينَية, بَلَين كوردستاني اَيرا , ثَيشنيارةكة من ثَيم باشرتة, ئةطةر ناطرَيتةوة

لة رووي دانوني بةبَي هةرَيني , لةطةَ  بةديلةكةي ثَيشةوة, ك بيخةينة دةنطاانةوةوةكو بةديلَي, صياغةيةكنان باةنَي
بةَرةضاو كردني , دةتوانني كةركووك بةكةي ي خؤمان ئيعتيباري بكةين بة بةشَيك لة كوردستان, كوردستان دانونيةن

تبيع كردني لة كةركووك بةو تَيياا نووسراوة تة, كة ئين امان لةسةر كردووة( 58)ضونكة ماددةي , (58)ماددةي 
ئةو , دةنطي خةَلكةكة بؤ ئةوةي دَينة ناو هةرَيم يان نا, ثاشان دةنط وةرطرتن, ثاشان سةر مَير كردن, ئيجرائاتانةى

دةتوانني سبةييَن بةو , ئةطةر بَلَيني هةرَيني كوردستان, لةبةر رؤشنايي ئةو دانونة, حةديقةتة لة ثَيش ضاومان بَي 
يان ئةطةر سوَيناةكة كوردستاني اَيرا  بَي  , ي هةرَيم مول ةم بكةين دي اع لة خةَلكي كوردستان بكاتسوَيناة سةرؤك
 .مول ةمي دةكات

 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
ضونكة هةتاكو , مةوزواةكة زؤر تةسك دةكةينةوة, لة حةديقةتاا  لة حالي حازر ئَينة ئةطةر بَلَيني هةرَيني كوردستان
بؤية بة رةئي من , وةكو كةركووك و ئةواني تريش, ئَيستا ئةو ثارضانةي لة كوردستان دابَراون نةهاتينةوة سةر هةرَيم

ئةوة كوردستاني , ضونكة ئةطةر سنوورةكان طؤَران و, كوردستاني اَيرادي لةطةَ  بَي , يةكةم هةرَيني لةطةَ  نةبَي 
لة دانوني ئياارةي دةوَلةش , ا لة دؤناغي ئَيستا هةرَيني كوردستاني اَيرا  تةحايا كراوةوات, اَيرا  هةر دةطرَيتةوة

, هاوواَلتيش مبَينَينةوةو, بؤية ئَينة لةسةر ئةوةية كة هةرَيني لةسةر نةبَي  و, تةدريبةن بةم شَيوةية هاتووة
 .لةطةَ  رَي ماا, اَيراديش ئي افة بكرَي 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .فةرموو, َلي ني ام بَي خا
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 :بةَرَي  نازناز حمنا اباالقادر
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

كةواتة بة زؤر و ئيجبار هةرَيني , ئةوانةي لة كوردستان دابَراون هةر هةموويان دةطةَرَينةوة سةر هةرَيني كوردستان
نة ئةوة شةَرمان لةطةَ  حكومةتي جةا ةري ضونكة ئَيستا ئَي, بةاَلم حةديقةتةكةي دةبَي , كوردستان شَيواناراوة

 .ةكة(58)لةسةر ئةو مةوزواةي كة ثابةنا نةبووة بة ماددةي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, خاَلي ني امي  هةية كاكة, خاَلي ني امي ئةوةية خيالفَيك هةبَي , ئةوة خاَلي ني امي نيية, داواي لَيبووردن دةكةم
 .مووئةطةر خاَلي ني ام  هةية فةر

 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .ئةوة ئةسَلةن زياد بوو, يان نا, مادام مونادةشة كردن لةسةر ئةو خاَلة اَيرادي تَياا بَي , ثرؤ ةي خؤيان كردةوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

كاك ناصح من وةاَلم  , ئةو صياغةيةش, ن بااتَيئَينة سةرؤكايةتي داوامان لَي كرد صياغةكةما, داواي لَيبووردن دةكةم
من و كاك , رةئي ئَينةش, لةبةر رؤشنايي ئةو ثَيشنيارانةش, يةكةم جار ئةوة ثَيشنياري ئةناامةكان بوو, باةمةوة

يان كوردستاني اَيرا  , بةاَلم لةبةر رؤشنايي رةئي جياواز هةرَيم بَي , دكتؤر كةماليش دوو رةئي جياوازمان هةبوو
ئةوان ثةشينان بوونةوةو هاتنةوة , لةبةر ئةوة ماناي ئةوة نيية, داوامان كرد ليذنةي ياسايي صياغةكنان بااتَي, َي ب

 .فةرموو, تكا دةكةم خاَلي ني امي بَي , لةسةر داواي ئَينة ئةوان ئةو صيغةيةيان داوة, سةر رةئي خؤيان
 :رضابةَرَي  اباالردن ادا 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .لة هةر ماددةيةكي دةستووري كاتي دانوني تاَ , لةبةر ئةوةي كة رةخنةي ياسايينان لَي نةطرن

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .ئةطةر خاَلي ني ام بَي  فةرموو, ئةوة خاَلي ني امي نيية, كاكة داواي لَيبووردن دةكةم

 :بةَرَي  ثخشان اباا  حسني
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

, رةئيةكيش سةبارةت بة هةرَيم و كوردستاني اَيرا , رةئيةك سةبارةت بة شةاب, دةرةية دوو رةئي تيا هةبووئةو فة
ئةوةي لةطةَ  شةابةكةية يةاين موتةمةسيكة بةاليةني كةم بةوةي كة , ئينجا ثَيم واية ئةطةر خبرَيتة دةنطاانةوة

 .ني تَياا بَي رةنطة تؤزَيك طرا, لةطةَ  فةدةرةي دووةم بَي , شةاب بَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

خؤ , وشةي طة , بةاَلم هةرضةناة دوَييَن دةنطاامنان كرد لةسةر وشةي هاوواَلتيان و, خؤي فيكرةكةت طةيش  سوثاس
دوو وشةية ئايا لة , ئةطةر ثَيتان باشة دةنطاانةكة بيكةين بة دوو بةش, من ناَلَيم نةخَير, ئةطةر فةردَيكيشي هةية

ياخود طة  مبَينَيتةوة بةو شةرحةي كة خاتوو ثةخشان , ناةكة هاوواَلتي مبَينَيتةوة بةو شةرحةي كة من كردمسوَي
 .هةناَي لة ئةناامان كرديان جَيطاي رَي يشة زؤريان كردووة

 :بةَرَي  نازناز حمنا اباالقادر
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .ئةطةر زةدةت نةبَي , سوَيناةكة وازيح نيية
 :ئةجنومةنسةرؤكي  ةَرَي ب

 .فةرموو كاك تاريق
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 :حمنا سعيا جامباز طارقبةَرَي  
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

من قبل اسلل الوطك )دةبَي  بنووسرَي  , ثةرلةمان, كَي سةرؤكي هةرَيم هةَلاةبذَيري( 07)ئةطةر بَيينة سةر ماددةي 
, لةوَيش ديسان اَيرا  لةسةر نةبَي , بطوترَي  كوردستاني اَيرا  وئةواني هةَلاةبذَيري ثَييان , (لكوردستان العراق

 .سوثاس
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو كاك حمةمةد فةرةج
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .اسزؤر سوث, هةرَيم موهينرتة, كة هةرَيم ئةوانةش دةطرَيتةوة, من تةنيا تةوزحيَيكة ئةويش ئةوةية

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .دوايَيش دةخيةينة دةنطاانةوة, كاك كةما  تةوزحيَيكي هةية

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  حمنا دادر اباا  
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ان هةية حةدن, بةس هاوواَلتي اَيرادني, ئَينة لةو ماوةية راستة فياراَلي كوردستاني اَيرادني, ئَينة تَيكةَلي نةكةين
بةنيسبةت كةركووك ئَينة ماددةي , دي اع لة هةموو نا دانونييةك لةكوَيوةي اَيرا  هةبَي  بكرَي  بةَرَيطايةكي ياسايي

كة طةَرايةوة , دابنرَي  و بطةَرَيتةوة( 58)رَيطةي تةبيعي خؤي وةربطرَي  و هةيةةي , لة ماوةي ساَلَيك دةبَي ( 58)
كة هةر ضةنا , يةن رؤ انة راستةوخؤ خؤي مول ةم دةكات دي اع لة مافيان بكاتماناي ئةوةية ئةو سةرؤكة اةمةل

ئَيستاش واجيب هةموو يةكَي لة ئَيوةو ئَينة و هةموو ديادةي كورد و هاوواَلتي كوردة دي اع لة خةَلكي كةركووك و زمار 
بةس كة طومتان هةرَيم , ئييةمةسةلةيةكي مةباة, ئةمة مةسةلةي ااتي ي نيية, و سنجار و هةموو شوَينةكان بكةن

ثَيويس  ناكات ئةوةناة , ئةويش هةرَيني كوردستاني اَيرادة, مةالومة يةك هةرَيم لة رؤ هةاَلتي ناوةَراستاا هةية
هاوواَلتي وةك ئةو خوشكة , من تكام واية بة روحَيكي بةرزي كوردايةتي وةريبطرن, بةدواي شتَيك را بكةين بَلَيني

ئةو شتةكةي , بةاَلم هةرَيني كوردستان, ئَينة لةطةَلني, ئةوة بؤ ئَينة جَيطاي فةخر ئةبَي , بَي يان شةاب , فةرمووي
 .لةطةَ  رَي ماا, خؤي مةفهومة, تر لَي بطةَردرَي 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .فةرموو

 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

دةس  نيشان دةكرَين بؤ سةرؤكي فراكسيؤن حةدي خؤيانة هةر كاتَيك دةس  خؤيان لةبةر ئةوةي ئةو برادةرانةي كة 
دوو ئَينة لة ياساي بةَرَيوةبردني , خاَلي ني اميشة بؤ ئاطاداري ئةوة يةك, بةرز بكةنةوة مةجاليان ثَي بارَي  دسة بكةن

بؤ , عتريايف بة تايبةمتةناي كوردستان كردووةبةس ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةت ئي, راستة ئاما ةي ثَي كراوة, دةوَلةتاا
ح بي كوردستاني ئةو ثرؤ ةيةي ثةسنا ( 36)هةر , تايبةمتةناي كوردستان ئَينة بؤ خؤمان ثرؤ ةيةكنان هةية

ضونكة ئةو وةختة دةستووري , راستة وةكو ياسايةك ثةسنامان نةكردووة, كردووة لةم ثةرلةمانةدا بَرياري لةسةر دراوة
, لةوَي ئَينة هةرَيني كوردستامنان دةس  نيشان كردووة, دةستووري كؤماري اَيرادي فياراَلينان نةبوو, نةبوو اَيرادنان

ئةوةي بةالي ئَينةوة هةرَيني كوردستانة , كوَي دةطرَيتةوة؟ ئةوانةي كة ئَيستا موشتومَريانة لةطةَ  حكومةتي ناوةناي
دةبَي  خةَلكي هةرَيني , ةَلَين لَيي نووسراوة هةرَيني كوردستانهةناَيك برادةر د, دوو جياوازي هةية, ئةمة يةك

بةاَلم خؤ مةرج نيية وشةي , راستة خةَلكي هةرَيني كوردستاني اَيرا  دةنط دةدةن, كوردستان دةنط باةن راستة
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اني توركيا دةنط خةَلكي كوردست, تةبعةن لة  ئَيران خةَلكي كوردستاني ئَيران دةنط بةوة نادات, اَيراديشي تَياا بَي 
لَيرةدا وشةي هاوواَلتي بؤ , سةرؤك هةَلاةبذَيرن, بةاَلم خةَلكي كوردستاني اَيرا  كَي هةَلاةبذَيرن, بةوة نادات

, بةاَلم ئةمةيان سةرؤك, ئةمة دوو ش  جياوازة, كة هاوواَلتي سةرؤك هةَلاةبذَيرَي , هةَلبذاردنةكة زؤر دروستة
ةناة ثارَي طاري وةكو ئةوةي كة هاتووة لة هةموو موكتةسةباتي طة  و خاكي كوردستان سةرؤكي هةرَيني كوردستانة ثاب

بةاَلم وشةي اَيرا  , بَلَيني كوردستان هةر دروستة, خةَلكي كوردستان ئينجا بَلَيني هةرَيني كوردستان هةر دروستة, بكات
بؤ , مةفروزة هةر ياسايةك تةاري ي تَياا هةبَي , بؤ ئاطاداري بةداخةوة لَيرة ثَيناسةيان نودسانة, لَيرة ثَيويس  نيية

بةس ئَيستاش كة بَلَيني , منوونة كة دةَلَيني هةرَيني كوردستان كوَي دةطرَيتةوة؟ مةفروز بوو لَيرةدا دةبواية هةبواية
كةم كةس لةبةر ئةوة من لةطةَ  ئةوةم وشةي شةاب وةكو ية, هةموو كوردستاني اَيرا  دةطرَيتةوة, هةرَيني كوردستان

كة , يةك دوو برادةري تريش ثةسنايان كرد, دووةم مامؤستا حمةمةد فةرةج ثةسناي كرد, كاك ئةدهم ثَيشنياري كرد
, ئةمة يةك, لَيرة شةابة, ئةمة مةسةلة هاوواَلتي نيية, ضونكة ئةو دروسترتة لَيرة, وشةي شةاب ئي افة بكرَيتة سةري
يان هةر هةرَيني كوردستان ماناي , هةرَيني كوردستانيش ئي افة بكرَي  ئةرزي, دوو ئةرزي كوردستان ئةطةر بكرَي 

 .لةطةَ  رَي  و سوثامساا, ئةرزي كوردستانيش دةدا
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ثَيكةوة لة , ئَينة ليستَيكي هاوثةميانينان هةية, من تةبليغ بكرَيم و ش  وا, يةكةم جار تةبليغ كردن لة طؤَرَياا نيية
كة ئةو ليستة دةبَيتة طروث و , دةبَي  ئيتي ا  بكةين, دانةنيشتني ئةو ئيشةك بكةين, دةبَي  ثةلةمان كرد بوو ثاشان

فالن هي فراكسيؤني ثارتي دميوكراتي , فالن رةئيسي فالن فراكسيؤنة, تةبليغ لَيرةدا باسي لَي دةكةين, ش  وا
بة تةبليغ من تةبليغي كةس بكةم و لَيرةدا باسي دةكةم , ستانةفالن هي فراكسيؤني يةكَي  نيشتنانيي كورد, كوردستانة

, ئَينة دةخيةينة دةنطاانةوة, لةطةَ  رَي يشنان بؤ هةر بؤضوونَيك و رةئيةك كة تةبليغ بكرَي , نابَيتة هني و ئةوانة
 .فةرموو, ئةطةر خاَلي ني ام بَي , بةس تةوزحيَيكي سادة دةكةم

 :بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .سوثاس, دةتوانَي  دسة بكات, كة سةرؤكي فراكسيؤن هةر كاتَيك بيةوَي , لة ثةيَرةوي ناوخؤ ش  وا نيية
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

خؤي سةرؤكي فراكسيؤن هةية تةوزحيات باات كة ايالدةي بة هةناَي مةسةلةي فراكسيؤنةوة هةبَي  كة , زؤر سوثاس
, دادةخرَي  غةيري خاَلي ني امي نةبَي , بةاَلم لةسةر مةسةلةيةكي طش  كة دسة كرا ناو دةنووسرَية, نة بَي بة ئَي

بةهةر حاَ  من , منيش ئةوةم خوَيناؤتةوة بة حةديقةت, ثاشي ئةوة ئةوةي ناوي نةنووسراوة بؤي نيية دسة بكات
نة دانونَيكة نة , ويش ئةوةية ئةمة سوَيناة ئةدةبييةئة, تةنيا يةك ش  دةَلَيم ثَيش ئةوةي بيخةمة دةنطاانةوة

, كة سةرؤكي هةرَيم سوَينا دةخوات, سوَيناَيكة ئةدةبيية, نة يةكَي بَلَي  سةرؤكي هةرَيم وا دةكات يان نا, مول ةمة
منيش بة  ,ااتي ة نا, ئةوةي دانون تَيبطاتن, هةموو شتَيك مول ةمة بةو سوَيناة, ئةدةبييةن, ئةخالديةن, معنةويةن

هةرَيني كوردستان , بةاَلم ئةوة هةرَيني كوردستان نيية, ااتي ةي خؤم دةَلَيم هةرَيني كوردستان لة حةمرينةوة تا ئَيرة
, كةركووكيان جيا كردؤتةوة, مي انية لة بةغااوة بؤ ئةو سَي ثارَي طاية دَي , ئَيستا لة دانوني تاَ  ئةو سَي ثارَي طايةية

, دونصولي ئةمريكي لة كةركووك جياوازة, ة تا ئةو لةح ةية هةرَيني كوردستان بةو شَيوةية بَي دنياش لةطةَ  ئَينةي
بؤ لَيرة , ئةطةر ئَيرة بة هةرَيم ب انن, تا هاتوون لَيرة مةكتةبيان كردؤتةوة, هي توركيا هةروةها, هي بةريتانيا هةروةها
ئَينة ئَيستا هةموومان بة ئاسانرتين شَيوة , نةك رةغبةت, لةبةر ئةوةي هةر لةحةزةي ويستنان, مةكتةبيان كردؤتةوة

دةتوانني بَلَيني هةرَيني كوردستان بري  ية لة سنوورةكةي لة فالن شوَين بؤ فالن شوَين ئين اشي , بة ثَينج دةديقة
هيض ئيلتي امَيكي  ,ئةطةرنا فةردَيكي ئةوتؤ ناكاتن, بةاَلم ئةوةناةية دانونةن بؤ ئةوةي مول ةم نةبَية, لةسةر دةكةين

بؤية دةخيةينة , بةس من دةَلَيم تةنيا ناحية ئةدةبييةكةي دةَلَيم, ضؤني دةَلَين واي لَي دةكةين, طةورةش نيية بؤ ئَينة
 .كاك شَيخ ئةطةر خاَلي ني ام  هةية, بةهةردوو حاَلتيةوة, دةنطاانةوة
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 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

لةبةر ئةوة من , ضؤن ئاطادار بوون لة وةزاةكة, من لَيرة ثرسيارةكةم ئةمةية, ياساي تاَ  كة  جةناب  باس دةكةي
كة ثَييان , كة تةحاياي سنووري كوردستاني كرد بَي , ئايا ثةرلةماني كوردستان ياسايةكي هةية, ثرسيارةكة دةكةم

كة تةحاياي سنووري , كة ئَيستا لَيي دانيشتووين, ةم ثةرلةمانةئايا ئةو ياساية دةرضووة ل, طوت كوردستاني اَيرا 
 .سوثاس, يان نا, كوردستاني اَيرادي كرد بَي 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
بةاَلم , ياسايي نيية, بةاَلم منيش موتابعةي دةكةم, هةرضةناة لة رووي دانونةوة لَيك دةداتةوة, ياسا نيية, زؤر سوثاس

ثرؤ ةية مونادةشة , نةبؤتة دانون, ثرؤ ةي هةرَيني كوردستان هةية, لة ثرؤ ةي دةستووردا, هةيةثرؤ ةي دةستوورمان 
,  لةبةر ئةوة ناتوانني بَلَيني مول ةمني ثَيي, بةاَلم نةكراوةتة دانون, كراوة لةاليةن ح بة سياسيةكان دراوةتة ثةرلةمان

, ئَيستا دوو سَي وشة هةية لة سوَيناةكة ئةسَلةكة هاوواَلتية, وةئَيستا دةخةينة دةنطاانة, هَيشتا اَيرا  نةبؤتة فياراَ 
تكا لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم  كَي موافيقة كة شةاب بَي  لة جياتي هاوواَلتي دةستيان بةرز , ثَيشنيارةكة شةابة

بةزؤربةي , زؤر سوثاس, دةستيان بةرز بكةنةوة, كَي موافيقة هاوواَلتي وةكو خؤي مبَينَيتةوة, زؤر سوثاس, بكةنةوة
يةكةميان دةَلَي  , دوو ثَيشنياريش هةية, لة ئةسَلةكةدا كوردستان هاتووة, بةنيسبةت وشةي كوردستان, دةنط وةرطريا

كَي تةئياي ثَيشنياري يةكةم دةكات كة , دووةميش ئةوةية دةَلَي  ببَيتة كوردستاني اَيرا , ببَيتة هةرَيني كوردستان
كَي تةئياي ثَيشنياري دووةم دةكات كة , زؤر سوثاس, بَيتة هةرَيني كوردستان دةستيان بةرز بكةنةوةدةَلَي  كوردستان ب

كةواتة لة سوَيناةكة , بةزؤربةي دةنط وةرطريا, دةَلَي  كوردستان ببَيتة كوردستاني اَيرا  دةستيان بةرز بكةنةوة
ئَيستا دةنطاانةكة , َيروان بطةَرَيينةوة سةر ئةسَل تكايةكاك ش, هاوواَلتيةكة دةمَينَي  و دةبَيتة كوردستاني اَيراديش

 .نةصةكةي دوايي ثاش ثَيشنيارةكة خبوَينةوة تكاية, لةسةر هةموو سوَيناةكة دةكةين
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 :سوَيناةكة بةم شَيوةية دةبَي , ثاش ئةو تةاايلةي بةسةر سوَيناةكة هاتووة

اقسم باهلل العظيم بأن أحافظ على حقوق ومكتسبات ووحدة ومصاحل مواطك كوردستان العراق وأن أؤدي مهامي بصدق )
 (.وإخالص

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .خاَلي ني امية فةرموو

 :سعيا خمنوري طاهربةَرَي  غ ور 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

يان , دواتر ثَيشنيارةكة خبرَيتة دةنطاانةوة, وةكو خؤي خبرَيتة دةنطااندةبَي  يةكةم جار ماددةكة خبوَينارابايةوة 
, بؤضوونَيك دةَلَي  اَيرادي بؤ زياد بكرَي , دوو بؤضوون نيية, دوايَيش سَي بؤضوون هةية, ثَيشنيارةكة خبرَيتة دةنطاان

دةبَي  بةو شَيوةية خبرَيتة , وردستانبؤضوونَيكيش دةَلَي  بكرَيتة هةرَيني ك, بؤضوونَيك دةَلَي وةك خؤي مبَينَيذةوة
 .سوثاس, دةنطاان

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
ثاشان كوردستان , هاوواَلتي مايةوة, ئَينة هاوواَلتي و طةنان خستة دةنطاان, ئَينة هةر سَي بؤضوومنان خستة دةنطاان
كوردستاني اَيرا  , ادنان خستة دةنطاانثاشان كوردستان و كوردستاني اَير, يان هةرَيني كوردستامنان خستة دةنطاان



 89 

خراية دةنطاان , كوردستان بة تةنيا لة ئةسَلةكةي هاتبوو, لةبةر ئةوةي هةرسَي خراية دةنطاان, زؤربةي دةنطي هَينا
 .بةَلَي كاك حمةمةد فةرةج, ئَيستاكة تةواو بوو, يان بكرَيتة كوردستاني اَيرا , طومتان كوردستان مبَينَيتةوة

 :حمنا فرج ادابةَرَي  
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

نيو سةااتَيك , مةسةلةن سةاات و نيوَيك, يةاين ني امَيكنان هةبَي , (4)ةوة بؤ كاتذمَير (01)مةسةلةن لة كاتذمَير 
 .لةطةَ  رَي ماا, ئَينة ئَيستا لةم ناوة بةرطة ناطرين, ثشوو باةين

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
ئةطةر مَيوانةكانيش هاتن كة لة بةغااوة , مَيوانيشنان دَي , دةضني ثشووَيك دةدةين, او بكةينبا ماددةيةكي تر تةو

, كة دةَلَي  ئةو ماددةي دادَية مونادةشةي زؤري لةسةرة, رةئيةك هةية, هاتوون لةطةَليان ضارةكة سةااتَيك دادةنيشني
نيو سةااتي تر , يو سةااتَيك ئيسراحةت وةربطرنحةز دةكةن ن, بة ضارةكة سةااتَيك يان نيو سةاات تةواو نابَي 

 .دَيينةوة
 

 ثاش ثشوو
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 مارةيةك لة ئةنااماني ثةرلةمان ثَييان واية ئةو , كؤبوونةوةكةمان بةردةوام دةبَي , بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
نةبوو و تَينةطةيشتبوون و تةصويتيان كرد لةسةر تةصوي  لةسةر كرا وزوحي تيادا , ماددةيةي كة مونادةشةمان كرد
ئةمةش حةدَيكي تةبيعي ية كة ئةطةر تَينةطةيشتنب حةدي خؤيانة  مارةيةك كة دة , شتَيك ثَيش ئةوةي تَي بطةن

ئةو ماددةية دووبارة بكرَيتةوة بؤ , لةبةر ئةوة دةخيةمة دةنطاانةوة, كةسن لةوانةية زياتر بن كة سي وشةش و دسورن
دةشة و شةرحي بكةين و ثاشان بيخةينة دةنطاان ئةطةر موافيقن دووبارةي بكةينةوة فةرموون دةستتان مونا

سي ودوو كةس كة , من تةبعةن دةستم بةرزكردةوة ئيحتريامةن لةبؤ ئةو سي ودوو كةسة, بةرزبكةنةوة؟ ئةكسةريةتة
فيعلةن دةبواية زياتر شةرح بكرَي  و دايرةكان  دَيينة سةر ماددةكة و, ئين اي كردبوو كة تَينطةيشتوونة حةدي خؤيانة

بةآلم سي و دوو كةس الي وزوحي نةبَي و دةنطيشي , من بة الي خؤمةوة وزوحي هةية, ضيية و ئينجا خبرَيتة دةنطاان
فكرةكة يةكةم جار دةخوَيننةوة , حةدي خؤيةتي كة دةنطةكةي بة بةالش نةَروات و ئيعادةي نةزةر بكرَيتةوة, دابيَ 

ئةطةر , ئةوة دانونَيكي تايبةتة بة سةرؤكي هةرَيم بةو شَيوةية هاتووة و ئيقرتاحات كراوة, ةرحَيكة كة نودتةي ني امةش
بةآلم ئةطةر , لة سوَينا خواردنةكة ناوةكةيان نةهَينا, هةرضةناة هةناَيك طلةييش هةية, بؤ خؤمان با ئةوة باش بوو

ئةمة سوَيناَيكة بؤ , خواردووة ئَينة مول ةمني بةو سوَيناةي كة خواردوومانةئةوة راستة سوَينامان , بؤ ثةرلةمان بَي 
 .فةرموو كاك اومسان, سةرؤكي هةرَيم دةخيوات وثَيي مول ةم دةبَي 

 :اباا  دادر عثمانبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ثاشرت ئذةو  , اان و تةصوي  لةسةر بكرَي من ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة ئةو ماددةيةي كة هةية وةكو خؤي خبرَيتة دةنط
 .سوثاس, ياخود بة ثَيضةوانةوة, صياغةيةي كةدةنووسرَي ئةويش خبرَيتة دةنطاان

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, ئةوة لَيرة دانونيية لة تةنيشتةوة ثَيم دةَلَي نابَي, فةرموو نودتةي ني ام, ئةوة نابَي كاكة

 :بةَرَي  حمنا ادا صاحل
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينذة رَيذ  لةوئيتي اداتذة    , ضونكة ياساكة هةمووي ئيتي ادي سياسذيية , ئةطةر ئةوة وةكو ياساييةكة ئيتي ادي سياسي بَي
نظباي  )ضذونكة  , ني امذي نييذة  , ئةطةر ني امذي بَيذ   , ئةطةر ئةوة لة زميين ئيتي اداتي سياسية مومكينة, سياسية دةطرين

دووةم , ئذيرت مونادةشذة نذابيَ   ( جيوي اعادة مناقشة أي موضبوع ا حصبرها  ال )دوو حاَلةتي هةية يةكَيكيان  (ادارة اجللسات
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, ئيرت ئةطةر شةك لة اذةدةدي موصذةوةتني هذةبيَ   , تةنها تةصوي  دةبَيتةوة ئةطةر شةك لة اةدةدي مصةوةتني هةبَي 
, ضونكة لة زميين ني امذي ئيذاارةي جةلةسذات نييذة    , وةئةطةر نا ئيعادةي تةصوي  زةدةتة دووبارة بَيتة, ئةوة دروستة

 .سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةكسذذةريةتي موتلذذة  وتيذذان ئيعذذادةي , يةكذذةم جذذار ئذذةوة تةصذذوي  لةسذذةر كذذراوة كذذة ئيعذذادة بكرَيتذذةوة يذذان نذذا , ببذذورة
حةدَيكي تذةبيعي  , َينةطةيشتني ضييةلةبةر رؤشنايي ئةوةي سي و سَي كةس وتي ئَينة دةنطنان دا بؤ شتَيك ت, بكةينةوة

سي و سذَي كذةس دةَلذَي مذن تةصذويتم      , هةر ئةوة نيية داواي ئيعادي نةزةر بكةينةوة لةو دةرارةي كة دامان, ية ئةطةر نا
, مذادام تَينةطةيشذتووة  , لةبذةر ئذةوة حذةدَيكي تذةبيعي يذة     , نةك تةاايلي بكذات , كرد بة بَي ئةوة ب امن نةصةكةي ضيية

بذةآلم كذة سذي و    , ئذةوة راي خؤمذة شةخصذي   , من خؤم راي خؤم كة وتومة, بطةيةنني ئةوجا تةصوي  بكةين زياتر تَيي
ئةوةي تَينةطةيشتبوون ئةوة بوو لة ئةصلةكةدا بؤتان , سَي كةس تَينطةيشتنب بؤيان شةرح دةكةين و دةخيةينة تةصوي 

مكتسبات ووحدة و مصاحل مواطك كوردسبتان و ان أؤدي  اقسم باهلل العظيم بأن احافظ على حقوق و ) دةخوَيننةوة دةَلَي 
ئذةطينا هاوآلتيةكذة وةكذو خذؤي مايذةوة كوردسذتان ببَيتذة        , خيالفةكة لةسةر ئةو كوردسذتانةية ( مهامي بصدق و اخالص

و لةسذةر ئذةو سذَي مودتةرةحذة دو    , كوردستاني اَيرا  يان كوردستان وةكو خؤي مبَينَيتةوة يان ببَيتة هةرَيني كوردستان
كذاك  , مذةال سذعاالاين  , ناويذان بنووسذة  , دوو كةس يان سَي كةس دسة بكات, كةس دسة بكات و ثاشان دةخيةينة تةصوي 

 .فةرموو, دوباد انر اباالردن, كاك خليل ابراهيم, كاك حمنا فرج, ناصح. د, حةمةي حاجي حمنود
 :بةَرَي  ثةخشان اباا  حسني

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يان دوو كةس لةطةَ  هةر فةدةرةيذةك دسذة   , كةم ئةوةية دووبارة ياني مونادةشةي هةموو شتَيك دةكرَيتةوةمن ثرسيارة

 .سوثاس, ياني تَينطةيشتم, دةكات
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تذةنيا لةسذةر وشذةي كوردسذتاني اَيذرا  يذان هذةرَيني كوردسذتان يذان كوردسذتان           , نةخَير دووبارة ناكرَيتذةوة مونادةشذة  
دوو , واتذذة ئةصذذَلةكةي كوردسذذتانة, تكايذذة زؤر لةسذذةري مذذةَرؤن و دووبذذارةي مةكةنذذةوة, ةتذذةنيا وةكذذو خذذؤي مبَينَيتذذةوةب

, شذةش كذةس داواي دسذةي كذردووة    , مودتةرةحي بةديل هةية ببَيتة هةرَيني كوردستان ياخود ببَيتة كوردستاني اَيذرا  
لةبذةر ئذةوةي   , ح و كذاك فذةرةج و كذاك اومسذاني بذاني مذاراني      ناصذ . د, من ثَيم واية دوو كةس دسة بكات يان سَي كذةس 

 :ناصح فةرموو. كاك د, دةبَي موختةصةر بَي  و كاك حةمةي حاجي حمنوديش واتة ضوار كةس
 :غفور رمضانناصح . بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي ديسذان نذةَلَين تَينةطةيشذتوونة     ,ببورن تؤزَيك روونكردنةوةي تَيااية لةسةر مةوزواةكة بؤ ئةوةي تَيي بطةين

لذذة , دا لذذةم ثةرلةمانذذة بَريارَيكنذذان وةرطرتذذووة 2112ي  7/00ئَينذذة لذذة رؤ ي , و كؤمذةَلَيكي تذذر بَلذذَين تَينةطةيشذذتووين 
ر كةواتة دةرا, كوردستانيش لة هةموو دونيادا دةستوور دةرةجة يةكة و دوايي دانونة و دوايي دةرارة و دوايي تةاليناتة

بة نيسبةت ئَينةوة وةكو ثةرلةماني كوردستان هةر دةرارَيك كة دةردةضَي  ئيلتي امي تَياا هةية ئينجا دةرارةكذةتان بذؤ   
دةرضذووة و بذة    7/00/2112ة لذة  (26)لةم ثةرلةمانذة دذةرارَيك دةرضذووة دةربذارةي  مذارةي دةرارةكذة       , دةخوَيننةوة

تذبين مشذروع   )ي هةر سي و شذةش ح بةكذة ثةسذةنا كذراوة لَيذرة ئذةَلَي       دواي ئةوةي را, ئيجناع دةرضووة لةم ثةرلةمانة
علبى االطبرا  الكردسبتانية املعنيبة     )لذة كؤتذايش دةَلذَي    , لَيذرة ئيل امذي دةكذات دةَلذَي سذَي خاَلذة      ( دستور ادلذيم كوردسذتان   

وةي وزوحي تَياا بَي  بذؤ  ئينجا دَيم دووش  كة جةناب  باس  كرد و بؤ ئة, ياني هةتا غةيري ثةرلةمانيش (االلتزاي بها
اقلبيم كوردسبتان و   ), نووسذراوة  (رانيا  اقليم كوردسبتان ,  تكون اجلمهورية العراقية من اوال و رانيا ) لَيرة دةَلَي  , برادةران

يضم حمافظات كركو  و السليمانية و اربيل و دهو  و االقضبية عقبرة و شبي ان و سبن ار و  لعفبر و يمبار و بعشبيقة و        
 0968سكي كلك من حمافظة موصل و قضائي خانقني و مندلي من حمافظة ديارب  بدودها االداريبة قببل عباي     ارقوش و ا
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ئيقلينذي  , ئةمذة دةربذارةي ئيقلذيم كذة دةَلَيذي ئيقلذيم كذوَي ئةطرَيتذةوة         (ي و املناطق االخرى ال   سكنها اكثريبة كورديبة  
بةآلم لة ثذرؤ ةي دةسذتوري هذةرَيم    , كوردستانيش هاتووة نةفسي ئةم ماددةية لة ثرؤ ةي دةستووري هةرَيني, كوردستان

يتكون شع  اقليم كوردستان من الكورد و اسموعبات  : املادة الرابعة)شةرح كراوة دةَلَي , مةسةلةي شةايب كوردستان كَيية
( لبيم كوردسبتان  ويقر هذا الدسبتور حقبوقهم ضبمن وحبدة اق    ( التوركمان و االشوريني والكلدان و االرمن و العرب)القومية 

 .سوثاس, بؤية تةئكيا دةكةمةوة شةاب بةهَي ترة, كةواتة ئةو برايانة هةموو بةشَيكن لة شةايب كوردستان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةبذةر ئذةوة ئةصذَلةن    , يةكذةم شذ  ئذةوةي دةسذتوور هَيشذتا ئيقذرار نذةكراوة و نةبؤتذة دذانون         , فيكرةكة طةيش  فةرموو
مونادةشذة لةسذةر وشذةي كوردسذتان يذاخود      , بؤتذة هذاووآلتي بَراوةتذةوة   , مونادةشذةي ئذةوة ناكذةين   شةابةكة بَراوةتةوة 

كوردستان بة , هةرَيني كوردستان بة ثَيي ئةو داوايةي ئةو سي و سَي كةسة كة داوايان كردووة مونادةشةي ئةوة دةكةين
 .كاك حمنا فرج فةرموو, ة هةرَيني كوردستانتةنيا وةكو خؤي مبَينَيتةوة يان ببَيتة كوردستاني اَيرا  يان ببَيت

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مذن لةبذةر ئذةوة ئذةو ثَيشذنيارةم كذرد       , ثَيشنياري مذن بذوو لةسذةرةتاوة   , ئةو ثَيشنيارةي ئيقليم و هي هةرَيني كوردستان
كذةركووك و ئذةو ناوضذانةي تذر     , َي ثارَي طاية دةطرَيتذةوة ئَينة ئةَلَيني سةرؤكي هةرَيم و هةرَيني كوردستان ئَيستا ئةو س

ئذذةَلَيني هذذةرَيني كوردسذذتان ئذذةو  , ئَينذذةي خذذةَلكي كوردسذذتان ئذذةو داوايذذة ئةكذذةين  , ئذذةوة داواي ئَينذذة نييذذة , ناطرَيتذذةوة
 انن كةركووك ئَيستا ئةطةر طةلي كوردستان ب, ياني ئةمة داواكارية بؤ دةستووري ئايناةي اَيرا , ناوضانةش دةطرَيتةوة

ئذذةوةش كذذة بَلذذَيني , بذذؤ هذذيض هةَلبذذذاردنَيك نايذذةن, لةسذذةر كوردسذذتان نذذابَي و ئذذةم داوايايذذةي ئَينذذة ماناكذذةي ئذذةوة نذذابيَ 
من ثَيم واية نةهاتنيان بؤ هةولَير يان بؤ شوَينَيكي تر , ئةمريكيةكان بؤية لة كةركووك دانيشتوون ماناكةي جياية لَيرة

, ئةطذةر هذةرَيني كوردسذتان ثايتةختةكذةي هذةولَير بوايذة      , رَي ماا دوو ئياارةي ثذارتي و يذةكَي   لةطةَ  , لةبةر جياوازي
ئةبوايذة  , لة دواي ئةمةوة كة هةرَيني كوردستان و حكومةتةكةي بوونةوة بة يذةك , ئةبواية ئةو دونصوليةتة لَيرة بواية

 .لةطةَ  رَي ماا, تانةضونكة ئةمة ثايتةخ  هةرَيني كوردس, دونصوليةت لة هةولَير بواية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك حةمة, سوثاس
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيوة هةردووكتان ئةناامي مةكتذةبي سياسذي هذةردوو    , مةسةلةي اَيرا  يان هةرَيم, من تةنها لةسةر خاَلَيك دسة دةكةم
نذة خؤتذان   , لذة كاميانذاا ئيتي ادتذان كذردووة    , ةشاا لة دوكان و لة صذةالحةديناا بذوون  ح بةكةن و لة هةردوو كؤبوونةو

 .سوثاس, با ئَينةش ئةوةي هةية بيكةين, ماناوو بكةن و نة ئَينة ماناوو بكةن
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيسذتاش لةسذةر هذةمان    , مذن ئذةو ئيعذتريازةم هذةبوو كذة ومت بذة تذةنيا كوردسذتان نذةبَي          , ضوار موداخةلةي باش بوون
, يذاني ئريانذيش دةطرَيتذةوة و توركيذاش دةطرَيتذةوة و سذورياش دةطرَيتذةوة       , ضونكة بة تذةنيا كوردسذتان بَيذ    , ئيعتريازم

لةوةي كة مول ةم بَي بةوةي كة دي اع لة كوردسذتاني  , بةآلم نيوةي شتةكان ئةطةر بَلَيي هةرَيني كوردستان رزطارت دةبَي
, لذذة نودتةكذذةي تذذر دوو تةفسذذريي جيذذاواز هةيذذة , مةاروفذذة هذذةرَيني كوردسذذتان ئَيذذرة دةطرَيتذذةوة ضذذونكة, ئَيذذران بكذذات

بذةآلم مذادام مودتةرةحةكذة    , دانونيذةن الي مذن وانييذة   , لةوانةية ئينسان لذة دَلذي خؤيذاا كوردسذتان بذة حذةمرين ب انذيَ       
وةكذو  , سةكة ئين ايان كردووة حةلي وةسذةتة هةرَيني كوردستان الي كاك حمنا فرج واهاتووة و برادةران و سي و سَي كة

صيغةكة وا دةخوَينرَيتةوة , مودتةرةحي يةكةم دةخيةمة دةنطاان لة جياتي كوردستاني اَيرا  ببَيتة هةرَيني كوردستان
وان اؤدي مهبامي  , اقسم باهلل العظيم ببأن احبافظ علبى حقبوق و مكتسببات و وحبدة و مصباحل مبواطك اقلبيم كوردسبتان           )
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كذذاك شذذَيروان مذذاددةي دة , ئةكسذذةريةتة, ئذذةوةي موافيقذذة لةسذذةر ئذذةو صذذيغةية دةسذذ  بةرزبكاتذذةوة( اخببالصبصببدق و 
 .خبوَينةوة

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 :املادة العاشرة

 :راره رئيل اإلقليم االختصاصات والصالحيات التالية
شرة أياي من  اري  سنها وله حق االعرتاض عليها كليا أو إصدار القوانني ال  يسنها اسلل الوطك لإلقليم خالجم ع: أوال

 .جزئيا و إعاد ها إرب اسلل العادة النظر فيها ويكون قرار اسلل بشأنها نهائيا
إصدار مرسوي بإجراء االنت ابات العامة للم لل الوطك لإلقليم   حالة حله أو انتهاء مدة دور ه االنت ابية خالجم : رانيا

 .مامخسة عشر يو
من ( مخسة عشر يوما)إصدار مرسوي دعوة اسلل الوطك لإلقليم إرب دورة االنعقاد األورب للدورة االنت ابية خالجم: رالثا

 اري  إعالن النتائج النهائية و  حالة عدي صدوره الدعوة إليه جيتمع اسلل  لقائيا   اليوي التالي من انتهاء املدة 
 .املذكورة

 :العراق مبرسوي   احلاالت التالية -لوطك لكوردستانحل اسلل ا:رابعا
 .إذا استقاجم اكثر من نصف عدد إعضائه-0
 .إذا مل يتم النصاب القانوني النعقاده خالجم مخسة و أربعني يوما من  اري  دعو ه لالنعقاد لدور ه االنت ابية األورب-2
 .ليةإذا مل رنح اسلل الثقة سلل الويراء لثالث مرات متتا-3
 .إذا ا  ايري النظاي االنت ابي للم لل وكانت املدة املتبقية لدور ه االنت ابية ستة اشهر فاقل-4

إصدار قرارات هلا قوة القانون بعد التشاور واال فاق مع رئيل اسلل الوطك وسلل الويراء لإلقليم وذلك عند : خامسا
ي فيه أو مؤسسا ه الدستورية مل اطر داهمة  هدد كيانه و عذر  عرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي او األمن العا

اجتماع اسلل الوطك على ان  عرض  لك القرارات على اسلل الوطك لالقليم عند اوجم اجتماع له فان مل  عرض او 
 .عرضت ومل يقرها اسلل يالت عنها الصفة القانونية

 .العفو اخلاص عن احملكومني: سادسا
 .دقة على احكاي االعداي او افيفها ارب الس ن املؤبداملصا: سابعا
 .اعالن حالة الطوارئ مبوج  قانون خاص: رامنا
دعوة سلل الويراء ارب االجتماع بشكل اضطراري عند االقتضاء ومناقشة املسائل احملددة ال  يعقد االجتماع من :  اسعا

 .اجلها و راسه هذا االجتماع
 .القوات املسلنة االيادية ارب االقليم عند االقتضاء اال مبوافقة اسلل الوطك لالقليمعدي السماا بادخاجم : عاشرا

 .اصدار مرسوي باستقالة سلل الويراء او الويير عند سن  الثقة من اي منهما: حادي عشر
شكيل الويارة اصدار مرسوي بقبوجم استقالة سلل الويراء اوالويير و كليفهم لالستمرار مبامهم حلني  : راني عشر

 .اجلديدة
 . عني اصناب الدرجات اخلاصة بناءا على  رشيح الويير امل تص وموافقة سلل الويراء: رال  عشر
 . عني احلكاي ورئيل واعضاء االدعاء العاي بعد  رشينهم من قبل سلل قضاء االقليم: رابع عشر

قوى االمن الداخلي وطردهم واحالتهم على التقاعد منح الر   العسكرية لضاب  القوات املسلنة لالقليم و: خامل عشر
 .وفق القانون
   .منح االومسة واالنواط مبوج  القانون: ساده عشر

ئذةويش ئةوةيذة بذة نسذبةت     , من راي ليذنةي ياسايي بة شذَيوةيةكي اذام بؤتذان اذةرز دةكذةم     , بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
و  اسعا و حادي عشر و راني عشر و رال  عشر و رابع عشر و خامل عشبر   اوال و رانيا و رالثا و خامسا و سابعا  و رامنا )

و تةئيياي دةدي ئةو فةدةرانة دةكةين كة لةو ماددانة هذاتوون و تذةنيا لذة    , هيض موالحةزةيةكنان نيية(  و ساده عشر
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شذذة راي ليذنذذةي ئذذةويش كذذة ئةطذذةر هاتينذذة سذذةر مونادة ( رابعذذا و سادسذذا)دوو فةدذذةرة ئذذةو موالحةزةيذذةمان هةيذذة لذذة  
بةآلم رةنطة هةناَي ئي افات هةبَي كة كردوومانة و اةرزي ئَيذوةي بذةَرَي  دةكذةين ئةطذةر موافيذق      , دانونيتان ثَي دةَلَيني

بوون ئي افةي دةسةآلتةكاني دةكذةين و لذة زميذين ئةوانذة تذةكلي ي رةئيسذي وةزةرا بذة موهنذةتي رئاسذةتي وةزةرا ئذةوة           
ئذةوة دةبَيتذة   , داخيل بكرَي و ئةطةر ثةرلةماني بةَرَي  ئيقراري كرد ئذةوةش داخيذل دةكذةين   داخيل نةكراوة و ثَيويستة 

مايذذةي ئذذةوةي كذذة تةسةلسذذولي فةدذذةرات بطذذؤَرَي و ئةطذذةر دةسذذتةي سذذةرؤكايةتي تذذةخويلنان بكذذات بذذة تةنسذذيق لةطذذةَ   
 .ماناائَينة دوايي تةسةلسولةكة دةستكاري دةكةين و لةطةَ  رَي , سكرتاريةتي ثةرلةمان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تةحايذاي  , ماددةي دةيةم ايالدةي بة دةسذةآلتي سذةرؤكي هةرَينذةوة هةيذة    , فةدةرة بة فةدةرة اةرةبيةكةي خبوَينةوة
إصدار القوانني ال  يسنها اسلل الوطك لإلقليم خالجم عشرة أياي من  باري  سبنها ولبه حبق     )كردووة و يةكةميان دةَلَي  

موختةصذةرةكةي  ( .ليها كليا أو جزئيا و إعاد ها إرب اسلل العادة النظر فيها ويكون قرار اسلل بشأنها نهائيبا االعرتاض ع
واتذة ئذةو   , دةرهَيناني دةوانني كة لةاليةن مةجليسي وةتةني و ئةنااماني ثةرلةمانةوة ئيقرار كذراوة لذة خياللذي دة رؤ    

, رؤكي هةرَيم خياللي دة رؤ  دةبَي ئينذ اي بكذات و دذوةتي دذانوني بذااتيَ     دةضَي  بؤ سة, دانونةي كة لَيرةوة دةردةضَي 
بذةآلم ئةطذةر   , بؤي هةية سةرؤكي هةرَيم ئيعترياز لةسةر فةدةراتي دانونةكة هةمووي بطرَي  و بيطةَرَينَيتةوة مةجليس

كذةس هةيذة   , ئينذ اي بكذات   ئذةو بَريذارة نهذائي دةبَيذ  و دةبذَي سذةرؤكي هذةرَيم       , مةجليس دووبارة بَرياري لةسةر بذاات 
 .فةرموو كاك كريم. لةسةر ئةو ماددةية بيةوَي دسة بكات

 :بةَرَي  كريم حبري اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضذونكة ئيصذااري   , لذة رووي دانونيذةوة وا ثةسذناترة   , بنووسذريَ ( تصذايق )ثَيم باشذة فةدذةرة يذةك لذة جيذاتي ئيصذاار       
 .سوثاس, تةنها ئةو موالحةزةيةم هةية, ةردةضَي دةوانني لةاليةن ثةرلةمانةوة د

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس فةرموو كاك تةلعةت

 :سيف الاين طلعت خضربةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ذا يكبون قبرار اسلبل بشبانها نهائيبا ا     )لة كؤتايياا ئذةَلَي  , ئةو نودتةيةي كة كاك كريم باسي كرد بةالي منةوة طرنط بوو
 .لةطةَ  رَي ماا, ئةطةر ئةو وشةيةي بؤ زياد بكرَي باشة( وافق عليه اعضاء اسلل باالغلبية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ناكرَي  لة , ضونكة ئةو مونادةشةمان زؤر كردووة لةسةر ئةوة, ببورن من ئيجازة بة خؤم دةدةم لة جياتي راي ياساييش

دذةرار مذةجليس ئةيذاات و دذةرارَيك بذة زؤرينذةي دةنذط دةدات و        , وصادةدة بكذات دوانيين دونيادا نيية سةرؤك كؤمار م
ئةوة زؤر مونادةشة كذراوة لذة نذاو مةكتذةبي     , ئةضَيتة الي ئةو ئيصااري دةكات تةانيني دةكةن و بؤ جَي بةجَي كردني

يةن سةرؤك كؤمذار هذةتا ئَيسذتا    موصادةدة لة ال, لة هةردوو ال جياوازي نةما لةكاتَيكاا لة دانونيةكامنان ثرسي, سياسيش
, لذذة بةغذذااش رةئذذيس مجهذذوري موصذذادةدة دةكذذات لةسذذةر دذذةوانيين ثةرلذذةماني اَيرادذذي هَيشذذتا دةسذذتوريش دانذذةنراوة   

بةنسذبةت  , و يصذارها رئذيس اهنهوريذة   , سوَيناةكة لة مةجليسي وةتةنيية, تةماشاي زؤر دةساتريمان كرد هةر ئيصاارة
ياني دةرارةكة كة طةَرايذةوة موالحذةزةي سذةرؤكي    , ياني زؤرينةي دةنطة,  ئةوة بةديهيةتةموالحةزةي مامؤستا اةباوَلآل

بذذة هذذةردوو , ئةطذذةر رةفذذ  كذذرا دذذةرار دةدرَي بذذة زؤرينذذة , هذذةرَيم دةكذذرَي و ئةطذذةر وةرطذذريا دذذةرار دةدرَيذذ  بذذة زؤرينذذة 
ئةطذةر تةصذوي  مذاددة    , دةي يةكذةم بذا بذَروات   ثَيم واية مذاد , كؤتايي دَي  دةراري ثةرلةمان, حاَلةتةكة دةطةَرَيتةوة بؤي

فةدةرة يةك كذَي موافيقذة   , بةَلَي, هةموو ثَيكةوة يان يةكة يةكة. كاك شَيروان راتان ضيية؟ فةرموو, ماددة لةسةر بكةين
 إصبدار مرسبوي ببإجراء االنت اببات العامبة للم لبل البوطك       )دووةم , وةكو خذؤي مبَينَيتذةوة؟ سذوثاس بذة ئيجنذاع وةرطذريا      

ياني بذؤي هةيذة مةرسذومَيك دةربكذات بذؤ      ( . لإلقليم   حالة حله أو انتهاء مدة دور ه االنت ابية خالجم مخسة عشر يوما
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ئةوةي هةَلبذاردنَيكي تازة بَي  بؤ هةرَيم لة كاتَيكاا ئةطةر مةجلسي ثةرلةمان حذة  بذوو يذاخود مذودةتي ياسذايي خذؤي       
ئةطةر حة  بوو يذان مذودةي   , كي تر نووسراوة بة ي مةرجَيك حة  دةبَي مةجليسي ثةرلةمانيش لة جَيطاية, تةواو بوو
ئذذةبَي سذذةرؤكي هذذةرَيم مةرسذذومَيك دةربكذذات بَلذذَي لةبذذةر ئذذةوةي مذذودةي ثةرلذذةمان تذذةواو بذذووة داوا دةكذذات  , تذذةواو بذذوو

ا دةس  بةرزبكاتذةوة  هةر كةس دةيةوَي موالحةزةي هةبَي و مونادةشةي بكات ب, هةَلبذاردن بكرَي  وةكو ئوصوَلي دونيا
بذة  , كذَي موافيقذة لةسذةر ئذةوة دةسذ  بةرزبكاتذةوة؟ سذوثاس       , كةس نييذة و دةخيةينذة تةصذوي    , يان بيخةينة دةنطاان

إصبدار مرسبوي دعبوة     )سذَييةم  . لةمةودوا دةخةينة ثاش سةاات يةك بؤ ئذةوةي بذة ئاسذاني وا برَيوَيذنن    , ئيجناع وةرطريا
ة االنعقاد األورب للدورة االنت ابية خالجم مخسة عشر يوما من  اري  إعبالن النتبائج النهائيبة    اسلل الوطك لإلقليم إرب دور

ئةمة ديارة تةبعةن ثذاش   .(و  حالة عدي صدوره الدعوة إليه جيتمع اسلل  لقائيا   اليوي التالي من انتهاء املدة املذكورة
, داوا لذذة ئةنذااماني هةَلبذذذَيردراوي تذازة دةكذذات كؤببنذذةوة  ئذةوةي هةَلبذذذاردن ئةجنامةكذةي دةردةضذذَي  سذةرؤكي هذذةرَيم    

ئةطذذةر ثذذاش ئذذيعالن كردنذذي نذذةتائيجي هةَلبذذذاردن داواي نذذةكرد ئذذةبَي ثذذازدةمني رؤ  ئةنذذااماني هةَلبذذذَيردراو خؤيذذان     
سردار , هيمخليل ابرا, كَي دةيةوَي دسة بكات لةسةر ئةو مةوزواة با ناوي بنووسني, كؤببنةوة و ئةو مةرسومة دةربَينن

 .كاك خليل فةرموو, سَي كةس دةيانةوَي دسة بكةن, اباالردن, هةركي
 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمذذة لذذة ثَيذذَرةوي نذذاوخؤي ئةجنومذذةن مذذاددةي سذذَي ئذذةَلَي  يذذاني دةيذذةمني رؤ  ثذذاش راطةيانذذاني ئذذةجنامي هةَلبذذذاردن   
ئةويش ببَيتة خياللي دة رؤ  تذا تذةوافيق لةطذةَ  ئذةوة     , ثَيم باشة تةوافقَيك هةبَي, ازدة رؤ دةبةستَي  و لَيرةش دةَلَي ث

 .سوثاس, بكات باشرتة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك سردار, سوثاس
 :بةَرَي  سردار صباح بوزو هةركي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لذة كؤتذايي دذانون اادةتذةن ماددةيذةك      , م دةمذةوَي تذةوزحيَيك بذاةم لَيذرة    بةآل, بةَراس  تَيبيين منيش هةمان تَيبيين ية

ياني ئةطةر ئةو فةدةرةية نةبَي ئةو , ئةوةي ديكة ئيلغا دةكرَي(   حالة اختالفها مع أي قوانني اخرى )دةنووسرَي دةَلَي 
 .سوثاس, تةنازواة نامَييَن لة نَيوان ثَيَرةوي ناوخؤي ثةرلةمان و ئةوة

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي  
 .فةرموو كاك اباالردن, زؤر سوثاس

 :رضابةَرَي  اباالردن ادا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةطةَ  رَي ماا, منيش هةر هةمان تَيبينيم هةبوو كة لَيرة ثازدة رؤ ة و لةوَي دة رؤ ة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئينجا ئَينة دةبَي , لةطةَ  نةبَي قوضي ن روونبكاتةوة بؤ ئةوةي تةناموالحةزةيةكي بةجَيية ئةطةر ليذنةي ياسايي بؤما
باشة ئةطةر موافقن ئةو ئيقترياحة تازة , ئةطةر ليذنةي دانوني صياغةيةكةمان بااتَي, ئةو دانونةش تةاايل بكةين

َيكي تر دةخيوَيننةوة جار, دةخيةمة دةنطاانةوة, هةية ئةَلَي لة خياللي دة رؤ  ثاشي دةرضووني نةتائيجي هةَلبذاردن
من  اري  ( مخسة عشر يوما)إصدار مرسوي دعوة اسلل الوطك لإلقليم إرب دورة االنعقاد األورب للدورة االنت ابية خالجم)

( إعالن النتائج النهائية و  حالة عدي صدوره الدعوة إليه جيتمع اسلل  لقائيا   اليوي التالي من انتهاء املدة املذكورة
كَي موافيقة لةسةر ئةو تةاايلة , ئةو ئيقرتاحة تازةية دةخةمة دةنطةوة, احي تازة ئةو ثازدة رؤ ة ببَيتة دة رؤ ئيقتري

العراق مبرسوي   احلاالت  -حل اسلل الوطك لكوردستان:رابعا, زؤر سوثاس, بة ئيجناع وةرطريا, دةس  بةرزبكاتةوة
ئةطةر . إذا استقاجم اكثر من نصف عدد إعضائه-0, حالةتانةي خوارةوة حة  كردني ثةرلةمان بة مةرسومَيك لةو:التالية
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إذا مل يتم النصاب القانوني النعقاده خالجم مخسة و أربعني يوما من  اري  دعو ه -2,نيوةي ئةنااماني ئيستيقالةيان كرد
ااماني هةَلبذَيردراو نةهاتنة ئةطةر نةيتوانَي كؤببَيتةوة لةبةر ئةوةي نيوةي ئةن. لالنعقاد لدور ه االنت ابية األورب

رؤ  هةر هةوَليان دا لة نيوةي زياتر ( 45)كؤبوونةوةكان مةسةلةن نيوةي زياتري نةهاتن بؤ كؤبوونةوةكان ماوةي 
. إذا مل رنح اسلل الثقة سلل الويراء لثالث مرات متتالية-3. غايب بوون سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية حةلي بكات

إذا ا  ايري النظاي االنت ابي للم لل وكانت -4.  ي نةدا بة مةجليسي وزةرا سَي جار لةسةر يةكئةطةر ثةرلةمان سيقة
بؤ منوونة ئَينة , ئةطةر ني امي هةَلبذاردن ثةرلةمان بَرياري دا بيطؤَرن. املدة املتبقية لدور ه االنت ابية ستة اشهر فاقل

, ئةطةر بَريارماناا بيكةينة دائريي, بايةتي و نسيبئةجمارة هةَلبذاردمنان كردووة لةسةر ئةساسي ليس  ح 
سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية داواي حةلي ثةرلةمان , مودةي ثةرلةمانيش شةش مانط كةمرت مابوو, ني امةكةمان طؤَري

يةكةم  ,ئينجا يةكة يةكة مونادةشة بكرَي  باشرتة, بكات لةبةر رؤشنايي ني امي تازة و ثَيَرةوي تازة هةَلبذاردن بكرَي  
 .نوري. فةرموو د, فةدةرة كةس خياليف هةية لةسةري

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, لةسةر يةكةم هيض موالحةزةيةكنان نيية, ئَينة لة ليذنةي ياسايياا بؤضووني تايبةتينان هةية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

اةفو , سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية حةلي ثةرلةمان بكات, ةنااماني ثةرلةمان ئيستيقالةيان دايةكةم دةَلَي ئةطةر نيوةي ئ
 .كاك كريم فةرموو تةنيا كةسي كة موالحةزةت هةبوو, لة نيوة زياتر

 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
اذا مل يتم النصاب القانوني النعقاده خالجم مخسة و ( )ب)فةدةرة , هيض ئيعتريازمان لةسةري نةبوو( أ)بةنسبةت فةدةرة 

اذا مل يتم النصاب القانوني النعقاده )ئَينة كرديتنانة ( اربعني يوما من  اري  دعو ه لالنعقاد للدور ه االنت ابية االورب
……) 

 :بةٍرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كة ئةطةر لة نيوةي زياتر لة ئةنااماني ثةرلةمان  كة دةَلَي, كاك كريم ئَينة تةنيا لةسةر فةدةرة يةك دسة دةكةين

 .فةرموو كاك كريم, سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية حةلي ثةرلةمان بكات, ئيستيقالةيان دا
 :بةَرَي  كريم حبري ابااللة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة ئيستيقالةكة( رلثى اعضاء)بكرَي بة , ثَيم باشة زياتر بكرَي 
 :ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن

, لةفةدةرةيةكي تردا دةَلَي نابَي كؤببنةوة ئةطةر نيصاب نةبوو نابَي  كؤببَيتةوة, لةنيوةي زياتر بوو نيصاب نامَييَن
ضونكة , ضونكة ئةو موالحةزةيةي كاك كريم داي ئي وةي نيية بيخةمة دةنط دان, فةدةرةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة

تكاية دةستتان , ةطةر موافيقن لةسةر فةدةرة يةك وةكو خؤي مبَينَيتةوةئ, هةية لةطةَ  فةدةرةيةكي تر قوضيتةنا
إذا مل يتم النصاب القانوني النعقاده خالجم مخسة و أربعني يوما من -)فةدةر دووة , بة كؤي دةنط وةرطريا, بةرزبكةنةوة

 .فةرموو ليذنةي ياسا(  . اري  دعو ه لالنعقاد لدور ه االنت ابية األورب
 :ي كنا  سعيا ب ازبةَرَي  اون

مامل يكن لظرو  استثنائية غري ) لة مابةيين دوودةوس( إذا مل يتم النصاب القانوني النعقاده-)راي ئَينة ئةوةية ببَيتة 
, مان البردووة(االوىل)و ئةو (  .خالجم مخسة و أربعني يوما من  اري  دعو ه لالنعقاد لدور ه االنت ابية األورب( متوقعة
 .سوثاس
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 :  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي
ئيقرتاحي دووةم كة دةَلي ئةطةر نيصابي دانوني نةبوو بؤ بةستين , بةَلَي ئيقرتاحي يةكةم وةكو خؤي مبَينَيتةوة

ئةوة , ياخود نةيانتواني بَين, كؤبوونةوةي يةكةمي لة ماوةي ضل و ثَينج رؤ دا واتة لة نيوةي زياتري ئةناامان نةهاتن
, يةكَيكيان دةَلَي وةكو خؤي مبَينَيتةوة, ئيقرتاحي ليذنةي دانوني دوو رايان هةية, بكاتدةتواني حةلي مةجليسةكة 

بةآلم ئةطةر ئةو ضل و ثَينج رؤ ة لةبةر زروفَيكي تايبةت , رايةكةي تريان دةَلَي ئةطةر بَيتو ئةو ضل وثَينج رؤ ة مبَييَن
كاك حمنا , َي دةيةوَي لةسةر ئةو مةوزواة دسة بكاتك, ئةطةر حاَلةتَيك كة شةَر بَي  يان مةشاكيل رووباات, بَي 

 .كاك حمنا  فةرموو, ناصح. كاك د, سوزان, طوَلناز, كاك حمنا فرج, حاجي حمنود
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بومةلةرزةيةك شتَيك , بَي ئينشائةَلآل شةَرو ش  نا, ئةطةر فةدةرةيةكي بؤ زياد بكرَي , من تةنها يةك موالحةزةم هةية
ئةطةر ئةوة نةبوو هةر خؤيان كؤنةبوونةوة ئةوة , يةك فةدةرةي بؤ زياد بكرَي  و بَلَي لةو حاَلةتة مبَييَن, لةو بابةتة
 .سوثاس, شتَيكي ترة

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هةميشة درَيذي بكاتةوة و دووري , نة مةتاتيةتي دانون بووةياني ئَينة ئةزانني لة كوردستاناا طةورةترين طرف  ئَي
ئَيستا ضل و ثَينج بيكةن بة , لةمةوال شتَيك بكةين نةيةَلني مةجا  دروس  ببَي  لةبةر درَيذكردنةوةيان, بكاتةوة

, دووردةخاتةوة ياني هةميشة رَيطة بطرين لةبةردةم ئةو ياسايانةي كة مةسةلةكان لة ئَينة, مانطَيك هةتا كةمرتيش بَي 
ياني , دةرار بوو دوايي شةش مانط ببَي  بة سيازدة ساَ , ئَيستا ئَينة طريؤدة بووين سيازدة ساَ  بووة شةش مانط
ضل , بؤضي دووردةكةونةوة, ئةو مةجاالنة هةتا كةم بكةينةوة, هةميشة مةجا  كةم بكةينةوة لةبةردةم درَيذ كردنةوة

مةجا  كةم بكةينةوة , بوو بة ئةناامي ثةرلةمان بؤضي نةيةت كؤببَيتةوة هةر كةسَي, و ثَينج رؤ  ضي دةكةن
 .سوثاس, لةبةردةم تةئسريي درَيذ كردنةوة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو خاتوو طوَلناز, سوثاس

 :بةَرَي  طوَلناز ا ي  دادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, م حساب بؤ ئةوة بكرَي  كة ئةسبابةكاني ئةو دواكةوتنة ضي بَي بةآل, مودةكة ئيشكالَيكم نيية لةسةر درَيذيةكةي
ضونكة ثةرلةمان , بؤ ئةوةي هؤكارةكان ضيية تاكو ئةو جةلسةية نابةسرتَي, لةطةَ  راي دووةماا ئةوة مبَينَيتةوة باشرتة

 .سوثاس, بةآلم ديارة رَيطر هةية, كة دوا هةَلبذاردن ئامادةي ئيش كردنة
 :ةجنومةنبةَرَي  سةرؤكي ئ

 .فةرموو سوزان خان
 :بةَرَي  سوزان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةو زروفة نةخرَيتة بةردةم مةوزواةكة, لةبةر ئةوة بنرَب بَي , زرويف ئيستيسنائي ئةتوانرَي زؤر تةفسرياتي بؤ بكرَي 
 .سوثاس
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 :رمضانناصح غ ور .بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, باشرتة با هيض حسابَيكي تري بؤ نةكرَي , هيض نةطؤَرَي  و هةر وةكو خؤي مبَينَيتةوة, هةر هةمان رام هةية منيش
, ياني باشة لة ماوةي ئةو ضل و ثَينج رؤ ة ئةو وةختة ئةبَي  جَي بةجَي بكرَي , ضل و ثَينج رؤ  نة كةمة و نة زؤرة

 .سوثاس, هيض ئيستيسنا دياري نةكرَي 
 :ؤكي ئةجنومةنبةَرَي  سةر

لةبةر رؤشنايي ئةوة , منيش موئةيام وةكو خؤي مبَينتةوة, مونادةشةكان ديارة و منيش تةوزحيَيك دةدةم, زؤر سوثاس
لة ي مةترسيةكاا هةية سةرؤكي هةرَيم , هةناَيك دسة هةية نةكراوة, بةآلم ئةوةناةية بَرَيك تةفسريي دةكةم, دسانةش

ئيعيتادي , تةبيعي كة زرويف ئيستيسنائي بَي , يتواني بةكاري بهَييَن كةي ناتوانَي كةي دةتوانَي  ئةو مادةية كة نة
, لة حاَلةتَيكاا مةترسي ح بَيك ئةطةر زؤرينةي دَييَن, زرويف شةَر دةبَي, داوا ناكات زؤر كؤببَيتةوة, خؤي تةدايم دةكات

ياني مةسةلةن , ؤرينةي هةية خؤي كؤدةبَيتةوةضونكة ز, ئةوة ئؤتؤماتيكيةن نايطرَيتةوة, سةرؤكي هةرَيم بؤي نةبَي
تا ضل و , فةرزمان كرد سةرؤكي هةرَيم ح بةكةي ئةو زؤرينةي نةهَيناوة و ئةوةي زؤرينةي هَيناوة ح بي خؤي نيية

ضونكة زؤرينةكة حازرة , ناتوانَي سةرؤكي هةرَيم, بةآلم ئةطةر زؤرينةكة كؤببَيتةوة, ثَينج رؤ  نةيتواني و حةلي دةكات
لةبةر ئةوة , ياني خؤي ئةكسةريةتةكة دةبَي و مةصلةحةتي خؤيةتي كؤدةبَيتةوة, ئةطةر كةمينةش بَي , لةوَيناةر

با نةصَيكي , وةكو مانةوةي تةبيعي ية بة دوةتة و لة ئَيستاوة موبةريرات نةهَيناو و ئةوجارة ضوار مانط تاخري بووة
لةبةر ئةوة ئةو ئيقرتاحة , هةوَ  دةين بؤ ئةو كؤبوونةوة, ةموومانوابَي  حةلةكي داتيع بَي  بؤ ئةوةي مول ةم بني ه

ئةو ئيقترياحةي دووةم كة دةَلَي ئي افة بكرَي  زرويف ئيستيسنائي و يا شةَرو ش  وا حةدي خؤيةتي , نيواونيوةية
ئةطةر , كنان بااتَيو ئةطةريش ليذنةي دانوني سةحيب دةكات با راية, كَي موافيقة تةاايلةكة بكةين, بيخةينة دةنطةوة

لةبةر ئةوة نةصةكة وةكو خؤي دةخيةينة دةنطاان تةنها , ليذنةي دانوني سةحيب كرد, سةحيب ناكات دةخيةينة دةنطاان
اذا مل يتم النصاب القانوني النعقاده خالجم مخسة و اربعني يوما من )واتة نةصةكة واي لَي دَي  , مان البرد(اوىل)وشةي 

 .فةرموو كاك شَيخ, (لدور ه االنت ابية اري  دعو ه لالنعقاد 
 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم ماددة دوو , هةرضةناة هةردوو ماددة هاتووةتة خوارَي و نابي بطةَرَيينةوة بؤ ماددة يةك و دوو و سَي و ئةواني تر

ئةطةر لَيرة كةسَيك ثرسيارَيك بكات بؤ ئَيرة ثازدة رؤ ة و بؤ , دة رؤ  لة ثازدة رؤ  دانراوة و لة ماددة سَي ئَينة كردمانة
إصدار مرسوي بإجراء االنت ابات العامة للم لل الوطك لإلقليم )دووةم كةدةَلَي , ئايا جةواب ضي دةبَي , ئَيرة دة رؤ ة

إصدار مرسوي دعوة اسلل )َلَي وسَييةميش دة,  .  حالة حله أو انتهاء مدة دورة االنت ابية خالجم مخسة عشر يوما
من  اري  إعالن النتائج النهائية و  حالة عدي ( عشرة اياي)الوطك لإلقليم إرب دورة االنعقاد األورب للدورة االنت ابية خالجم

ي تر بوو يةكَيك بوو بة دة رؤ  و ئةو .صدوره الدعوة إليه جيتمع اسلل  لقائيا   اليوي التالي من انتهاء املدة املذكورة
 .سوثاس, بة ثازدة رؤ 

 :بةرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لةوَيناةر نةصَيك , ئةوةي كردمانة دة رؤ  بؤ ئةوةي لةطةَ  ئةم دانونةي ثةرلةماني خؤمان بطوجنَي , دووش  جياوازة

ةي خيالف نةبَي  بؤ ئةو, هةية دةَلَي كة هةَلبذاردن ئيعالن كرا ثاشي هةَلبذاردن بة دة رؤ  ئاخر ش  دةبَي كؤبوونةوة
إذا مل رنح اسلل الثقة سلل -)ببورن سَييةم , ئَينة دةضينة ضوارةم ديسان لة زمين دةسةآلتي سةرؤك. لة هيناا

كاك , كَي دةيةوَي دسة لةسةر ئةو مةوزواة بكات, مودتةرةحَيك هةية ئةو خاَلة البارَي ( .الويراء لثالث مرات متتالية
. كاك د, كاك ااد , خاتوو طوَلناز, كاك مجا , كاك حمنا حاجي حمنود, ضنار خان, دسة بكاتتاريق و كَيي تر دةيةوَي 

 .فةرموو كاك تاريق, تةواو داخرا, كاك حامت, كاك دلَير, كوَيستان خان, كاك خليل ابراهيم, نوري
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 :حمنا سعيا جامياز طارقبةَرَي  
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مل رنح اسلل الثقة سلل الويراء لثالث مرات )دةبَي تةوزيح بكرَي  بةراي من , ر هةَلاةطرَيئةو بَرطةية بَروا بكةم زؤ
, ضةنا سةرؤك وةزيران بَي , ضونكة يةك سةرؤك وةزيران نةبَي(  شكيالت خمتلفة)بكرَيتة ( مرات متتالية( )متتالية

 .سوثاس, تةشكيلةكة بَي  باشرتة, كةسَيك بَي بةَلكو ضةنا , نةوةك هةجنةتَيك بكةن لةبةر ئةوةي كةيةك كةس بَي 
 :بةَرَي  ضنار سعا ابااللة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية كاتَيك ثةرلةمان داوا لة سةرؤكي , من بة ثَيضةوانةي دسةي ئةو برادةرةم كة داوا دةكات ئةو خاَلة نةمَييَن
َيكيان ئةطةر خةلةلي تَياا بَي  و رةف  كرا جاري دووةم ئةطةر كة جار, وةزيران دةكات وةزارةتةكةي خؤي تةشكيل بكات

ثَيم واية ئةطةر جاري سَييةم رةف  بكرَي ئةوة خةلة  لة خودي ثةرلةمانةكةية كة زؤر لة ناو يةكرت , ديسان رةف  كرا
رةنطة ئةطةر حة  , بؤية ئةم ثةرلةمانة ثَيويستة زؤر بة زوويي حة  بكرَي, تةشةنوجن و توشي صراع وناكؤكي هاتوون

 .سوثاس, نةكرَي كَيشةي تر دروس  بيَب و ئياارةي ئةو وآلتة زؤر سةدةت دةبَي
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ياني ئةو , يةكَيك لةوانة بؤ منوونة ئةجنومةني وةزيران, بةَراي من ئةو مةوزواة دوو سَي حاَلةتي جيا جياي تَيااية
ئةجنومةني وةزيران ئةو يةكةم , داوا دةكات بؤ منوونة مودير اامَيك الببةن, داوا دةكات يةك وةزير الببةنثةرلةمانة 

واتة ثةرلةمان بؤ , لة دواي سَي جارةكة هةر وازي لَي ناهَييَن, جار تةكلي ي لَي دةكات و رةئيسي وزةرا تةكليف دةكات
ةس بة تةنها ئةبَي ئيصراري لةسةر بكرَي و ئةبَي ثةرلةمان حة  ئةوة خاَلَيكة بؤ يةك ك, يةك كةس دةبَي حة  ببَي 

داوا , ئينجا من ثَيم واية هةناَي وردة كاري لَي بكرَي و ئةو داوايانة لةسةر كَيي داوا دةكات و لةسةر ضي دةكرَي , بكرَي
ةزيران بؤ منوونة ئيصرارة و بؤ منوونة دي اع لة كَي ئةكرَي  ئةو كاتة لة ئةجنومةني و, لة ثةرلةمان لةسةر ضي دةكات

بةآلم ئةو وةزيرة مومكينة , ئَينة داوا دةكةين وةزيرَيك بَي  بؤ ئَيرة لةبةردةمي ثةرلةمان شتةكاني خؤي بَلَي 
ئايا ئةبَي لةسةر يةك كةس يان لةسةر يةك , واسيتةي هةبَي و ش  هةبَي و بَروا دوو سَي جار داوامان لَي بكةنةوة

 .سوثاس, من ثَيم واية تؤزَيك زياتر مونادةشةي بكةين باشرتة, ة  بكرَي موشكيلة ثةرلةمان ح
 :بةَرَي  مجا  حمنا داسم

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةبَي رةخنةكاني مةدبو  بن و , بةَراي من ئةطةر مةجليسي ثةرلةمان رةخنةي هةبَي لة وةزارةتَيك كة تةشكيل دةكرَي

ئةطةر لة حاَلةتَيكاا كة ئيصرار بكات لةسةر شتَيك كة , بة مةجليسي وزةرا بكات دةستنيشاني بكات و بتوانَي دةنااةت
, من لةطةَ  ئةوةدام كة ئةو خاَلة مبَييَن وةكو خؤي, مةفعولَيكي واديعي نةبَي  حةدي ئةوةي هةية كةحة  بكرَي 

 .سوثاس
 :بةَرَي  طوَلناز ا ي  دادر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر , سَي مانطة دانيشتين ثةرلةمان داخراوة بةدةس  كؤمةَلَي كَيشةوة, تةجروبةيةكاا تَيثةَرينئَينة بؤ خؤمان بة 

ئةطةر بةو كَيشانة , سةرؤكي هةرَيننان هةبواية ئةم ثةرلةمانة حةدي شةراي بوو كة مانط ونيوَيكة حة  بكراباية
يان ئةو بةناة زيادةية بؤ ئةوةي كَيشةي , دامطرييةئايا لة ضوار ساَلي داهاتووي تردا ئَينة ئةطةينة ئةو سة, بضينةوة

 .سوثاس, ترمان زياد نةبَي ئةو بةناة نةمَييَن
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 :بةَرَي  ااد  حمنا امني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 دةسةآلتي ياسادانان و دةسةآلتي تةن ي ي ياني ثشَيوي, ئةم فةدةرةية وامان لَي دةكات كة لةوآلتاا دوو دةسةآلمتان نةبَي
 .سوثاس, من ثَيم باشة ئةو فةدةرةية هةَلبطريَي, دروس  دةكات لة وآلتاا

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مةبةس  لةم ثةرةطرافة ئةوةية ئةطةر هاتوو سةرؤكي هةرَيم ثَيشنيازي ناوَيكي كرد بؤ ثةرلةمان كةوا باوةَري ثَي 
بؤ جاري , جارَيكي تريش داواي لَي كردةوة ثةرلةمان هةر باوةَري ثَي نةدا, وةَري ثَي نةدابةآلم ثةرلةمان با, بارَي 

بةشَيك باس , ثاش ئةوة مايف ئةوةي هةية كةوا بَرياري هةَلوةشانةوةي ئةو ثةرلةمانة باات, سَييةميش هةر بةو جؤرة
كةوا بةنيازن تةشكيل بكرَي  لة جياتي سةرؤكي لةوة دةكةم سةرؤكي ثةرلةمان ناوَيك دةطؤَرَي  رةنط بَي لةو كابينةي 

بةآلم لة , ئةويش بةو جؤرةية وةكو ئةوةي يةكَيكي ترة, ثةرلةماني ثَيشنياز كراو يةكَيكي تر ثَيشنياز دةكرَي 
مةبةس  ئةوةية لَيرة بةم ضةشنة ثةرلةمان ناضار دةكرَي  بؤ ئةوةي دةنط بةو كابينةية , حةديقةتاا هةمان كابينةية

 .سوثاس, هةرضةناة كةوا سَي جار لةسةر يةك بَرواي ثَي نةداوة باات
 :بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤية ناكرَي  لةبةر ئةوةي شةخصَيك كة نةتوانَي حكومةت , من ئةَلَيم ثةرلةمان لةاليةن خةَلكةوة هةَلبذَيردراوة
بؤية رام واية ئةو فةدةرةية , ئةجنومةن نةبَي  ئةجنومةنةكة هةَلوةشَيتةوة يان ئةو حكومةتة بة دَلي, تةشكيل بكات
 .سوثاس, باشرت واية البربَي  ئةطةر ال نةدرا بة تةاايلةكةي كاك تاريق بَي , يان البربَي 

 :سكرتَيري ثةرلةمان/ بةَرَي  فرس  ادا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

نابَي ئَينة بياايةت بة سوئي نيةت مةوادةكان ( االصل حسن النية)لة دانون هةية دةَلَي  بةراي من يةكةم جار مةباةئَيك
اةالدةتَيكي يةكجار زؤري هةية لةطةَ  مةباةئي , دووةم ئةو ماددةية خةل يةكي تارخيي دانوني هةية, تةفسري بكةين
وةكو ئةوةي كة مةباةئي , ةف يؤن دةبينمبرادةران دوور نيية وا تَيبطةن وةكو منيش زؤر جار لة تةل, فةصلي سوَلتة

فةصلي سوَلتات ئةوةية هةموو سوَلتةي تةشريعي و تةن ي ي بة تةواوي لَيك جياواز بن كةس تةدةخو  لة ئيش وكاري 
غايةتيشيان ئةوة بوو كة , تةبعةن ئةو مةباةئة بةو مةفهومية هةبوو لة فةترةي سةورةي فةرةنسي, ئةوي تر نةكات
دووةمني تةماشايان كرد هةر , تةجاوز لةسةر سوَلتةي تر نةكات هةستان جياوازيان كرد بة تةواويهيض سوَلتةيةك 

لةبةر ئةوة مةفهومي مةباةئةكة طؤَريان لة مةباةئي فةصَلي سوَلتاتي , سوَلتةيةك لة جَيطاي خؤي بووة ديكتاتؤر
ةرلةماني لةسةر ئةساسي تةوازن و هاريكاري وايان لَيكردن كة ني امي ث, موتَلة  و جاما بؤ فةصَلي سوَلتاتي مةرن

بةس مةباةئي حةلي ثةرلةمان بة سوَلتةي , مةباةئي مةحني سيقة بة ثةرلةمانيان دا, بةَرَيوة بضَي  ضيان كرد
غايةتيان ثَي ضي بوو؟ غايةتيان ثَي ئةوة بوو هيض سوَلتةيةك توغيان نةكات لةسةر سوَلتةي تر وةكو , تةن ي يان دا
تةبعةن دةوَلةتةكاني تر لةسةر ش  , ةي بة مةنعي سيقة ئةويش تةهايات دةكات بة حةلي ثةرلةمانتةهاياي بك

ضونكة هةر , لةسةر ش  بةسي  سيقة حةجب دةكةن و نةثةرلةمان حة  دةكةن, تافيه و بةسي  ئةو شتة ناكةن
ينة بة شكلَيكي غةَلةت بةكار بَينَي  ئةو سيالحةي موتةواز, ح بَيك ئةكسةريةتي هَينا بَي  يان ئةدليةتي هَينا بَي 

ضونكة , خةَلك دةنطي ثَي نادات, مستةواي ميللةتيان لة مستةوايةكي واية دوايي ئةو ح بة خةسارةت دةبينَي 
زؤر كةس ئةوة بة ئاساني بةكار , اةمةليةي ئينتيخابي لة هةر دةوَلةتَيك بة سةدان مليؤن دؤالر تةكليف دةكات

ئَيستا ئيتيجاهَيكي وا هةية لة , حكومةت بة خؤي موحاوةلة دةكات ثةرلةمان سيقةي ثَي نةدات و زؤر جار, ناهَينَي 
ضونكة شرؤياةر تةودوع دةكات ئةطةر ئينتيخابات بكرَي , ئةَلنانيا نيازيان هةية وابكةن ثةرلةمان سيقةي ثَي نةدات

واي لَي نةكةين كة وةكو بة سوئي نيةت  ئةو مةوزواة بةَراي من ئَينة, جارَيكي تر ئةغلةبيةتي زياتر بَينَي 
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دةت واي لَي , بةكاربَينرَي  موجةرةد رةئيسي دةوَلةت ردي لة وةزيرَيك بَي  واي لَي بكات كة ثةرلةمان حة  بكات
نة بؤ ئةشخاصي , داميةن خةَلك ئينشائةَلآل ميللةتي ئَينةش واي لَي دَي  دةنط بؤ بةرنامةي ح بةكة باات, نايةت

بةآلم ئةطةر طةيشتينة مستةوايةكي باش , راستة لَيرة دانوني ئَينة بة جياوازي دَي  سيقة وةردةطرَي, بااتوةزيرةكان 
لة وةاي سياسي من دةنطي خؤم بة وةزيرَيك دةدةم ئةطةر زانيم بةرنامةكةي راس  و دروستة و بةرنامةجي ئةو 

كردن رةئيسي دةوَلةت و ئةح ابةكان تةدايري لةدةوَلةتةكاني تر شروتي نيية بؤ حة  , حكومةتة راس  و دروستة
ئةطةر تةماشايان كرد مةوزواةكة لة مةصلةحةتيانة و ئةغلةبيةتيان هةية لة ثةرلةمان دةتوانَي , مةوزواةكة دةكةن

ثةرلةمان خؤ دوور نيية كوتلةكاني ناو ثةرلةمان داواي لةرةئيسي وزةراي خؤيان بكات يان داوا لة رةئيس , حةلي بكات
, دوور نيية تةودوع بكات وةزاي باشرت دةبَي , ةت بكات ئةطةر نةفسي ح ب بَي  ثَيي بَلَي ثةرلةمان حة  بكاتدةوَل

, ماناي ئةوةية كة ئةزمةيةكي وزاري لةو دةوَلةتة هةية, دوو مةوزواَيك واي لَي بَي  سَي جار سيقة بة حكومةت نةدات
لةو حاَلةتة ئةبَي هيض , اشاي هةموو راي فودةهاي دةستوري بكةنباشة مادام ئةزمةي وةزاري لةو دةوَلةتة هةية تةم

ئةطةر هاتوو راي ثةرلةمان دروس  بَي  خؤ ئةو ح بة , ضارة نيية تةنها رةئيسي دةوَلةت ئيحتيكام بؤ دةوَلةتةكة بكات
نةي ناو ثةرلةمان ئةطةر راي ثةرلةمان غةَلةت بَي  ئةو ح با, جارَيكي تر بةسةر دةكةوَي  بة ئةغلةبيةتَيكي زياتر

بةراي من ئَينة بةو شَيوةية تةماشاي مةوزواةكة , ئةوةي ئةغلةبيةتي نيية فاشلن و دوور نيية ئةدةليةت سةربكةوَي 
بةراي من ئةطةر , ايالدةي لةطةَ  مةباةئي فةصَلي سوَلتات هةية, ئةو نةصة مي اجي نيية, ئةوة اةفةوي نيية, بكةين

ضونكة ئَينة باسي ني امي ثةرلةماني دةكةين لة هةموو مةجاالت ومسينارات باسي , باشرتةوةكو خؤي مبَينَي  بؤ ئَينة 
لةو حاَلةتة بةَراي من ئيشةكة تَيك دةدةين ئةو , باشة فةصَلي سوَلتات ضيية ئةطةر ئةوة نةبَي , فةصَلي سوَلتات دةكةين

ئَينة ثةرلةمانينة يان , باسي كردنودتةي تريش حةز دةكةم رووني بكةمةوة ضونكة كاك اومسان , نودتةيةك
, منونةش بؤ ئةم ني امة فةرةنساية( النظاي املزدوج)ني امي ئَينة و سيستةمي ئَينة موشتةرةكة ثَي دةَلَين , ريةاسينة

, نة ثةرلةماني صريف و نة ريةاسي صريف تَيكةآلوة, ئيجابياتي ني امي ريةاسينان وةرطرتووة لةطةَ  ئيجابياتي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس, ني امَيكي موشتةرةكة, مي فةرةنسي ني امَيكي م دةوجةني ا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو, زؤر سوثاس

 :حياري بةَرَي  شَيروان ناصح
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

حةديقةت تةمسيةي  بةآلم من تةنها ئةو موالحةزةيةم هةية ئةويش ئةوةية بة, بةشَيك لة دسةكامن كاك فرسةت كردي
با , بةآلم تةكلي ي سةرؤكي حكومةت لةاليةن سةرؤكي هةرَينةوة دةبَي, سةرؤكي وةزيران لةاليةن ثةرلةمانةوة دةبَي 

تةمسيةكة لَيرةوة دةكرَي و تةكلي ةكة لةاليةن سةرؤكي هةرَينةوة دةكرَي كة نةصي تَياا , مةسةلةكة تَيكةَ  نةكةين
بؤية ئةطةر هاتوو سةرؤكي حكومةت تةكليف , ينشائةَلآل اةرزي ئَيوةي بةَرَي ي دةكةيننيية و نةصةكةمشان داناوة ئ

ماناي واية ئةزمةيةكي , بكرَي سَي جار نةتواني ناوي حكومةتةكةي خؤي دةستنيشان بكات و يان تةشكيلي حكومةتةكة
 .سوثاس, بؤية منيش لةطةَ  مانةوةي نةصةكةم, زؤر طةورة هةية و لؤية نةيتوانيوة

 :جَيطري سةرؤك(/كنا  كةركوكي.د)بةَرَي  حمنا دادر ابااللة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ئيحتيات وةربطريَي بؤ ئةوةي ئةطةر تةصةور , لةوانةية نةيةتة ثَيش, لةوانةية ئةو مةوزواة ئةصَلةن روونةدات
موستةدبة  بَي  شةخصَيك تةكليف بكةن ئةنااماني ثةرلةمان لة , بكةين ئةم ثةرلةمانة يان هةر ثةرلةمانَيكي تر

بةآلم ئةويش بَروات و تةشكيلي كرد و هاتةوة ئةم ثةرلةمانة , كابينة تةشكيل بكات و مةجليس وزةرا تةشكيل بكات
ئةطةر هةر ئةو شةخصة يان شةخصَيكي تر تةكليف كرا بؤ مانطَيكي تر , ئةوة مودةي مانطَيك ئةَروات, سيقةي ثَي نةدا
ئةمة بةالي , وة وةزارةي خؤي تةشكيل كرد و ئةنااماني خؤي طؤَري و هاتةوة هةم ديسان سيقةي ثَي نةدابة هةمان شَي

لَيرة شكوكيةت ثةياا دةبَي  كَي , ياني تؤ سَي مانط وآلتةكةت بَي حكومةتة, جاري سَييةم سَي مانط, كةم دوو مانط
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لَيرةدا ضي دةكةين , كرَين كابينة تةشكيل بكةنثةرلةمان مودةصرية يان ئةو كةسانةي كة تةكليف دة, مودةصرية
ئينجا ئةم برادةرانةي , هةَلبذاردنةكة ئيعادة دةكرَيتةوة, ميللةت دةنطي ئةخريي خؤي ئةدا, ئةطةَرَيينةوة بؤ شةاب

ن ئةطةر ئةجنومةني وةزيرا, ثةرلةماني ثَيشرت هةَلبذَيردرَي ئةطةر تةغرييان تَي بوو ئةوا ميللةت دةراري لَي داوة
ئةوا ئةو وةختة دةردةكةوَي ئةو ئةناامانةي , موستةحة  بن و لةسةر حة  بن كة كابينةكةيان دروس  كردووة

ئينجا لَيرة مةصلةحةتي وآلتةكة و ميللةتةكةية نةك تةحةدداية بؤ , ثةرلةمان زؤريان يان هةموويان دَينة طؤَرين
ئيحتينالة رةئيس وزةراكة , يرةكاني بَييَن و رةف  بكرَي ضونكة تةصور بكة شةخصَيك تةكليف بكرَي  و وةز, اليةنَيك

لةبةر , ئيحتيناليشة اةماي لة ثةرلةمان تةكاتوفَيك هةية د ي مةصلةحةتي مةنتيقةكة, خةَلكَيكي خراثي هَيناوة
 .سوثاس, بؤية من ثَيم واية بةناةكة وةكو خؤي مبَييَن لةبةر ةوةناي وةزاةكةية, ئةوة ئةطةَرَيينةوة بؤ شةاب

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
نةصَيك , ئةطةر ئيجازة باةن لة ئةجنامي مونادةشةكة خوالصةي رايةك بكةين, زؤر سوثاس بؤ ئةوانةي دسةيان كرد

مونادةشةكانيش دةَلَين مبَينَيتةوة و هةناَيكيش دةَلَين بة تةاايلةوة , هةية لَيرة و رايةكي دانونيش هةية دةَلَي البربَي
ئةطةر ئةمة , ياني بوترَي سَي تةشكيلةي وزاري جياواز, وةكو راي خؤم بة تةاايلةوة ثَيم باشة مبَينَيتةوة ,مبَينَيتةوة

دواييش نودتةيةك لة بري مةكةن ئةو مةترسيانةي كة هةنة كة داواي كردووة اليببات ئةطةر , ببَي  ئةوة يةك
مةترسية نامَييَن و ئةويش دةَلَي تةمسيةي سةرؤك ئةوةي ب انَي ئةو , نودتةيةك كة ئَيستا كاك شَيروان باسي كرد

كةواتة ئةو سةرؤك وةزيرانةي كة ,َ تةكلي ةكة لةاليةن سةرؤك هةرَينةوة دةكري, وةزيران لةاليةن ثةرلةمانةوة دةكرَي
بةآلم , كةواتة ئةو حاَلةتة نايةتة ثَيشةوة. لةبةر رؤشنايي موستةحةداتي, خؤمان دةستنيشامنان كردووة, دَيتة المان

لةبةر ئةوةي شتَيكي دانونيية لة زؤر جَيطادا هةية و بؤ ئةوةي رَيطة برَبين لةوةي كة ئةزمة دروس  نةبَي و سبةو 
ئةو رَيطةية برَبين و رَيطة نةدةين لة ناو , دووسبة تةكةتوالت هةبَي لة ثةرلةمان و د ايةتيةك هةبَي  بؤ حكومةت

كةدةسةآلتي هةرَيم تةكلي ي رةئيس وةزةرا دةكات لةسةر داواي : يةك, هةية بؤية دوو خاَ , ثةرلةماناا ش  وا هةبَي 
و دةضَيتة الي سةرؤكي , ياني ثةرلةمان تةحاياي دةكات فآلن كةس دةستنيشان دةكةين بؤ سةرؤكي وةزيران, ثةرلةمان

ن كةس هةستة بة تةشكيل فآل, هةرَيم و سةرؤكي هةرَيم بةو شةخصة دةَلَي كة ئةناامي ثةرلةمانة و دةستنيشان كراوة
دوو سَي تةشكيلةي جياواز تةداميات هات ئةوةمان موافةدةت , كةواتة هي خؤمانة و دَيتة ثَيش خؤمان, كردني وةزارةت

تةشكيلةي تر سَي جار , نةكرد لةبةر ئةوةي لةسةر بةرنامة موافةدةت نةكردن شتَيكة و لةسةر ئةشخاص شتَيكي ترة
ئةوة موالحةزة دةكةين ئةطةر صيغةيةكي دانونينان بؤ , واز بَي  ئةوة رزطارمان دةكاتلةسةر يةكرتي تةشكيلةي جيا

باؤزنةوة كاك شَيروان و برادةراني دانوني كة ئةو تةشكيلة جياوازةي بة شَيوةيةكي دانوني واب امن ئيكتي ا دةكات ئةو 
 .شَيروانفةرموو كاك , ئيقترياحةي كةاليبةن و الياةبةين و ئةوةي دةخةينة تةصوي 

 :حياري بةَرَي  شَيروان ناصح
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةوةي بَرياري كؤتايي لةسةر , اةرزي ئَيوةي بةرَي ي دةكةين, ئةطةر ثَيتان باش بَي  صيغةيةكنان ئامادة كردووة
و (متتاليةو خمتلفةمل رنح اسلل الثقة سلل الويراء لثالث  شكيالت ويارية  اذا)صيغةكةش بةم شَيوةية , باةن

 .سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر موافيقن سةحيب بكةن ئةوا , كةواتة ليذنةي دانوني ئةطةر ئيقترياحي يةكةمتان سةحب بكةن كة دةَلَين البربَي 
 اذا) كةواتة ئةو ئيقرتاحةي ليذنةي دانوني دةخةمة بةردةمتان بةو شَيوةيةي خوارةوة دةبَي, ئةوةي دةخةينة تةصوي 

نة كَي موافيقة لةسةر ئةو تةاايلة؟ ئَي(  مل رنح اسلل الثقة سلل الويراء لثالث  شكيالت ويارية خمتلفة متتالية
راي سةرؤك و جَيطر و مودةرير سةحبيان , يةكةم جار بامسان كرد مودتةرةحي ليذنةي دانوني بوو كة دةَلَي نةمَييَن

دائينةن مودتةرةحي دووةم , دتةرةحي دووةم تةاايل بكرَي يان وةكو خؤي مبَييَنلةبةر ئةوة مو, كردةوة كة نةمَينَي 
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يان ئةصَلةكة مبَييَن ياخود بة , لةبةر ئةوة البردنةكة نةما, كة تةاايلة يةكةم جار ئةو دةخةينة دةنطاانةوة
 .نةطةيشتنيجارَيكي تر بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي نةَلَين تَي, بة تةاايلةكة خوَينارايةوة, تةاايلةكة

 :حياري بةَرَي  شَيروان ناصح
 .مل رنح اسلل الثقة سلل الويراء لثالث  شكيالت ويارية خمتلفةو متتالية اذا -3

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يةك لةوانة لة حاَلةتي سَييةماا ئةطةر ئةو مةجليسة , دةسةآلتي سةرؤكي هةرَيم ئةوةية دةتوانَي حةلي مةجليس بكات

كَي , بؤي هةية حةلي بكات, نةدا بؤ سَي جار بؤ سَي مةجليسي تةشكيلةي وةزاري جياواز يةك لةدواي يةكسيقةي 
 .فةرموو, بةتَيكَرايي دةنط وةرطريا, كَي د يةتي؟ كةس نيية, لةطةَ  ئةو تةاايلةية دةس  بةرزبكاتةوة؟ سوثاس

 :حياري بةَرَي  شَيروان ناصح
 .بي للم لل وكانت املدة املتبقية لدور ه االنت ابية ستة اشهر فاقلإذا ا  ايري النظاي االنت ا - 4

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كة بووة دائيني يان بووة , واتة ني امي هةَلبذاردن وةكو اةرزم كردن ثَيشرت, دةَلَي ئةطةر ني امي داخليةكةي طؤَرا

, نيوي تةواو كردبوو شةش مانطي مابوو يان كةمرت سَي ساَ  و, بؤ منوونة ئَيستا ضوار ساَلة ثةرلةمان, موختةَلةت
كةواتة دةخيةمة , كةس هةية دسةي لةسةر ئةمة بكات, هيض مودتةرةح هةية, سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية حةلي بكات

 .فةرموو, كَي لةطةَ  ئةوةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة؟ سوثاس بة تَيكَراي دةنط وةرطريا, دةنطاان
 :ياريح بةَرَي  شَيروان ناصح

إصدار قرارات هلا قوة القانون بعد التشاور واال فاق مع رئيل اسلل الوطك وسلل الويراء لإلقليم وذلك عند : خامسا
 عرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي او األمن العاي فيه أو مؤسسا ه الدستورية مل اطر داهمة  هدد كيانه و عذر 

ك القرارات على اسلل الوطك لالقليم عند اوجم اجتماع له فان مل  عرض او اجتماع اسلل الوطك على ان  عرض  ل
 .عرضت ومل يقرها اسلل يالت عنها الصفة القانونية

بةآلم تةنها ئةو ثَيشنيارة دةكةين دةراراتةكان , ئَينة دةدي ئةو فةدةرةية تةئييا دةكةين, بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, وةكو ئةو مةراسينانةي كة لة ثَيشةوة هاتوون, دوا مةراسيني ئيقليني دةردةضَي ضونكة لةمةو, بيَب بة مةراسيم

 .سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مةرسوم مجهوري , فةترةي شةَرة , ئةوة لة فةترةيةكي ئيستيسنائي باس دةكات, كاك شَيروان تةنها من ثرسيارَيكم هةية
ثرؤتؤكؤليية زياتر ياني لةاليةن ثةرلةمانةوة لة وةزاَيكي تةبيعي يةوة لة , ثَيم واية نازامن رةنطة ئَيوة باشرت تَيبطةن
, ضونكة ئيحتينالي هةية ثةرلةمان كة موافةدةتي نةكرد ئيلغا بكرَي , زرويف ئيستيسنائي تةنيا دةرارات دةبَي 
من خؤم شةخصي ثَيم , َيتةوةدةرارةكة موافةدةتي لةسةر نةكرا ئيلغا دةكر, جوانيش نيية بَلَيني مةرسومةكي ئيلغا كرد

 .نوري فةرموو.كاك د, بةتايبةتي لة زرويف ئيستيسنائي, باشة وةكو خؤي مبَينَيتةوة دةرارات
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
رَيتة ياني حاَلةتي ئي ترياري و ئيستيسنائي خب, ئةو مةترسيةي كة جةناب  دةَلَيي مةترسيةكة بكةوَيتة ثَيشةوة

بةآلم , ماناي ئيستيسنا ناطةيةنَي ( درارات)ئةطينا ئَيستا لة ثَيشةوة ئيصاار , ياني دةرارات دةربكات( ليقرر), ثَيشةوة
 .سوثاس, ئيرت ئةوة دوور دةخاتةوة, ئةوة و ئةوة يصار درارات( يف حاالت)و (   حاالت استثنائية)بَلَين 

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةرٍََِي  د
 .  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي

لةبةر ئةوةي لةسةردةمي ئةجنومةنة كارتؤنيةكةي ثَيشرت تةنيا مايف , ئَينة كة باسي طؤَريين بَريارمان كرد بة فةرمان
ئَيستاكة سةرؤكي هةرَيم مايف خؤيةتي كةوا هةموو , ضونكة مايف ئةوةي نةبوو كةوا دانون دةربكات, دةرار داني هةبوو
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ئةو كارةش كةوا باسكراوة , مةرسومَيك بؤ ئةو كارة بؤ جَي بةجَي كردني دةدات, بة مةرسوم, مانبَريارَيك باات بة فةر
يان ناتوانَي كؤببَيتةوة لةبةر ئةوةي , زؤرجاران ثةرلةمان لة كؤبوونةوةدا نيية, لةوَياا هةموو لة كاتَيكي نائاسايي داية

بة راوَيذكاريكردن لةطةَ  سةرؤكي ئةجنومةن و سةرؤكي  ئةو سةردةمة, كةوا بارَيكي نائاسايي لة وآلتاا روويااوة
ثةرلةمان دا ئةو فةرمانة دةردةكات بةمةرجَيك ثاش ئةوةي كةوا ثةرلةمان بؤي دةكرَي كؤببَيتةوة ئةو فةرمانة خبرَيتة 

كي دانوني ئةطةر بَرياري لةسةر نةدا ئةوا سي ةتَي, بةردةم ثةرلةمان ئةطةر بَرياري لةسةر باات جَي بةجَي دةكرَي 
 .سوثاس, هةية ئةسةنارَيتةوة
 :بةَرَي  كريم حبري اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هةمووي , خؤي ئةو فةرمانانةي كة لةاليةن سةرؤكي هةرَينةوة و سةرؤكي هةرَينيش لَيرة سةرؤكي دةوَلةت دةطرَيتةوة
اصاار درارات هلا دوة القانون مبرسوم )بكرَيتة ( دراراتاصاار )بؤية وام ثَي باشة لة جياتي , هةر دةبَي بة مةراسيم بَي 

, هةر دةرارت و دوانينيش دةربكات بة مةرسوم, ياني بة مةراسيم دةربضَي , واي لَي بَي  مةرسوم ئيقليني( ادليني
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ثاش ئةوةي كة ثةسنا دةكرَي لة مةجليسي  هيض دانونَيك رةئيسي ئيقليم دةريناكات تةنها, تةنها موالحةزةيةكم هةية

, لةبةر ئةوة بَيجطة لةوةي كة مةجليسةكة ثةسناي نةكردووة و لة زروفَيكي ئيستيسنائي داي, ثةرلةماني خؤمان
كةضي ئَيستا نة ثةرلةمان , ئينجا وةكو دانون صادر بَي , ئيصاار دانونةكةش دةبَي يةكةم جار ثةرلةمان ثةسناي بكات

, بة اةكسةوة مانةوةي وةكو خؤي وزوحي زياترة, وة و لة زرويف ئيستيسنائي دان و طةورةتريشي بكةينثةسناي كردو
بةآلم ئةو ئيقترياحة و لةطةَ  ئةوةي كة كاك حمنا طوتي ثَيشخستنةكةي بة دوةتي دةكات كة لة زرويف ئيستيسنائية 

كَي دةيةوَي بطؤَرَي و ببَيتة مةرسوم دةس  , ةنطةوةلةبةر ئةوة دةخيةمة د, موشكيلة نيية وةكو خؤي مبَينَيتةوة, ئةوة
دةس  بةرزبكاتةوة؟ بة زؤرينةي دةنط , كَي دةيةوَي وةكو خؤي مبَينَيتةوة هةر دةرارات بَي , بةرزبكاتةوة؟ سوثاس

 .فةرموو كاك شَيروان, وةرطريا
 :حياري بةَرَي  شَيروان ناصح

 .العفو اخلاص عن احملكومني: سادسا
بة , ئَينة ئةو فةدةرةيةمان لة ليذنةي ياسا تاوتوو كرد و مونادةشةيةكي زؤرمان كرد, رؤكي ئةجنومةنبةَرَي  سة

بةآلم لةبةر ئةوةي رةئيس لةطةَ  ثَينجي ئةو التر بوو , دوو رايةكةش ثَينج بة ثَينج بوو, حةديقةت طةيشتينة دوو َرا
 .لةطةَ  رَي ماا, ةي فةدةرةكةية وةكو خؤيئةكسةريةتةكة لةطةَ  مانةو, ماناي واية دةكاتة ئةكسةريةت

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كاك , كاك اةوني بةزاز, كاك سةردار, كاك كريم حبري, كَي دةيةوَي دسة لةسةر ئةو مةوزواة بكات؟ كاك انر اباا 

 .فةرموو كاك انر, كَيي تر؟ تةواو, كوَيستان خان, احسان
 :ليبةَرَي  انر اباالردن ا

 .  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي
لةبةر ئةوةي اةفوي خاص لةسةر مةحكومني ئةو , بةَراي من وةكو ناحيةكي دانوني البردني ئةو فةدةرةية زؤر باشرتة

يان , مةحكومانة ئةطرَيتةوة كة لةدادطاكان حوكم دةدرَين لةسةر ئةو تاوانانةي ئةيكةن بةرامبةر بة خةَلك
لةبةر ئةوةي حقودي شةخصيةكانيان با , وانانةش موتةاليقة بة حقودي شةخصيئةو تا, بةسةروماَليان يان بةطيانيان

 .سوثاس, داوا كارم ئةو اةفوة خاصة البربَي, بة زةياع نةضَي
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 :بةَرَي  كريم حبري اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تةحاياةكةش لَيرة وا , ا بكرَيبةآلم تةحاي, ئةو اةفو خاصة هةبَي, من لةطةَ  ئةوةدام ئةطةر ئةو اةفوة خاصة كرا
كة دوايي دانونَيكي خاصي بؤ ( الع و خاص ان احملكومني مبوجب دانون خاص)ثَينان خؤشة ببَيتة , بة موتَلةدي هاتووة

 .سوثاس, دةربضَي 
 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

العفو العاي عن احملكومني   اجلرائم ال   تم املصاحلة بني )َي  من واي بةباش دةزامن اةفو خاصةكة بةو شَيوةية دةربض
 .سوثاس, بة تةنيا بة موتَلةدي نةبَي ( اطرافه اماي القضاء

 :بةَرَي  احسان اباا  داسم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

آلتان مافيان هةية ضونكة لة هةموو وآلتان سةرؤكةكاني حكومةتي و, من ثَيم باشة نةصةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة
بؤ ئةوةي تةشخيصي هةناَيك حاَلةتي , بةتايبةت لة فةدةرةي حةوتةماا هاتووة, اةفوي تايبةت باةن بة مةحكومني

 .سوثاس, ئةحكامي اقوبات بؤ خةَلكانَيك بكةين كة مةسجونن يان مةحكومن بة ئيعاام
 :بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤية رام , من ثَيم واية ئةوة تةدةخولة لة ئيشي دةزا, باسي كؤمةَلطاي مةدةني و سةروةري دةزا و ياسا دةكةين ئَينة
 .سوثاس, واية ئةمة البربَي

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةوانةية ئةو برادةرانةي كة حقودينة و غةيري , ز دةكةم تةوزحيَيك باةم بؤ ئةو مةسةلةيةلة حةديقةتاا من حة
اةفوي اام بة , اةفوي اام و اةفوي خاص, اةفو خاص لة دانوني اقوبات دوو بابةتة, حقوديةكانيش هةمووي ب انن

اةفوي خاص , اقوبةي تةكنيلي اقوبةي ئةصَلي و اقوبةي تةبةاي و, دانون دةبَي و مشولي هةموو اقوبةكان دةكات
يان رةئيسي واليةتةكان , ئةو اةفوةش لة زؤر وآلتان دراوةتة رةئيس دةوَلةتةكان, تةنها و تةنها مشولي اقوبةكة دةكات

سةدا , رةئيس ئيقليم ئةوة ئيستيعنا  دةكات لة حاَلةتَيكاا ئةطةر موناسةبةيةكي وةتةني بَي , يان رةئيس ئيقلينةكان
, لة هةموو وآلتَيك ئةوة هةية, يان سةدا ثازدة تةخ ي ي حوكني حمكومني هات, وكني مةحكومني هاتدة تةخ ي ي ح

بؤية بة حةديقةت من ناَلَيم بة دانونيش , لةبةر ئةوة دانوني اقوباتي ئَينةش تةحاياي ئةو مةسةلةيةي كردووة
بةآلم لة دانوني اقوباتي ئَينة تةنها مةساسي بة , دةبَي بة دانون ئةوة تةحايا بكرَي, بةَلَي بة دانونيش دةبَي, نابَي

كةي تةخ ي ي مةحكوميةت دةكات و كَي اةفو , سةرؤكي هةرَينيش زؤر باش دةتوانَي تةداير بكات, اقوبةت هةية
بؤية بة حةديقةت ئَينة ئةو رايةمان لة ليذنةي دانوني بة ئةكسةريةتاا تا وةكو خؤي , دةكات و كَي اةفو ناكات

 .لةطةَ  رَي ماناا, ةمبَينَيتةو
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, من بةش بةحاَلي خؤم لةجياتي سةرؤكي هةرَيم مب تةحاياي دةكةم بة دانون, لةسةر ئةو مةوزواة دوو راي هةية
ضونكة ئةطةر وانةَلَي هةموو كةسَيك يةخةي دةطري و ئةوة بة ناوي اةشريةتي فآلن وئةوة ضوار شةهياي هةية كة 

ئةطةر , ئةوة راي شةخصي خؤمة, ردوو يان برايةكي جةرميةي كردووة ئيحراجي سةرؤكي هةرَيني تَياايةجةرميةي ك
لةبةر ئةوة ئةطةر ئيجازةم باةنَي ئاوا مبَينَيتةوة بةآلم تؤزَيك لةو ئيحراجة , وا موتَلة  بَي  ئيحراجيةكي زؤريش دةبَي
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داوا نةكات كة اةفو بكرَي  يان دةراري بؤ , نااةتي ثَي نةكاتهةتا خؤي دة, (مبوجب دانون)كة بَلَين , كةم ببَيتةوة 
دةزاني سةرؤكي هةرَيم , ئةو  وةخ  هةموو كةس ئةو داوايةش بة ئاساني ناكات, ئةطةر بنوسرَي مبوجب دانون, نةدات

ضونكة دةبَي دانوني بؤ , نا( بقانون)نةخَير , ئةطةر ئةوةناة زياد بكرَي ضي لَي ناطؤَرَي , بةو موتَلةدية بؤي نيية بيكات
دةكرَي بة ثَيي دانوني اام و , بةآلم مبوجب دانون دةسةآلتةكة تةحايا كراوة, ئةو فةردةي دةبَي تَيبطةن, دةربكةين

بةآلم مبوجب دانون , بةآلم كة طوت  بقانون دةبَي دانونَيكي تايبةت لة ثةرلةمانةوة بؤي دةربضَي , ئةوانة بَي 
يةكَيك دووساَ  مةحكوميةتي ماوة دانون رَيطةي دةدات موستةشاريين هةية و دانوني هةية  ياني مةسةلةن, تةخ ي رتة

لةبةر رؤشنايي ئيشارةت بة ماددة فآلن دةكات ماددةي فآلن لة فآلن بَريارماناا , رَيطة دةدات مةرسومةكي بؤ دةردةكات
بكات بؤ ثةرلةمان لة ثةرلةمان ببَيتة دانون  بةآلم ئةطةر طوت  بقانون دةبَي بَي اةرزي, لة اةفو كردني لة فآلن ش 

بةآلم , لة زؤر جَيطة هةية دةَلَي بقانون مةدصةدي ئةوةية دةبَي ثةرلةمان دانوني بؤ دةرهَينا بَي , ئةو كاتي دةتواني
 .كاك شَيروان فةرموو, مبوجب دانون ياني بة ثَيي ئةو دانونةي كة هةية دةسةآلت دةدرَي 

 :حياري بةَرَي  شَيروان ناصح
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, مبوجب دانون هيض مانعنان نيية كة ئي افة بكرَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, يان وةكو خؤي مبَينَيتةوة, ئةو تةاايالتةي كة كرا دوو شتنان لة ثَيشة, كةواتة ئةطةر ئيجازةم باةن دةخيةمة دةنطةوة
ئةوةي موافيقة دةس  بةرزبكاتةوة؟ بة , ئةوةي دةخةمة دةنطةوة( جب دانونالع و اخلاص ان احملكومني مبو)يان 

 .فةرموو, كَي لةطةَ  نيية؟ ئةدةلييةتة, زؤرينةي دةنط وةرطريا
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري

 .املصادقة على احكاي االعداي او افيفها ارب الس ن املؤبد: سابعا
بة حةديقةت ئَينة دةسةآلتَيكي , ئةوةداين كة نةصةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوةئَينة لةطةَ  , بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةطةَ  رَي ماناا, تةخ ي ةكةش لة بؤ سجين موئةبةدة, موتَلةدنان نةداوةتَي لَيرة لة بؤ اةفو تةنها تةخ ي نان داوةتَي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو سوزان خان, كةس هةية لةسةر ئةوة دسة بكات
 :بةَرَي  سوزان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة هيواي منة و ئينشائةَلآل , من حةز دةكةم ئَينة ئيرت لةمةوال لة وآلتَيك بذين كة حوكني ئيعاامي تَياا نةمَينَي 
 .سوثاس, بةسة ئيرت روحي خةَلك بكَيشني بةدةس  كةساني تر, هيواي زؤربةي ئةو خةَلكانة دةبَي لَيرة دائةنيشَي

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ياني لة مةسائيلي حقودي هةتا , بةآلم تةوزحيَيك هةر بؤ تةوزيح, منيش دةنطي خؤم دةخةمة ثاَ  دةنطي ئةو دادةية
بةآلم ئَينة  ,خةَلكَيك كة دزي دةكرد يان دةتلي دةكرد حقودي بوو لَيي خؤش نةدةبوو, صةدام حوسَين ياني ئةو ني امة

 .سوثاس, ئينَرؤ خراثي كردوو بةياني موشكيلةكة حة  دةبَي, (احملكومني جبرائم سياسية) بنووسني 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة ئةوروثا و زؤر , سوزان خان لة هةموو وآلتاني دونيا مونادةشةي زؤري لةسةرة, بةنيسبةت حوكني موئةبةد و ئيعاام
ضونكة , لة وآلتي ئَينةدا برميةر اليربد و طةَرانايانةوة, ةمريكا هةناَي واليةت جَي بةجَيي دةكاتلة ئ, وآلت اليانربدووة

وةزاَيكي تةبيعي بَي  زؤرينةي خةَلك , وةزاَيكي نا تةبيعي ية, بة حةديقةت ئَينة هَيشتا دووضاري تريؤر بووينة
ي هةرَيم بؤي هةية موصادةدة بكات و لة هةموو ئةو دةرارةش كة رةئيس, رةنطة حةزي لَيية حوكني ئيعاام البربَي
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كَي موافيقة لةسةر , لةبةر ئةوة وةكو خؤي دةخيةمة دةنطةوة, دونيادا دةسةآلتي يةكةم بؤي هةية ئيعاام بكاتة موئةبةد
 .كاك شَيروان هةشتةم, ئةمة دةس  بةرزبكاتةوة؟ بةكؤي دةنط وةرطريا

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .حالة طوارئ مبوج  قانون خاص اعالن: رامنا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوة ثَيم وا نيية هيض , دةبَي ثةرلةمان بَريار باات دانونَيك دةربكات, مةالومة ئةوة دةَلَي مبوجب دانون خاص

كَي , سوثاس كَي موافيقة دةس  بةرزبكاتةوة؟, لةبةر ئةوة ئةطةر موافيقن دةنطي لةسةر باةين, ئيشكالَيكي هةبَي
 .مواارزة؟ بة كؤي دةنط وةرطريا

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
دعوة سلل الويراء ارب االجتماع بشكل اضطراري عند االقتضاء ومناقشة املسائل احملددة ال  يعقد االجتماع من :  اسعا 

 .اجلها و راسه هذا االجتماع
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم رةئيسي , ةتي تايبةتاا مةجليسي وةزرا مةالومة كة خؤي حةفتةي جارَيك كؤدةبَيتةوةبة كوردي دةَلَي لة حاَل
خؤشي , بؤي هةية داوا بكات مةجليسي وةزةرا كؤببَيتةوة, هةرَيم هةر وةختَيك زرويف ئيستيسنا هاتة ثَيشةوة

بة كؤي . ؤي دةخيةمة دةنطاانلةبةر ئةوة وةكو خ, ئةوةش شتَيكي زؤر تةبيعي ية, سةرؤكايةتي ئةو ئيجتنااة بكات
 .فةرموو, دةنط وةرطريا

رَيطة , يةاين رَيطة نةدان ئةسَلة, كة تؤ وت  رَيطا دان, مةنعةكة دائينة ثَيويس  ناكات بة دةرار, كاكة مةنعةكة هةية
كي نائاسيياا بة رَيطة دان بة هاتين هَي ي فياَرالي اَيرادي بؤ هةرَيني كوردستان لة وةزاَي, نةدان حاَلةتَيكي دائينة

 .كاك شَيروان 00فةدةرةي , كَي موااري ة دةس  بةرز كاتةوة, ئةو كاتي موافةدةت مةكةن, موافةدةتي ثةرلةمان
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

نةك , نةي دانونيلة ئةكسةريةتي ليذ, مودتةرةحةك هةية, خبوَيننةوة 00ئةطةر ئيجازة باةي ثَيش ئةوةي فةدةرةي 
, ئةو نةصةش ئةوةية كة دةتوامن بَلَيم مةاكوسي نةصي ثَيشرتة, كة دةَلَين نةصةكي تر ئياخا  بكرَية, بة ئيجناع

ليل )دةَلَي , رةنطة تةسلسولي مةوادةكامنان تَيك نةدات, بةاَلم ئةطةر مونادةشة بكرَي  و بَريارَيكي لةسةر بارَي 
بةَراس  من , (ارب خارج االقليم اال مبوافقة اسلل الوطك لكوردستان العراق ثيشنرطةاللرئيل االقليم يريك قوات 

بةاَلم ئةوة رةئي ئةكسةريةتي ئةنااماني , يةك دوو برادةري تريش لةطةَلي نةبوون, بةش بة حاَلي خؤم لةطةَلي نةبووم
 .لةطةَ  رَي ماناا, ليذنةي ياسايية و

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لرئيل االقليم يريك ), (ليل)بةاَلم لة جياتي , ئةطةر هةشبية ئةوة ئيقرتاحَيكي خراث نيية, اةفووت دةكةمئةوة 

, ناو ناهَينم ضونكة تةسجيل دةكرَي , ضونكة ئةطةر ئَينة سبةي موحتاج بووين, واية, (القوات مبوافقة اسلل الوطك
ارب خارج االقليم مبوافقة اسلل  الثيشنرطةيم يريك القوات لرئيل االقل),مبوافةدةتي مةجليسي وةتةني هةمان شتة

 .بةردةوام بة كاك شَيروان, تةسبي  بكةين, ئةطةر موافقن لةسةر ئةو صيغةية( الوطك لكوردستان العراق
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بة , ئةوةية مةوزواي تةكلي ي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانئةويش , هةروةكو اةرزم كرد, مودتةرةحَيكي تريش هةية
ئَينة دةبَي  ثَيشي ئيستيقالةكة , ثةيوةناي بة ئيستيقالة هةية 00فةدةرة , 00حةديقةت ثَيشي ئةوةي بضينة فةدةرة 

ولَيكي ئةوةش تةسلس, ئينجا ئةطةر ئيستيقالةكة بؤ ئةوةي تةسلسولي خؤي وةربطرَي , لة تةبويب تةكلي َيكي باةييَن
 .مةنتيقيية
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو نةصةكة خبوَينةوة

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :راني عشر
 كليف رئيل الويراء بعد  سميته من قبل اسلل الوطك لكوردستان العراق بتشكيل الويارة وذلك بعد مدة اسبوعني من 

 . أري   سميته
ئينكان هةية , ئةوة بة حةديقةت مودتةرةحَيكة ئَينة دايتنان, ئةوة دابيلي مونادةشةية, ا اسبواينةكة كةمة زؤرةئينج

 .زؤر سوثاس, 00بضَيتة ثَيش فةدةرة 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يةك داخيل صيغةيةك يان فةدةرة, تةبعةن ئيقترياحي ليذنةي ياسايي ئةوةية, ئةو صيغةيةي لة ثَرؤ ةكةدا نةهاتووة
بؤ , سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية تةكلي ي سةرؤكي وزةراي دةس  نيشان كراو لة اليةن ثةرلةمانةوة بكاتن, بكرَية

بكرَيتة لةماوةيةك كة تةجاوزي مانطَيك , من ثَيم واية دوو هةفتةكة كةمة, تةشكيلي حكومةت لةماوةي دوو هةفتةدا
, (خالجم مدة رالرني يوما)يان , بَلَين لة ماوةيةك ال يتجاوز شهر, تواننيبةتايبةتي ئَينة رةنطة دوو هةفتة نة, نةكات
 .فةرموو, ئةطةر بيخوَينيةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطاانةوة, باشة

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ل الويارة وذلك خالجم مدة رالرني  كليف رئيل الويراء بعد  سميته من قبل اسلل الوطك لكوردستان العراق بتشكي
 .يوما من  اري   سميته
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, كاك شَيروان, كةس ئيعتريازي هةية؟, من  اري   كليفهكاك شَيروان 
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

نةدسَيكة لة , ئةو نةصة نةصَيكي تازةية و, ةكة نييةئةو نةصة لة ئةسَلي مةشروا, من تةنيا ئةو موالحةزة دةدةم
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي ئةنااماني ثةرلةمان سوورةتَيكي وازحييان لةو مةسةلةية هةبَي , مةشرواةكة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 تةمسيةي ثَيشرت, كة ئةو نةصة زةرووريية لة دانونةكة هةبَي , تةبعةن كاك شَيروان تةوزحيي كرد, زؤر سوثاس 

ضونكة ئَينة , بةاَلم دةوانيين هةموو دنيا تةكليف لةاليةن رةئيس مجهوري دةكرَية, رةئيسي وزةرا لة ثةرلةمان دةكرا
, بؤية ئةو صيغةية صيغةيةكي تةكلي يية, تةبعةن دةبَي  تةمسية لة ثةرلةمان بكرَي , ني امةكةمان ثةرلةمانيية زياتر

بةثَيي ئيت ا  بةيين , بةاَلم دةبَي  لَيرة بةثَيي ئيستحقاداتي انتخابات, هةرَينة دةسةاَلتي تةكلي ةكة بؤ سةرؤكي
ثَيم واية ئةو , كردمانة سي رؤ , ئينجا ئةو دوو هةفتةية كةمة, ئةح ابةكان لَيرة تةمسية دةكرَي  لة ثةرلةمان

 .َيروان بيخوَينةوةكاك ش, بكرَيتة بةشَيك لة دانونةكة, خبرَيتة دةنطاان, صيغةية خبوَينرَيتةوة و
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :راني عشر
 كليف رئيل الويراء بعد  سميته من قبل اسلل الوطك لكوردستان العراق بتشكيل الويارة وذلك خالجم مدة رالرني 

 .يوما من  اري   كليفه
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةكة بة , كَي ثةسةناي ناكات؟ زؤر سوثاس, زؤر سوثاس, ا دةكات با دةس  بةرزكاتةوةكَي ئةو ماددةية ثةسةن
 .فةرموو كاك شَيروان, زؤرينةي دةنط وةرطريا
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤيةش لة , دةطوَرَي ئةويش ئةوةية تةبعةن ئةو فةدةرةية تةسلسولي مةواد, حةز دةكةم بياةم, تةوزحيَيك هةية
ئَيستا لةسةر هةمان , دوايي تةرتييب دةكةين, بياايةت ومت ئةطةر تةخويلنان بكةي بة تةنيسيق لةطةَ  سكرتاريةت

 .باشة, بؤ ئةوةي لة ئةنااماني ثةرلةمانيش تَيك نةضَي  و لة ئَيوةي بةَرَي يش تَيك نةضَي  00, تةسلسو  دةَرؤين
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .ئَيستا كاك شَيروان لةالي خؤت ثَييان بَلَي, ر ضاكةزؤ
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .03يةاين , رال  عشرةبة طوَيرةي  مارةي تازة , ئَيستا بة طوَيرةي مةشرواةكة حادي اشرة

 :رال  عشر
 .عند اي منهمااصدار مرسوي استقالة اسلل الويراء او الويير عند سن  الثقة 

 .ئَينة هيض موالحةزةمان نيية
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

سةرؤكي هةرَيم , مةرسوومةكة, كة سةحةبي سيقةي كرد لة ثةرلةمان, لة ثةرلةمانةوة دةبَي  الثقةسحب 
كةس موالحةزةي هةية؟ كَي دةيةوَي  , ليذنةي دانوني هيض موالحةزةيان نيية, مةرسوومةكةي لَياةردَينية

 .فةرموو, شكرية. د, ونادةشةي بكاتم
 :شكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
خاَلي سَييةم , ضونكة ئَيوة سةيري بكةن, ية اصاار مرسومة خبرَيتة الثةرة دوو خاَلي ثَينجةم03من دةَلَيم ئةم خاَلي 

ئةمةو ئةوي تر بةدواي يةك , يةكسةر ئيستيقالةكةي دَي ( ةإذا مل رنح اسلل الثقة سلل الويراء لثالث مرات متتالي)
 .دَي 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
سيقةي لَي , لةاليةكي تر تةشكيل بووة ئيشي كردووة, لَيرة سيقةي ثَينةدراوة, ئةوانة دوو ش  جياوازن, ببورة دكتؤرة

ئَيستا لةيةكةم هَيشتا دةس  بة ئيش , ةئينجا ئيستيقالةكةي كردوو, سيقةي لَي سةحب كراوة, سةحب كراوةتةوة
ثةرلةمان كؤبوونةوةي , لَيرة هاتؤتة سةر دةسةاَلتي خؤي, لةوَي, ثةرلةمان كؤبوونةوةي يةكةمي نةكردووة, نةكردووة
ضةناة؟ , دوو لةسةر سَيية% 2سةحيب سيقة ني امَيكي هةية , ئينجا حكومةت تةكشيل بووة, مةشاكيلي هةية, كردووة
 .لةبةر ئةوةي جَيي خؤيةتي, ئةوة كرا

 :بةَرَي  خؤرشيا سليم شَيرة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

نةك , دةبَي  ئيقالة بكرَي , سةحيب سيقةي لَيكراوة, خؤي لَيرة ئةو مةجليسي وزةرا لَيرة ئيستيقالةي نةكردية
 .جؤرَيكي تر باسي لَي بكرَي ثَيم واية ئةوة دةبَي  بة , لةبةر ئةوةي سةحيب سيقةي لَيكراوة, ئيستيقالة بكرَي 
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 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
, لةبةر ئةوةي كة وةزيرَيك ئيقالة دةكرَيذ , ئيقالة لَيرة نينانة, بةاَلم ثَيم واية ئيقالة مةوزواَيكي ترة, زؤر سوثاس
ئةوةي ئةو فةدةرةية وةكو لةبةر , لَيرة نينانة, ئيع اش جياوازة, ريقابةي مالي تةدريرَيكي لةسةر دةنووسَي , دةركردنة

 .كاك شَيروان بيخوَينةوة, خؤي دةخيةمة دةنطاانةوة
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 :رال  عشر

 .اصدار مرسوي استقالة اسلل الويراء او الويير عند سن  الثقة عند اي منهما
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ماددةكةي , بةزؤرينةي دةنط وةرطريا, كَي ثةسةناي ناكات؟ زؤر سوثاس, دةكات؟ زؤر سوثاسكَي ئةو ماددةية ثةسةنا 
 .تر تكاية

 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 :رال  عشر

 .اصدار مرسوي بقبوجم استقالة سلل الويراء اوالويير و كليفهم لالستمرار مبامهم حلني  شكيل الويارة اجلديدة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو, كاك شَيروان, بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, كَي ثةسةناي ناكات؟ زؤر سوثاس, كَي ثةسةناي دةكات؟ زؤر سوثاس
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 :رابع اشر

 .ة سلل الويراء عني اصناب الدرجات اخلاصة بناءا على  رشيح الويير امل تص وموافق
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ثَيم واية , ضونكة تةايناتي دةرجاتي خاصة لةسةر تةرشيحي وةزيرو موافةدةتي مةجليس وزةرا دةبَي , ئةوة تةبيعية
كَي موااري ة؟ بة كؤي , ئةطةر موافقن دةستتان بةرز كةنةوة, وا ب امن هيض ئيشكالَيكي نيية, ئةوجا مةرسوومي دةبية

 .كاك شَيروان فةرموو, ط وةرطريادةن
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 :خامل عشر

 . عني احلكاي ورئيل واعضاء االدعاء العاي بعد  رشينهم من قبل سلل قضاء االقليم
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةوانيين , بة ثَيي تةسلسو  و, ي ئصولي خؤيمةجليس دةزا بة ثَي, ئصولي هةموو دنيا واية, ئةمةش زؤر تةبيعية

كَي ثةسةناي دةكات؟ زؤر , دخيةمة دةنطةوة وةكو خؤي, مةرسووم دةردةهَينَي , خؤي حوكام دةس  نيشان دةكاتن
 .فةرموو, كَي ثةسةناي ناكات؟ بة كؤي دةنط وةرطريا, سوثاس

 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :ساده عشر
 .منح الر   العسكرية لضاب  القوات املسلنة لالقليم وقوى االمن الداخلي وطردهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك شَيردَ  حةوَي ي, وا ب امن ئةوةش تةبيعية
 :بةَرَي  شَيردَ  اباا  حوَي ي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, اادةتةن, لة هةموو دةورو ثشتيشنان و لة هةموو دنيا, لةطةَ  دةرجاتي مةدةني, كةري فةردي هةيةروتبةي اةس

لةبةر ئةوة بة مةرسوومي مجهوري , روتبةي اةسكةري ايالدةي بة مةراسيني جةمهوري و بة شتَيكي تايبةتةوة هةية
دياةمي , جطة لة روتبةي اةسكةري, هةتا سةر, لة موالزميةوة بة مةرسوومي مجهوري دةردةضَي , دةردةضَي 

( االومسة واالنواط)نودتةكةي تريش , رةئيس مجهوري دةياات, ئةويش هةر بة مةرسوومي مجهوري, اةسكةريش هةية
دةوراتي , مودةي هةية, ضونكة دانون شروتي هةية, نةك دانون, هةر ديسان بة مةرسوومي مجهوري دةردةضَي , ش  وا
 .لةطةَ  رَي ماا, ردةضَي بةاَلم بةمةرسوم دة, هةية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
ئةو دانونةكة دياري دةكاتن كة ثَيويستة بة مةرسوم , بةاَلم تةفصيلةكة ئةوةية كة وتي وفق القانون, موالحةزةكةت واية

, بؤ دةرضَي  بةدانون دةبَي  دانوني, دةبَي  دانوني هةبَي , ضونكة لة هةموو شوَينَيكاا كة وتي وفق القانون, بَي 
 .تةحاياي كردووة, مادام نووسراوة وفق القانون, من ثَيم واية ئةمة شتَيكي ئيعتياديية, مبوجب دانون هةيةتي
 :بةَرَي  شَيردَ  اباا  حوَي ي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
شةهادةكة , ي هةبَي دةبَي  ئةوة, ئةوة دانونة, بكالؤريؤسي هةية لة الومي اةسكةري, لة كوليةي اةسكةري دةردةضي

 .كة روتبةي دةداتَي بة مةرسومي مجهوري دةيااتَي, بةاَلم رةئيسي مجهوري روتبةكةي دةداتَي, ضؤنة
  :سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي   

بةاَلم ئةوة مةبةس  ئةوةية , بة ثَيي دانون بةكالؤريؤسي هةية, تةبعةن راستة يةكَيك لة كوليةي اةسكةري دةردةضَي 
 .هةمان ش  دةكات, يةاين بة مةرسووم, (وجب دانونمنح رتبة مب)
 :شَيردَ  اباا  حوَي ي بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ي دانونَيك هةية كة بيطرَيتةوة كة ضةناي , مةسةلةن يةكَيك ئازايةتي دةنوَييَن, لة ناحيةي اةسكةري فةردي هةية

دانون نيية دوو , دةتوانَي دوو روتبةي بااتَي, ازايةتيةك دةنوَييَنئَيستا مةسةلةن يةكَيك لة شةَرَيك ئ, دياةم دايَ 
ئةوة , بةاَلم رةئيسي مجهوري دةتوانَي مةرسوومَيكي مجهوري دةربكات لة موالزميةوة بيكاتة مودةدةم, روتبةي بااتَي

لية اةسكةري بة جاران فةردي هةبوو كو, بةمةرسوم نةك بة دانون, يةاين حةدة بريَيكي لَي بكةنةوة, مةرسوومة
ثاشان لة زةماني , كوليةي شورتة بة ئةمري ئيااري دةردةضوو, ياخود بة ئريادةي مةلةكي ئةوكاتة, مةرسوم دةردةضوو

 .بؤ روتبةكة, ئةو مةرسوومة فةردي زؤرة, هةردوو ال بة مةرسووم دةردةضوو, ئةوانةدا كرديانة مةرسووم
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم , بة ئيستحقادي خؤت, روتبةش  ليوا فةمافودة, دَ  تؤ شارةزاي و خةرجيي كوليةي اةسكةريهةرضةناة كاك شَير

ئةويش , مةسةلةن ئَيستا دواتي موسةلةحةي ثَيشنةرطةمان هةية, ئةوةية دةبَي  دانون, تَيطةيشتين من وفق القانون
ئةو دانونة مبا فية رتيب موالزم بة , نَيكي هةبَي دةبَي  دواتي ثَيشنةرطة دانو, دةبَيتة دائياي اامي دواتي ثَيشنةرطة

دةبَي  دانونَيكي بؤ , كة دةَلَيي وفق القانون, يةاين دانون تةحاياي دةكات, تةرفيع بة دةرار دةيااتَي, مةرسوم دةيااتَي
, ون لة زميين ئةوانةلَيرة دةيكةينة دان, لةو دانونةدا دةسةاَلتةكانيان دَي , دانون دوات الثيشنرطة كوردستان, دةربضَي 

هةمووي لةوَي , بقرار, بقانون, اصااري مرسوم, خةرجيي كوليةي اةسةكةري, منح رتب لة اليةن رئيسي ئيقلينةوة
 .فةرموو, كاك سةردار, ئَيستا هةر وةزارةتَيك دانوني خؤي هةية, دةبَي  دياري بكرَي 
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 :هركي بةَرَي  سةردار صباح بوزو
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَ  , (اصدرا مراسيم مبنح االومسة واالنواط ومبوج  قانون), دةكرَي  ماددةي شان ة كة ئَيستا بووة بة هة دة
 .رَي ماا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, (0)من قانون رقم ) (استنادًا ارب الفقرة )دةَلَي , ئةوة دانوونة ئَينة دةري دةكةين, ئةو مةرسوومةي لةثَيش ضاوي من هةية

, بةبَي ئةو دانونة ناتوانَي  بة مةرسومَيك مةحني روتةبي اةسكةري بااتن, ةبَي ئةو دانونة ئةو مةرسوومة دةرناضَي ب
يان , مبوجيب من درار ثرنان كوردستان, دةبَي  نةصةَيكي لةطةَ  هةبَي , دةبَي  سةرؤكي هةرَيم كة زابتَيك مةنح دةكات

, ئينجا كاك شَيروان من نازامن وفق دوانني مراية يف االدليم, مةسةلةن(دورة فالن قررنا منح ر   ماليي ارب, بقرارات فالن
 .ئةطةر ئةو نةصة مةدبو  ترة, شامل ترة

 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
مانعنان ( وفق القوانني املرعية), (قوانني مرعية   االقليم)ي بَلَيي , (قوانني نافذة   االقليم)ي بَلَيي , هةردووكي وةكي يةكة

 .نيية
 :بةَرَي  نوري مجيل تاَلةبانى
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوة هيض موجب , مةرسووم ثَرؤسةي تةن ي  كردني دانونة, دةستوور و دانون هةية, تةبيعي لة هةموو ني امَيكاا
بةاَلم خؤي ضي , يةاين رَيطةي دةركردني مةرسوومَيك, ةيةبةو رَيط, ضونكة دانون تةن ي  دةكات, تياياا هةبَي , نيية
 .شتَيكي مةاقوولة, لةبةر ئةوة بة رةئي من وةكو خؤي مبَييَن, دانون جَي بةجَي دةكات, دانون تةن ي  دةكات و, دةكات

 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم مةرسوومةكة لةسةر ضي , ب  ئةو مةوزواانة بة مةرسووم دةردةضَي ئةوة ب ة, من تةئياي رةئيةكةي جةناب  دةكةم

دةرارم دا مةحني ئةو  كذالة ماددةي  كذائةمرةكة دةَلَي  لة فةدةرةي , لةسةر ئةو دةوانينانة ئيستناد دةكات, ئيستناد دةكات
 .بةاَلم لةسةروة دةنووسرَي مبةرسووم ئيقليني, روتةبة باةم بة فالن كةس

 :  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي
ديسان دةبَي  بنووسني , يان رةئيس وزةرا يان رةئيسي هةرَيم, ئةطةر وةزير بيكات, هةتا فةصلي موةزةفَيكيش, ببورن

مواالةجةي ئةوةي موختةليسة , بؤ منوونة يةكَيك اختالسي كردووة, ئيستنادةن بؤ ماددةي فالن لة دانوني فالن دررنا فصل
 .بةَلَي كاك مسكؤ فةرموو, تؤ دةَلَيي بة ثَيي ماددةي ئةوةناة فةصل كراية, اةكةي حوكني درايةضي لَي, بة دانون كراية

 :حمنا دزةيي طاهربةَرَي  مسكؤ 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ت ئيشارة, جا لةو حاَلةتة ثَيويس  ناكات, ئيشارةت بة دانونةكة دةدات, كة مةرسووم دةردةضَي  ئيشارةت بة ماددةكةي دةدات
 .لةطةَ  رَي ماا, خؤي دانونةكة مشوليية, بة مةرسووم باةي

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك نوري, كاك مسكؤش ليواية و دانونيشة, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  نوري مجيل تاَلةباني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

اصاار , شتةكة كؤتايي ثَياَي , يض ئيشكالَيك نييةاصاار مراسيم مبنح رتب اسكرية ه, تةنيا ئةو دوو وشةية بَيتة سةري
 .سوثاس, مراسيم مبنح الرتب العسكرية هةتا دَيتة ئةخريةكةي وفق القانون
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كَي ثةسةناي , زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنطاان كَي ثةسةناي دةكات دةس  بةرز كاتةوة, بة ئي افةي وفق القوانني انراية

 .كاك شَيروان بةردةوام بة, زؤر سوثاس, ثةسةناي ناكات, ةس  بةرزكاتةوة؟ بةس كاك شَيردَ ناكات د
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 :سابع عشر

 .منح االومسة واالنواط مبوج  القانون
 :شَيردَ  اباا  حوَي ي بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, كاتَيك دةضَيتة جةبهة, لةسةر ئازايةتي, زؤر جار بؤ منوونة لةسةر زيرةكي, ائياي اامي دواتي موسةلةحةاالومسة يةاين د

يةاين ئةو كاتة , دواي دةطةَرَيتةوة, يان ويسامي دةداتَي, يان دياةمي دةداتَي, يةكَيك دةبيين ئازاية, نة دانون هةية و نةهيض
, لةبةر ئةوة مودةتةكة تةحايا نةكراية, ئةو شتانة بة مةرسووم دةردةضَي  ,ديسان بة مةرسوومة, مةرسوومةكة دةردةضَي 

دةتوانَي ويسامي , دةتوانَي ويسامي رافياةييَن بااتَي كة لة اَيرا  هةية, دةتوانَي سَي ساَ  باات يان دة ساَلي بااتَي
ناكرَي , ة مةياانةكة ئةو كةس ثاداش  بااتَيئةو دةيةوَي  ل, تؤ رَيي لَي دةطرَي, ثَيشنةرطةي بااتَي كة لة الي خؤمان هةية

 .بَيتةوة ئينجا بؤي بنَيري
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر , هةموو نةصةكان زؤر مونادةشةيان لةسةر كراية و, تةبعةن ئةو نةصة زؤر مونادةشةي لةسةر كراية و, كاك شَيردَ 
, ئةطةر بَيتو تةماشاي بكةين, تؤ دةَلَيي, يةاين موالحةزة بكة ,مبا فيهم خةَلكي اةسكةري تَياا هةية, دانونيشنان هَيناية

ئةطةر دةسةاَلتي هةبَي  لة دانونَيكي تر ئةو دةسةاَلتةي , دانون يةاين ضي, رةئيةكةت راستة, كة تؤ وت  بقانون, تَييااية
دةبَي  دانوني بؤ دةر , بيهَينَيتة ئَيرة ئةطةر مةوزواَيك بَيتة ثَيشةوة هيض دانونَيك ئةو دةسةاَلتةي نةدابيَ  دةبَي , بااتَي
ئينجا لةو دانونةدا ياخود , يةاين  بةثَيي ئةو دةسةاَلتةي كة ثَيياراوة, لةبةر ئةوةي تةحاياي بكات بقانون, بكةي 

زواةوة مةوزواَيكي تازة هةبوو ايالدةي بةو مةو, ئةطةر هيض نةبوو دةبَي  بَيتة ئَيرة, دةراراتَيكي ثَيشووي ثةرلةمان هةية
 .فةرموو, كاك كريم, دانونَيكي بؤ دةربكةي , هةبوو

 :بةَرَي  كريم حبري برادؤس 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةبَي دانون هيض , سةنةديان دانونة, هةموو مةراسيم و دةرارات, مةالوومة هةموو دةوانينَيك سةنةدَيكي دةستوورة و
 .زؤر سوثاس, اامةئةوة دااياةي , دةرارات و مةرسووم دةرناضَي 

 :نبةَرَي  سةرؤكي ئةجنومة
 .فةرموو, كاك شَيروان جارَيكي تر بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطاانةوة

 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 :عشر سابع

  .االومسة واالنواط مبوج  القانون منح
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةي يان ة, ةناي دةكات با دةس  بةرز كاتةوة؟ كَي موااري ة؟ زؤر سوثاسكَي ثةس, زؤر سوثاس
 :بةَرَي  ا الاين سليم خاياا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيشنياري من ئةوةية ئةطةر نودتةيةكي تر ئي افة بكرَي  لةسةر ماددةي ثَيشوو
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو دانيشة, ةصوي  كراوةماددةكة ت, كاكة ئةوة ني امي نيية

 :بةَرَي  ثةخشان اباا  حسني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةاَلم ثَيم واية هةموو ماددةكةش خبةينة دةنطاانةوة, ئَينة فةدةرة فةدةرة خستنانة دةنطاانةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 

سوثاس  , فةدةرة بة فةدةرة, هةمووي يةك ماددةية, ددة نييةلة بريمان ضوو كة ماددة بة ما, سوثاس  دةكةين, بةَلَي راستة
هةموو ماددةكة دةخةينة دةنطاانةوة كَي , لةبةر ئةوة ماددةي دة كة فةدةرة فةدةرة دةنطنان دا, دةكةين بؤ ئةو موالحةزةية

 .كاك شَيروان فةرموو, كَي موااري ة؟ بة كؤي دةنط, ثةسةناي دةكات؟ زؤر سوثاس
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة احلادية عشرة

 .حيدد را   وخمصصات رئيل االقليم بقانون
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, ئةوة دةبَي , بةاَلم ئةطةر بامسان نةكرد بَي , نابَي  ئةطةر نودتةكة رؤيشتووة نابَي , نودتةي ني امة
 :بةَرَي  ابااللة ادا

 .  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي
ئةطةر ح بي بوو , هةر كةسَيك كة دةبَي  بة سةرؤكي هةرَيم, ماددةيةك زياد بكرَي , ثَيش ئةو ماددةية, من ثَيشنيار دةكةم

 .واز لة سةرؤكايةتي و ئةناامَي  ح بةكةي بهَييَن
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .َرَي  سةرؤكي ئةجنومةنبة
 :املادة الثانية عشرة

 .يكون لرئاسة االقليم ديوان  عني  شكيال ه وواجبا ه بقانون
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةكةي تر, بةكؤي دةنط وةرطريا, كَي ئةو ماددةية ثةسةنا دةكات؟ كَي ثةسةناي ناكات؟ زؤر سوثاس, ئةوةش ئيعتيادية
 :حياري شَيروان ناصح بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الثالثة عشرة

 .العراق-اقليم كوردستان ثيشنرطةرئيل االقليم هو القائد العاي لقوات -0
 .العراق-القليم كوردستان الثيشنرطةيعني رئيل االقليم نائبا للقائد العاي لقوات -2

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةكة بةم , ئةو دوو فةدةرة لَيك باة, ر صياغة لةسةر ئةوة ئيستقراري كرداخ, ئةوةش يةك دوو صياغةي هةبوو

القليم كوردستان العراق ويعني نائبا له يساعده    شية  الثيشنرطةرئيل االقليم هو القائد العاي لقوات ) شَيوةيةي لَيهات
 .(لالقليم عند غيابه الثيشنرطةاعماله بهذا اخلصوص وحيل حمله قائدا لقوات 
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو صياغةيةية كة , ئةو نةصةي كة ئَيستا خوَينرايةوة, من دسة دةكةم بؤ ئةوةي ئاسانكاري دروس  ببَي , زؤر سوثاس

, زمين ئيت ادةكة نةبوو, لةبةر ئةوةي كة طؤَرانكارييةكة كرا, ثَيشرت ئيتي ادي لةسةر كراية, ئيتي ادي لةسةر كراية
لةبةر ئةوة , بؤ ئَينة هاتووة, بؤية بة صياغةكةي كة ئتي ادي لةسةر كرا لةاليةن هةردوو هَي ي سياسييةوة طةَرانامانةوة

بؤيان خبوَينةوة ئةو فةدةرة , مودتةرةحي نوَي ئةوة بوو كة هةردوو فةدةرة ببَي  بة يةك فةدةرة, دةخيةمة دةنطاانةوة
 .ونوري فةرمو. كاك د, كَي دةيةوَي  دسة بكات, تازةية
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةوة ثَيضةوانةي دانونة, ئةطةر هاتوو لةوَي نةبَي , ئةطةر بووترَي  جَيطرةكةي دةبَي  بة جَينشيين دائاي اامي ثَيشنةرطة
يان بؤ ماوةيةكي , ي جَيبةجَي بكاتنةتوانَي ئةركةكان, ضونكة لة حاَلةتَيكاا ئةطةر سةرؤكي هةرَيم لةبةر هةر هؤيةك بَي 

دةبَي  بة جَي نيشيين ئةو كاتة ئؤتؤماتيكيةن ئةو دةبَي  بة , سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران, كورت سةفةرَيكي كردبَي 
 .دائاي اامي دواتي ثَيشنةرطة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
, لة حاَلةتي غيابي سةرؤكي وزةراية كة ئَيستا دَيينة سةريجَيطرةكةي , نووسراية لة دانوناا, سةرؤكي هةرَيم, وا نيية, ببورة

لة كاتي وةفاتي , دوور بَي  لة كاك مسعود, لة حاَلةتي غيابي, بةاَلم تةاايل كرايةوة, نووسراوة سةرؤكي ليذنةي تةن ي ي
اَلم دائاي اامي دواتي بة, تا ئةو كاتةي ئينتيخاب دةكرَي , سةرؤكي ثةرلةمان جَيي دةطرَي , يان لةبةر هةر شتَيك بَي 

, ناكرَية لة خارجيي غيابي بارَيتة رةئيسي وزةرا, بَرياري لةسةر دراية, باش ديَراسةت كراية, ئةوة ئتي ادَيكة, موسةلةحة
تةاايل , ئةو ماددةية تةاايل بكرَي , ثَيويس  كرا, هةر كاتَيك زروف طؤَرا, دةيكةينة دانون, بةناَيكي خاصة دةخيةينة ناوي

كاك دة , بةاَلم ئةوةناةية صيغةي دانونةكةي ئةوةناة بَي , ناشتوانرَي  بيطؤَرين, بة ثَيي ئيتي ا  ئةوة هاتووة, َي دةكر
 .فةرموو

 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة , ثَيويس  ناكات, خاَلة هةر ئةو, كة ئتي ادنان كردووة, لة دسةكةي بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن, من شتَيكي ئي افةم نيية
 .تةواو دةبَي , با هةموومان دةنطي لةسةر باةين, مونادةشةي لةسةر بكةين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ن يكةي , ساَلَيك ودصور, اَيرا  ثاش رووخاني سةدام لةاليةن ئةجنومةنَيكةوة, لة هةموو دنيادا بة ضاوي واديعية دةكرَية
هَي ي موحتة  داينابوو لةبةر رؤشنايي ضةنا , نة كةسَيكي هةبوو, ئةو ئةجنومةنة نةشةرايةتي هةبوو, دوو ساَ  بةَرَيوة برا

, بةاَلم هَيشتا وادعَيكنان هةية, ئَينة احلنا  لةم واديعة دواكةوتووة نني, لةبةر ضي؟ ضونكة وادعَيك واي سةنانا بوو, شتَيك
خؤشتان , ثَيشةكي ئيتي ا  نةكةين, يةي كة هَيشتا موحتاجي ئةوة نةبنيئَينة نةطةيشتينة ئةوةي ئةو موجتةمةاة مةدةن

ثاشي سَي رؤ  , كة ئتي ا  كرا, لةبةر ئةوةي ئتي ا  نةكرا بوو, دوو مانط و سَي مانط و ضوار مانط دوا كةوت, دةزانن
, ليس  ئَينة داخيلي ئينتيخاب بوويبةاَلم لة , لة ليس  هاوثةمياني, جةناب  سةر ضاو, ئةمة واديعَيكة, توانينان كؤببينةوة

بَي ئةو صيغةيةش ئَينة يةك لة هةدةفةكامنان , صيغةيةكي تةوافودية و, لةبةر ئةوة ئةو صيغةية, خؤش  تةفصيالت دةزاني
, لةثاشاناا سي ةي ح بايةتي نةبَيتة بةشَيك لة جةيشي اَيرادي, هَي ي ثَيشنةرطة ببَي  بة يةك هَي ي ثَيشنةرطة, ئةوةية

كة ئةوة هةدةيف , نابَيتة يةك هَي ي ثَيشنةرطة, ناكرَي , ئةطةر بةو هةنطاوة لةطةَلي نةَرؤين, ةو تايبةمتةناييةي كة هةيةتيب
, دي اع لة خةَلكي كوردستان بكات, دي اع لة هةرَيني كوردستان بكاتن, ثَيشنةرطة ببَيتة يةك هَي , هةموو خةَلكي كوردستانة

بةرنامةيةك , رَيطايةك, لةبةر رؤشنايي رَينناييةك و, هاوكاري يةكرت بني, صيالتةكة ب اننيئةوةش بةوة دةبَي  كة تةف
 .فةرموو, تةوحيا بكةين
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 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .مةبةستةكةم ئةوةية, بؤية دةَلَيم با زؤر وةخ  لَي نةبةين, ئَينةش تةئياي ئيتي اديةكة دةكةين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَينة خؤمان بة دةنااةتةوة , رةئيةكنان هَيناوة, ئةوة فةرزة, ئَينة رةئيةكنان هَينا بَي , ئةوة نةبَي , وثاس  دةكةمس, باشة

كاك احسان , ضي تَياا هةية, ئةطةر رةئي موخاليف هةبَي , دةمانةوَي  ئَيوةش مودتةنيع بن, بة مةصلةحةتةوة هَينامانة
 .فةرموو

 :بةَرَي  احسان اباا  داسم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تةشكيالتي ضةكااري هةموويان ثَييان , لة كوردستان ضةناين تةشكيالتي لةشكري هةية, بةرةئي من بة ثرسينةوة بية
ئايا , ضةناين تةشكيالت هةية, هةية زَيرةظاني حاود, هةناَيك هةية ثَييان دةَلَين زَيرةظاني دارستان, ناَلَين ثَيشنةرطة
ئةطةر نا با ببَيتة دائياي ااممي دواتي , ئةوة دروستة, نةطةنة؟ ئةطةر هةموويان ناويان دةنَين ثَيشنةرطةهةموويان ثَيش
 .هةموو تةشكيالتي اةسكةري بطرَي , لةوانةي شامل تر بَي , القوات املسلنة و العسكريةثَيشنةرطة ئان 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
لة ثاشاناا ضونكة وةزارةتي , نووسرا بوو تةشكيالتي وةزارةتي ناوخؤو ثَيشنةرطةضونكة ثَيشرت , ببورة, ئةوةش ئيتي ادة
, هةردوو المان موافق بووين, لةبةر ئةوة جيا كراوة و, هاوكاري وةزارةتي داخلية حكومةت موباشر, جنسيةية, ناوخؤ ثؤليسة

بووة دوات , كة تةنيا بوو بة ثَيشنةرطة, ودةنا ثَيشرت دواتي موسةلةحة بو, ناوةكةشي بؤية طؤَرا, لةسةر جياكردنةوةكة
 .فةرموو, كاك ا الاين, ضونكة هَي ي ناوخؤ ااياي مةجليسي وزةراية, ثَيشنةرطة ادليم

 :بةَرَي  ا الاين سليم خاياا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة ئةطةر يف , جَيطرَي ويدائيا ااممي , سةاَلحياتَي  سةرؤكي وزةرا, وا ب امن ظَيرَي دا ئي ديواجيةت ثةياا دةبية
, ظرَيَي شَ  دَيتة كرن, رةئيس جملس وزرا جَيطر بية, ويف حالة غيابة لة فةدةرة  ي هاتي, حالةت غيابة ئةو جَيطر بية

 .ئةظة ئةطةر تةوزحيةك بؤ باة, بةةمرةتة رةئيسي وزةرا ئان ش  جياوازن لةطةَ  رةئيس وزةرا
 (:ا  كةركووكيكن. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة ئتي ادي سياسيش كة , لة دانون, يةاين ئةوة وازحية لةدةستوورةكة, جَيطري نيية, بةنيسبةت سةرؤكي هةرَيم, سوثاس
رةئيسي , سةرؤكي وزةرا بة ئيشةكاني هةَلاةستَي , لة حاَلةتَيك ئةطةر غايب بوو, سةرؤكي هةرَيم جَيطري نيية, كراية
, ئةو نائيبة لة حاَلةتَيكي وا بةس بؤ ئيشي ثَيشنةرطة, بؤ ئيش و كاري ثَيشنةرطة نائيبَيكي ثَيويستة, َلتةي تةن ي يسو

 .بؤ ئاطارداري, نةك بؤ كاري تر, فةدةت بؤ شةوني ثَيشنةرطة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, بةَرَي  كاك اخر مجا 

 :بةَرَي  اخر مجا  انور
 .كي ئةجنومةنبةَرَي  سةرؤ

 .سوثاس, كاك ا الاين فةرموويان, نوري و.كاك د, ئةوةي من مةبةستم بوو
 :خضردادر سعيا بةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم كة باسي , با بَلَيني هَي ي ثَيشنةرطةي كوردستان, كاتَي باسي هَي ي ضةكااري ناو هةرَيم دةكةين, موالحةزةكةم ئةوةية

 .سوثاس, با دواتي مسلحة بةكار بَي , ي دةرةوةي هةرَيم دةكةينهَي ي ضةكارا
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غ ور, سوثاس

 :حمنا خمنوري طاهربةَرَي  غ ور 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضؤن ئيتي ادي , ينةبةاَلم من وام ثَي باشة ئةو بَرطانةي كة دوايي هات, منيش رةئيةكةم هةر لةطةَ  كاك ا الاين و هةظااَلنة
نةطةينة , لةوةي ماوةيةكي زؤر دوورو درَيذ ثَيوةي خةريك بني, با هةر وا بَي  باشرتة, ضؤن نووسراوة, لةسةر كراية

 .زؤر سوثاس, نةتيجةك
 :شكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي , لة كاتَيكاا ئةطةر ويستتان ضاثي ئةمة بكةنةوة, هةيةتةنها يةك تَيبينم , كنا  رووني كردةوة. ئةوةي كة ويستم د
, ئةو ئةلف والمة وةرناطرَيذ , زاراوةيةكي سياسيية, ثَيشنةرطة زارةوةيةكة رؤشتووة و, زاراوةمشان هةية, ئَينة وشةمان هةية

, لةبةر ئةوة وا جوانرتة ,لة خاَلي دووةماا نووسراوة الثَيشنةرطة, نووسراوة هةر ثَيشنةرطة, سةيري خاَلي يةكةم بكة
 .وةكو كوردستان, ثَيشنةرطة بَي ئةلف والم بَي 

 :بةَرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 شية , ويعني نائبا له ليساعده    شية اعماله بهذا اخلصوص)يةاين هةرضةناة , لَيرة من رستةكة زؤر بة رةكيك دةبينم
دةتوانرَي  , وتيان ليذنةي زمان هةية لة ثةرلةماناا, رةكيكة, بةَراس , نةوةدا و لة تَيطةيشتنيشاالة خوَينا, رةكيكة, (اعماله
 .زؤر سوثاس, الداء مهامه, (الداء)بَلَي  

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو هينة ئةو رستةية  ئةطةر ثاش, (يساعده   اداء مهامه), بةاَلم بؤت نةهات, دةتوانرَي  ئةوة بة نةزةري ئيعتيبار وةربطريَي

 . ئةطةر زةدةت نةبَي , بيخوَينةوة كاك شَيروان, دةخةينة دةنطاانةوة
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
اخلصوص  بهذا مهامه اداءاقليم كوردستان العراق ويعني نائبا له يساعده    شنرطةيثلقوات  عايالقائد الاالقليم هو  رئيل)

 (.عند غيابه القليم الثيشنرطةل حمله قائدا لقوات وحي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, كَي تةئياي دةكات
 :بةَرَي  مال سعاالاين مال اباا  مولود

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ةو لؤ دانانة ضؤنة؟ تةفسرياتي ئ, ويعني لهبةاَلم لة تةابريةكةي , ويعني رئيسا لهبةاَلم لة ماددةكةي , بؤي دادةنَيني ويعني له

 .بؤ دادةنَيني
يعني هو الذي , (ويعني نائبا له, اقليم كوردستان العراق الثيشنرطةرئيل االقليم هو قائد عاي لقوت ), ئاخري صياغةكة غةَلةتة

 .يعني
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .دووبارة بيخوَينةوة كاك شَيروان
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 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .َرَي  سةرؤكي ئةجنومةنبة
اخلصوص  بهذا مهامه اداءاقليم كوردستان العراق ويعني نائبا له يساعده    شنرطةيثلقوات  عايالقائد الاالقليم هو  رئيل)

 (.عند غيابه القليمل الثيشنرطةوحيل حمله قائدا لقوات 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .يعني لن سة لة يان لن سة اةيين ش  دةكاتن ببورة مامؤستا بؤ تةَلةبةي سةرةتايي دةَلَيي
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يعني . يعني ماناي واية جيهةتَيكي تري تةايين دةكات, ويعني لة خؤي تةايين دةكات, ويعني لن سة ويعني فةردي هةية

 .مةسةلةكة وازحية, يةاين خؤي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

رئيل االقليم هو )كاكة , اةيين شتة, دائياي ااممةكة دةطرَيتةوة, ويعني لة ئةطةر خؤشي نةطرَيتةوة, من تةوزحيي بكةم با
با , كاك شَيروان بيخوَينةوة,  (ويعني نائبا له اي القائد, اي القائد, ويعني نائبا له, اقليم كوردستان ثشنةرطةالقائد العاي لقوات 

رئيل االقليم هو القائد ), ئةطةر خياليف ئةوةي هةية با ثَيم بَلَي , ةوةي زماني اةرةبي باش دةزانَي ئ, بياةينة دةنطاانةوة
ويعني  ,اقليم كوردستان العراقالثيشنرطة  لقوات, ن يك ترة لة مجلةكة, هو القائا العام تازة ترة, رةئيسي االدليم رؤيي, العاي

من جارَيكي تر  .كَي خةرجيي زماني اةربية با هاوكارميان بكات, بؤ دائياةكةرةئيسةكة تةاني دةكات  ,نائبا له اي للقائد
اقليم كوردستان العراق  شنرطةيثلقوات  عايالقائد الاالقليم هو  رئيل), ب انن الي ببةين ي مانايةكي هةية, دةخيوَيننةوة

, بؤ معلومات, دائاي اامةكةش دةطرَيتةوة, تةوة ورةئيس االدليم دةطرَي, هةردووكي دةطرَيتةوة, (  اداء مهامه له ويعني نائبا
حةز , دةَلَين ئةو نةصة بة مةفهوومةوة نائييب رةئيسي ئيقلينيشة, وةكو نةصي ئينطلي ميان لَياَي , ئةطةر رةش كةينةوة

 .فةرموو, بةاَلم لةسةر مةسةوليةتي ئَيوة, دةكةن داياةنَيني
 :بةَرَي  فَرسةت ادا اباا 

 .ئةجنومةن بةَرَي  سةرؤكي
شةخصيةتَيكيش دائاي اامي دواتي , شةخصيةتَيك بة خؤي سةرؤكي هةرَينة, سةرؤكي هةرَيم دوو شةخصيةتي هةية

 ...موسةلةحةية
 :بةَرَي  فرسةت ادا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

رئيس االدليم هو ), ني بكاتنةك نائييب خؤي وةكو سةرؤكي هةرَيم تةا, رةئيسي هةرَيم نائييب دائاي اام تةاني دةكات
 .نةك بؤ شةخصي خؤي كة رةئيسي هةرَينة( نن للقائا العام, دائا اام و يعني نائبا لة

 :غفور رمضانناصح . بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
( ويعني, ستان العراقاقليم كوردثيشنرطة رئيل االقليم هو القائد العاي لقوات : املادة الثالثة عشرة), بةَلَي نةصَيكم ثَيية

 (.من قبله نائبًا ليساعده   اداء مهامه وحيل حمله عند غيابه), موشكيلة نيية
 :خ اف طلعتبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .دابنرَي  ويقوي, ويقوي بتعني نائٍ  من قبله ليساعده ارب اخره, نةصةكة وابَي  باشة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة  ,اقليم كوردستان العراق ثيشنرطةرئيل االقليم هو القائد العاي لقوات )خؤي هاتووة دةيكةينة دوو فةدةرةوةكو ماددةكة 

كاك شَيروان لة فةدةرةي دوو , (اقليم ارب اخره ليساعده   االداء مهامه ثيشنرطةيعني رئيل االقليم نائبا لقوات , دوو, يةك
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بةاَلم , دانونة دةبَي  خؤي دايبنَي  ,(اقليم ليساعده   اداء مهامه ثيشنرطةلقوات يعني رئيل االقليم نائبا ), ئي افةي بكة
, بةاَلم ئيت ادة, نيية لة دنيادا رةئيس خؤي داياةنَي , بةاَلم دانونةن ناكرَيذ  بؤي دابنرَي , ئين ا كراوة, اورفةن ئيتي ادة

ئةويش مةرسوومةكةي بؤ , ةَلَي  ئةوة فالمنان داناخؤي ثَييا, لةبةر روشنايي ئةو دانون ئةو ئيت ادة لةبةينيةتي
ئتي ادةكة دةَلَي  دائاي اامي دواتي ثَيشنةرطة نائيبَيكي , با نةصةكةي بَلَيم, لة ئيتي ادةكةدا هةية, ئتي ادة, دةردةهَينَي 

 .موختةصر و م يا ئةوا لة ئتي ادةكة نووسراوة, نائيبةكةش يةكَي  نيشتنانيي كوردستانة, دةوَي 
 :  ادا اباا سربةَرَي  ف

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
الزمة بة سي ةت و انوان , بةاَلم نابَي  بانطي سةرؤكي ئةجنومةن بكةن بةناو, رَي م بؤ هةموو ئةنااماني ئةجنومةن لةطةَ 

 .سوثاس, بانطي بكةن
 :بةَرَي  شَيردَ  اباا  حوَي ي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي اةسكةري موااون جَيي دائا دةطرَيتةوة نةك مسااالة موستةَلةحات

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو جَيطرة بؤ , معاون بة دوةترتة لة مسااا, بة دوةترتة, نائب يةاين وةكيل يةاين جَيطر, نائبة, ئَينة نةمان طووتوة مسااا

 .تكاية, كاك شَيروان بيخوَينةوة جارَيكي تر, ئةوة هاوكاري دةكات
 :شَيروان ناصح حياري َي بةَر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ماددةكة بةم شَيوةية دةبَي , بةم هةموو طؤَرانكارييةي كة بةسةري داهات

 :املادة الثالثة عشرة
 .اقليم كوردستان العراق ثيشنرطةرئيل االقليم هو قائد العاي لقوات -0
القليم كوردستان العراق ليساعده بهذا اخلصوص الداء مهامه وحيل  طةالثيشنريعني رئيل االقليم نائبا لقائد العاي لقوات -2

 .لالقليم   حالة غيابهثيشنرطة حمله قائدًا لقوات 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضةنا كةس ثةسةناي , زؤر سوثاس, با دةس  بةرز كاتةوة, ضةنا كةس ثةسةناي دةكات, دخيةمة دةنطاانةوة, زؤر سوثاس
 .ماددةيةكي تر تكاية, سزؤر سوثا, ناكات
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 :الرابعة عشرةاملادة 

 .حمله رئيل السلطة التنفيذية حيلحالة غياب رئيل االقليم الي سب  كان عن منصبه   
 .بةٍرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كردوومانة بة رئيس جملس , مان البردووة(لطة التنفيذيةالس), بةنيسبةت ليذنةي دانوني ئَينة يةك موالحةزةمان هةية
بؤ ئةوةي , (يعتق الرئيل االعلى للسلطة التنفيذية), لةبةر ئةوةي تةاري ي سةرؤكي هةرَيننان كردية لة ماددةيةك الويراء

 .زؤر سوثاس, هةر لةبةر ئةوةي, ئيلتيباس نةبَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كريم فةرموو, بكاتضةنا كةس دةيةوَي  دسة 
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 :بةَرَي  كريم حبري برادؤس 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

  حالة ), ثَيشنياز دةكةم واي لَيبَي , ثَيم واية لة شوَيين خؤياا نيية( الي سب  كان عن منصبه)ئةم ماددةية كة هاتووة 
 .سوثاس ,(غيابه الي سب  كان يتورب رئيل سلل الويراء القياي مبهامه وكالة

 :بةَرَي  ثةخشان اباا  حسني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو مجلةيةي ثَيشرت كة لة حاَلةتي غيابي سةرؤكي هةرَينة , ئةمة ئي افةيةكي ناوَي  بة مجلةيةك بؤ ئةوةي تةااروز نةبَي 
 .بةس ئيلتيباسَيك هةية, لة مةجالي اةسكةري نائيبةكةي دةبَيتة دائاي دواتي اةسكةري

 :ادا دا بابان فؤاد .د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة غيابي ماناي لة جَيي , ضونكة ئةو مةنصةبةي ناوَي  كة لة كاتي سةفةر كردنياا, منيش دسةكةي جةنابي دةكةمةوة
بةر لة, لةبةر ئةوةي مةنصةبةكةي طوم ناكات بةوةي كة لة جَيطاي خؤي نةما, نةك ئةوةي سةرؤكايةتي نةماوة, خؤي نيية

لةطةَ  , سةفةري كردووة, ضونكة مةنصةبةكةي هةر ماوة( ان منصبة)ئةم بَرطةية نابَي  , ئةوة ئةم مةنصةبة نابَي  لةوَي
 .رَي ماا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
( ياب  حالة غ), بةاَلم لة جَيطاكةي غايب دةبَي, فوئادي راستة لة مةنصةبي غايب نابَي . منيش ثَيم واية موالحةزةكةي د
ئةو ئيلتيباسة دروس  , ئةو موالحةزةي ثةخشان خان, ضونكة مةنصةبةكة غايب نةبووة, ثَيويس  ناكات مةنصةب بوترَي 

لة حاَلةتي غيابي نائيبةكةي بؤ شةوني ثَيشنةرطة , ضونكة دائياي اامي دواتي ثَيشنةرطة ماددةيةكي تايبةتة, نابَي 
, دوو بابةت مهامي هةية, وازحية يةاين كة غايب دةبَي, ي وزةرا جَيطري غةيري ئةو شةونة رةئيسي مةجليس, جَيطري 

, زؤر وازحية, بابةتي ثَيشنةرطةو شةوني ثَيشنةرطة نائيبةكةيةتي, بابةتي سوَلتةي تةن ي ي رئيسي مةجلس وزةراية
, بةكة رةنطة زياد بَي مةنص, ان منصبة, فوئاد. بةنيسبةت ئةو صيغةي كاك كريم بةحري تةداميي كرد لةطةَ  دسةكةي د

موالحةزةكة راستة كة سوَلتةي , مةجليسي وزةرا, بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطاانةوة, ئةطةر ليذنةي دانوني صياغةيةكنان باةنَي
 .نةن ي ي هةم رةئيس مةجليس وزةرا زؤر دةديق ترة

 :بةَرَي  كريم حبري برادؤس 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, هةمووي شةتب دةكرَي ,(  حالة غياب رئيل االقليم الي سب  كان عن منصبه حيل حمله), يةصيغةكة وا بوو بةم شَيوة
 ,سوثاس, (سلل الويراء القياي مبهامه وكالة), (سلطة  نفيذية)لةجياتي ئةو ( يتورب رئيل)دةنووسرَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
وةكالةتةكة ئةطةر لَيرةش , بنووسرَي , هيض زةرةرَيكي نييةبةاَلم , وةكالةت نا, ئؤتؤماتيكيةن, خؤي هةردووكي دةبَي 

ئةطةر وكالة نةنووسَي ضؤن , دةنووسَي رئيس ادليم, دةنووسي رئيس جملس وزاء, كة ئين اي دةرارَيكي كرد, نةنووسرَي
بةاَلم ,   بينووسيوةكالةتةكة ئؤتؤماتيكي دةبَي, نابَي , وةكي ئينقيالبَيكي كرد بَي , دةبَي ؟ دةبَيتة دوو رةئيس ادليم

 .فةرموو, وكالة هةبَي  يان نابَي , كاك شَيروان, من ثَيم واية بة دووةتي دةكات, بيخةينة دانون يان نا ئةوة مةسةلةيةكة
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .حيل حملة زؤر لةوي بة دووةت ترة, بةرةئي من وكالةتي ثَي ناوَي  بةَراس 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
هةر وةزيرَيكيش دةيطرَيتةوة , دةنووسرَي رئيس وزةرا وةكالةتةن, ئَيستا نائب رئيس وزةرا كة جَيي رةئيس وزةرا دةطرَيتةوة

 .فةرموو, كاك نووري, خؤي دانونة بؤ ئةوة لة نووسني دةبَي  سةد لةسةد بنووسرَي , دةنووسرَي  وةكالةتةن
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 :ل تاَلةبانينوري جين.بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, (  حالة غياب رئيل االقليم الي سب  كان يتورب رئيل سلل الويراء مهامه وكالة), صيغةيةكي تر هةية ئةطةر ثَيتان باشة
 .زؤر سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
فهوميشة ئةطةر بيخوَينيتةوة بيخةينة مة, وةكالةتةكةشي تَيخستووة, نووري مةنصةبةكةشي البردية.ئةو صيغةي كاك د

 .فةرموو, دةنطاانةوة
 :طالبانىل يري مجنو.بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 (.  حالة غياب رئيل االقليم الي سب  كان يتورب رئيل سلل الويراء مهامه وكالًة)

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ماددةيةكي تر, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَ  نيية, ةرز كاتةوةدةس  ب, كَي لةطةَ  ئةو صيغةية كة تةدايم كرا

 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة اخلامسة عشرة

العراق حلني انت اب رئيل جديد –يقوي مبهامه رئيل اسلل الوطك لكوردستان , اذا شار منص  رئيل االقليم الي سب  كان
 . يوما من  اري  شاور املنص خالجم ستني

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ماددةي ثان ة. جارَيكي تر بيخوَينةوة كاك شَيروان, دةخيةينة دةنطاانةوة, ئةطةر ئي افةتان نيية

 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة اخلامسة عشرة

العراق حلني انت اب رئيل جديد –ن يقوي مبهامه رئيل اسلل الوطك لكوردستان اذا شار منص  رئيل االقليم الي سب  كا
 .خالجم ستني يوما من  اري  شاور املنص 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةي شان ة , كَي ثةسةناي ناكات؟ زؤر سوثاس, كَي ئةو ماددةية ثةسةنا دةكات؟ با دةس  بةرز كاتةوة, زؤر سوثاس

 .تكاية, َيروانخبوَينةوة كاك ش
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 :السادسة عشرة 

 :العراق   احلاالت اال ية - نتهى مدة رئاسة رئيل االقليم بقرار من اسلل الوطك لكوردستان
 اذا طل  رئيل االقليم بذلك-0
 .ع زه القياي مبهاي واجبا ه الي سب  كان-2

 .العراق وباقرتاع سري -من اعضاء اسلل الوطك لكوردستان(4/3)وافقة سن  الثقة منه مب
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

جوانرتة  ,(ع زه اذا طل  رئيل االقليم ذلك), (ذلك)ببَيتة ( بذلك)بةنيسبةت يةكةم , يةك دوو موالحةزةي بةسيتنان هةية
ئةوي تريش ااتيادية  ع زه بقياي مهاي واجبا هوري ئَينة بة تةسة( ع زه بقياي واجبا ه الي سب  كان -2),لةو صياغةي
 .زؤر سوثاس, فةدةرةي سَي
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك زرار, هيض تَيبيين هةية

 :امني طاهربةَرَي  زرار 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .و لةسةر سَيماددةي شان ة فةدةرةي سَي من ثَيم باشة ئةو سَي لةسةر ضوارة ببَي  بة دو
 :بةَرَي  كريم حبري برادؤس 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, منيش هةمان بؤضووني كاك زرارم هةية
 :بةَرَي  مجا  حمنا داسم

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ة مةحكةمةيةكي بةاَلم ناحيةي دانوني مةفروز, بؤ ئةم حاَلةتةي ئَيستا تةبيعي ئةمة وارياة, من بؤ ضوونَيكي ترم هةية
, نةك مةجليسي وةتةني, لةسةر بَريارَيك لةسةر ئةم بابةتة, مةحكةمةي دةستووري دةرار دةدات, دةستووري هةبَي  اادةتةن

 .زؤر سوثاس
 :غفور رمضانناصح .بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئيتي ا  لةسةر ئةوة كراوة سَي , رَيكي سياسيواب امن ئةم ماددةيةش ط توطؤيةكي زؤري لةسةر كراية لة ئةجنامياا بة دةرا

 .لةطةَ  رَي ماا, ئةو سَي لةسةر ضوارة لة خؤرايي نةهاتووة, بؤية حةز دةكةم برادةران ئةو راستية ب انن و, لةسةر ضوار بَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة ثَينان واية ئةم مونادةشاتانة , راوةبةاَلم ئةم ثَرؤ ةيةي ئيتي ادي لةسةر ك, بةَراس  موالحةزةكان جَيي تةدايرن
بةاَلم فةرزمان , وا دةكات ئَينة راستة ئيتي ادنان كردووة, ئةو ثَرؤ ةية دةوَلةمةنا  دةكاتن, مونادةشةي دميوكراتية

رةئي خؤشتان , مونادةشةي بكةن و, بن( صم بكم), سةر ئةنااماني خؤمشان ثَينان نةوتوون ئيال دةبَي , نةكردووة
بةاَلم لة شوَينَيكاا ئةطةر زانينان لةطةَ  بةر ةوةناي طش  ميللةتةكةمان ناطوجنَي لةطةَ  رةئي موحتةرةمي , نباة

, مةصريي نيية, بةتايبةتي شتَيكي زؤر طرنط نيية, كاكة ئةوة لةبةر بةر ةوةناي طشتيية, هةناَي برادةر ثَييان دةَلَيني
ئَينة بةَراس  ئةنااماني ثةرلةمان هيض باوةَر ناكةم , ةدةرة رةب  كراوةنة مةصريي يةكَيتية نة مةصريي ثارتي بةو ف

, يان خوَينابَيتانةوة لَيرةو لةوَي, رةنطة بيس  بَيتيان, غةيري ئةنااماني مةكتةبي سياسي, ئيتي ادةكةيان دي بَي 
انيومانة فةدةرةيةك كة ز, وتومان لة هني دةرنةضن, سةبةبةكةشي ئةوةية كة ئَينة ختوتي ااممان باس كردووة

كاكة دة تةاليقي , ئةطةر وامان كردبا, بةر ةوةنا ئةهنيةتةكةي طرنط ترة, كاكة ئاطادار بن, ئيختياليف لةسةر هةية
بةاَلم رَي  طرتن لة ئةناامي , هةردوو ح بةكة ئةكسةريةتيان هةية, بة سةااتَيك هةموومان تةواو دةكرد, هةبَي 

, فعلةن زؤريش دةوَلةمةنا كرا, بةَراس  ثَرؤ ةكة بؤ ئةوةي مونادةشة بكرَي , تر خؤمان لة ئةناامي اليةنةكاني
هةَلبذاردنةكةي , ئةو دانونة لة جةرياةي رةمسي باَلو بكةينةوة, ئَيستا بةسيقةيةوة دةتوانني, باشرت كرا, دانوني تر كرا
هةر كةم وكوورييةكي مابَي  لة , كةمرتي بكةينةوة بةاَلم زؤر, كةم و كورييةكاني ناَلَيم سةد لةسةد نةماوة, ثَيوة بكةين

, دة كةس ئين اي دةكات, دةَلَيني كاكة ئةوةي هةية, دةَلَيني كاكة ئةم كةم و كووريية هةية, موستةدبل دا كؤدةبينةوة
لةسةر لةبةر ئةوة من ئيقترياح دةكةم وةكو خؤي مبَييَن و دةنطيشي , مونادةشةكة ئةكسةريةتي هَينا تةاايل دةكرَي 

ئةطةر لة سةدا هةشتا , يةاين كةمرت نةبَي (4/3)مبا ال يقل ان)بةاَلم مجلةيةك , سةاَلواتيشي لةسةر باةين, باةين و
با بضينة . هةر بيطرَيتةوة, يان دوو بَيذ , تا سَي لةسةر ضوار بَي ( 4/3)دةبَي  بَلَيي ال يقل ان, بَي  ئةم نةصة نابَي 
, دةبَي , يةاين يةك نةفةر زياد بي, 4/3دةبَيتة مبوافقة ما ال يقل ان , (مبوافقة) لة جياتي, سةر فةدةرةيةكي تر

, يةك زياتر بَي  هةمان ش  نابَي , يةك كةمرت بَي  نابَي , دةبَي  ئيال سَي لةسةر ضوار بَي , ئةطةر ئةوةي نةنووسي
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بضينة سةر فةدةرةيةكي تر كاك ,  دةبَي ئةوا هةتا سةد لةسةد بنووسني, بةاَلم كة ومت لةسَي لة ضوار كةمرت نةبَي 
 .شَيروان

 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيويستة رةدم فةصَلي باةييَن, لَيرة رةدم فةصَلي نةدراوةتَي

 الفصل اخلامل  
 االحكاي االنتقالية

 :السابعة عشرة املادة

 العراق وباغلبية اعضائه استثناءا من حكم -الوطك لكوردستان اسللقبل  من انت اب رئيل االقليم للوالية االورب يتم
 .القانونالثانية من هذا  املادة

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئي ئَيوة و ئةنااماني , كة صيغةي ماددةكة بةم شَيوةية بَي , لَيرة بة حةديقةت مودتةرةحَيك هاتة ثَيش

نت اب رئيل االقليم للوالية االولي من قبل إ يتم) ليذنةي دانوني ئَينة دةرمجان كردلة زميين, ثةرلةمان ئةو صيغةية و
لَيرة , (.القانونالثانية من هذا  املادة اعضائه استثناءا من حكم رلثي العراق وباغلبية -الوطك لكوردستان اسلل

رةئي ئةكسةريةت , كة وةكو خؤي مبَينَيتةوةرةئيةك ئةوة بوو , بةنيسبةت اغلبية كة لة ليذنةي دانوني دوو رةئي هةبوو
 .زؤر سوثاس, (رلثي وباغلبية)ئةوة بوو كة ببَيتة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

هيض موشكيلةيةكنان نيية لة , ئَيستا ئَينة لة جمليسني, ضونكة ئةوة كار ئاساني دةكات, من ثَيم واية باغلبية باشرتة
اورفةن لة , بؤ منوونة لة ثةرلةماناا ئينتخابات دةكرَية, دووسَي ش  هةيةبةاَلم دانونة , ئينتخاباتي داهاتوودا

هةرضةناة ئَينة دةزانني جةنابي كاك مسعود , دةنطاانيش دةبية, مونافةسة دةبية, ثةرلةماناا كَي تةرشيح بكةي
كؤي دةنطيش , يهينيةهةر دة, لةبةر ئةوة سَي لةسةر ضوار بية, مرشةحي هةموو اليةكنانة هيض موشكيلةكنان نيية

, بينية% 50مةسةلةن لة , اعضائهدانونةن ئةطةر بَلَيي ئةكسةريةتي , رةنطة كةستان ئيعتريازي لةسةر نةبَي , بيني 
بَروات ئةوة , لةبةر ئةوة, ضونكة هيض ئيشكالَيك نيية, ببَيتة سةرؤكي هةرَيم, ئةوة ثَيم واية حةدي دانوني وةردةطرية

 .لةبةر ئةوة كاك دة فةرموو, من خؤم مودتةنيعم كة ناطؤَرَي , نةبَي  با تاخري, وةكو خؤي
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيم واية ئاسانرتة بؤمان بؤ هةموو اليةك, سَي لةسةر ضوار نةبَي , باشرتة, خؤي لةسةر ئةكسةريةت بَي 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .مووفةر, نووري.كاك د
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
سةرؤكي هةرَيم وةكو , مةنصةبَيكي سياديية, دةبَي  تةماشاي ئةمة بكةين كةوا سةرؤكي هةرَيم, سةبارةت بةم بةناة

ش ئَيستا كةوا من ثرت لة نؤ مانط ثَي, كةوا بةزؤرينةي دةنط دةس  نيشان بكرَي , سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران نيية
بة ثَيي دةستوور دةس  , ضونكة ثَيم باشرت بوو سةرؤكي هةرَيم, لة داناني دةستورَيك بؤ هةرَيني كوردستان, ثةلة بكةين

ئةوة , ئَيستاش ئَينة كةوا داوا دةكةين, ضونكة دةستوور لة دانون ثاية بةرز ترة, نةك بة ثَيي دانون, نيشان بكرَي 
زؤر , بؤ ئةوةي سةنطَيكي تايبةتي باةين بةو ثؤستة, ةنطي ئةنااماني ثةرلةمان بَي ي د3/2كة , ثَيشنيازي منة

 .سوثاس
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر لة بريتان بَي  , دةبَيتة رةئيس% 50اوريف هةموو دونيا بة لة , من ديسان رةئي شةخصي خؤم دةَلَيم, ببورة
هةروةها لة , كةو بة ضةنا دةنطَيك برديةوة% 51كةمني وياليةتاا لة لة ية, بةيين كلنتؤن و بةيين ئةَلطؤر و بؤش

مةسةلةن , لةبةر ئةوة دوايي ئةطةر كوتةلي نيابي زؤر بَي , بؤ دائينيش, ئَينة دانون دادةنَيني. ئينتخاباتي فةرةنساش
ئَينة ئةو , (احلناا )ةبَيتةوة جاري دووةم تكرار د, جاري يةكةم تكرار دةبَيتةوة, زؤر جار زؤر دةخايةنَي , وةكو توركيا

بنوسني بؤ ئةم  4/3, بنووسني 3/2, هيض موشكيلةيةك نيية, دةش امن وةكو جةناب  فةرمووت, كَيشةمان نيية
, يةكي هَينا% 50بةاَلم من وةكو مةباةئَيك ثَيم واية ئةوةي , بؤ يةك جار هيض موشكيلةمان نيية, مةرحةلةية

لة , ئةكسةريةتي هَينا خةاَلس تةواو برديةوة, بؤ هةر مةنصةبَيك بَيذ , هةرَيمبرديتيةوة بؤ مةنصةبي سةرؤكي 
من , من ئةو رةئيةم هةبووة, كة يةكَيك دةباتةوة بة دةنطَيك لةناو خؤمشاناا رةئي هةبووة, ئينتخاباتاا تةماشا بكة

, َي بية4/3ك هةية ثَيي وايةئةطةر كةسَي, حةزيش دةكةن, لةبةر ئةوة ئةو صيغةية بةو شكلة هاتووة, ئةوةم وتوة
 .كاك كنا  فةرموو, َييةكة3/2دةخيةينة دةنطاانةوة 
 (:كنا  كركووكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر , نةك تةاقياات دابنَيني, وا ئةَرؤين ئاسانكاريي بكةين بؤ وةزاةكةمان, بة حةديقةت ئَينة لةم مةرحةلةية
دووةم جار , يةكةم جار دةنطي نةهَينا, ئةو برايةي كة مورةشةح دةبَي  بؤ سةرؤكي هةرَيم, مان 3/2هاتوو ئَيستا 

, بؤ ئةوةي ئَينة نة ئَيستا ئةم كَيشةية بؤ خؤمان دروس  كةين, دوايي هةر دةطةَرَيتةوة بؤ ئةكسةريةت, دةنطي نةهَينا
, سبةي ئةطةر هةَلبذاردنَيكي اام كرا, ةطةر ماين و ئةم دانونةشئ, دَلنياشني رووناداتن, كة تةوةدوواي ناكةين ببية

, كَييان زؤرينةي دةنطي هَينا, ئةو برايةي كة ضةنا مورةشحَيك دةبَية, ميللةتي ئَينة دةنطي دا با ئةكسةريةت بَي 
ي بؤ ثؤس  ريةاسةت بؤ جا ئَينة لة ئَيستاوة زؤر ئاستةنط بؤ ئةو خؤشك وبراييانة, دةنطي ميللةتي ئَينة ثريؤزي بَية

ئاستةنطي لة ثَيش , زؤر كؤنرَتؤَلي ئةوةي نةكةين, ديادةي ميللةتي كورد كة ئَيش و ئازارو باري طران تر دةبَي 
دواييش , وةزاةكة تةئخري بوو, ئةو برايانةي كة ئةوة دةنطةيان نةهَينا, 0992مةسةلةن وةكو ساَلي , دانةنَيني

سةرؤكي ئةجنومةن كة , ؟ جا ئَيستا رةئي من لةطةَ  رةئي كاك حمنا حاجي حمنود وهةموومان دةزانني ضي هاتة سةر
, الدان و دابَرين لةبةيين كتلةكان نابَي , بؤ هةَلبذاردنة, ئةمة بؤ الدان نيية, وةكو خؤي مبَينَيتةوة با ئةكسةريةت بَي 

متنانةش زياتر , مة ئاسانكاري زياتر ئةهَييَنبةاَلم ئة, ئَينة بؤ خ مةتي كورد و كوردستان كار بكةين, وةكو كوردَيك
 .زؤر سوثاس, دةهَييَن

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةَرَي  د
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم بةناة بؤ , ئَيوة باسي ثاشةَرؤ تان كرد, ئةم بةناة بةس بؤ ئةم جارةية, ئَينة باش لة يةكرتي حاَلي نةبووين, ببورن
ئةو كاتة , بةاَلم بؤ ئايناة كة هةَلبذاردن لةاليةن ميللةتةوة كرا, ارَيكي تر كاري ثَي ناكرَي تةواو ج, ثاشةرٍِؤ  نيية

 .هةَلبةتة بة زؤرينةي دةنط دةبَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

باسي  ياني دميوكراتي دةكةين؟ يةاين ضي ئَينة هةموومان دةزانني ئةم , اورف دةكةين, ئَينة باسي ثرنسيث دةكةين
دةنطي ئةناامان  3/2, بةاَلم يةاين ضي تؤ دانونَيك دابيَن, ة بة ي نيسبةتَيك سةرؤكي هةرَيم هةَلاةبذَيرَيةجار

ئينجا , بَلَيي ئةطةر مةرحةلةي يةكةم نةيهَينا, ياخود زائياي بكةي, ئينجا ببَي  بة سةرؤك, ثةرلةمان هةبَي 
ئةوة ئةو كاتي حةدي خؤيةتي ئيعادةي نةزةر بكرَيتةوة , يةكةي نةهَينا%50يةاين خؤي ئةطةر لة , مةرحةلةي دووةم
بةاَلم من وةكو مةباْة  دةَلَيم هةر كةسَيك لة هةر , يةكةي هَينا يةاين بَرايةوة%50بةاَلم ئةطةر لة , لة هةموو شتةكة

 4/3ةاَلم بؤ اةز  ب, كةكة دةبَي %50, ي لةناو ميللةتاا بكرَي  بؤ ئيتخابات, ئينتخاباتَيك ي لةناو ثةرلةمان بكرَي 
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ثَيم , ئيتي ادي لةسةر كراوة باشة, بةاَلم بؤ هةَلبذاردن ئةو صيغةية كة وتراوة, ئةوة مةسةلةيةكي ترة 3/2بَي  يان 
كَي , ئةطةر كةس ئيعتريازي نيية, لةبةر ئةوة دةخيةمة دةنطاانةوة, واية لةسةري بَرؤين و ناوي خواي لَيبينني

با دةس  بةرز , كَي ثةسةناي ناكات, زؤر سوثاس, با دةس  بةرز كاتةوة, َينَيتةوةثةسةناي دةكات كة وةكو خؤي مب
 .فةرموو, ماددةي هة دة, سوثاس, بة كؤي دةنط وةرطريا, نيية, كَي مومتةنيعة, كاتةوة

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة , ئةويش ئةوةية ئَينة دوو ياسامان هةية, ةوزحيَيكم هةيةبة حةديقةت من ت, ثَيش ئةوةي بضينة ماددةي هة دة
ي ساَلي ( 2)ياساي  مارة , يةكةميان, هةردوو ياساش ثةيوةناي بة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم هةية, ثةرلةمان دةرضووة

, ةاايالتةكةيت, و 0997ية ساَلي (01)ياساي  مارة , دووةميشيان, ياساي رابةري ب وتنةوة رزطارخيوازي كورد, ة0992
لة ئينتخابات جَي بةجَي , كاتي خؤي لةبةر ئةوةي ئةم ياساية جَيبةجَي نةكرا, تةبيعي ياساي يةكةم تةمجيا كراية

بةسةر سوَلتةي ( 01)لةبةر ئةوةي دةسةاَلتةكاني تةشريعي دابةش كرا بة طوَيرةي ياساي  مارة, لةكاتي خؤي, نةكرا
لةبةر ئةوةي ئَينة واي بة ثَيويس  , ةبينني نينضة تةاةروزَيك ثةياا دةبَي ئَيستا د, تةن ي ي و سوَلتةي تةشريعي

, ئةطةر بة ثَيويس  دةزانن رةئي, نةصَيكيشنان بؤ حازر كردووة, دةزانني كة ئةو دوو ياساية هةردووكي ئيلغا بكرَي  و
, سولي هةردوو ماددةي لةدوواوة دَي ثاشان تةسةل, بؤ ئةوةي بيخةينة ماددةي هة دة, رةئي ئَيوةو ئةنااماني ثةرلةمانة

 .رَيكي خبةين
 :نةصةكة بةم شَيوةية دةبَي 

 0997لسنة ( 01)والقانون رقم, قانون انت اب احلركة التنررية الكردية, 0992لسنة ( 2)يلاى قانون رقم-0)
 .ئةوة ئةطةر بكرَي , (و عديال ه

يةكَيكيان , دوو دانون هةية, ؤ هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيمب, ئَينة ئَيستا دانومنان هةية: بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ , ئينتيخابامتان كرد, دةرضووة ناوي سةرؤكي هةرَيم رَيبةري ب ووتنةوةي رزطاري خوازي كورد بووة 0992

, يةئَيستا دانونَيكنان هة, تةمجيا كرا 0992ئةو دانونةي  0997ثاشان لة ساَلي , 0992هةَلبذاردني رَيبةر لة ساَلي 
ئةطةر , لةبةر ئةوة دةبَي  هةردووكيان ئيلغا بكرَين, دةبَي  دانونة ئةساسةكة دانونةكةي تر كة تةمجيا كراوة ال ببات

 .سوثاس, نةصةَيكي بؤ حازر بكةين, ئَيوة رازين ئةوة ئيلغا بكرَي 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو دانونة ئيقرار , بةاَلم ئةوة رةب  هةية, باس بكرَي  نةدةبوواية, هةرضةناة ئةو نودتةية لةبةرنامةي كاردا نيية 
, هيض مانعنان نيية, ئةطةر ثَيشتان واية لةجةلسةيةكي تردا باسي بكةين, تةاارووزي هةبَي  لةطةَ  ئةوي تر, ناكرَية
 .فةرموو

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةوةي هةموو كَيشةكان بة بريو بؤضووني من نازامن برا , زياد بكةين ئَينة دةتوانني بةناَيك, من ثَيم واية
بةتاَ  , هةر ياساييةك د  بةمة بَي , ئَينة دةتوانني بةناَيك زياد بكةين, ياساييةكان دةتوانن ئةمة تةئكيا بكةنةوة

 .زؤر سوثاس, ارةسةر بكاتكَيشةكةمان بؤ ض, دةتوانني بةناَيكي بؤ ئي افة بكةين, دةبَيتةوة و كاري ثَي ناكرَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كة ئةو , وا تةفسري بكرَي, بةاَلم شةرت نيية, (ال يعمل باي نص يتعارض مع هذا القانون )ئةو بةناةي كة دةَلَي , ببورة
نةكةي دووش   ئيلغاشي, ةرئيسش جياوازة, لةوانةية يةكَيك بَلَية دائا جياوازة و, نةصةي ثَيشرت موااري ة لةسةر وةي

بةاَلم ئةو دوو دانونة هةر , (ال يعمل باي نص يتعارض مع هذا القانون)من ئةو نةصةم ثَي باشة كة بنووسرَي , جياوازة
 .فةرموو, كاك فةرسةت, بةاَلم نابَي   مبَييَن, هةردووكيان تةمجيا كراون, ئيشيان ثَي ناكرَي , لةغوو بكرَي 
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 :  ادا اباا بةَرَي  فرس

 .ةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةنب
دةسةاَلتي ئةو , ئةو دانونة تةمجيا بوو, 0992ي ساَلي (2)دانوني ردم, دانونةكنان هةبوو مةسيلي ئةو دانونةية

ئَيستا ئةوةمان هَيناوة هةمان دةسةاَلتة بة سةرؤكي , سةرؤكي ثةرلةمان, دانونة دابةش بووة لةسةر سةرؤكي وةزيران و
يةاين ئةو دةسةاَلتة دوو كةسي تر بةكاري , ئيلغا نةكرَي ( 2)دانوني ردم, و( 01)دانوني رةدم ئةطةر , هةرَيننان داوة

مادام ئةو دانونة بةديلي , ئةوة نابَي  لة هةموو دنيا, سةرؤكي هةرَيم, سةرؤكي وةزيران و, رةئيس ثةرلةمان و, دةهَينن
برادةران دةَلَين , بةرةئي من, ديهيياتة نيقاشيشي ثَي ناوَي ئةوة بة, الزمة ئةو دوو دانونة لةغوو بكرَين, هةردوو دانونة

, (2)ئيلغاي دانوني ردم, بةاَلم ماناي ئةوة نيية, ئةو نةصةش دةتواني دابنَيني, (ال يعنل باي نص) با نةصَيك دابنَيني
 .بكةين

 :بةَرَي  كريم حبري برادؤس 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنيار دةكةم نةصةَيك زياد بكرَي  ئةوةي تةااروز بكات لةطةَ  ئةو ,  ة رزطار بنيبؤ ئةوةي لةو ئيشكالة دانوني
لة جةلسةيةكي تر كة , ئيلغاي ئةوانة بة دةرارَيكي تري خارجيي ئةو دانونة, دوو, ئةمة يةك, ئيشي ثَي نةكرَي , ياساية

 .  سوثاس, ئةو دوو دانونة ئيلغا بكةينةوة, دادةنيشني
 :ةجنومةنبةَرَي  سةرؤكي ئ

لةبةر , بؤ ئةوةي ئةو دانونة كاري ثَي بكرَي , بةاَلم بؤ ئةوة دانونَيكي ترمان دةوَي . تةواو بووة, ئَينة هيضنان نةماوة
بؤ ئةوةي , فاَلن دانون بة تةاايالتييةوة ئيلغا دةكرَية, بَلَين فاَلن دانون و, ئةوة دةبَي  ماددةيةكي تر بنووسني

ناوي خواي , بة تَيكرايي دةنط ثةسةنا كرا, ئةطةر موافقن دةستتان بةرزكةنةوة و, بةجَي بكرَي بتوانني ئةو دانونة جَي
 .فةرموو, ماددةيةكي تر, لَيبينني

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .نؤزدة دةخوَيننةوة ئَيستا ماددةي, بؤ ئيلغاي ئةو دوو دانونة بووة ماددةي هة دة, ئةوةي كة ئيقتريادان كرد
 :املادة التاسعة عشرة

 .على سلل الويراء وكافة اجلهات ذات العالقة  نفيذ احكاي هذا القانون
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة , طارقنودتةي ني ام  هةية كاك , نايةوَي , كةمان البردووة(كافة)بةس , ئَيستا ئةوةش شتَيكي رؤتينة
 .فةرموو, تةصويتنان كردووة

 :حمنا سعيا جامباز طارقبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ئَيستا تةرتيبنان كردية, شتَيك لةبري كراية 0992ي ساَلي (2)لة دانوني ردم , نودتةيةك هةية كة لةبريمان كردية
هيض , ة نابَي ضونكة دانونةكة تؤكن, خةلةلَيكي دانونيية, ئةطةر داينةنَيني, دةبَي  ئةسباب موجةبةي بؤ دابنَيني

 .سوثاس, دانونَيكي ئليغا بةبَي ئةسبابي موجبة نابَي 
  :بةَرَي سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, ماددةي بيس , بة دوةتي دةكات, سَي ضوار دَير, كة ديباجةيةكي بؤ بنووسي , داوا لة ليذنةي دانوني دةكةين
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 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :ملادة عشرينا
 ((.وقائع كوردستان))ينفذ هذا القانون من  أري  صدوره وينشر   اجلريدة الرمسية 

 العراق -رئيل اسلل الوطك لكوردستان                                                                                         
 :بةَرَي سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو دانونةكة بة هةموو , بة كؤي دةنط وةرطريا, نيية, كةس ئيعتريازي نيية, ماددةية موافقن لةسةر ئةو

, ضةنا كةس رازيية, دةخيةينة دةنطاانةوة, بة وشةكانيةوة بة هةموو تةفصيالتةوة, بة تةاايالتةوة, شَيوةكانيةوة
ةبةر ئةوةي سَي رؤ ة زؤر مانا ل, زؤر سوثاس, هةموو دانونة بة كؤي دةنط وةرطريا, نيية, ضةنا كةس موااري ة

هةم لةاليةك , هةفتة دادَي  رؤ ي يةك شةممة كؤدةبينةوة, با سةفةري خؤي بكات, ئةوةي سةفةري هةية, بووينة
لةبةر ئةوةي ئةو ئيستنارةي كة , هةم لةاليةكي تر ليذنةكان دادةنَيني, تةرتييب جَيبةجَي كردني ئةم دانونة دةكةين

 00رؤ ي يةك شةممة سةاات , يان بياناةنةوة مةسةوولي فراكسيؤنةكةي, يب ليذنةكان مبان دةنَيثَيتان دراوة بؤ تةرتي
 .لةطةَ  رَي ماناا, كؤبوونةوةمان هةية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (              كنا  كةركووكي.د) فرس  ادا ابااللة              حمنا دادر اباا           
 ومةني نيشتنانيي    جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي      سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي سكرتَيري ئةجن    

 اَيرا  –اَيرا                         كوردستاني  -اَيرا                         كوردستاني  –كوردستاني            
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 (4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 10/6/0225ك شةممة رَيكةوتي ية

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 (4)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
 02/6/2115يةك شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومذةني نيشذتنانيي كوردسذتاني اَيذرا  بذة        02/6/2115ي ثَيش نيوةَرؤ رؤ ي يةك شةممة رَيكةوتي (00)كاتذمَير 
كذذةما  . د)بذذة ئامذذادةبووني بذذةَرَي  حمنذذا دذذادر ابذذاا     , رؤكايةتي بذذةَرَي  اذذانان رشذذاد م ذذ  سذذةرؤكي ئةجنومذذةن و   سذذة

ي خذذولي دووةمذذي (4)دانيشذذتين  مذذارة, بذذةَرَي  فرسذذ  ادذذا ابذذاا  سذذكرتَيري ئةجنومذذةن , جَيطذذري سذذةرؤك و( كذذةركووكي
 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي , هةَلبذاردن
 :بةرنامةي كار

ي ئةجنومذذةني 0992ي هذذةمواركراوي سذذاَلي (0)لذذة ثَيذذَرؤي نذذاوخؤي  مذذارة ( 21)ي مذذاددة (0)ة ثَيذذي حوكنذذةكاني بَرطذذة بذذ
ي خذذولي (4)دةسذتةي سذذةرؤكايةتي ئةجنومذذةن بَريذاري دا بةرنامذذةي كذذاري دانيشذتين  مذذارة    , نيشذتنانيي كوردسذذتاني اَيذذرا  

 :دا بةم شَيوةية بَي  02/6/2115رؤ ي يةك شةممة رَيكةوتي  ي ثَيش نيوةَرؤ(00)دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري 
خستنةرِووي ثاآلوتين ريَزدار مةسعوود مستةفا بارزاني لة ئةجنومةني نيشـــــتماني كوردســــتان بؤ هةَلبـااردني بـة سـةر كي     -0

 هةريَمي كوردستان

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ضةسثاناني فياراَليةت لة , هةنطاوَيكي طةورة بةرةو ثَيش دةضني, دستانبة هةَلبذاردني ثؤس  سةرؤكي هةرَيني كور

ثاشي , ساَ  ئةزموون( 03)ثاشي , لة ثاش ثَيكهاتن لةطةَ  رَيككةوتن و هَي ة سياسيةكاني كوردستان, كوردستاني اَيراداا
وةك , و موَرةشةحي طةلي كوردهةموو اليةك رَيككةوتني كة جةنابي كاك مةسعود وةك, هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةمان

وةكو موَرةشةحي ئةنااماني ثةرلةمان تةرشيحي بكةين بؤ سةرؤكي هةرَيني , موَرةشةحي سةرؤكايةتي ثةرلةمان
لةبةر ئةوة من لَيرةوة بةناوي ئَيوةو بةناوي سةرؤكايةتي جةنابي كاك مةسعود تةرشيح دةكةم بؤ ئةو , كوردستان

ئةم بةيانيةش , بؤ ئةو مةنصةبة طةورةية كة طةلةكةمان ضاوةَرواني دةكات, ريؤزةبؤ ئةو مةنصةبة ث, ثؤستة ثريؤزة
ئَينة لةبةر رؤشنايي ئةو رَيككةوتننامانة و ئةو , بةشَيوةيةكي ئوسوَلي ئاطادارم كرد, دسةم لةطةَ  جةنابي كرد

ئةويش بة , ابي تةرشيح دةكةينبةناوي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة جةن, بةناوي ثةرلةمانةوة, بَريارانةي ثَيشوو دراون
, دورساييةكي طةورةية, ئةمة ئةركَيكي مَيذوويية لةسةر شاني من, طوتي سوثاستان دةكةم, خؤشحاَليةوة دةبوَلي كرد

ئينشائةَلاَل لةطةَ  دامودةزطاكاني ثةرلةمان و حكومةت ثَيكةوة , مةسةووليةتَيكي طةورةية ميللةت بة من دةسثَيرن
من ئةو , لةبةر ئةوة ثاشي تةرشيح كردني لةاليةن ثةرلةمانةوةو دةبوَ  كردني ئةو, م دةدةينئةركةكامنان ئةجنا

كَي موافيقة كة جةنابي كاك مةسعود بارزاني , ئَيوةي بةَرَي  دةنطي لةسةر دةدةن, تةرشيح كردنة دةخةمة دةنطاانةوة
لةبةر رؤشنايي بَرطةكاني , َيك دةنطتان بؤ دالةبةر رؤشنايي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان كة ثَيش ضةنا رؤ 

دة ثريؤزة , ببَي  بة سةرؤكي هةرَيني كوردستان دةس  بةرز بكاتةوة, ئيلتي ام كردن بةو ياساية, ئةو ياسايةو
ي ساَلو دةنَيرين بؤ طياني ثاك, ثريؤزبايي لة طةلةكةمان دةكةين, ثريؤزبايي لة جةنابي كاك مةسعود دةكةين, ئينشائةَلاَل
رَي  بؤ هةموو  خةباتطَيَراني , ئةمَرؤ دةستكةوتَيكي تر هاتة دي, كة ئةمَرؤ خةباتيان بة فرَيؤ نةضوو, شةهياان
ئةوةتا طةلي كورد دةطاتة , ئةو رَي طرتنة, كة لةبةر رؤشنايي ئةو خةباتة, بؤ هةموو هَي ة سياسيةكان, كوردستان

, ئينشائةَلاَل ئةم  هةَلبذاردنة دةبَيتة هةنطاوَيكي تر, اني طةورةتر دةبندةستكةوتةك, ئاواتةكاني و ري ةكاني ثتةوتر دةبن
كة , بؤ نووسيين دةستوورَيكي باش, بؤ ضةسثاناني فياراَليةت, بؤ ثَيشكةوتين خةباتةكامنان, بؤ ثتةو كردني ئةو ري ة

بؤ ئةوةي ئةو , ني دياري بكرَي مافةكاني طةلي كورد و هةموو طةالني اَيرا  بة روو, تياياا فياراَليةت بضةسثَي  و
وةك كةركووك و خانةدني , كة تا ئَيستا نةطةَراونةتةوة, طةَرانانةوةي ناوضةكاني تري كوردستان, خةباتة ثتةوتر بَي  و
بؤ ئةوةي بةَرَيطاي ياساييةوة  بة جَي بةجَي , ضاوةَرواني هينةتي هةموو اليةك دةكةين, هتا......و زمار و سنجار و 

خةَلكةكة ئازادانة دةنط , وةزاةكة ئاسايي بكرَيتةوة, لة دانوني ئياارةي دةوَلةتي اَيرادي كاتي( 58)ةرطةي كردني ب
كة ثاشي دانيشتين ئَينة , ديارة تةبيعي ئةمَرؤ بَريار وا بوو, باةنةوة بة بَرياري خؤيان بطةَرَينةوة هةرَيني كوردستان
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بةاَلم لةبةر , ني كوردستان كاك مةسعود بارزاني دةس  ثَي بكاتمةراسيني سوَينا خواردني جةنابي سةرؤكي هةرَي
تةيارة , ئةوةي وةزاي بةغاا لة رووي كةش و هةواوة لة دوَينَيةوة تؤزو بايةكي يةكجار ناخؤش دةس  ثَي كردووة

بؤ , ي دابووينش ئَينة لة ثةيوةنا(01)تا ئةمَرؤ بةيانيش تا سةاات , نةيتوانيوة ب َرَي , نةيتوانيوة بنيشَيتةوةو
لة بةرزترين دةستةاَلتي اَيرادةوة جةنابي , ئةوةي ئةو مَيوانانةي كة بَرياريان دا بوو بةشااري بكةن لةو مةراسينة

كة هةموويان , مَيوانَيكي يةكجار زؤر, سةرؤكي جةمعيةي وةتةني اَيرادي, سةرؤكي وةزيران, سةرؤكي كؤمار مام جةال 
لةبةر ئةو وةزع و هةوايةي بةغاا نةيانتواني بةشااري , و بةشااري لةو مةراسينة بكةن ئةمَرؤ لَيرة بن, بةتةما بوون

ئةطةر بكرَية مةراسيني سوَينا خواردن و ئةو موناسةبةتةي كة تياياا جةنابي كاك , داوايان لة ئَينة كرد, بكةن
نن لةم رؤ ة مَيذووييةدا بةشااري بؤ ئةوةي ئةوانيش بتوا, مةسعود دةبَيتة سةرؤكي هةرَيني كوردستان دوا خبرَي 

, بةم سةركةوتنة طةورةية, ثريؤزبايي لة جةنابي كاك مةسعود و لة طةلي كوردستان بكةن, بكةن لةطةَ  طةلي كوردستان
دةنطاانةوةكةي , ئَينةش لةبةر ئةوةي دةمانةوَي  ئةو موناسةبةتة ببَيتة موناسةبةتَيكي مَيذوويي بؤ طةلةكةمان

مةراسيني سوَينا خواردن و , ببَيتة هةنطاوَيك بؤ طةيشة بة ئةماجنةكامنان, انايةكةي طةورةتر بَي م, طةورةتر بَي 
لةبةر ئةوة داواي لَيبووردن دةكةين لةو مَيوانانةي لة , واتا سبةي نا دوو سبةي, وتار دوا خرا بؤ رؤ ي سَي شةممة

دازاجني خةباتةكةماني , ستنة دازاجني طةلةكةماني تَياايةكة ئةو دوا خ, بةاَلم تةداير دةكةن, دوَينَيوة لَيرة حازرن
لة هةمان كاتاا ئَيوة لَيرة بن رؤ ي سَي , فورسةتَيكيشة بؤ ئةو مَيوانة ئازي انة كة بةشااري بكةن لةو مةراسينة, تَيااية

مةراسينةكة , وجنَي ئينشائةَلاَل بةشَيوةيةكي موناسيب و لةطةَ  موناسةبةتةكة و وةزاةكة بط( 02)شةممة كاتذمَير 
 :بة اةرةبيش دةمةوَي  هةناَي سةحافة لَيرة هةية هةناَي دسةيان بؤ بكةم, بةَرَيوة دةضَي 

وفق القانون الذي اقره القملان الكوردستاني قبل , اليوي يوي عظيم    اري  الشع  الكردي و   اري  النضاجم الكردي
لكن كان مقررا ان يكون موجودا , ني رئيسا القليم كوردستان العراقا  رشيح انت اب الرئيل مسعود الباريا, يومني

ولكن الوضع املناخي   , والقاء اخلط  السياسية, بيننا   جلسة رانية ال اي مراسيم اداء اليمني  ضور الضيو  الكراي
, ورئيل الويراء, طكورئيل اسلل الو, وعلى رأسهم رئيل اجلمهورية, باداد جعل حضور الضيو  الكراي من باداد

اليوي , سعل هذه العاصفة الطريان غري ثكنا, حي  ان باداد  شهد عاصفة منذ يوي امل, وعدد كبري من السفراء متعذرا
الننا قررنا  أجيل مراسيم اداء اليمني , فلذلك نأسف ونعتذر, هذه العاصفة مستمرة وبالله ة البادادية يسموها الع اج

وحضور   القملان يوي الثالراء الساعة , نرجو لكم طي  االقامة   اربيل, يوي بعد الاد الثالراء واخلط  السياسية ارب
 .كماجم لديه ايضا كلمة حي  ان يوجهه اليكم. االخ نائ  الرئيل د, وشكرا, ظهرا( 02)

 .كاك دكتؤر كةما  وتارَيكي هةية دةيةوَي  ثَيشكةشتان بكات با ب ةرمووَي 
 (:كنا  كركوكي.د)در اباا  بةَرَي  حمنا دا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشك و براياني بةَرَي 

لة تارخيي كورد و , بةم بؤنة مَيذوويية لة تارخيي نةتةوةكةمان, بةم بؤنة ثريؤزة, كوردستاني سةربةرز و سةربَلنا
, ي كوردستان لة ثةرلةماني كوردستانبةبؤنةي هةَلبذاردني رَي دار كاك مةسعود بارزاني بة سةرؤكي هةرَين, كوردستان

ئةو شةهياانةي كة طيانيان بةخشي لة , ثَيش هةموو شتَيك ثريؤزبايي دةكةم لة كةسوكاري شةهياة سةربةرزةكان
ئةمَرؤ , دورباني رؤَلةكانيان بةفرَيؤ نةَرؤيي, لة ثَيناوي رؤ َيكي ئةوها, لة ثَيناوي ئازادي, ثَيناوي مايف نةتةوةكةمان

هةروةها ثريؤزبايي دةكةم لة يةكة يةكةي , ةيةكي سةربةرز و سةر بَلنا دةبَيتة سةرؤكي هةرَيني كوردستانثَيشنةرط
ئةو ثَيشنةرطة , لة هةر واَلتَيك بن, لة هةر ماَلَيك بن, لة هةر شوَينَيك بن, لةهةر شاخَيك بن, ثَيشنةرطةكاني كوردستان

رَي دار كاك مةسعود بارزاني خؤشي دائينةن بة ثَيشنةرطةيةكي , دارةمانانةي كة طيانيان بةخ  كرد بؤ رؤ َيكي وا
بةو , لةالي هةموومشان ثَيشنةرطة دارةمانةكاني كوردستان تاجني سةري هةر هةموومانن و, كوردستان زانيوةو

ثريؤزبايي  ئينجا, بةو بؤنةيةي ئاواتيان بةدي هات ثَر بةدَ  ثريؤزباييان لَي دةكةم, بةو بؤنة ثريؤزةيةوة, بؤنةيةوة
لة هةر ثارضةيةكي , دةكةم لة يةكة يةكةي رؤَلةكاني طة  و نةتةوةكةمان لة خوشك وبرايةكان لة كوردستاني اَيرا 
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بةم بؤنة ثريؤزة كة ئةمَرؤ كاك مةسعود بارزاني لة رؤ َيكي وا ثريؤز بة , لة هةر شوَينَيكي تري دنيادا, تري كوردستان
كة نوَينةري راستةدينةي ميللةتي ئَينةية هةَلبذَيردرا بؤ , ن ثةرلةماني كوردستانسةرؤكي هةرَيني كوردستان لةالية

ثريؤزبايي لة ئةنااماني , ئينجا ثريؤزبايي لة ئةم خوشك و برا بةَرَي انة دةكةم و, سةرؤكي هةرَيني كوردستان
جةنابي رَي دار كاك مةسعود و ئينجا ثريؤزبايي لة , ثريؤزبايي لة خؤميش دةكةم ثَر بةدَ , ثةرلةماني كوردستان و
ثريؤزبايي دةكةم لة طش  خوشك و , بةبؤنةي هةَلبذاردني ئةو رَي دارة بؤ ئةو ثؤستة ثريؤزة, بنةماَلةي بارزاني دةكةم

خوشك و برا توركنانةكان ئةمانةي سةر ئةم زةمينة بة هَيناني بارزاني , كلاان و ئاشووري و ئةرمةني, برا مةسيحيةكان
يةكساني هةموو , ي و ثرؤسةي ئازادي ئةمَرؤ كوردستان  زامنَيكة بؤ ثاراستين مافةكانيان لةسةر ئةم زةمينةو رَيبازةكة

لةم كاتة ثريؤزة بة ئاش  بة دميوكراتي , كورد و توركنان و اةرةب و ئاشووري و ئةرمةنييةكان و هةر كَي تر بَي 
كة ئةمَرؤ ئَينة كياني كورد لة هةلومةرجَيكي , شاراوة نييةخوشك و براياني بةَرَي  , لةطةَ  خوشك برايةكامنان بني

زؤر ناسكة , بةاَلم رَيبازةكةمان زؤر سةختة, ئةمَرؤ لة ئاس  سةركةوتن ديارين, تايبةت بةناسيين مَيذووي طةلةكةمان
رَي دار مام , َيرا ئةم هةَلبذاردنةي سةرؤكي هةرَيني كوردستان و سةرؤكي كؤماري ا, ئةم ثةرلةمانة, ئةم سةركةوتنة, و

ئةوانةي ئةناامي  ئةجنومةني , ئةو خؤشك و برايانةي ئةمَرؤ وةزيرن لة بةغاا, جةال  كة سةرؤك كؤماري اَيرادة و
, هةر ح بَيك هةرضةنا بةهَي  بَي , هةموو سةبةبةكةي دةطةَرَيتةوة بؤ يةك هةَلوَيس  رؤَلةكامنان, نيشنانني لة بةغاا

رؤ َيكي , بيةوَي  تةنها خؤي فةرز بكات و خؤي بضةسثَييَن لةسةر مودةدةراتي ميللةتةكةمان, بيةوَي  دادوةري بكات
, بؤية تةنها و تةنها يةك هةَلوَيس  رؤَلةكاني نةتةوةكةمان, رةش و تاريك ضاوةَرواني دةبَي  و هيض بة هيض ناكات

مايةي هَي  و سةربةرزي و سةركةوتنة بؤ , تانرَي طرتن لة هةموو اليةنَيكي سياسي و نةتةوةيي و فرة ديين تري كوردس
بؤ دانيشتين دووةمي , كة دةرار بوو لةطةَ  ئَينة لة دواي ئةم دانيشتنة, ئةمَرؤ ئةم دانيشتنةمان ثَيويس  بوو, ئَينة

ااماني كة هةَلبذَيردراو دةنطي ثَيارا لةاليةن ئةن, بؤ سوَينا خواردني جةنابي سةرؤكي هةرَيني كوردستان, ثاش نيوةَرؤ
, تا روسيا و, دَلنيام لة هيناةوة بطرة هةتا  صني و, زؤر اليةني سياسي و ديبلؤماسي و, ثةرلةمانةوة بانط بكرَي 

داوايان كرد كة ئةمَرؤ لةم مةراسينة ثريؤزة لةطةَ  ميللةتةكةمان , تا ئوستوراليةكان و شوَينةكاني تر, تائةوروثا و
كاك اةدنان فةرمووي ئاوو هةواي ,  دار سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستانبةاَلم بةداخةوة وةكو رَي, بةشاار بن

كة كؤثتةرةكان , كة باوو تؤزَيكي زؤر بووة سةبةبي ئةوة, ئَينة لة دوَينَيوة ثةيوةنايان لةطةَ  دةكةين, بةغاا تةواو نيية
كة ثَييان خؤشة لة رؤ َيكي وا مَيذوويي لة , ة كردتكايان لة ئَين, بؤية داوايان لة ئَينة كرد, نةيانتواني ب َرن و دابةزن

بؤية بَريارماناا تةئجيلي , رَي طرتن بؤ ئةوان و بؤ رؤَلةكاني تري ميللةتةكةمان, مَيذووي ميللةتةكةمان بةشاار بن
كاني برا و خوشك و كةسوكاري شةهياة, لةكاتي ثَيويستيش ئةو بةَرَي انة ئاطادار دةكةينةوة, بكةين بؤ رؤ َيكي تر

دووبارة ثريؤزباييتان لَي , ئةنااماني ثةرلةمان و هةر كةسَي لةو مَيوانانة, ثَيشنةرطة كوردستانيةكان و, كوردستان و
كة دو منان بة , لة ثَيشنةرطةي كوردستان, بة حةديقةت ئةم رؤ ة رؤ َيكي زؤر بةرزة لة مَيذووي ميللةتةكةمان, دةكةم

بؤ طؤَري بة كؤمةَلي , بؤ ئةن ا , بؤ كينياباراني كوردستان, نةهَيشتين ميللةتةكةمان هةموو شَيوةيةك ثيالنيان طَيَرا بؤ
نةتوانَي  داواي , ئةم ميللةتة ضؤكي ثَي دادةدةن و, وايان دةزاني بة هَي ي ضةك و ئةوانة, خوشك و برايةكامنان
ئةمَرؤ , نانيان بة ضةك و زؤرداري هةبووئةوانةي ئي, بةاَلم ئةوة هةمووي ئاشكرا بوو بؤ ئةوانيش, مافةكاني خؤي بكات

دةيانويس  ئازادي لةطةَ  , ئةوانةي بريي دميوكراتيان هةبوو, لة شوَينَيكن كةس حةسوودي بة جَيطاكةيان نابات
ئةمَرؤ سةركةوتن و لة دنياي , ميللةتاني تر خ مةتي ئينسانيةت و مايف خؤيان بةرز بكةن و بة سةربةرزي بذين

هةر , ثريؤز بَي  لة سةرؤكي هَيذا, دووبارة ثريؤز بَي  لة ئَيوةو, ناويان بةرزة و ئااَلكةشيان شةكاوةيةئةمَرؤدا دةنط و 
سوثاس بؤ يةزدان ئةمَرؤ سةرؤكايةتي كورد دةس  بااَلية بؤ , شةكاوةو بةرز بَي  ئةم ئااَل ثريؤزة جوانةي كوردستان

بؤ زةمانةتي مايف , ا بؤ سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستانسةرؤكي هَيذاش دةس  نيشان كر, بنيادنانةوةي اَيرا  و
كوردستانيش , بؤ نووسينةوةي دةستوورَيك كة بطوجنَي  و كةم نةكاتةوة لة مايف ميللةتي ئةم كوردستانة, ميللةتةكةمان

ستان بة بريَيكي دوو  بري لة بةر ةوةناي كورد, بة بريَيكي شاد, ئةمَرؤ ثَيويس  بة هةموو خوشك برايةك هةية
 .زؤر سوثاس, بكةنةوة
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشك و براياني بةَرَي 

, ياخود بروسكةي هةية, تةابري لة هةس  بكات, ديارة دةزامن زؤر كةس هةية حةز دةكات لةو موناسةبةية دسة بكات
بؤمان , يان وتارَيكي هةية, ةهةرضي بروسكةي هةي, بةاَلم لةبةر ئةوةي ئةم مةراسينة بؤ دوو سبةينَينان هَيشتؤتةوة

ئَيستاش ئةو بَريارة هةر , ديارة نيوةَرؤش ئَيوة مَيواني ئَينةن كة وا بَريار بوو, بنووسَي  و ئاما ةي ثَي دةكةين
دةمةوَي  بةناوي سةرؤكايةتي و بةناوي , ثَيش ئةوةي كؤتايي بة دانيشتنةكةمان بَينني, ماوةتةوة لة خ مةتتان داين

لة ثَيش هةمووشيانةوة كةناَلي كوردسات و , بةتايبةتي كةناَلةكاني تةلةف يؤن, رَيطايةك روون بكةمئَيوةش هةموو 
, ئومَيا دةكةم سةركةتوو بن, كة راستوخؤ ئةم دانيشتنةي باَلو كردؤتةوةو ثةخش كردووة, كةناَلي ئامساني كوردستان

, دةطاتة كؤمةاَلني خةَلك, اي ئةوانةوة دةطاتة ميللةتدةنطي ئَينة بةَرَيط, ضونكة ئةوان دةسةاَلتي ضوارةمي حةديقني
ئينشائةَلاَل , كؤتايي بةم دانيشتنة مَيذوويية دَينني, هةر لة خؤشي و سةركةوتن دابن, ماناوو بوونيان لةبةر ضاومانة

 .دةبَيتة هةنطاوَيك بةرةو سةركةوتن و هةربذين و سوثاستان دةكةم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (                  كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا                        فرس  ادا ابااللة        
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي   

 اَيرا  -اَيرا                       كوردستاني  -دستاني اَيرا                               كور –كوردستاني            
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 (5)دانيشتين  مارة  ثرؤتؤكؤلي

 14/6/0225تي رَيكةو شةممةسَي 
 هةَلبذاردن دووةمي خولي
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 (5)  مارةدانيشتين  ثرؤتؤكؤلي
 14/6/0225رَيكةوتي  ةشةممسَي 

ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيذرا  بذة   04/6/2115 شةممة رَيكةوتيسَي بةياني رؤ ي  لةي سةر (02) كاتذمَير
( كنذا  كركذوكي  .د)حمنا دذادر ابذاا     بة ئامادةبووني بةَرَي , سةرؤكي ئةجنومةن و اانان رشاد م  بةَرَي   سةرؤكايةتي

دوووةمذي  ي خذولي  (5)دانيشذتين  مذارة  , سذكرتَيري ئةجنومذةن   فرس  ادذا ابااللذة   بةَرَي , و جَيطري سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي , هةَلبذاردني

 :كار بةرنامةي
ي ئةجنومةني 0992ي هةمواركراوي ساَلي (0)لة ثَيَرؤي ناوخؤي  مارة( 21)ي ماددة(0)بَرطة حوكنةكاني بةثَيي   

ي خولي (5)بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة دادةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري , ا نيشتنانيي كوردستاني اري
 :بةم شَيوةية بَي دا 04/6/2115 رَيكةوتيشةممة  سَي ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي(02)كاتي لة دووةمي هةَلبذاردن

 .كردنةوةي دانيشتنةكة بةخوَينانةوةي ضةنا ئايةتَيك لة دورئاني ثريؤز -0

 .دةديقة بَياةنط وةستان بؤ رَي لَيناني طياني ثاكي شةهياانيةك  -2

اذذذريا  تايبذذةت بذذذة   -ي ئةجنومذذةني نيشذذذتنانيي كوردسذذتاني  02/6/2115رؤ ي ( 3)خوَينانذذةوةي بَريذذاري  مذذذارة   -3
 .هةَلبذاردني رَي دار مةسعوود بارزاني بة سةرؤكي هةرَيني كوردستان

 .رؤكي هةرَيني كوردستان بؤ سوَيناخواردني ياساييبانط كردني رَي دار مةسعوود بارزاني سة -4
 .اريا  بةم بؤنةيةوة -ثةيظي رَي دار سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني -5

 .ثةيظي رَي دار سةرؤكي كؤماري اريادي فياراأل -6

 .ثةيظي رَي دار سةرؤكي كؤمةَلةي نيشتنانيي اريا  -7
 .يراني كؤماري اريادي فياراألثةيظي رَي دار سةرؤكي ئةجنومةني وةز -8
 .ثةيظي رَي دار نوَينةري سكرتَيري طشتيي نةتةوة يةكطرتووةكان -9

 .ثةيظي رَي دار نوَينةري وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا -01
 .ثةيظي رَي دار نوَينةري بةريتانيا -00
 .ثةيظي رَي دار سةرؤكي هةرَيني كوردستان -02
 .كة بة ئاوازي سروودي نيشتناني اريادي و ئةي رةديبكؤتايي هاتين دانيشتنة -03

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

, دةكةينذذذةوةي ثةرلذذذةماني كوردسذذذتان 04/6/2115ي رؤ ي (5)خذذذولي دانيشذذذتين  مذذذارة , كوردسذذذتان طذذذةلي بذذذةناوي
ي 0992ي ي هذذةموار كذذراو سذذالَ (0) مذذارةلذذة ثَيذذَرؤي نذذاوخؤي  ( 21)ي مذذاددة(0)بةرنامذذةي كذذار بذذةثَيي حذذوكني بَرطذذة  

ئةجنومذذةن بَريذذاري دا بةرنامذذةي كذذاري دانيشذذتين    سذذةرؤكايةتييدةسذذتةي , ئةجنومذذةني نيشذذتنانيي كوردسذذتاني اَيذذرا  
 بذة دا  04/6/2115ي ثاش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شذةممة رَيكذةوتي   (0)لة كاتذمَير  هةَلبذاردني خولي دووةمي (5) مارة

 .ضةنا ئايةتَيكي ثريؤز بكاتةوة يخوَينانةوة
 :جرجيس مةال َرَي بة

 .دورئاني خوَيناةوة ئايةتَيكي ضةنا
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

سوثاسذتان  , بوةسذتني بؤ طياني ثاكي شةهيااني كوردستان و اَيرا  دةديقةيةك بة بَي دةنطذي  , مةال جرجيس بؤ سوثاس
 .دةكةين فةرموون

 طةورة وميهرةبان خواي بةناوي
 .ي سةرؤكي كؤماري اَيرادي فياراَ مام جال  تاَلةبان جةنابي بةَرَي 
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 .كاك مسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيني كوردستان جةنابي بةَرَي 
 .حاضم ئةحلةسةني سةرؤكي كؤمةَلةي نيشتنانيي اَيرادي.د بةَرَي 
سذذةرؤكي  جَيطذذريو هذذةردوو , اذذاد  اباانهذذاي و شذذَيخ اجيذذل ئذذةلياوةر جَيطرانذذي سذذةرؤكي كؤمذذاري اَيذذرا    . د بذذةَرَي 
بذةَرَي  مامؤسذتا حذةمادي سذةرؤكي     , اَيذرا   نيشذتنانيي وةزيرة بذةَرَي ةكان و ئةنذااماني كؤمةَلذةي    , ومةني وةزيرانئةجن

 وبذذةَرَي ان بذذاَلوَي اني وياليةتذذة يذذةكطرتووةكاني ئذذةمريكا و بذذةريتانيا    , تذذازة اَيرادذذيليذنذذةي نووسذذينةوةي دسذذتووري  
سياسذي ثذارتي و يذةكَي  و     مةكتذةبي كرتَيرو لَيثرسذراو و ئةنذااماني   بةَرَي ان س. سةرجةم وآلتة دؤس  و هاوثةميانةكان

نوَينذةراني باَلَيوةزةكذاني ئذةمريكا و بذةريتانيا و روسذيا و       بذةَرَي ان . سةرجةم اليةنة سياسية كوردستاني و اَيرادييذةكان 
 .و هيناستان و ئَيران و يؤنان ضنيضيك وميسر و 

 :بةَرَي ةكان ميوانة
ئامادةبوونتذان   سوثاسذي , ستان و سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستانةوة بةخَيرهاتين طةرمتان لَياةكذةم كورد طةلي بةناوي

ئذذةركتان كَيشذذاوة بذذؤ ئامذذادةبوون لذذة    لذذةدوورةوةكذذة , بةبؤنذذةي هةَلبذذذاردني سذذةرؤكي هذذةرَيني كوردسذذتان  , دةكذذةم لذذَي
ئةمذذةش نيشذذانةي ثشذذتطريي و , بذذارزاني كوردسذذتان جذذةنابي كذذاك مسذذعود هذذةرَينيمةراسذذيني سذذوَيناخواردني سذذةرؤكي 

طذةلي كوردسذتان و    نَيذوان وةفاداريية بؤ ئةو ثةيوةنايية مَيذووييانةي كذة لذة   , خةباتي طةلي كوردستان و بؤدَلسؤزيتانة 
, ئةمريكا و بذةريتانيا و طشذ  اليةنذةكاني تذر     يةكطرتووةكانيهَي ة سياسييةكاني اَيرا  و دؤستاني طةلةكةمان لة وآلتة 

بةيةكذذةوةش ثابةنذذا بذذة ثرةنسذذيثةكاني خذذةباتي هاوبذذةش , سذذةدام لةناوبذذةرين ديكتذذاتؤريبةيةكذذةوة تذذوانرا ر َينذذي كذذة 
 .بَي كة اَيرادَيكي دميوكرات و فياراَ  , بؤ بنياتنانةوةي اَيرادَيكي تازة بنَيني هةنطاو
بذةَرَي  جذةنابي كذاك     تيايذاا كذة  , ردرَيتري مَيذوويي لة  يان و خذةباتي نةثسذاوةي طةلةكذةمان دة مَيذ     بةرؤ َيكي ئةمَرؤ

بةمذذةش خذذةباتي   , و دةسذذ  بذذةكار دةبَيذذ    دةخذذوات مسذذعود بذذارزاني سذذةركي هذذةرَيني كوردسذذتان سذذوَيناي ياسذذايي       
كة مو دةيةكي طةورةية بؤ جةماوةري كوردستان و هةموو . كوردايةتي تَيكؤشانيميللةتةكةمان دةضَيتة دؤناغَيكي نوَيي 

لذة نَيذو    برايذةتي هذةروةها دووثاتكردنذةوةي ئذةو راستيةشذة كذة ئذةمَرؤ طيذاني تذةبايي و ئاشذ  و          , طةلةكذةمان دؤستاني 
 .لة هةموو كاتَيك بةهَي ترة, كورددا
دَلنيايان دةكةينةوة , دةكةينمَيذووييةش طياني دةيان هةزار شةهيا و دورباني طةلةكةمان ئارام و ئاسوودة  هةنطاوة بةم

بؤيذة  , سذةرجةم تَيكؤشذةراني طةلةكذةمان بذة فذرَيؤ نةضذووة       وي و خذةباتي بَيوضذاني ئذةوان    كة خوَيين ئذةوان و فيذااكار  
 .طةرم لة كةسوكاري سةرجةم شةهيااني طةلي كوردستان و اَيرا  بكةين ثريؤزباييجَيطاي خؤيةتي لَيرةدا 

 ضذةناين لذة  , هذةرَيم  ثؤس  سذةرؤكي هذةرَيني كوردسذتان و هةَلبذذاردني جذةنابي كذاك مسذعود بةسذةرؤكي         داناني ديارة
خذةون وخواسذتَيكي نةتذةوةيي و نيشذتنانيي      هَينذاني لة ثَيش هةموويانةوة بذةدي  , رووةوة طرنطي و بايةخي خؤي هةية

لذذة ( ياسذذادانان و جَيبذذةجَيكردن و دادوةري)بذذة هَي كردنذذي دةسذذةآلتةكاني   هذذؤيهاوكذذاتيش دةبَيتذذة , طذذةلي كوردسذذتانة
مسذذعود وةك  كذذاكةسذذتيارو طرنطذذةي خذذةباتي طةلةكةمانذذاا هةَلبذذذاردني جذذةنابي   لذذةم دؤناغذذة ه. كوردسذذتانااهذذةرَيني 

يةكَيكذة لذة تَيكؤشذةرة طذذةورةكاني     بذةَرَي ي ضذذونكة , هذةنطاوَيكي مَيذذوويي بذة جَييذة    , كةسذَيكي شايسذتة بذؤ ئذةم ثؤسذذتة    
ؤيذذةش ثةرلذذةماني هذذةر ب, و تَيكؤشذذان و شؤَرشذذاا بةسذذةر بذذردووة خذذةباتطةلةكذذةمان كذذة تذذةواوي  يذذاني خذذؤي لذذة نَيذذو  

 .بة تَيكَراي دةنط متنانةي ثَياا, هةَلبذَيردراوي طةلي كوردستانة نوَينةريكوردستان كة 
يذةك دةنذط و   , طةلةكةمانبةبؤنةي ئةم هةَلبذاردنة و دةستكةوتةكاني تري , كاتَيكاا جةماوةري ميللةتةكةمان لة ئةمَرؤ

دةكةن سةرؤكي هذةرَيم وةك بذةرزترين دةسذةآلتي     ضاوةَروانتيش هاوكا, ئاهةنط دةطَيَرن, يةك رةنط دَلخؤش و ئاسوودة
لذة ثيذادة كردنذي ياسذاو دابينكردنذي دادثذةروةري و ضةسذثاناني زيذاتري ئذازادي و           ببذيينَ رؤَلذي طذرنط   , جَيبةجَي كذردن 

, رت دةكذات كذاك مسذعود دورسذ    بذةَرَي  ئةطةرضي ئةم هةَلبذاردنة ئذةركي  , لةسةرتاسةري هةرَيني كوردستاناا دميوكراتيةت
بة هاوكاري و هاوخةباتي هذةموو  , مَيذووييةداية كة ثَيي سثَيردراوة بةرثرسيارةتييةبةآلم دَلنياين كة ئةو لة ئاس  ئةو 

كذة  , زؤري لذَي دةكذةن   هذةنطاوي كؤمذةآلني خذةَلكيش ضذاوةَرواني هينذةت و     . اليةنة سياسيةكان سةركةوتوو دةبَيذ   هَي و
 .ني طةلي كوردستان بَي ضةتري هةموو رةنط و ثَيكهاتةكا
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كوردسذتان دةسذ     يذةكطرتووي و كؤششي جةنابي و هةموو دَلسؤزاني طةلةكةمان بةزووترين كات حكومذةتي   هيننةت بة
بذؤ خ مذةتكردني كؤمذةآلني خذةَلك و      هذةمووتواناكامنان بذؤ ئذةوةي   , بة كاربَيذ  و سذةرجةم كَيشذةكان ضارةسذةر بكذرَين     

 .كوردستان تةرخان بكةين دانكردنةوةيئاوةكةسوكاري سةربةرزي شةهياان و 
 ..…بةَرَي ان
خواس  و ئاواتي طذةورةو   زؤربةآلم هَيشتا , دةستكةوتي طةورةي لةم ضةنا ساَلةي رابردوودا بةدةس  هَيناوة كورد راستة

َلذذةي بذذة كؤشذذش و خذذةباتي نوَينذذةراني كذذورد لذذة كؤمة , نَيوامنذذانبؤيذذة بذذة يذذةكَي  . دَيذذريين طةلةكذذةمان بةدينذذةهاتوون
 كذاك لذة ثَيشذيانةوةش جذةنابي مذام جذال  سذةرؤك كؤمذاري اَيذرا  و جذةنابي          , فيذارا َ  اَيرادينيشتنانيي و حكومةتي 

دةتواننرَيذ  طشذ    , كوردسذتان مسعود سةرؤكي هةرَيني كوردسذتان و ثشذتطريي تذةواوي ثةرلذةمان و حكومذةني هذةرَيني       
و سذةرجةم ناوضذةكاني تذري كوردسذتان بذة كذةركووكي       , ثَيننيبضةسذ مافةكاني طةلةكةمان لة دةسذتووري اَيرادذي نوَيذاا    

 ئيذاارةي لذة ياسذاي كذاتي    ( 58)لذة َرَيذي جَيبذةجَيكردني مذاددةي     , سةر هةرَيني كوردسذتان  بؤخؤشةويستةوة بطةَرَيتةوة 
 .جاي بؤ نةنراوة هةنطاويكة بةداخةوة هَيشتا لة اليةن حكومةتي فياراَليةوة , دةوَلةتي اَيرا 

داوا لذة حكومذةتي بذةَرَي     , كوردستانةوةبؤ ئةوةي بة ناوي طةلي , بؤنة ثريؤزة مَيذوويية بة دةرفةتَيك دةزانني ئةم بؤية
و ئاسذايي  ( 58)باات ليذنةي تايبةت بة جَيبذةجَيكردني مذاددةي    بَرياركة هةرضي زووة , ئيرباهيم جةا ةري بكةين. د

ئةم شذارةي   دَيريينةي ئةو زوَلنةي كة ر َيني سةدام لة خةَلكي بؤ ئةو, كةركووك دةس  بةكاربَي  بارودؤخيكردنةوةي 
كةركووك بكةينة شاري ئاشذ  و ثَيكذةوة  يذاني    , بارودؤخةكةيكردووة ضيرت بةردةوام نةبَي  و دواي ئاسايي كردنةوةي 

 . ئريادةي راستةدينةي خةَلكةكةي بطرن لةبرايانة و هةمووال رَي  
هذةرَيني   بةسذةرؤكي ايي لة جةنابي كاك مسعود بارزاني دةكذةين بذة بؤنذةي هةَلبذذاردني     تر ثريؤزب جارَيكي لةكؤتاييشاا

 .كوردستان و هيواي سةركةوتين بؤ دةخوازين
بذةكورد و   طةلةكذةمان ثريؤزبَيذ  لذة   , يةكَي  و ثارتي و لة هذةموو هَيذ و اليةنذة سياسذيية كوردسذتانيةكان      لة ثريؤزبَي 

لذذة ثَينذذاو ضةسذذثاناني   , طةلةكذذةمان دميوكراسذذيانةيسذذةركةوتووبَي  خذذةباتي  , ةتوركنذذان و كلذذا و ئاشذذور و اةرةبذذةو  
 ئيجذازةم . زؤر سوثاس. دوور لة هةَرةشةي ناحةزان و تريؤريستان, دميوكرات و ئارام اَيرادَيكيفياراَليةت و دامةزراناني 

 .باةن بة اةرةبيش بةخَيرهاتين ميوانة بةَرَي ةكان بكةم
ارب امسبائهم و نقبدر عاليبا     اشبرت ستان و باسم اعضاء القملان ارح  بالسادة ضبيوفنا الكبراي البذين    برملان كورد رئاسة باسم

مبن اجبل الدرقراطيبة و الفيدراليبة و بنباء العبراق        كوردسبتان هذا احلضور الذي يعق عبن التضبامن و  أييبد نضباجم شبع       
و  عرببا ار ي ببني  كوينبات الشبع  العراقبي عمومبا       يعق ايضا عن البتالحم الكفباحي التب    احلضورهذا , الدرقراطي املوحد

, سبوية ضبد الديكتا وريبة الفاشبية     خضبناها يعق عن املاضي الطويبل مبن النضباجم البذي     , كوردا و  وركمانا وكلد و آشوريني
عبا  مبن اجبل    سنسبري م , العراق اجلديد الذي نريده ان يكون عراقا  لل ميع لبناءكذلك يعق عن االرادة املوحدة او املستقبل 

خصوصبيات  كوينا به    علبى العبراق البدرقراطي الفيبدرالي البذي حيقبق الدرقراطيبة و التعدديبة و حيبافظ         , القبادي العراق 
يبقى هبذا احلضبور و هبذا املهرجبان الكببري رمبزا آخبر         سو نرجو لكم طيبة االقامة و , السياسية و القومية و االجتماعية

بكبم     وسبهال  فبأهال   , اسيدة ال  سسد هذه الوحدة و سسد هذه االرادة او املستقبل ياالياهلذه الوحدة و يوما  اخر من 
                   .كوردستان
دواتريش جةنابي كاك مسعود دَي  , دةخوَينينةوة بةاةرةبيدةدي بَرياري ثةرلةماني كوردستان بة كوردي و  ئَيستاش

 .بؤ سوَينا خواردن
 ميهرةبانخواي بةخشناة و بةناوي
 طةلةوة بةناوي

 اَيرا  –نيشتنانيي كوردستان  ئةجنومةني
 3: بَريار  مارةي
 02/6/2115: بَريار رؤ ي
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 بَريار
ي ماددة ( 0)و بَرطة 0992ي هةمواركراوي ساَلي (0)  مارةلة ياساي ( 56)ي ماددةي ( 0)بةحوكنةكاني بَرطة  ثش 

 رؤ يئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا  لة دانيشتين , 2115ي ساَلي (0) مارة  ياسايلة ( 07)و ماددةي ( 03)
 :ئةمةي خوارةوةي بَريار دا, دا  02/6/2115

 .هةرَيني كوردستاني اَيرا  سةرؤكيهةَلبذاردني رَي دار مةسعود مستةفا بارزاني بة : يةكةم
بآلو  كوردستاناارةمسي وةدايعي  لةرؤ نامةيو   دةكرَي وة كاري ثَي  02/6/2115ئةم برٍَِيارة لة رؤ ي : دووةم

 .دةكرَيتةوة
 ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا  سةرؤكي

 اهلل الرمحن الرحيم بسم
 الشع  باسم

 الوطك لكوردستان العراق اسلل
 3: القرار رقم

 02/6/2115: القرار  اري 
 قرار

و املادة ( 03)املعدجم والفقرة االورب من املادة  0992لسنة ( 0) رقممن القانون ( 56)من املادة ( 0)الحكاي الفقرة  استنادا 
 02/6/2115قرر اسلل الوطك لكوردستان العراق مللسته املنعقدة بتاري  , 2115لسنة ( 0) رقممن القانون ( 07)

 :مايلي
 .كوردستان العراق القليمانت اب السيد مسعود مصطفى البارياني رئيسا  : اوال 

 .كوردستانو ينشر   اجلريدة الرمسية وقائع  02/6/2115من  اري   نافذاالقرار   يعتق هذا: رانيا 
 .اسلل الوطك لكوردستان العراق رئيل

 .ألداء القسم القانوني يتقديمن السيد مسعود البارياني رئيل اقليم كوردستان ان  نرجو
 :سةرؤكي هةرَيني كوردستان/ مسعود بارزاني بةَرَي 

سوَينا بَي بة يةزداني مةزن كة ماف و دةستكةوت  بارزانيمن كة ناوم مسعود مستةفا , ورةو ميهرةبانخواي طة بةناوي
ئةركةكاني  دَلسؤزييةوةآلتياني هةرَيني كوردستان بثارَي م و بة راستطؤيي و وهاو بةر ةوةناييةكانيو يةكَي  و 

 .سةرشامن جَي بةجَي بكةم
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

لة ثَيش هةموويانةوة , ميوانةكان دةس  ثَياةكات وتاريبةرنامةي , خواردني جةنابي سةرؤكي هةرَيم سوَينا ثاش
 .اَيرا  وتارَيك ثَيشكةش دةكات با ب ةرمَي كؤماريجةنابي مام جال  سةرؤكي 

 :مام جال  تاَلةباني بةَرَي 
 .خواي طةورةو ميهرةبان بةناوي
 ي كوردستانخؤشةويس  كاك مسعود سةرؤكي هةرَين براي

 بةَرَي  ئامادةبواني

و طةلي اَيرا  بة هةردوو نةتةوةي اةرةب و كورد و  ئَيوةبةم بؤنة مَيذووييةوة ثريؤزبايي لة خؤمان و  خؤشحاَلم
كاك مسعود بارزاني بكةم بة هةَلبذاردني بةَرَي يان وةك سةرؤكي هةرَيني  جةنابيتةواوي هاووآلتيان و دواتر 

وَيَراي متنانةي تةواوي ح ب , هةيةاردنةي بة تَيكَراي دةنط ئةجنامارا ئاما ة و دةاللةتي طرنطي ئةو هةَلبذ. كوردستان
ئةم بَريارو هةَلبذاردنة , كوردستان بة كاك مسعود بارزاني نيشتنانييو نوَينةراني طةلي كوردستان لة ئةجنومةني 

لة هةمانكاتاا , اَيرادةي يةكَي  هةَلوَيس  دروس  و ري ةكاني كورد دةردةخات كة بناغةيةكي ثتةو هةَلوَيس يةكَي  
دةطرَي و هاوكات خةخمؤري يةكبوونيشيةتي لةطةَ   دارةمانةكانيئةمة دووثاتي دةكاتةوة كة طةلي كورد رَي  لة رؤَلة 
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 هةروةها, و مةبةستيةتي فاكتةرَيكي طرنط بَي بؤ ثتةوكردني يةكَي  نيشتنانيي اَيرا  اَيرا طةلي اةرةبي برا لة 
ئاما ةيةكي ديكةي ئةو هةَلبذاردنة . ثَيكاَييَنكوردستاني اَيرا  بةشَيكي طرنطي ثَيكهاتةي ئَيستاي دةوَلةتي اَيرا  

, ئةركيان ثَي دةسثَيرَي, بةرثرسيارييةتيةكان بةسةر رؤَلةكانياا دابةش دةكات كاتَيكتَيكَرايية لةوةداية كة ميللةت 
, بةسةر بردووة دارةمانباتكةرانةي  ياني خؤيان لة دؤَ  و ضياكان وةكو ثَيشنةرطةي ثلةو ثاية لةالي ئةو خة ضونكة

و راسثَيردراو دةبَي بة دَلسؤزي و ئةمانةتةوة  نيشتنانييسثاردني ئةركَيكة ثَييان و تةشري َيكيشة بة دةسكةوتَيكي 
 .جَيبةجَي بكات

, و بةشَيوةيةكي دروستيش ئةركةكة جَيبةجَي دةكات ئةركةيةلةو باوةَرةدام كاك مسعود بارزاني شايستةي ئةو  من
, اَيرادةدووثات بكةمةوة كة ئةو دةسكةوتة مايةي ثتةوتر بووني يةكَي  نيشتنانيي  ئةوةشلةوبؤنة خؤشةدا دةمةوَي 

ةي يةكَي  هةَلبذاردن و ئرياد بنةماييةكَي  راستةدينةي نَيوان نةتةوة جؤراوجؤرةكان ئةو يةكَيتيةية كة لةسةر 
نيشتنانيي كوردستانةوة تةنانةت لة رؤ ة رةشةكاني  ئةجنومةنيئةو ئريادة ئازادةش لةاليةن , ئازادةوة سةر دةطرَي

 ضوارضَيوةيئةوة بوو بة تَيكَراي دةنط بَرياري لةسةرمانةوةي لة , دةربَراوة ديكتاتؤريشسةردةمي ر َيني سةدامي 
ئةو هةنطاوةي ئَيستاش كة , فياراَلياا اَيرادَيكيبةآلم لة ضوارضَيوةي , يلةسةر ئةساسي يةكَيتييةكي فياراَل, اَيرا  دا

كة , دةكات و لة هةمانكاتاا هَينانةدي ئاماجنَيكي ديكةي طةالني اَيرادة دةستةبةرئاماجنَيكي ديكة بؤ ميللةتي كورد 
تا بةسرا بةو مافانة شاد بن كة  اخؤوةزاَيرادَيكي فياراَلي دميوكراسي بَي  و تياياا هةموو اَيرادييةكان لة  دةخوازرَي

بنةماي فياراَلي بَريار . درَيذ طةالني اَيرا  لَييان بَيبةش كراون دووروشايستةي مرؤظي ئةو سةردةمةن و بؤ ماوةي 
ئةطةر بة زؤرينةي  دامبةزرَيننبؤ اَيرا  رَيطةي داوة كة هةموو سَي ثارَي طايةك هةرَينَيك بؤ خؤيان  دراويشلةسةر 
, ثةناطةو شوَيين ئازادخيواز و خةباتكةراني اَيرا  بووة رابردووداكوردستان لة , بَريار لةسةر ئةو داواكارية بارَي دةنط

بووة و  اَيراديلة سروش  ودروشم و ئاماجنةكانياا شؤَرشَيكي , ضياكاني كوردستان بةرثا بوو لةشؤَرشي تازةش كة 
ئازاديش وآلتي تةواوي ئازادخيوازاني  كوردستاني, بؤضوونةكان بةشااربوونتياياا خةباتكاراني اَيرا  بة تةواوي بري و 

ئازاديةكي  بةبةآلم لة كوردستاني اَيراداا , ناوضةكانياناا بة مافةكانيان شاد بن نةيانتوانيوةلةئةوانةي , اَيرا  بووة
ةوةي ببَيتة منوونةيةك بؤ ئةزمووني بؤ ئ دةشَيبؤية ثَينان واية ئةزمووني دميوكراسيانةي كوردستان , تةواو شاد بوون

هةنطاوةش دةتوانَي ببَيتة ثَيشةنط و دةكرَي طةالني اَيرا  سوودي  ئةم, ضاوةَروانكراوي دميوكراسي لة اَيرا 
 .لَيوةربطرن

 …خؤشةويستان
ؤشةوة دوَيين ثةيوةناييةكي تةلةفؤنيم لة سةرؤك ب كةدةخوازم ثَيتان رابطةَينم , بة كوردي دسة بكةم بةرلةوةي

كة رَي  و سآلو و بايةخ و ثشتطريي خؤي بة ئَيوةي نوَينةراني طةلي كورد و  رايسثاردمثَيوةكرا و تياياا بةَرَي يان 
هةروةها رايسثاردم , بطةيَينمميللةتي كورد لة ثَيناوي دميوكراسي و مافةكاني لة ضوارضَيوةي اَيراداا  خةباتي

سةرؤك بوش , وةك سةرؤكي هةرَيني كوردستان هةَلبذاردنيكةم بة بؤنةي ثريؤزبايي ئاراستةي كاك مسعود بارزاني ب
, كردئةمريكا رؤَلي سةركردايةتي كورد بةرز دةنرخَييَن و بة ئازاش وةس ي  يةكطرتووةكانيدووثاتيشي كردةوة كة وآلتة 

 ئةركَيكيرج بوش ثَيي واية سةركردايةتييةي سةرؤك جؤ ئةو,  لة هَينانةدي يةكَي  نيشتنانيي لة كوردستان و اَيراداا
دةستوورَيكي هةميشةيي بؤ  دانانيطرنطي لة ئةستؤداية كة بريتية لة بةشااريكردني جياي لةسةرخستين ئةركي 

كة وآلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا بةردةوام دةبَي لة ثشتطريي  رابطةيَينمهةروةها رايسثاردم ثَيتان , اَيرا  ثةنا بة خودا
سةربةخؤ و  و  يةكطرتوولة ثَيناوي هَينانةدي اَيرادَيكي دميوكراسي فياراَلي , ني اَيرا طةال خةباتيكردن لة 

لةو , دةربَريبةناوي ئَيوة سوثاسطوزاري زؤرم بةرامبةر بة هيوا و ثريؤزباييةكةي  لةبةرامبةريشاا, طةشةسةناوو
بؤ هةوَ  و كؤششةكاني ئةوانةي  لنانَيكيشةرَي باوةَرةدام ئةمة خةآلتي خةباتي ئَيوةو طةلي كورد و اةرةبة وةك ضؤن 

بةآلم دةمةوَي دووثاتي , زياتر بة زماني اةرةبي درَيذة بة دسةكامن باةم لةوةنامةوَي . خ مةتي ئةم طةلةيان كردووة
بناغةي يةكَي  نيشتنانيي  بةرديكوردي زةرورةتَيكي مَيذوويي و   –اةرةبي  تيكة  يان دةرخيس  براية بكةمةوة
بؤ خَيري  بنةَرةتيشةمةرجَيكي , كوردي و تةواوي هاووآلتياني ديكةي اَيرا  –خةباتي اةرةبي  يةكطرتوويية و اَيراد
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بة اةرةب و ) تةواوي نيشتنانثةروةراني اَيرا   نَيوانمَيذوو دةرخيس  كة يةكطرتوويي و هاوكاريكردن لة , هةموومان
مةرجي سةرةكي سةركةوتن و هَينانةدي ( وور و توركنان وهي تركلاو ئاش, موسَلنان ومةسيحي , كورد و شيعة و سوننة

نيشتنانيي ثتةوتر بكةن و ئةو  يةكَي بؤية داوا لة هةمووتان دةكةم , لة ئايناةيةكي ن يكاا ثةنا بةخوا ئاماجنةكامنانة
دي و يةكَي  كور –ئاراستةي تؤكنةتر كردني برايةتي اةرةبي  بةرةوبؤنة مَيذووييةش ببَيتة هةنطاوَيكي طرنط 

و  نةتةوةييخةبات لة نَيوان هةموو خةباتكاراني اَيرا  بةبَي رةضاوكردني جياوازي  يةكبوونينيشتنانيي اَيرادي 
هةوَ  دةدةن واي ثيشان باةن شادبووني  كةلةو باوةَرةشاام ئةمة وةآلمي ئةو دو منانةية , مةزهةب و ئايينيةكانيان

لةراستياا شادبووني طةلي كورد بة مافةكاني لة ضوارضَيوةي , نيشتنانيية يةكَي ي طةلي كورد بة مافةكاني ثَيشَيلكردن
كرد كة يةكَي  لة نَيوان  ئيسثاتيضونكة مَيذوو , بةهَي كردني يةكَي  نيشتنانيية, سةربةخؤ و يةكطرتوو اَيرادَيكي

ئةزمووني , و دميوكراسي نةبَي بةردةوام نابَييةكساني و هةَلبذاردن  ئةساسينةتةوةي جياواز و لة وآلتَيكاا تةنيا لةسةر 
بؤية , كرد تَيثةَريانئةمة جطة لة ئةزمووني ئةو ئينثراتؤريةتانةي , منوونةيةكة لةبةرضاومان رؤ هةآلتيشئةوروثاي 

ي كاك دَلنياشم لةوة, يةكَي  نيشتنانيي اَيرا  ثتةوكردنيئومَياةوارم ئةم هةنطاوة مَيذوويية هةنطاوَيكي طرنط بَي بؤ 
 يةكَي لة بةهَي كردني ئةو يةكَيتييةدا دةبييَن وةك ضؤن ئةو رؤَلةي لة ثتةوكردني  طرنطمسعود بارزاني رؤَلَيكي 

نامةوَي بة برا اةرةبة , دةكةم بةَرَي ةكانسوثاستان دةكةم و بةخَيرهاتين ميوانة , نيشتنانيي كوردستاناا بينيوة
 برا, مةبةستم لةميوان باَلَيوزي وآلتاني بيانية كة لَيرة ئامادةن, خاوةن ماَلن ونكةض, اَيراديةكامنان بَلَيم ئةوان ميوانن

بةَلكو دةضنة , حيسابيان بؤ بكةم ميوانبؤية ناتوامن لة خانةي , اةرةبة اَيرادية ئامادةبووكانيش خاوةن ماَ  و وآلتن
, كانيشاا ئَينة بةشااري ئةوامنان كردووةضؤن لة خؤشي و ناخؤشية وةكخانةي براي خؤشةويس  و بةشاار لة طةَلنان 

 .بركاتة ووالسالم اليكم وردتة , لة ئايناةدا و لة خؤشيةكاناا بةشاارمان بن ثةنا بةخوا ئةوانهيواداريشم 
 :سةرؤكي كؤماري اَيرا / بةَرَي  جال  تاَلةباني

 .كوردستان هةرَينيجةنابي كاك مسعود سةرؤكي هةَلبذَيردراوي  بةَرَي 
 .و براياني خؤشةويس  خوشك
ئةوةي ثريؤزبايي لة خؤمان و لة خةَلكةكةمان و لة طياني  بؤبة بةختةوةر دةزامن لةم رؤ ةدا بةرامبةرتان بوةستم  خؤم

 .هةَلبذاردني كاك مسعود بارزاني بؤ سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان بةثاكي شةهياامنان بكةين 
و يةكَي  ري ةكامنان دةردةخات و يةكَي  هةَلوَيستةكامنان  هةيةلَيك ماناي طة, هةَلبذاردنة كةبةطش  دةنط هاتووة ئةم

و  يةكَي متنانةمان بةكاك مسعود دةردةبَرَي كةدَلنيام لة ئاس  ئةو متنانةية و ئةو  يةكَي نيشان دةدات و 
مَيذووي خةَلكي كوردستان : ئةوةية ئةويشتةنها لَيرةدا شتَيك هةية ثَيويستة هةميشة بيَلَيينةوة , تةدايرةداية

بة ثَيضةوانةوة يةكَي  , تياضوون و زةرةرو ماَلوَيراني بووة مايةيدةرخيستووة كة هةموو جؤرة ناكؤكي و دووبةرةكي 
ئةويةكَيتية , بثارَي ينبؤية ثَيويستة ئةم يةكَيتية وةك بيلبيلةي ضاوةكامنان , هةَلوَيستةكانة يةكَي , ري ةكان

و دةهَييَن لة ثَيناوياا هةمووجؤرة فيااكاريةك  هةيةطةورةي هةية و بايةخَيكي مَيذوويي زؤري ئةهةميةتَيكي زؤر 
بةتايبةتي لةم , ثَيويستة هةميشة, تايبةتي و ح بي و شةخسي بثؤشني دةسكةوتيبكةين و ضاو لة هةموو جؤرة 

و ح بي و هةموو  تايبةتيكةوتةكاني دةسكةوتةكاني خةَلكي كوردستان و اَيرا  خبةينة هةوراز دةس, ناسكةدادؤناغة 
ئةطةر اَيرادَيكي ئازادي , دوور لة تريؤر نةيةتةكايةوة ئاسوودةيوابريبكةينةوة كة ئَينة ئةطةر اَيرادَيكي دميوكراتي 

ثَيناوي  لةبؤية دةبَي هةموومان , ئةو دةسكةوتانةي هةمشانة ناضةسثَين و نامةيَي, نةيةتةكايةوةفياراَلي فرة ح بي 
كوردستانيش دةضةسثَي   خةَلكيبة ضةسثاناني ئةوةش دةتوانني دَلنيابني كة مافةكاني , ئاماجنةدا خةبات بكةينئةو 

هيوادارم هةمووتان طرنطي ئةم , لةسةر ئةم خاَلة دةكةمةوة تةئكيامن , و جَيبةجَي دةبَي  و لة مةترسي رزطاري دةبَي
 .ري ةكان ب انن يةكَي خاَلي , خاَلة
ئَينة لةطةَ  طةلَيك ح ب و كؤمةَلي دَيرين , هةية هاوكاريةينة لة اَيراديش ثَيويستنان بةو هاريكاري و لةوة ئَي جطة

لة  يةكَيكلة ري ي ثَيشةوة , لةم كوردستانةدا هاوكارميان هةبووة لةطةَ  تَيكؤشةران, هةبووةلة اَيرا  دؤستايةتينان 
رش  و مةي  و دةبريان لة  خوَينياني برا ثَيشنةرطةكانيان موجاهياةكاني بةدر دةبينم كة لةكوردستان شانبةشان
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لة كوردستان بؤيان دةركةوت كة خةَلكي كوردستان باوةَري  مانةوةياناادةرةداغ و طةلَيك شوَيين تر بةجَيهَيش  و لة 
اَيرا   ويناسرالةطةَ  ضةناين ح بي تري , كورد و اةرةب و يةكَي  تَيكؤشان و خةبات هةية برايةتينةطؤَري بة 

بة خوا درَيذة ثَياةدةين لة ثَيناوي داَرشتين  ثةنائةو هاوخةباتي و هاوكاريةي خؤمان , ئَينة هاوكار و هاو خةبات بووين
لةطةَ  ئارةزووي كؤمةآلني خةَلك لةم سةردةمةدا و لةطةَ  ثَيويستيةكاني  طوجناودةستورَيكي دميوكراتي فياراَلي 

ثَيشنانة بةطذداضووني  لةبَيطومان هةمووتان دةزانن ئةركَيكي تري طةورةي كة , ا و رزطاركردني اَير طةشةثَياان
ئةو كةسانةي خؤيان هةَلاةخةَلةتَينن , ئَينة نةهاتووة تووشيتريؤري م بةآليةكة تووشي طةالن بووة و هةر , تريؤري مة

لَيي  زؤربةضاكيدواتر , ة هةَلةدا ضوونئةوانة ب, دةطرَيتةوة و سبةييَن لَيي رزطار دةبن ئَينةكة ئةمَرؤ تريؤري م 
بؤية ثَيويستة هةمووئةو كةسانةي دَلسؤزي , داوةدةضَيذن و دةش انن كة ي زيانَيكي طةورةيان لة خؤيان و لة طةالنيان 

 لةناوهاوكاربن لةطةَ  طةلي اَيرا  بؤ رةط و ريشة هةَلكةناني تريؤري م و بؤ  ناوةَراس طةالني خؤياننن لة رؤ هةآلتي 
فاشس  سةدام حوسَينن وطرووثي  رةفتارديارة تريؤريستةكاني كة ثامشاوةي حوكني ديكتاتؤري , بردني ئةو تربؤريستانة

, طةالني اَيرادن وشةَري لة ناوبردنيان لةطةَلناناا راطةياناووة سةرسةخ دو مناني , تةك ري و زةرداوي و ئةلقااياةن
هةموو  خوَيين, بةكافر دةزانن و هةموو كورديش بة خائني دةزانن, كة بةشي زؤري اَيرادن شيعةكانهةموو برا 

كة دةبَي بة طذياناا بضينةوة و لةجياتي ئةوةي  لةناوبردنشةَري , بؤية ئَينة لةشةَرَيكااين, اليةكنانيان حةآلَ  كردووة
 خؤشةويستنانكةنني و اَيرادي بةخوا ئَينة ئةوان لةناو دةبةين و لةرةط و ريشة هةَلياناة ثةنائةوان ئَينة لةناوببةن 

 .لةشةَر و زؤرداري و كارة دَرةناةكانيان رزطار دةكةين
طةَر و رؤَلي خؤي ببييَن و وةكو ئةجنومةنَيكي  بكةوَيتةلةمةودوا ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستانيش  هيوادارم

براي  هةَلبذاردنيم كة هةنطاوي دواي ياساداناني هةبَي و هيوادار, ثَيشنيار, رةخنة, لَيكؤَلينةوةراستةدينة تواناي 
ثَيكهَيناني حكومةتي يةكطرتووي كوردستان  وخؤشةويستنان جةنابي كاك مسعود يةكخستنةوةي هةردوو ئياارةكة بَي  

و ئةو هةنطاوانةي تر تةواو دةكات و دةبَيتة مايةي شادي لة ناو خةَلكي  دةبَيبَي  كة ثةنا بة خوا ئةويش هةنطاوَيك 
 .اكوردستانا
بةآلم لة رابردوودا هةلومةرجي سةركةوتين بؤ , داوة هةوَليبَلَيم كة طةلي كورد زؤر فيااكاري كردووة و زؤر  دةمةوَي

 خةَلكيشوكر لةسايةي خوَيين طةشي شةهياةكامنان و خةباتي درَيذخايةني كؤمةآل ني  ئينَرؤبةآلم , نةهاتؤتة كايةوة
ئاسؤكةمان رووناكة بؤ ئةوةي بتوانني  بَلينيَينة دةتوانني بة دَلنياييةوة كوردستان هةلومةرجَيك هاتؤتةكايةوة كة ئ

ئةو , ئةو دسة ناَلَيتةوة كة هةر شاخةكاني كوردستان ثش  و ثنايةتي كوردستانضيرت طةلي , ئاماجنةكامنان بَينينةدي
هاتوونةتة ئَيرة بؤ ئةو  كةرةبانةي هةموو ئةو برا اة, ئَيستا لة ناو طةلي اَيراداا ثش  و ثةنامان هةية, رؤيش زةمانة 

هاتوون هاوكارمان بن و نيشاني باةن كة يارمةتي  ئةمانة, ئةمانة ثش  و ثةنامانن, كؤبوونةوةية لة طةَلنانن
 طةلَيكلة دونياش , ئيرت ئةوة نةما بَلَيني بةتةنياين, لةسةركةوتنةكامنان دةكةن ثريؤزباييو , خةباتةكةمان دةدةن
دَلنياشم كة كاك , خؤمان بيثارَي ين  يرانةيهيوادارم بتوانني بةسياسةتي , لةم سةرةوة تا ئةوسةر, يةدؤس  بامشان هة

رةنطة كةسةكاني , بةيةك ضاويش مامةَلة لةطةَ  هةموو اليةكاا دةكات وسةرؤكي هةرَيني كوردستان دةبَي  , مسعود
دةكةم هةر  سوثاستانزؤر . ثارتيةكان بؤ ئَينة باشرت بَيلةوة بَي بَلَين دةبَي نةختَيك لة برا  تةماحيانغةيرة ثارتي 

 .خؤش بن هةر شاد و سةر بةرز و سةركةوتووبن
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ثةرلةماني كوردستان , بؤ وتارة بة نرخةكةي اَيرا سوثاس بؤ جةنابي سةرؤك مام جال  سةرؤكي كؤماري  زؤر
ئةو كؤمةَلةيةي كة لة ئةجنامي هةَلبذاردن ثَيك هات , نيشتنانيي اَيرا  يئةجنومةنضاوةَرواني زؤر دةكات لة كؤمةَلةي 

دةيانبينني لة  ئَيستالة ئةجنامي ئةو مةودي ة باشانةي كة , و بةتايبةتي كوردستان, سيقةي هةموومانة جَيطةيو 
و داوا دةكةين كة ئةو ,  دميوكراتيةت لة اَيرا ضةسثانانيتةلةف يؤنةكان لة دي اع كردن لة مافةكاني طةلي اَيرا  و 

 هةروةهالةطةَ  حكومةتي هةَلبذاردووي اَيرا  لة ثَيناو ضةسثاناني دميوكراتي و  هةبَيكؤمةَلةية دةورَيكي طةورةي 
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ئازي  و خؤشةويس  هةية و  هاورَييةكيلةنَيوامناناا , كاركردن لة ثَيناو دةام كردني ئةوانةي كة دةستوور دةنووسن
 .با ب ةرمَي بؤ ثَيشكةش كردني وتارةكةي, اَيرا  نيشتنانييئةويش سةرؤكي كؤمةَلةي , مونازَلَيكي طةورة

 
 :اَيرا سةرؤكي كؤمةَلةي نيشتنانيي / حاضم احلسين. د بةَرَي 

هةر كةسَيك بوةسَ  دسة بكات هةَلوَيس  زؤر زةدةت  كورديوتارةكةي مام جةاللي شارةزا لة زماني اةرةبي و  دواي
 .بؤية وةكو خاوةن ماَ  دسة دةكةين ئينشائةَلآل, ماَ  ناوي بردين بةخاوةنئةو  بةآلم, دةبَي 
 خواي طةورةو ميهرةبان بةناوي
 .بيثارَي َيسةركؤماري بةَرَي  جةال  تاَلةباني خودا  بةَرَي 

 .بكات سةركةوتوويطةورة مسعود بارزاني خودا بيثارَي َي و  ئوستادي
 .ديبةرثرسةكان لة حكومةتي اَيرا برا

 .سةرةكي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان بةَرَي 
 .بةَرَي ةكان ميوانة
 شكرمت الزيانكم ولةن

ئةمَرؤش , دةستكةوتانةي كة دَينةجَي لة كوردستان لةدوايخوداي طةورة دةكةين جارَيكي تر بؤ ئةو دسةكةوت  سوثاسي
َي بة دةستكةوتَيكي طةورة لةسةر دةستكةوت و رؤ َيكي نو, رؤ َيكي تري دي كوردستانطةلي اَيرا  و طةلةكةمان لة 

من حاَلي حازر , كوردستان هةرَينيئةويش رؤ ي بووني ئةم ثياوة طةورةية بة سةرؤكي , ئةم طةلة مةزنة شانازييةكاني
من لة رةضةَلةكاا , سوثاسي خوداي مةزني نةكرد, نةكرد خةَلكيهةر كةسَيكيش سوثاسي , وةكو خاوةن ماَ  دسة دةكةم

كاريطةريي زؤري  ساآلنةشئةو , ئَيستاش ساآلني منااَليم دةهاتة بةر ه رو بريم, دةطةَرَينةوة كةركووكينةماَلةيةكي بؤ ب
لة يادمة كة لة طةَرةكَيكاا دة يام سةيرم ثَياَي  كة , ثَيكاةهَينَي دةبَي  لةسةر مرؤظ طة طةورة دةبَي  بةَلكو  ياني 

بةشةكةي تريشيان , بوون كوردهةموو دراوسَيكانيشنان , ةوادةي سوننةي تيادا دة يايةك يا دوو خان, يادم دَيتةوةئَيستا 
بارزاني , كردين كة ثَيشنةرطة كةسانَيكي ياخيبوون رؤشنبرييانر َينة يةك لةدوا يةكةكاني اَيراديش وا , شيعة بوون

ئاوا , بوو تاوانبارانياخيبووةكان و  ئةو وَينة جوانةي كة لةبةردةمماناا دةيبينني طةورةي خاوةنئةو ثياوة مةزنة و 
لةطةَرةكةكةمان كة هيض كاتَيك تةسةوري ئةوةم  دةمئةو , هةظالَيكي كورديشم هةبوو, ئةم زاتة ثريؤزة وةسف دةكرا

, كة من ببم بة سةرةكي ثةرلةمان و ئةو ببَيتة ئةناامَيكي ثةرلةمان بكةيننةدةكرد بةيةكةوة لةيةك شوَين كار 
ئةمَرؤ  كةجارَيكي تر دةطةَرَينةوة سةر سةرؤكي ياخيبووةكان و بنةماَلةي ياخيبووةكان , ةمةدحم سةرتيثئةويش 

ئةمة بوو هؤي ياخيبوونةكةيان , ياخيبوونلة د ي زوَلم و ديكتاتؤري م , دةيبينني بؤضي ئةم بنةماَلة مةزنة ياخيبوون
 .ئَينةش لةطةَ  ياخيبووني وا دةوةستني

بةَلكو بةردةوام باسي ميللةتان , ثياوان بكةين ستايشيئَينة وانةهاتووين , رة مةزنةيةبةضكة شَيرةش لةم شَي ئةم
بةآلم هةناَي ثياو هةن شاياني , مةزن وميللةتي كوردستاني مةزن دةكةين اَيراديدسة لةسةر ميللةتي , دةكةين
 .ية بارزاني ئةم ثياوة كوَري ئةو خةباتكارة مةزن و شةهياةية كة ناوي مةال مستةفاي, ستايشن
, ديكؤمَينتيم دةدي لةبارةي ياخيبووني كورد فيلنَيكيدوَينَيش , طةلي اَيراديش ئةو ثياوة ياد دةكاتةوة هةموو

ثياوةشم بة َرووني بيين كة لةدةوري ضياكاني كوردستان و دؤَلةكاني بةخؤي و بة  ئةو, ياخيبوون لة د ي زوَلم و ستةم
دةبووَ  بكات و لة  يانَيكي  تةالرانةئةو ثياوةشاا هةبوو كة بةو ثارةو سامان و لة تواناي , دةسووَرايةوة كوَراني

مةسةلةي تاكة , نكة مسةلةكةوض, رةتيبكاتةوةئةو رةتيكردةوة و ئةو ثةري مافيةتي كة  بةآلم,  دةوَلةمةناانة بذَي 
من هض كاتيََك , دوورودرَيذ زوَلني لَيكراميللةتي كورد بوو كة ساآلنَيكي  مةسةلةكةبةَلكو , كةسَيك و خانةوادةيةك نةبوو

دةبَيتة سةرؤكي هةرَيني  وببينملةوة نةدةكردةوة كة ئةمَرؤ لةم شوَينة لةطةَ  كوَري ئةم ثياوة مةزنة بوةستم  بريم
 .كوردستان
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يض شتَيك كة بةبَي ئةو باسي ه, هةردةم لة طةَلنانة نةبَيمسعود بارزاني ئةوكةسةية كة بةجةستةش لة بةغاا  بةَرَي 
 بةجَييكة ثياوَيكةطةر بةَلَينياا , هةروةها دواي رووخاني ر َينيش ناسينان, ناسينان ر َيمبةر لة رووخاني , ناكةين

خوداي مةزن هةر كةسَيكيش  لةبةردةمئاوا ناسينان بةم دسانةمشان شايةتي دةدةين , هَينا طةر دسةشي كرد راس  طوت
مايف خؤيةتي رَيبةرايةتي طةلي , طةلي كوردستان بكات رابةرايةتييف خؤيةتي ئةم سي ةتانةي تيادا بةدي بكرَي ما

سةرؤكايةتي كؤماري اَيرا  وسةرؤكايةتي , ئةمَرؤ خاوةن هةردوو سةرؤكايةتيية كورديشطةلي , اَيراديش بكات
 .كوردستاني اَيرا  هةرَيني
بؤ ئةوةي , كي فياراَلي دميوكراتي يةكطرتوواَيرادَي بنياتنانةوةيدةس  خؤمان لةدةس  ئةو دةنَيني بؤ  ئَينةش

. لة اَيرا  بناغةئةمَرؤ دةبَي دادثةروةري ببَيتة , دادثةروةريش بناغةي حوكنة, بؤ هةمووان بضةسثَي دادثةروةري 
و هةروةها توركنان و كلاو ئاشووري و سابةي , بكرَي دةبَي وةكو كورد مامةَلةي لةطةَ  , ئةمَرؤ دةبَي هاووآلتي اةرةب

 دةَلَيندادثةروةري كة ئَينة ئةو ناوةمان لَيناوة لة رؤ ئاوا ثَيي . اَيرادي كؤمةَلطايئَي ياي و هةموو ئاينةكاني تري 
بةر لة , كورد زوَلم و سستةمي لَيبكرَي  دةكرائةوزةمانة تَيثةَري كةتياياا دبووَ  . دميوكراتييةت ئةوةشة ويس  ئَينة
كةوا بكات ئَينة شةَري لةطةَ  دةكةين و لةطةَ  ميللةتي كورددا  كةسةيمت ئةو هةفتةيةكيش و لةم شوَينة من طو

كةتياياا براي  تَيثةَريئةوزةمانة . بةيةكةوة لةطةَ  ئةو كةسة دةكةين كة زوَلم لةوطةلة دةكات شةَريشدةوةستني و 
ةش تَيثةَري كة تياياا مايف سوننة ئةو زةمان, دةجةنطنيهةر كةسَيكيش ئةوهةوَلةياا لةطةَلي , شيعةم زوَلني لَياةكرا

ئاوا دةبني لةطةَ  هةموو , ئَينة دو منااريي دةكةين و لةطةَلي دةجةنطني وابكاتهةر كةسَيكيش , زةوت دةكرا
ئةمَرؤ بةرطريكارين لةطةلي  ئَينة, ي مووسَلنان بَي  ي مةسيحي يا هةر ئينتينايةكي هةبوو لة نَيو اَيرا  اَيرادييةك

بؤية دةبَي ئَينة ثابةنابني بةوةي كة بنةماكاني ئةم , اَيرادة هةمووةي نيشتنانيي اَيراديش نوَينةري كؤمةَل, اَيرا 
دادثةروةريي تيادا  هةبَي دةبَي اَيرادَيكنان , و رَي  لة ياساو كاري دةزطايي بطرين لة اَيرا  بثارَي ينميللةتة 

اَيرادَيك , بة ئاسايش و سةرفرازي بذي  لةطةَ  دراوسَيكاني و  بضةسثَي  و كةرامةتي هاووآل تياني تيادا ثارَي راو بَي
ناكةين  دةرةكيهةروها دبووَلي هةر كاريطةرييةكي , ئَينة تريؤر دةبووَ  ناكةين لة اَيرا , نةبَي بَي  شوَيين بؤ تريؤر 

و هةظاَلةي كة هةماهةنطينان  بيانيية دراوسَي ئةوبةآلم , كة بيةوَي باري اَيرا  بشَيوَييَن و خَيري اَيرادي نةوَي 
 .بؤ درَيذ دةكةين بؤ ئاوةدانكردنةوةي اَيرا  و ناوضةكة و جيهان يارمةتيلةطةَلاا دةكات ئَينة دةس  

تا , ئَيوةش دبووَلي بكةن, وةدرَيذ كراوة بؤ ئَي يارمةتينانئةوةتا دةس  , خةباتطَيَري شةرافةمتةنا …طةورة  براي
و  خؤشةويس اَيرادي . اَيرادي سةربةس  و دميوكراتي فياراَلي و يةكطرتوو ونياتنانةوةيببةيةكةوة دةس  بكةين بة 

 .برايي و تةبايي
و السالم ايلكم و ردة ا  و , و سةرفرازي و سةربةس  ئازاديبذي اَيرا  بة , كوردستان بة ئازادي و سةرفرازي بذي

 .بركاتة
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

مناضل , معنا ايضا  صديق قديم لشعبنا, الصادقة االخويةل اجلمعية الوطنية العراقية على كلمته جزيال  لرئي شكرا 
حممد  اهللرم مناضال  ارب جان  الشهيد اية ,   جباجم كوردستان   آواخر السبعينات يشنةركةثالعرفناه مشاركا  معنا مع 

هذا املناضل هو , الفصائل القومية العراقية ييعاملشرت  بني مناضال  معه    رسي  دعائم االخوة والنضاجم , باقر احلكيم
 .   كلمتهفليتفضل اللقاء , مشاركا   هذا االحتفاجم الكبري, احلاضر معنا اجلمهوريةعادجم عبداملهدي نائ  رئيل . د
 :جَيطري سةرؤكي كؤمار/ ااد  اباانهاي بةَرَي 
 .ميهرةبانخواي طةورةو  بةناوي

تاَلةباني  جةال لة دواي ئةو وتةي بةثَي ةكةي بةَرَي  مام , ئةجنومةني نيشتناني سةخ  بَي  سةرةكيبؤ بةَرَي   ئةطةر
ئةو وتة بةثَي ةي بةَرَي  سةرؤكي  دوايكة لة , ئةوة بؤ من سةخترتة, ثَيشكةشي كرد هيض وشةيةك باؤزَيتةوة

سةرةتا دةمةوَي , و رَي م بؤ هةمووتان ثاش ساَلو. بكةم هةستمئةجنومةني نيشتناني ثَيشكةشي كرد طوزارش  لة 
سةرؤكي  بةبراي تَيكؤشةر و مةزن بةبؤنةي هةَلبذاردني , بةَرَي  مةسعود بارزاني بكةم ئاراستةيثريؤزباييةكي طةرم 
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اَيرا  بكةين بةبؤنةي يةكَيك لة  طةليدةرفةمتان باةن ثريؤزبايينان ثَيشكةشي طةلي كورد و , هةرَيني كوردستان
كة , زؤر ضاوةَرواني ئةو رؤ ةمان كرد, بؤ ئةم ثؤستة بةرزة سةركردةكانيثياوةكاني و يةكَيك لة ضةلةنطرتين  ضاالكرتين
, طةلي كورد مافةكانيسةركردةبوو بؤ بةرطريكردن لة , سةرؤك بارزاني سةركردةبوو لة ضياكان, دَيتةديئَيستا وا 

ئةمَرؤش سةرؤكي رَيَرةوي بنياتناني , اَيراديش طةليكردني  سةركردةبوو بؤ د ي ديكتاتؤرييةت و تاكَرةوي و بؤ ئازاد
 .نوَيية اَيراديئةزمووني كوردستان و ئةزمووني 

 .بةَرَي و براياني  خوشك
بةشَيكة لة تةواوكردني ثرؤسةي سياسي و دةستووري لة , و دةستووري لة كوردستان سياسيكردني ثرؤسةي  تةواو
كة درَيذة بةو ثرؤسةية  بَريارمانااهةموومشان , طةورةيةو ئةمَرؤ وا دَيتةديئةمةش سةركةوتنَيكي , اَيرا  هةموو

بة ضةشنَيك هةموو اليةك بة ئازادي و مافة مةدةنييةكاني تاك  فرةييباةين بؤ بنياتناني اَيرادي فياراَلي دميوكراتي 
ئةوةي كؤتايي بة  بؤ, ةرخان بكاتاَيرادَيك بتوانَي  خؤي بةالي ئاوةدانكردنةوةو بو انانةوة ت, شادبَي و كؤمةَ  

هاو يان و هةماهةنط بَي  لةطةَ   اَيرادَيك, ضةرخي هة اري و برسييةتي و كوشة و دواكةوتوويي بَينَي 
اَيرادَيك لؤ يكي دو منايةتي و , بكات لةطةَ  هةموو طة  و نةتةوةكاني دنيا برايةتياَيرادَيك بنياتي , دراوسَييةكاني

كة ئةو هةموو , كردووة مومارةسةياننةدات كة بةدرَيذايي ضةرخةكاني رابردوو حوكنَرانةكاني فريوي  ثيالنطَيَري
بةَلكو بؤ , تَيوةطالين بؤ مةبةس  بةرطري كردن نةبوو لة نيشتنان ئَينةشيكة , شةَرو نةهامةتييةي بةسةر واَلتاا هَينا

تاكَرةوي ناوخؤيي  بةرةجنامي, انةوةي طة  و ميللةترَيطةيةك بوو بؤ توان, لؤ يكي ستةم و زؤرداري بوو دامةزراناني
 ةنيين دةهؤَلي شةَر جطة لة كؤَلةطةكاني سيستةمي  وهةروةها لؤ يكي ثيالنطَيَري دةرةكي , شةَري دةرةكي بوو

سياسةتن خ مةتي يةكرت دةكةن و ئةوةي يةكةم دوةم دروس  دةكات و  دووئةمانة , ديكتاتؤري هيضي تر نني
و  ناوخؤييبة ثَيضةوانةش راستة ئةزمووني طةلةكةمان راستييةكن طةواهي ئةوة دةدةن كة ئاش   و داياةمةزرَييَن

, دةوَلةتاني دراوسَي و لةطةَ  جيهان لةطةَ دميوكراسيةتي راستةدينة بريتيية لة رَيطةي ئاَلوطؤَري و هةماهةنطي 
, خؤ و ئارامي و ئاش  و بةيةكةوة ياني ئاشتييانةيةمايةي ئاسايشي ناو دراوسَيكرانةوة بةَرووي جيهان و دةوَلةتاني 

ثامشاوةكاني ر َيني بةاس و  لةبَريارماناا د ايةتي تريؤر و كاري تَيكاةرانة بكةين كة ثَيكهاتةي سةرؤكي  هةموومان
دةكةنة  ئَي دي و سابيةة و شةبةكةكان, كلاو ئاشوورييةكان وتوركنان , كورد و اةرةب, تةك ريييةكان كة شيعةو سوننة

 رَيَرةويبةسةر بَرين و ئؤتؤمبَيلي مينَرَيذكراو دةيانةوَي , شةَرانطَي ي ضةكاارن تريؤرودو منةكامنان بة , ئامانج
هةروةها بة , ضةكااربني دةستوورييةكامنانلةسةر ئَينةش ثَيويستة بة ثاَلثش  طة  و دامةزراوة , خةبامتان رابطرن

ئةوانةي طةلةكةمان ئامادةيان , بة ثياوة ضةلةنط وخةباتطَيَرةكان ببةسَ تة ثش  دامودةزطا ئةمنييةكامنان كة ثَيويس
اَيرا  و  زؤنطاوةكانيثَيشنةرطةو بةدرو بادي تَيكؤشةرو خةباتكاران كة ضياكاني كوردستان و  وةكوكردوون 

الدَيييةكاني اَيرا  ئامادةي  ئةنبارو بادي شارو سامةَراوبةناخيانةكاني بةغاا و طةَرةكاني مووسَل و نةجةف و بةسرةو 
كة بووة هؤي هةَلبذاردني كؤمةَلةي نيشتناني ئينتيقالي و , سازدرا هةَلبذاردنةكانبةيةكةوة داستاني , كردوون

, فراوان دامةزراوة هاوثةميانَي حكومةتي ئينتيقالي لةسةر , نيشتنانيي كوردستان و ئةجنومةني ثارَي طاكان ئةجنومةني
ئةو هةَلرباردنة مةرجةاييةتة ديين و مةدةنييةكان , كردووة تَيااهَي  و اليةني فراوان بةشاارييان هةروةها كةرت و 
, لَيكردطة  و دؤستاني جيهانيش ثشتطريييان , هَي ة سياسيية ئيسالمي و نيشتنانييةكان هةروةها, ثشتطريييان لَيكرد

تريؤر , بةشاارييان تَياا كرد( بؤ اَيرادي نوَي بةَلَي, بؤ تريؤرنا )ئةو هةَلبذاردنة مليؤنةها هاوواَلتي اَيرادي بةدرومشي 
لة  دوورةناكات ئةو بانطةشانةش كة بةناوي مقاوةمةوة بةناوي سوننة دةكرَي   ميللةتةكةماننوَينةرايةتي ئريادةي 

طرتن لة هةَلبذاردنةكان لة بوون لة بةر سةركةوتوئةطةر تريؤريستةكان , راس  و تةنيا هةوَلَيكة بؤ طةَرانةوة بؤ ناَراس 
ئةوا ئَينة لة رَيطةي , زؤري اةرةبي سوننة كة بطةنة ئةجنومةني نيشتناني  مارةيةكيهةناَي ناوضةو رَيطةيان طرت لة 

اةرةبي سوننة بةشااري دةكةن  برايانيو تةوافودي نَيوامنان ئةو دةرفةتة بةسةر تَيكاةران تَياةثةَرَينني و  هةماهةنطي
بؤ هةموو ثَيكهاتةكاني طةلةكةمشان لة داَرشتين دةستووري  مافةكانيانشايانيان بَي  و بة هةموو  بةَرَيذةيةك
 داستانَيكيلة دةرفةتَيكي ن يك دةضينة نَيو ثرؤسةي راثرسييةكي جةماوةري بؤ ئةوةي ديسان  بةخواثةنا , هةميشةيي
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بَيطومانيش طةلي , هةميشةيي دةستوورير بنةماي تر دروس  بكةن كة رَيطاكان فراوان بكات بؤ هةَلبذاردنةكان لةسة
 .دةكةن ثرؤسانةاَيرا  بةهةموو ثَيكهاتةكاني بةشااري لةو 

 .بةَرَي و براياني  خوشك
ئةمَرؤش هةموو اَيرا  بةرةو ئةو سيستةمة هةنطاو , ضةسثاناني ئةزمووني فياراَلي لةثَيشَرةوبوو  كوردستان

بة ثَيشَيلكاريية  كؤتاييئةمة بنةماكاني ئةو سيستةمةية كة , ضةسثَي و يةكجارو تا هةتاية دة هةَلاةطرَي 
ئةو سيستةمةية كة , كة لة سةرةَرَيي ثيادة كردنني فياراَليسيستةمي , رةطةزييةكان يا تاي ي و تاكَرةوييةكان دَييَن

اليةن  لةك دةضةسثَي  كة و كلتووري و مةزةبي و كاطَيَرييةكاني لةناوةَرؤكي بةشَيوةية جوطرايفبنةما مَيذوويي و 
تر بةرزترين ثلةكاني يةكَي  و  اليةكيهةموو مافة نةتةوةيي و كلتووري و ئاييين و مةزةبييةكان بضةسثَي  و لة 

ئةوة تةنيا ماناي ئةوة نيية كة , كوردستان خاوةن تواناية, اَيرادييةكانهةماهةنطي و كاري هاوبةشي نَيوان هةموو 
ماناي وا , دةستكةوَيتةوةكاتَيك شيعةو سوننة يا هةر كةسَيكي تر مافةكاني , ضةوانةشةوة راستةبةثَي توانادارةواَيرا  

ماناي , ستةمةية كة مافةكاني هةموواني زةوت كرد بوو ئةوبةَلكو ماناي نةماني , نيية ماف لة خةَلكي تر زةوت بكةن
هة اري , ئاَلوطؤَرةَلي هةبَي  بةشَيوةيةكي بةرزو بة ضةشنَيك سوودي اليةن و كؤم طوجنانانييةتيتةواوبووني ب اوت و 

اَيرادي مافةكان و دامةزراوةو دادوةري و ئازادييةكان , تازةلة اَيرادي , و ملناَلنَيي بَي هَي ي بؤ هةمووان دروس  دةكات
ط بوو لة ضؤن كوردستان ثَيشةن, ماف دةبَي  هةموو اَيرادييةك بطرَيتةوة طَيَرانةوةيتوانا و , و كاري هاوبةش
سةركردةي طةورةو هةموو  هةردووضؤن هةردوو ثارتي طةورةو , كَيشة ناوخؤييةكاني بةرَيطةي دايةلؤط ضارةسةركردني

ئَيستا ئةزمووني , بؤ ثرسة ئاَلؤزةكان و سةركةوتن تياياا ضارةسةريةك بؤ دؤزينةوةي  ثاَ اليةنة دؤستةكاني تر هاتنة 
و راوَيذي  دةبَي ئةو جؤرة هةماهةنطيية ثَيشاةخرَي  و بةردةوام , يية دةداتئاما ة بةو راست كوردستانثةرلةماني 

و كَيشةكاني تر بةشَيوةيةك كورد و  كةركووكوةكو كَيشةي , ثَياةكرَي  بؤ ضارةسةركردني هةموو بةربةستةكاني تر
تةوة كة ضارةسةر كردني هةَلةية ئةو كةسةي وا بري دةكا, رازي بكات اَيراديهةموو ثَيكهاتةكاني تري كؤمةَلطةي 

لة جياوازيية  تةنيائةمة روونادات , بؤ بةر ةوةناي اليةنَيك و لةسةر حيسابي اليةنَيكي تر بَي  دةبَي كَيشةكان 
بةاَلم لةنَيو يةك ري دا كاتَيك بةر ةوةناي اليةنَيك , روودةداتئةمةش تةنيا لةنَيوان دو منان , دو مناارييةكان نةبَي 

 رَيوشوَينةكانبةثَيضةوانةوة ثَيويستة ضاو بة ضارةسةرو , ماناي بةر ةوةناي اليةنةكاني تريشة ئةوة بةرجةستة دةبَي 
كؤمةَلطةي اَيرادي ضارةسةر بؤ كَيشةي  تريطةلي كورد بة هاوكاري اةرةب و توركنان و اليةنةكاني . خبشَينرَيتةوة

ياساي , رفةتي بةيةكةوة  ياني هةموو اليةك بااترازي بكات و دة اليةكبةشَيوةيةك هةموو , كةركووك دةدؤزينةوة
هةموو ئةو  ئةركةلةسةر ئَينةش , هةنطاوة سةرةتاكاني بةدروس  لةسةر ئةم رَيطةية داناوة دةوَلةتبةَرَيوةبردني 

ؤزبووةو ضونكة هةناَي ثرس هةبووة زؤر ئاَل, لةوة دَلنياينئَينة , سياسةتانةي بؤ ئةو ئاماجنة دادةَرَيذرَين ضاالك بكةين
بةاَلم بةط توطؤ و دانووسان و , هةناَي كات طةيشتؤتة ئاس  ضارةسةر نةبوون تةنانةتكَيشةي زؤري لةسةر بووة 

هةموو ثرسةكان بةو  وايةئَينة ثَينان , طةيشتؤتة ضارةسةربوون و هاتؤتة بةردةمي دةسكةوتي دروس  راطؤَرينةوة
هةناسةي خؤشةويس  و رَي ةوة مامةَلة دةكةن بؤ  بةو اليةنةكان ئاراستةية دةَرؤن مادةم نياز ثاكي هةية و هةمو

 ثريؤزايينانجارَيكي تر جةنابي سةرؤك بةطةرمييةوة , بااَلكان بؤ طة  و ميللةت بةر وةناييةهاو ياني وبةديهَيناني 
 .دةبووَ  بكة بؤ ئةو متنانةيةي كة طة  ثَيي بةخشي

ئايناةي  بنياتنانيدةس  لةناو دةس  بؤ , ئةو هةَلبذاردنة, رلةماني كوردستانو لة ثة اَيرادييةكانلة كورد و لة  ثريؤزة
 .واَلتةكةمان بةشَيوةيةك مافةكاني هةموو اليةكنان زامن بكرَي 

 .وبركاتة ا  وردة اليكم والسالم .كوردستان و بةرزو شةكاوة بَي  ئااَلي اَيرا  ئااَليشةكاوة بَي   بةرزو
 :ةنسةرؤكي ئةجنوم بةَرَي 

وكلكم , عبداملهدي و كما وصفته فهو مناضل قديم و ش اع عادجم. جزيال  للكلمة الودية االخوية ال  القاها د شكرا 
 العاليدور أي واحد منكم البد ان نشري ارب خصوصيته و نعتز بكم ييعا  مع  قديرنا  يأ يمناضلون و لكن عندما 

و معرو  بدوره   احملافل  البناءمعرو  بش اعته و دوره , و كبريمعنا ايضا صديق قديم و مناضل معرو  , حلضوركم
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هذا الرجل , أساة ال  يعيشها هذا الشع املوينقل صورة عن , العراقيالدولية عندما كنا  اجة ارب صوت يعق عن الشع  
 .كلمته اللقاءفليتفضل  ,هو الدكتور امحد اجلليب نائ  رئيل الويراء,   قانون يرير العراق مهما الذي لع  دورا  

 
 
  :جَيطري سةرؤكي وةزيران/ ادا اهليب. د بةَرَي 
 خواي طةورة و ميهرةبان بةناوي
 جال  تاَلةباني سةركؤماري اَيرا  بةَرَي 
 مسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيني كوردستاني اَيرا  بةٍرَي 
 اَيرا حاضم ئةحلةسةني سةرةكي كؤمةَلةي نيشتنانيي  بةرٍََِي 
 اانان موف  سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان َي بةَر
 ااد  اباانهاي جَيطري سةركؤمار. د

 .غازي ياوةر جَيطري سةركؤمار شَيخ
. و ئوستاد كؤسرةت رةسو  سةرؤكي وةزيراني ثَيشووتر د كوردستاننَيضريظان بارزاني سةرؤك وةزيراني هةرَيني  ئوستاد

 .اَيرا  كوردستانيبةَرَي ان خوشك و برايان ئةنااماني ثةرلةماني , َيرا سةرؤك وةزيراني ا جَيطريرؤ  نوري شاوَيس 
 .َيكانباليؤزاني وآلتة هاوَر بةَرَي ان
ئةمريكا بةَرَي  دوممي سةرةكي شاناي ديثلؤماسي  يةكطرتووةكانييؤزي وياليةتة سةتر فَيَلا جَيطري باَل بةَرَي ان

 .ؤماسيةكاني تر لة اَيرا و سةرؤكاني شاناة ديثل انرئَيكؤماري ئيسالمي 
كوردستان بؤ ثريؤزبايي براو هةظاَلم بةَرَي  مسعود  ثةرلةمانيخؤم بة خؤشحاَلي دةبينم كة ئةمَرؤ لة نَيوانتامن لة  زؤر

نةمر بووين  بارزانييتا ئَيستاش ئةو رؤ ةم لة يادة كة ميواني مستةفا . بةر لة ئَيستا ناسيم ساَ  35بارزاني كة ثرت لة 
يةكةمني دياارم لةطةَ  بةَرَي  مسعود  هةروةها ,جي ئؤمةران و كوَري خوالَيخؤشبووي ئياريسي لةطةَلاا بوولة حا

 بوونيئةو كات لةدوايني خاَلي سنووري اَيرا  بووين ئَيستاش بة , زؤر جياواز بوو ئَيستابارزاني لةيادة كة لةطةَ  باري 
ئاهةنطنان طَيَرا بة بؤنةي  هةروةها. تاني اَيرا  ئاهةنط دةطَيَرينبةَرَي  مسعود بارزاني بةسةرؤكي هةرَيني كوردس

هاتة نَيو كؤشكي  وةكة لةلوتكةي ضياكاني سةر طةلووبةر طةلووة اَيرا بووني بةَرَي  جةال  تاَلةباني وةكو سةرؤكي 
 .ئينشائةَلآل دةبَيتة كؤشك ,بةغااسةرؤكايةتي لة 

ثَرة لة خةبات و بةرخودان و شةهيا كة طةلي اَيرا  داي لة  كةبةياد دَيتةوة  كة ئةو طةشتة مَيذوويية درَيذةمان ئَينة
, كردئةم طةشتةمان دَيتةوة ياد كة بة خةبات لة د ي ديكتاتؤري م دةس  ثَي . لةكوردستان وباشووري و ناوةَراس  

ئةم درومشةش ئةمْرر هاتة , ةبةرزكردةوخوالَيخؤشبوو بارزانيي نةمريش بةردةوام درومشي دميوكراسيةت بؤ اَيرادي 
 . هَينايةدي مةزنةشيجَي وهةَلبذاردنيش ئةم دةستكةوتة مَيذوويية 

هةروةها ئاهةنطي , سةرؤكايةتي هةرَيم ئاهةنط دةطَيَرين ثؤس ئةمَرؤ بة بؤنةي وةرطرتين كاك مسعود بارزاني  ئَينة
كة  دةستكةوتانةيضونكة ئةو , بةيةكساني دةطَيَرينطةلي كورد و طةلي اةرةب لة اَيرا   يةكطرتينيةكبووني اَيرا  و 

ئَينةش دةبَي لةوة بطةين كة ئةم , بَي وضان خةباتيطةلي كورد بةدةس  كةوت هَي َيكة بؤ اَيرا  و دةضَيتة خانةي 
تة ضونكة كةتوَيذَيك لة طةلي اَيرا  ثَيش دةكةوت وا, نيية بةسةر اليةني تر اليةنَيكثرؤسةي سةركةوتين , ثرؤسةية
ئةو دوربانيانةي كة . وةربطرَي  تراليةك دازاجنيةتي و ثَيويستة هةر توَيذَيك سوود لة دازاجنةكاني توَيذةكاني  هةموو

كة ضةش  لة هةموو شوَينةكاني اَيرا  بةتايبةتي لة باشووري  دميوكراسيةتئةو بَيبةش بوونةي لة , طةلي اَيرا  داي
بةتايبةتي  بكةينثَيويستة دةس  بة ئينساف كردني ئةو ميللةتة , هَينَي حكومةت كؤتايي ثَي ب ثَيويستةاَيرا  

 .تر خةَلكانيئةوانةي كةزةرةرمةنا بوون و تاَلي ثرؤسةي رابردوويان ثرت ضةش  لة 
 اَيرا و ئةو ليذنة دةستوريةش كةكؤمةَلةي نيشتنانيش   ئارادايةداَرشتين دةستوور لة اَيرا  حاَلي حازر لة  ثرؤسةي

بؤ ئةوة كاردةكةن ئةمَرؤ بة شَيوةيةكي جياي بؤ ئةوةي , بووةبذارد و سةرؤكةكةش كة ئةمَرؤ لة نَيوامناناا ئامادة هةَلي
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 بناغةيلةسةر   دةستووري اَيرا  هةرطي, اَيرا  بةشااربنب لة ثرؤسةي داَرشتين دةستوور طةليهةموو ثَيكهاتةكاني 
دابَرَيذرَي كة نوَينةرايةتي هةموو  دةستةيةكةوةستوور ثَيويستة لةاليةن دة, زؤرينةي تاي ةطةريي ونةتةوةيي دانارَيذرَي

ب انني كؤمةَلةي نيتشنانيي كة ئةركي داَرشتين دةستووري لةبةردةستااية  ئةوةشدةبَي , رؤَلةكاني اَيرا  بكات
ي متنانةدانيش بةم مةرج طش ضونكة ئةم دةستوورة دةدرَيتة ري راناؤمَيكي , نابَي  لة داناني دةستوور دواوشةي

ثارَي طاش رةتي نةكاتةوة بة زؤرينةي  3بة زؤرينة و  ري راناؤمةدةستوورة كةوا ميللةت رةزامةناي لةسةر باات لةم 
 .خةَلكةكةدوو لة سَيي 

حكومةتي اَيرا  لة ئةجنامي . دادةرَيذين اَيرا ئةم راستية خبةينة بةرضاوي خؤمان كة دةستووري  ثَيويستة
كة حكومةتَيكي , ئيةتياليف اَيرادي يةكطرتوو و هاوثةمياني كوردستاني نَيواني سياسي هاتة كايةوة لة رَيككةوتنَيك
كردني هةردوو ماددةي  جَيبةجَيو ثابةناة بة جَيبةجَي كردني ياساي ئياارةي دةوَلةت و ثابةنايشة بة  ئيةتيالفيية

فياراَلي كة بةهةموو مافةكان شاد بَي  كة هةرَينةكاني  كيهةرَينَيكة رَيطة بة ثارَي طاكان دةدات بة دامةزراناني  53
 .بة داناني رَيطاضارةيةك بؤ كَيشةي كةركووك 58 ماددةيهةروةها , تر هةيانة
لة نَيوان خؤياناا بةَلكو دةبَي ببَيتة ثاَلنةرَيك بؤ  اَيرادييةكانكةركووك نابَي ببَيتة هؤيةك بؤ دابةشكردني  كَيشةي

اَيرا  و  كوردستانيو طةيشة بة ضارةسةرَيكي طوجناو كة لةطةَ  ويس  و خواستةكاني طةلي  يةكاناَيرادييةكبووني 
توركنان كة دةبَي لةوة دَلنيابن بة ثاراستين  تايبةتييةكبووني اَيرا  و ثاراستين مايف خةَلكي كةركووك بثارَي َي بة 

ي م و دميوكراسي م هةرطي  ناوةستَي  تريؤريستةكانيش طةلي اَيرا  بةرةو فيارال ب اظي, مافةكانيان لةم ناوضةيةدا
دةخوازن لة اَيرا  بآلوي بكةنةوة  ئةوانتاوان و تَيكاان كة , ناتوانن ئةم ب اظة بةرةو ئاماجنة رةواكاني بوةستَينن هيض

تورين بة ئَينة ثش  ئةس, بة هةظاآلمنان بة هَي ين, بةهَي ترين يةكبوومنانضونكة ئَينة بة , دةت سةرناكةوَي 
 .هَي انةي كة خؤشييان بؤ اَيرا  دةوَي  ئةوثشتطرييي 

دةكةين بؤ يارمةتي داني طةلي اَيرا  لة  هاوثةميانةكانئَينة زؤر سوثاسي وياليةتة يةكطرتووةكان و هَي ة  بؤية
 لَيرةداوآلتَيك من  تريؤر بةردةوام دةبَي  و ثابةنا نيية بة شوَينَيك يا, ديكتاتؤر سةداميرزطاركردني خؤي لة ر َيني 

لة ئَيستا كة ضةنا رووداوَيكي  بةرئاما ة بة رووداوةكاني ئةو دواييةي كؤماري ئيسالميي ئَيران دةكةم دوو رؤ  
هةروةها دةَلَيم هةر كارَيكي . ئةم كارة تريؤريستانة ثرؤتستؤ دةكةم تونايمن بة , تريؤريس  لة تاران و ئةهواز رووياا

 .هةر وآلتَيكي ن يك لة اَيرا  بكات هةَرةشة لة ئاسايشي اَيرا  دةكاتلة هةَرةشةتريؤريس  
هةموومان هينةتَيكي تونا بؤ بة هَي كردني وزةكامنان لة  بابا هةموومان كاربكةين بؤ وةستاناني ئةم كردةوانة و  جا

ببني و  ياساتة ثابةناي ثَيويس, بؤ مقاوةمةتي ئةم تريؤرة لة ضوارضَيوةي ياسا بكةين سةربازييةوةرووي ئاسايش و 
من لَيرةدا داوا دةكةم كة بةهَي  و . تاوانتةاةدا لة كةساني تر نةكةين و دةس  بةسةر هيض كةسَيك دانةطرين بة بَي 

لة دةس   تاوانةكانبَي  كردنيكاركردن لةم رةوتة بؤ ئازاد   بؤكارامةيي كار بكةين و حكومةتيش مكوَرة 
 خةباتكارةضونكة , هةموومان بؤثريؤزة   رؤ َيكي, ةمَرؤ رؤ َيكي ثَر لة شادييةئ, بةسةرداطرياوةكان لة اَيرا 

سةرؤكايةتيية سةرةكةييةكانن لة  ثؤس اَيرادييةكان دةبينم كة لة د ي ديكتاتؤرييةت جةنطان لة ضياكان ئَيستا لة 
 .كة خةباتيان لةطةَ  كردن ئةواناَيرا  ئةوةش شانازيية بؤ من و بؤ هةظاآلني 

كة رَيبةرايةتي ب اظي خةباتي ضةكاارييان كرد لة د ي  دارةمانةكانشةهيااني ثَيشنةرطة , بؤ هةموو شةهياان  وسآل
خؤيان بةدي  سةركةوتينهةروةها شةهيااني باشوور و ئةهوار و ناوةَراس  لة اَيرا  كة ئَيستا , اَيرا ديكتاتؤرييةت لة 

يةكةم ثؤستةكاني و هةروةها بؤ  سةرؤكايةتيَلي بذارد بؤ دةكةن بةو سةركردايةتييانةي كة طةلي اَيرا  هة
والسالم , ثاَلةواني نةمر مستةفا بارزاني بؤ هةرَيني كوردستان خةباتطَيَريسةرؤكايةتي بةَرَي  مسعود بارزاني كوَري 

 .ا  و بركاتة ردتةاليكم و 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

نعتذر عن  رية كل , على كلمته الطيبة و االخوية, العراقيالويراء  لدكتور امحد اجلليب نائ  رئيل سلل شكرا 
ايضا   بيننا, هنا   ريات باللاات الكوردية و العربية واالنكليزية نويعه لكم عندما  طبع رمالكلمات لضيق الوقت و من 
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ايرادة شعوبها ملا كنا اليوي نعيش ال  لوال  الدوجمهذه , ثثلون للواليات املتندة االمريكية و بريطانيا و دوجم التنالف
سا ر  ديفيدمعنا ثثل الواليات املتندة االمريكية االستاذ , و خماطرها و جرائمها الدكتا وريةاحرارا    عراق خالي من 

 . فليتفضل. فيلد
 :يةكطرتووةكاننوَينةري واليةتة / دي يا ساترفيلا بةَرَي 
 .تاَلةباني سةرؤك
 .بارزاني سةرؤك
 .كؤماروةر جَيطري سةر يا غازي
 .ثةرلةمانموف  سةرؤكي  اانان

 .كوردستان نيشتنانييئةجنومةني  ئةنااماني
 .ديبلؤماتكارانكؤميتةي  ئةنااماني
 .ئةمَرؤ لَيرةن فرةَرةطةزةكانيهَي ة  ئةنااماني

 .و برايان خوشك
بة  اَيرادةةوةي ثابةنابووني كوردي ئةمة يادكردن, ئامادةم بؤ ئةم رووداوة مَيذوويية لَيرةخؤشحاَلم ئةمَرؤ  من

بةتايبةتي , ديكتاتؤر شادبوون طةورةتريندوو ساَ  ثَيش ئَيستا سةرجةم اَيرا  بة رووخاني . حكومةتَيكي دميوكراتي
هةروةها نةوة لةدواي نةوةيان , جؤرة خةبات و ترا يايا بوونةوة دووكة رووبةَرووي , خةَلكي هةرَيني كوردستان

و ميلؤنان اَيرادي  ئَيوةبةاَلم خةباتي , خؤياناا لة ثَيناو فةراهةمكردني مافة بنةَرةتيةكانياناا ةباتيخلة , لةدةستاا
طةلي كورد بة شَيوةيةكي زياتر دووضاري , ديكتاتؤر رةتكردنةوةيكة ئةوانيش سووربوون لةسةر , لةسةرانسةري واَلتاا

يةكةم , ئازادةكوردستاني اَيرا  ئَيستا , ن الةكان لةبري بكرَينابَي شااَلوي ئة, هاتنةوة سةدامهَيرشة دَرناانةكاني 
تةنانةت بةبَي , نوَيي دةبينَيتةوة حكومةتَيكيئةزمووني دميوكراسي لة اَيرا  بةَرَيوة ضوو كة خؤي لة هةَلبذاردن و 

سةرةَراي , ئَينة لة كاري دوَرستان دةستخؤشيتان لَياةكةين, ئاشتييانةوبةشااري ئَيوة ثَرؤسةيةكي سياسي 
هيوادةخوازين بؤ ئايناةيةكي  ئَيستا, ثةرة بة ئابووري باةن, سةدام كؤمةَلطةيةكي مةدةني دامبةزرَينن ديكتاتؤرييةتي

 , يارمةتي اَيرادَيكي دميوكراتي و يةكطرتوو بو اوة دةدات, ثَيشكةوتوواَيرادَيكي بوو اوة و , باشرت بؤ هةموو اَيرا 
اةدالةتي , بينيوةطةلي كورد كة ئةو جؤرة ترا يايانةي , كورد دةبينني ةليطةورةي ط انَيكيوةضةرخئَينة خاَلي  ئةمَرؤ

بؤ ئةم هةرَينة ئةمَرؤ هةموو اَيراديان شانسيان  هةوروةها, كانووني دووةم ئومَياَيكي نوَيي بة طةالني اَيرا  بةخشي
ئازاديية  دامةزرانانيبؤ , بؤ ئةوةي بة يةكةوة كار بكةن, و ئاوَر لة رابردوو نةدةنةوة, بَي  ثَيشةوةكة ضاويان لة , هةية

دانراوة لة ثَيناو دامةزراناني اَيرادَيكي ئاشتيخواز  دةوَلةتبنةَرةتيةكةيان و بيثارَي ن كة لة دانوني بةَرَيوةبردني 
 .دةرةوةدالةطةَ  خؤي و لةطةَ  

طةلةكةت ثَر لة , شكةش بكةن كة مَيذوويهةرَيني كوردستان هةر ضييةكة ثَي سةرؤكيتؤ وةك , بارزاني سةرؤك
تؤ حيكنةت لة رَينوَينييةكاني  دةزامنمن , بةاَلم دةرةفةت هةية بؤ دامةزراناني الثةرةيةكي نوَي بؤ اَيرا , ترا ياياية

كة لة  ياني خؤياا بةرطري لة مايف طةلي كورد , ئةو ثارتة دوورودرَيذيهةروةها لة ئةزمووني , باوك  وةرطرتووة
نوَيي  هةَلبذاردنيهةروةها ئَينةش ثريؤزبايي لة , سةرؤك بؤش بؤ جةناب  دووبارة دةكةمةوة ثريؤزباييمن , ووةكرد

هةروةها , ئةمريكا لةطةَ  ئَيوة داية, دةبييَن خؤيكة وةك دةنطي طة  رؤلي , ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان دةكةين
دميوكراسي لَيرة لة هةولَير لة بةغاا و لةهةر  بؤكاني ئَيوة لة هةنطاوة ئَينة,  اَيراداايةلةطةَ  هةموو طةلي 

كة دةتانةوَي لةسةر ثامشاوةكاني ديكتاتؤرييةتي بةاس , هةموو اَيراديان داين ولةطةَ ثارَي طايةكي اَيرا  لةطةَ  ئَيوة 
بن بؤ دامةزراناني  شاهيائةمةش مايةي سةرسوَرمانة بؤ جيهان كة , دميوكراتي راستةدينة بينا بكةن دةستوورَيكي

لة , ببينن خؤيانكة دةرةفةتي , خ مةتي هةموو اَيرادييان بؤ,  كة لةاليةن اَيراديان هةَلبذَيردراوة, حكومةتَيكي نوَي
كة يارمةتي , دامةزراناني دةستوورَيكي نوَيية, نوَيلةوةش طرنطرت دةستووري , بيناكردني دةستوور بؤ نةوةكاني داهاتوو

, كة لةسةر دةس  سةدام داَرماوة, لة كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي بةدةس  بَينَيتةوة خؤيةي شايستةي اَيرا  دةدات ثَيط
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هةروةها لة كاركردن بةردةوام , بَي موشةجعني بؤ ثَيشكةوتين ئَيوة كة دةستوورَيك دامبةزرَينن بةَراس  نوَينةر  ئَينة
بة تةئكيا هَي  هةن لة دةيانةوَي  , ي ئاباا05لة  اَيراديانبؤ هةموو , بن بؤ تةواوكردني رةشنووسي دةستوور

 ئازاديئاستةنط لةبةر دةم , ئةوانة نكؤَلي لة هةموو اَيراديان دةكةن, دروس  بكةن ثرَؤسةيةئاستةنط لةبةر دةم ئةم 
دو منانتان , نبة يةكطرتووي بةكاربَين نيشتنانييةكانبةاَلم ئَيستا ئَيوة لةسةرتانة توانا , و خوَينان وكولتور دادةنَين

 ئازايةتيئَيوة لة رابردوودا بوَيري و , بؤية ثَيويستة ئةو شانسةيان نةدةنَي, بن جوداكاتَيك ئَيوة لةيةك , شاد دةبن
ثَيويس  , لة اليةن هاوواَلتيانةوة داوا دةكرَي دميوكراسيلة راستياا , ئَينة دَلنياين لةوة بةردةوام دةبن, خؤتان نيشان دا
بكةن  ديالؤطبؤ ئةمةش ثَيويستة , دوربانيانة ثَيويس  بة يةكالييكردنةوةي رؤ انة هةية ئةو, َي هةيةبة دورباني نو

ئةمةريكا لةو بَروايةداية ئَيوة  حكوومةتي, بة وشة نةك بة ضةك, رطريكردن لة مايف هةموو اَيرادييانبةبؤ , و
لة واَلتَيكي دميوكراتي فياراَ  و فرةاليةن و , ننبةدةس  بهَي نةتةوايةتيتانبةباشرتين شَيوة دةتوانن بةر ةوةناي 

بؤية , سةدام هةبوو ر َينيهةر هةموويان ثشكيان لة رووخاني , اَيرادييان لة هةموو ثارضةكاني واَلت يةكطرتوودا
ا  كة يةك اَير, يةكَيكة لة واديعة بنةَرةتييةكان فةراهةمكردنيئَيستا هةموو اَيرادييان ثَيويستة هةس  بكةن بة 

لة  ثريؤزباييئَينة بةم بؤنةيةوة ئةمَرؤ , سةرؤك بارزاني, يةك طةلي اَيرا  هةية, هةية يةكطرتوويك اَيرادي , هةية
 .ثريؤزتان بَي , سةرؤك تاَلةباني و هةموو طةلي اَيرا  دةكةين

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرَي 
كؤبوونةوةية مَيذووييةدا نوَينةري وآلتَيكي لةم  لةطةَلناناا, سوثاس بؤ سةفريي ئةمريكا بؤ وتة بةنرخةكةي زؤر

 هةمووكة هةموو ميللةتي اَيرا  دةرزاري ئةو وآلتة طةورة و , اَيراديان رزطار كرد بةيةكةوةطةورةكةي تر كة 
 .با ب ةرمَي, وتةكةي بةجةنابي كونسولي بةريتانيا لة كةركووك بةشاارميان دةكات , هاوثةميانةكاني ترة

 :كونسولي بةريتانيا/ وكياننويل ك. د بةَرَي 
 جال  تاَلةباني بةَرَي 
 جةنابي مسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيني كوردستان بةَرَي 

 جَيطرةكاني سةرؤك كؤمار بةَرَي ان
 سةرؤكي ثةرلةماني اَيرا  حاضم حةسةني بةَرَي 

 ئةجنومةني نيشتنانيي ئةنااماني
 .يانو ميوانة بةَرَي ةكان و خوشك و برا ديثلؤماتكاران
سةرؤكي هةرَيني كوردستان ئامادةبني ثرؤسةي  خواردنةيسةربةرزيية كة لةو رَيو رةمسة ثريؤزةي سوَينا  مايةي

لَيكةوتؤتةوة لةوةتةي هةَلبذاردنة طشتييةكةي مانطي كانووني دووةمي  زؤريئينتيقالي اَيرا  دةستكةوتَيكي 
طرنطرت  هةموويانلة , ئاستةنطَيكي زؤريش بةٍرَيطاوة ماوة هَيشتا, زؤر بةرةو دميوكراتي نراوة هةنطاويرابردووةوة 

نوَي لة رةنطاانةوةي فرةَرةنطي خةَلكي اَيرا   دةستوورَيكيداَرشتين , بةديهَيناني ثرؤسةيةكي سياسي دَلنياكةرةوةية
اَيرا   شتوانيدانيكورد رَيذةيةكي زؤري , ئاسايش و خَيراكردني ثرؤسةي ئاوةدانكردنةوة دامةزرانانيهةروةها , بَي

 .ثَيشووداثَيكاةهَييَن و ئَيشوئازاري زؤريان ضةشتووة لة  َير دةس  ر َيني 
كة , ئَيوة سوودَيكي زؤر لة اَيرادَيك وةردةطرن, رزطاركردلة هَي ة هاوثةميانةكان كرد تا اَيراديان  ثشتيواني

ؤي دةستووري لة ري ي ثَيشةوةي ثرؤسةي ط توط. لةطةَ  خؤي و دةرو دراوسَيكاني بَييةطرتووبَي  و لة ئاشتياا 
ثتةوةوة ثَيكةوة كاربكةن تا  بَروايةكيزؤر طرنطة كة اَيرادييةكان بة . اَيرادااية لة هةفتةكاني داهاتوودا سياسيي

من دةزامن كورد سةربةرزن بة بةشااريي , هةمةاليةنة داَرَيذرا بَي وراوَيذكاريبطةنة دةستوورَيك لةسةرشةفافييةت 
باشرتين رَيطاية و  دةستووردابةشاارييةكي كاريطةريش لة داَرشتين . لة ثَيكهَيناني ثرؤسةي سياسيي اَيراداا انسياسيي

كة كورد زؤر بة كاريطةري لةو ري راناؤمة , دةردةخاتي كانووني دووةميش ئةوة  30ئةزمووني هةَلبذاردني 
حكومةتي بةريتانيا زؤر بةطةرمي ثَيشوازي لةم . ام بارَيي ئاب دا ئةجن05لة  بَريارةدةستوورييةدا بةشااري دةكةن كة 

خؤيان بةكار دةهَينن تا  توانايهةموو , دةكات و دَلنياية كة خةَلكي كوردستان و ئةنااماني ئةم ئةجنومةنة ثرؤسةية
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ةي ئينقالي و كردني ثرؤس ثشتيووانيبةردةوام دةبَي لة  بةريتانيا,  بضَي ئةم ثرؤسة سياسية بةسةركةوتوويي بةَرَيوة 
ئةوروثا و ئةمريكا لةطةَ  حكومةتي اَيرا  لةو كؤن راسة نَيو  يةكَي , بة هاوبةشي لةطةَ  كؤمةَلطاي نَيو دةوَلةتي

ثشتيواني خؤي  هةمووي حوزةيران لة برؤكسل دةبةسرتَي كة تياياا دةبَي كؤمةَلطاي نَيو دةوَلةتي 22 لةدةوَلةتيية كة 
تريؤريستان هةموو هةوَلي , زؤر طرنطنان دةبَي كارية اَيرا  لة ضةنا مانطي داهاتووش دةرخبات بؤ ثرؤسةي سياسي ل

هَي ةكاني ثؤليس و ئاسايشي اَيرا  رؤ  بة رؤ  بة هَي تر دةبَي بؤ , تَيكباةنخؤيان دةدةن تا ثرؤسةي سياسي 
و ئَينة ئامادةين  اَيرادةي ئاماجني سةرةكي هَي ةكاني ناوخؤي اَيرا  ثاراستين ئاسايش, بوونةوةيان رووبةروو

نيازي ئةوةمان نيية ضركةيةك دواي ئةوة , مبَيننةوة دةيةوَيهَي ةكامنان مبَينَيتةوة تا ئةو كاتةي حكومةتي اَيرادي 
وةزيراني  سةرؤك. بةر لةوةي كارةكانيشنان تةواو بكةين بةجَيي ناهَيَلني, ثَينان نةبَي ثَيويستيانمبَينَيتةوة كة 

اَيرا  و سةركردةكاني اَيرا  دةبَريووة لة  ئينتيقاليوةزيري دةرةوة هةموو ثشتيواني خؤيان بؤ حكومةتي بةريتانيا و 
 رَيطايشان بةشاني هةموو اَيرادييةكان دةوةستني كة دةيانةوَي ضارةنووسي خؤيان بة  ئَينة, بَريين دؤناغي ئينتقالياا

 .دميوكراسي و ئاش  دياري بكةن
كانووني دووةم دةنطيان دا نيشانةيةكي ديارة بؤ ئةوةي  هةَلبذاردنةكانيخةَلكي اَيرا  كة لة  مليؤن و نيو لة هةش 

و اَيرا  لةسةر ئةم  كوردبؤية هيوا خوازين طةلي . ادةوَي طةلي كورد رؤَلَيكي طةورة و دياريان طَيَر ضياناَيرادييةكان 
كة ضؤن حكومةتي هةرَيم لة ضوارضَيوةي اَيرادَيكي  اتبكزؤر طرنطة ئةم ثةرلةمانة تةماشا , رَيبازة بةردةوام بَي

 .دةداتفياراَلياا ئةركةكاني خؤي ئةجنام 
بؤ بةَرَي  مسعود بارزاني و ئةجنومةني نيشتنانيي  سةركةوتننوَينةرايةتي حكومةتي بةريتانيا هيواي ئةو ثةَري  بة

 .سوثاس, كوردستان دةخوازم
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

وصلتنا  هاني كثرية و رسائل من احزاب و , و لكلمته القيمة املناسبةالسيد قنصل بريطانيا   كركو  بهذه  لكلمة شكرا 
نشري ارب امسني و نقرأ  لكننا, النستطيع حتى االشارة اليها النها كثرية العدد و لضيق الوقت, كيدأبالت  نشرسو  , ش صيات

الويراء السابق بع  برسالة صميمية و اخوية لالستاذ مسعود  رئيلعالوي السيد دكتور اياد , الرسالة الثالثة الهميتها
الرسالة  اما,  شهرستاني النائ  االوجم لرئيل اجلمعية الوطنيةنيوكذلك السيد حس, كوردستان اقليمالبارياني رئيل 

  معنا   افتتاحية اشر  قاضي شار السيدالثالثة فهي كلمة للسيد اشر  قاضي ثثل السيد كو  عنان   العراق و 
فكلنا نعر  اهمية , هذه املرة فبع  رسالة اخوية لتهنئة رئيل االقليم املشاركةلكنه مل يستطيع , اجللسة القملانية االورب

بأن يكون خملصا مع هذا  املتندةشع  الكوردستاني ال  طاملا طال  االمم لاملتندة من الناحية املعنوية ل االممثثل 
هذا الشع  ان يوصل صو ه ارب كل الدوجم مبا فيها االمم  استطاعياي ال  ا ت بعد سقوط الدكتا ورية لكن اال, الشع 

 .االنت ابات العامة   كوردستان يت اشرا  االمم املتندة و بقرار منها اااياملتندة و استطعنا 
 :ميوانة ئازي ةكان, و براياني بةَرَي  خوشك
رابطرين وةكو  جةنابي كاك مسعود بارزاني, كوردستانوتاري سةرؤكي هةرَيني لة  طوَيوةخ  ئةوة هاتووة  ئَيستاش

 .با ب ةرمَي, داوا لة جةنابي دةكةين ب ةرمَي  بؤ ثَيشكةش كردني وتارةكةي( مسكختامها )اةرةب دةَلَي 
 :سةرؤكي هةرَيم/ مسعود بارزاني بةَرَي 

 اهلل الرمحن الرحيم بسم
 ل اجلمهوريةاحملرتمون نواب رئي االخوة
 رئيل سلل الويراء االخوة

 احملرتمون الضيو 
   هيئة رئاسة برملان كوردستان و اعضاء القملان االخوة

 احلضور ايها
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من دواعي سروري العظيم ان ابناء شعيب اختاروني , املناسبةييعا  و ارح   ضوركم و مشاركتكم   هذه  احييكم
و  كوردستاناني اعتق امر شع  ,    لتولي هذه املهمة و يمل هذه املسؤوليةاملنت برملانهمو عن طريق , كثيشنرطة

 .كوردستانمناضلي  و الثيشنرطة كررا لكل ,  كليفه اياي بهذا الواج 
شهدت الكثري من انتصارات رورة كوردستان و , وارب اليوي, عاما  اربعنيرالرة و  قبل كثيشنرطةان محلت السالا  منذ

يسعدني . مل  هتز ابدا  النهايةاال ان رق  بأن هذا الشع  سينتصر   , ملست الكثري من آالي و مآسي شعيب اكم, انتكاسا ها
لكن حيز   قليب و يقض مض عي اني ال اجد , املعاناة قد امثرا   لكان اكون معكم اليوي فاشهد بنفسي ان هذا الكفاا و 

قضوا خالجم  الذينمن , شاطرناهم طريق الكفاا و املعاناة الذين الثيشنرطة الكثري من االحبة و الرفاق و هنامعنا اليوي ها 
فانهم , لكك وارق ان ارواحهم يلق اليوي فوقنا. اليويوا اسفي على انهم مل يشهدوا هذا , هذه املسرية العظيمة و استشهدوا

 قاد ناكما اني على رقة من ان ارواا , راارواحهم ملا  زجم معنا وهي اآلن  شاركنا الف فانوان كانوا قد فارقونا جسدا  
ال  ال يسعك اال ان , ارب عوائلهم العزيزة القلبيةو  هذه املناسبة ا قدي بتنيا ي . اخلالدين مسرورة اليوي بهذه االنتصارات

ان . ذويهمبنائهم و انك ارى نفسي واحدا  منهم بل و مسؤوال  عن كل واحد من ا, امها ها دموعااك اجالال لدماء ابنائها و 
وهم ابنائي , هم اهل لي اعزاء, والسياسيةمهما كانت انتماءا هم احلزبية , ذوي شهداء احلركة التنررية الكوردستانية

 .وبنا ي
فالقملان كمؤسسة , يعق عن ارادة شعبنا و  طلعا ه املشروعة رمزوهو , مؤسسة نثق بها ونوقرها ييعا , هذا القملان ان

و القصف  االنفاجمانه مثرة دماء الشهداء و نضاجم البيشمركة و ضنايا . الشع  و هو  لون بالوانه اصواتلقته قانونية خ
االياد الوطك الكوردستاني و احلزب , املناضلنيو خاصة احلزبني , ومثرة وحدة صف و موقف شعبنا. الكيمياوي

كما , اكانوا هنا على ارض الوطن اي بعيدا عنه, ان كافةاحيي ابناء شع  كوردست انواود هنا . الدرقراطي الكوردستاني
كانوا الذائدين عن شر   فقد, مب تلف  وجها هم و انتماءا هم السياسية, بتنية خاصة ارب بيشمركة كوردستان ا قدي

 .الشع  الكوردي و قاوموا اشد الظرو  قسوة
فاملكس  الذي يقق اليوي هو , وى و االحزاب االخرىالق كافةاحيي اعضاء و مؤيدي و مؤايري البار ي و االياد و  كما

ييعا   لكمو اقوهلا . وعليهم ييعا  ان يشاركوا   احلفاظ عليه و السعي لتطويره, بينهم  ييزمثرة كفاحهم ييعا  دون 
تآخي و الوئاي فتح صفنة جديدة هي صفنة ال وو  هذه املناسبة ادعو اجلميع ارب مراجعة انفسنا . انتم اخوة اعزاء علي

و التال  على العقد النفسية , لنعمل على شفاء ما قد يكون علق   القلوب و, فما مضى قد مضى ارب غري رجعة, و التوحد
و علينا ان , الوراء اربينباي علينا منذ اليوي ان ناض الطر  عن مساويء االمل و ال نلتفت , و االر قاء للسموو السعي 

بعد اآلن ان خنطو صوب  عزيز الفكر القومي و  نمية  عليناينباي , و مستقبل اكثر اشراقا  نرقى صوب ذروة االنتصار
, العقيم التنافلو علينا ان ننزع عنا قيود التنزب ونسمو فوق ضيق االفق و , الكوردستاني استمعالروا الدرقراطية   

هنا ان اقوجم بان الشع  الكوردي شع  شام  يف ر  اود. هو النعود ارب  صرفات االياي اخلوالي ال   ثري جراا شعبنا آالم
  شوبهفمنذ اندالع رورة ايلوجم كان شعارنا واضنا  ال , من عزرتنا الكوارث و املصائ   نلومل , بان نضاله مل ينقطع يوما 

و قييم واقعي حكمة و بعد نظر  دليلهذا الشعار احلي هو , (الدرقراطية للعراق واحلكم الذا ي لكوردستان)شائبة 
عراق فدرالي )واليوي بعد ان صار الشعار ارب . الثورة الكوردية قيادةألوضاع حركتنا و ظرو  العراق و املنطقة من جان  

   الدرقراطيةحي  ان قضية حقوق الشع  الكوردي و قضية , هوعني الفكر و التقييم الواقعي املصدرفان ( درقراطي
 .ركن الفصل بينهماقضيتان متالمحتان ال, العراق
على انها صراع و حرب بني , و صدينا هلا, على الكورد املفروضةاالنظمة املتعاقبة الكثري من اجلهد لتصوير حربها  بذلت

من  الكثريفان جهودها مل  ثمر عن شيء بل على العكل من ذلك فان , كانت شريرة قذرة نواياهاوالن , العرب و الكورد
فكافنوا معنا و كابدوا الكثري و ضنوا , النضاليةنا الكفاا ضمن هذه احلركة الدرقراطية واملسرية املناضلني العرب شاركو

  وان كنا باالمل معا  , هؤالء الرفاق و املناضلني نواصل املسرية النضالية ذا ها معواليوي ها ان . االرواابالكثري من 
الفدرالية و الدرقراطية و لن  ن ح    اقامةل   ميدان العمل من اجل فاننا اليلنا معا  نناض, اخلندق املضاد للدكتا ورية

واالخوة ال  حفظناها بالكد و العمل اجلاد , بني هذين الشعبني الكادحني شرخاملستقبل اية مؤامرة يراد بها احداث 
, سبقته ظاهرة ال مة واليوي حي  آرار الكوارث و وحشية نظاي البع  و االنظ. اساه مستقبل مشرق لنا ح رستكون 
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لالعتبار من اخطاء االنظمة السابقة و حماوال ها  موا يةفان الفرصة ,  شهد عليها املقابر اجلماعية ال   ضم رفات اجلميع
  عرض. مشرق هلذا البلد على اساه التآخي و املساواة و نبذ التفكري   غايات اخرى مستقبلو العمل على بناء , العقيمة

و طن يفظ , اجلراا و اعمار الوطن  ضميدوقد آن االوان للعمل على , قي بكافةاطيافه واعراقه ارب حرب ابادةالشع  العرا
بل مل , مل نل أ يوما  ارب االرهاب, طواجم  اري  رور نا   كوردستان العراق باننااننا ككورد لنا ان نف ر . فيه حقوق االنسان

اعماله االرهابية حتى  عنومل يت ل , منذ بدء رورة ايلوجم, االرهاب ضدنا   ذلك رغم ان النظاي العراقي ماره نفكر
و عمليات االنفاجم ضد  0988االنفاجم   العاي  بعملياتوال   وجها , انتهى ارب اسوا صنو  االرهاب و اكثرها وحشية

 .الكيمياوي و اجلررة الكقى ال  اقرتفها   حلب ة القصفرم , الفيلية و الباريانيني
ان العراق اجلديد , وليسود فيه القانون, و التعددية الدرقراطيةآن االوان العادة بناء العراق على اساه الفدرالية و  لقد

, مواطن كلالكورد و العرب وجي  ان يشعر فيه , االياد االختياري بني القوميتني الرئيستني اساهجي  ان يقوي على 
لقد قدمنا الكثري من . معلومة واضنة وحقوقهو  كون واجبا ه , ان هذا البلد بلدهب,مهما كانت قوميته او دينه او مذهبه

وان  كون , جي  ان يستت  االمن و االمان   هذا البلد, حتى النهاية نضالناو سنواصل , التضنيات لتنقيق هذه االهدا 
الدولية و االقليمية و ان  احملافللالئق   و جي  ان حيتل العراق موقعه ا, و امواهلم وكراما هم حمفوظة املواطننيارواا 

و نساند اية حكومة لتزي بهذه االهدا  ونقف ارب , مستقبل كهذا لضمانمن جانبنا ندعم بصورة كاملة املساعي ال   بذجم 
, ليهاللمصادقة ع القملانسيتم  شكيل حكومة جديدة القليم كوردستان ستعرض  شكيلتها على , القادمة االياي  . جانبها

لذا جي  علينا , ستكون مهامها دققة و حساسة و, هذه احلكومة اجلديدة ستكون حكومة موحدة ذات قاعدة عريضة
 منوال  دمرها النظاي العراقي , جي  اعادة بناء البنية التنتية لكوردستان. برناسهاييعا  ان نعاونها   عملها و  نفيذ 

 أسيل نظاي عصري للقيد و  ينبايكما , ت   كوردستان باسلوب عصري متقديفينباي اعمار طرق املواصال, كل االوجه
 .اال صاالت

اخلدمات ارب ييع اااء كوردستان و االسراع   التال  على  هذهينباي ايصاجم , ملياه الشرب و الطاقة الكهربائية بالنسبة
القريبة و  املناطقمراكز صنية   كافة القرى و كما جي  ان  كون هنا  مداره و , باسرع ماركن  عانيهاالنواقص ال  

جي  اجراء اصالحات   نظاي الرتبية و التعليم و . ركنكما جي  ان يكون النظاي الصني   كوردستان افضل ما , النائية
لقد , مستقبلنا فالرتبية و التعليم هو االساه لكل اساالت االخرى و يقوي عليه, البع  خملفات طهري هذا اساجم من آرار و 

االسراع   الت لص من اآلرار الفاسدة و  وعلينا, عمل البع  الكثري لت ري  البنية التنتية الفكرية و عقلية ستمعنا
جي  ان ال , و التعليم العالي بصورة عامة جي  ان يظى باملزيد من االهتماي املعاهداجلامعات و . الالانسانية ال  خلفها

و درقراطي و يكون  حضاريو جي  ان  كون مركز اشعاع . ن عن شبيها ها   املنطقة   أي ساجمجامعات كوردستا  قل
و عالقات  رب  جامعا نا ملامعات العامل و مؤسسا ها  ار باطكما جي  ان يكون هنا  , دورها و اررها   استمع كبريين

 االست ابةو جي  ان  كون اخلدمات و , ظاهر الفساداصالحات  قضي على كافة اوجه و م املؤسساتجي  ان  شهد . العلمية
 . بالسرعة املمكنة االحتياجاتو لبية , ملطال  و احتياجات املواطنني عادلة و على قدي املساواة

و  نباي ييادة فرص , كوردستان و االنشطة الت ارية اقليموضع برنامج متني و شكامل للتنمية االقتصادية    ينباي
فالشع  السعيد املرفه يستطيع ارساء اسل مستقبل , عن العمل   هذا البلد الاك عاطليكون هنا  العمل  ي  ال 

بطبعه لذا جي  ان يعتمد    نش فاالنسان الكوردي , ينباي ان يكون شعبنا شعبا  منت ا  ال مستهلكا  طفيليا . مشرق
و كذلك جي  , عامل و مصانع   اااء كوردستانانشاء م جي معيشته على قدرا ه اجلسدية و العقلية و لتنقيق هذا 

 النعاشكذلك االهتماي بالقطاع الزراعي و قطاع السياحة ليصبنا من القطاعات الرئيسة  واالهتماي باالنتاج الصناعي 
ع االهتماي بالقطاع اخلاص و املشاري وينباي بناء اقتصاد كوردستان على اساه السوق احلرة . االقتصاد و  طوير بلدنا

سواء اكانت , احلريات   كوردستان مصانة, التسهيالت لدعم هذه اساالت وو ان  قدي احلكومة كافة انواع الدعم , امل تلطة
الراء الناه و  احرتاما كما ان هنا  . و هذه احلريات  كون حمفوظة ومصانة بقوانني و  عليمات  ضمنها ياعيةفردية اي 

فهذه الثقة . اواصر الثقة بني الشع  وحكومة االقليم منن نوفق   بناء اقوى ماركن كما ارجو ا. حرية املعتقد مصانة
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 احرتايمع , جي  االهتماي بالشباب و الطلبة و  نفيذ املشاريع ال  حيتاجونها. اجلانبنياملنشودة  كفل ااا و  قدي 
 . كما جي   وفري فرص العمل الالئقة و املناسبة للشباب, رغبا هم و مطالبهم

استمع و القضاء على كل االختالفات القانونية   هذا  اصان  كون للنساء دور  ليق بهن   كافة اساالت ال   جي 
يتم . اساجمان يكافنن من اجل  ايري و ضعهن   استمع و سنقدي هلن كل الدعم   هذا  انفسهنوعلى النساء , اساجم

ال  يريد كل , و كافة الش صيات االجتماعية الدينوكذلك رجاجم , لتقاليد القوميةاحرتاي الدين االسالمي و االعرا  و ا
وهنا اود التأكيد على احرتاي حرية العمل والنشاط السياسي . و الوضع اجلديد الكورديمنهامن موقعه خدمة استمع 

, وبكل اشكاله,   كوردستان االعاليان  كما, وان آراءها و مقرتحا ها  ؤخذ بعني االعتبار, و القوى الكوردستانية لالحزاب
 .اعالي حر ال رقابة عليه

متساوون   الواجبات و , انتماءا هم القومية و العرقية عنفاملواطنون باض النظر , هنا   ييز قومي   كوردستان ليل
على  معااننا ييعا نعيش  ,و سنبذجم كل ما   وسعنا السعادهم, آشوريون اخوة حمرتمون لنا والرتكمان و الكلد , احلقوق

يتم . و مدافعني عن حقوق هؤالء مؤيدينو نعتق انفسنا . هذه االرض و ان شركاء   املصري و   االفراا و اال راا
االخوة . كوردستان  نعم االديان ييعا باحلرية التامة و اجلميع متساوون ففي. احرتاي االديان و املذاه  امل تلفة ييعا

اخلاص   قلوب ابناء الشع   موقعهمورد اصليون ومل يقصروا   املشاركة   النضاجم القومي المتهم و هلم ك االيزديون
و االخوة الفيليون  عرضوا خالجم فرتة نضاجم شعبهم الطويلة ارب اقسى . التقديروحيظون باعلى درجات االحرتاي و , الكوردي
االنفاجم   كرميان و  ضناياذوو . عم هؤالء  قوقهم و يطمئنوا عليهاجي  ان ين, البع  و عانوا اشد املعاناة نظايضربات 

و ضنايا الته ري و , و جررة القصف الكيمياوي حللب ة, والفيلينيومن الباريانيني , قرداغ و بادينان و دش  كوية
 .وس  مساعد هم وحمو آرار  لك اجلرائم عن حيا هم, و احرتاي  قديركلهم موضع , الرتحيل

, منهم من جلأ ارب دوجم اجلوار عند النكبات والنكسات سواءاملرحلون بأضرار كبرية وكان هلم حظ وافر من التضنية  اصي 
 سهيل  وجي , هؤالء ييعا حمل  قديرنا و اعتزاينا, السياسات الوحشية و ظلم النظاي كوردستاناو من شرد ه داخليا   

خطة شاملة العادة اعمار قرى  وضعجي  . ه و مساعد ه   العودةعودة من مل يستطع منهم العودة ارب موطن آبائ
ولارض  سديد ضربة قابلة ارب , اذ ان النظاي العراقي. اقتصادهاكوردستان وايصاجم اخلدمات الضرورية اليها و انعاش 

و مأوى  مالذكانت  الن  لك القرى, دمر آال  القرى و سواها باالرض و شرد سكانها, التنررية حركتنااقتصاد كوردستان و 
 .البيشمركة و رور نا

  اصع  الظرو  وانا بيشمركة مثلهم ومن دواعي  ناضلوافهؤالء هم الذين , كوردستان هم اعز الناه علينا بيشمركة
 الكورديفماياجم الشع  , ايها البيشمركة هو   القمة و  قلوب الشع  و منايجم الشهداء مكانكم, ف ري ان اكون واحدا منهم

و ستبقون ما , و دموع امهات الشهداء ملعانا هانا بهممكم و عزرتكم ان قوا كم قد  شكلت بقرار من الشع  و نتي ة مص
وانتم اليوي ابناء هذا الشع  , الكوردي و سطرا  ار ه بدمائكم الشع لقد دافعتم عن وجود . بقى شع  كوردستان

 النظايفباالمل كنتم  ناضلون السقاط , ن مع  ايري مهامكمو سيبقى امسكم و مكانتكم كما كا, كنتمالقرة كما 
هذه املكاس  و ارساء االمن و االستقرار  محايةاما اليوي فان نضالكم يهد  ارب , الدكتا وري واقامة الفدرالية و الدرقراطية

 .و كوردستان لعراق  ا
اننا لن نتوقف عن مقارعة االرهاب ولن , وعلى التقدي الدرقراطيةيشكل االرهاب اخلطر االكق على احلياة , هذه االياي  

لكن عملية , جذورهموعلينا ان نسارع ارب مقارعتهم و اجتثارهم من , لالرهابيني   هذا البلد مكانفال , نافل عنه حلظة
الحزاب واجلميع بل يباي ان يتعاون املواطنون وا, االجهزةاجتثاث االرهاب الركن ان  قوي بها مؤسسة واحدة او جهاي من 

هذا احلل  جاءوقد , لقد ا وضع احلل هلا, بالنسبة ارب قضية كركو .   اداء هذه املهمة الرمسيةويساندوا االجهزة , عليها
فهذا ا فاق وقعنا عليه ييعا واصبح قانونا و , احللولن نقبل  ل آخر غري هذا ,   قانون ادارة الدولة العراقية املؤقت

 طبيق املادة الثامنة و اخلمسني من قانون ادارة الدولة املؤقت مسألة غاية    ان, نفيذه دون  اخريوجي   , دستورا
املناطق االخرى املقطعة من  اربو كذلك هي احلاجم بالنسبة , والركن باي شكل من االشكاجم القبوجم بالرتاجع عنه, اجلدية

ان ماجاء   قانون ادارة الدولة . الركن استقطاعها ردستانيةكوجي  ان  عاد ييعا ارب االقليم النها ارض , كوردستان
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ذلك  عليهاوليل ثكنا ان نقبل باقل من  لك احلقوق ال  ينص , من حقوق الشع  الكوردي االدنىهو احلد , العراقية
جي  ان  شار  و, الدستور خطوة هامة كتابة. وجي  ان  دخل هذه احلقوق كما هي   الدستور العراقي الدائم, القانون

كما جي  ان يقوي الدستور على اساه اال فاق و التوافق ليعكل , الدستور صياغةكافة الطبقات و الشرائح و االطرا    
من اجل اقامة افضل  نعملكما , ان ارتي دوجم اجلوار و مند اليها يد الصداقة. الدرقراطية للعراق الفدراليةاهلوية 

ندعوها فيها ارب مد يد العون ارب العراق و ارب اقليم  موا يةوهذه فرصة , الصداقة معها عالقات االحرتاي املتبادجم و
 .الداخليةونأمل منها ان  رد باملثل و ال تدخل   شؤوننا ,   شؤون هذه الدوجم النتدخلاننا , كوردستان

نا يد العون وعن االمة الكوردية املقسمة والشدائد و مدت الي احملنبال شك نشكر الدوجم اجلارة ال  آوت شعبنا   اياي  ان
العصرية   املطالبة  االسالي نرجوا ان ينته وا , اخو نا ارب ان قلوبنا معهم و اننا نشعر مبعانا هم نطمئن, على دوجم اجلوار

يضا ان  لقى كما نرجو ا, على الكورد اال بالوباجم و الدمار اليأ يوالعنف , فلم يعد للعنف مكان   عامل اليوي,  قوقهم
لي ارب عامل  مننتارجو ان  تنوجم هذه الثقة ال  . صاغية لدى  لك الدوجم و  قبل بالتناور معهم آذانامطال  اخواننا 

لكننا اليوي بصدد . و اعظم من أي منص  عنديواقوهلا بصدق ان كوني بيشمركة هو اهم , يوحد صفو  و مواقف شعبنا
كوردستان وسيكون من دواعي اعتزايي العظيم ان اوفق   اداء دور  مؤسساتمن  اقامة مؤسسات و رئاسة االقليم واحدة

 . دمكممتواضع 
ولكن ذلك جي  ان يتم مبراعاة , يكون   مقدمة اولويات عملنا اناملضي   اقامة املؤسسات الدستورية و القانونية جي   ان

. االخرى اجلهةادارة عصرية وقانونية و دستورية من و الثورية من جهة و ضرورة اقامة صرا  االجتماعيةااللتزامات 
كلما رأيت سلسلة  راءت لي ( الوحيد للنياة هوالطريقان الكفاا )لقد نشأت   مدرسة علمتك منذ ان وعيت شؤون الدنيا 

 وكلما, بطاجموحيثما رأيت حبال  ارلت امامي صورة مشنقة علق عليها احد اال, املناضلونالسالسل و القيود ال  يكبل بها 
و محلت السالا و سرت  البشمركةعندما التنقت بصفو  . رايت نهرا  ذكرني بنهر اراه الذي خاضه بيشمركة كوردستان

, هذا املنص  فاني ارجو من وراء هذا ان اقدي لكم خدمة ما ا وربنلت اعظم الشر  واليوي اذ , خلف البارياني اخلالد
  شكيل  هذه االياي ستتم املباشرة   اجراءات . وال هد  لي غري خدمتكم, كةكبيشمر خلدم واعتق هذا استمرارا 

ارب بعض التأخري و ,   التوصل ارب نتائج التأخر  بعض االحيان  ؤدي املناقشات و  بادجم اآلراء و , حكومة اقليم كوردستان
انك , ارب حالة التفاهم دليل على خال  بيننا املارضني حيملون بان  اخري التوصل انهذه هي مسة احلياة الدرقراطية اال 

 .شعبنا بنا رقةفالفيصل عندنا هو االقتناع مبا نتفق عليه و , اؤكد هلم بان حلمهم هذا لن يتنقق هنا
فكونه موجودا   باداد وانا . بيك و بني اخي العزيز ماي جالجم اآلراءأؤكد لكم ان كل خطوا نا  تم بالتشاور و  بادجم  كما

قياد ا احلزبني و  نتقاربكما جي  ان , بل على العكل فاننا ال خنطوا أي خطوة فردية, لسنا متواصلني انناال يعك هنا 
اية فرصة ليستالها اخلبثاء فيندسوا بيننا و  ربوا  ندعيكون هنا   عاون و  نسيق مع االحزاب االخرى و جي  ان ال 

 . البيت الكوردي مرة اخرى
الذين , و االدارة االمريكية و الشع  و اجليش االمريكيني بوشكوردي الرئيل االمريكي جورج دبليو باسم الشع  ال اشكر

معا  سنكونو نؤكد اننا , اننا لن ننسى قرارهم الش اع, الدكتا ورية وحشية و اخلالص منه النظمساعدونا   اسقاط اكثر 
ويراء بريطانيا السيد  وني بلري والشع   رئيلقدي بالشكر ارب كما ا .   مواجهة االرهاب و  بناء عراق فدرالي درقراطي

ابناء هذه املدينة , اود ان ا قدي بالشكر اجلزيل ارب ابناء اربيل املناضلني وهنا. واشكر ييع دوجم التنالف, القيطاني
ي االجراءات االمنية و سد  ؤد كثريةوهي ال  زاجم  واصل التضنية و يمل الصعاب و  مرات , قاهرة الدكتا وريات العريقة

ختاما  احيي االرواا الطاهرة لشهداء , لذا ا قدي هلم بالشكر و االعتذار, اربيلالطرق ارب ييادة الصعوبات ال  يواجهها ابناء 
 .العراق و كوردستان يرير

 :سةرؤكي هةرَيني كوردستان/ بةَرَي  مسعود بارزاني
 .خواي مةزن و دلؤظان بةناوي

حاضةم . براي بةَرَي  د, براياني بةَرَي  جَيطراني سةركؤمار, فياراَ جةنابي مام جال  سةركؤماري اَيرادي  بةَرَي  براي
 .هاوثةميانةكانسةركردةكان و نوَينةراني ح بة , برايان و خوشكان, ثةرلةماني فياراَلي اَيرا  سةرؤكيئةحلةسةني 
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ئةنااماني ثةرلةماني , خوشك وبرايان, كوردستان ثةرلةمانيكي براي بةَرَي  سةرؤ, سةفريةكاني وآلتاني دؤس  بةَرَي 
 .كوردستان

 …بةَرَي  ئامادةبوواني
, دةكةم بؤ ئامادةبوون و بةشااريتان لةم بؤنةيةدا اليةكتانليََبَي  و بةخَيرهاتنَيكي طةرمي هةموو  سآلوتان

 هةَلبذاردةيي ميللةتةكةم لة رَيطةي ثةرلةماني كة وةكو ثَيشنةرطةيةك لة اليةن رؤَلةكان منخؤشحاَلييةكي طةورةية بؤ 
من ئةم فةرمان و تةكلي ةي طةلي , بةرثرسيارَيتييةخؤيانةوة راسثَيردراوم بؤ وةرطرتين ئةم ئةركة و هةَلطرتين ئةم 

 .بؤ هةموو ثَيشنةرطة و تَيكؤشةراني طةلةكةمان دةزامنكوردستان بة خةآلت و ثاداش  
كردة شان تا ئةمَرؤ زؤر لة هةوراز و نشَيوةكاني  ثَيشنةرطايةتيمة بؤ يةكةجمار ضةكي ساَ  ك 43رؤ ةي بةر لة  لةو

, نةبووة طومامنبةآلم بؤ يةك رؤ يش ,  ياني تاَ  و سوَير و كولةمةرطي ميللةتي خؤمم بيين طةلَيكشؤَرشي كوردستان و 
و بةرهةمي ئةو رةنج و خةباتة نةثساوةية بة  ئَيوةدامخؤشحاَلم كةوا ئةمَرؤ لةطةَ  , كة ئةم ميللةتة هةر سةردةكةوَي

زؤر لةو دؤس  و هةظاَ  و ثَيشنةرطانةي , دةكات و طيامن ئازار دةدات ئةوةية غةمبارمئةوةي كة زؤر , ضاو دةبينم
, لةدةستااو شةهيا بوون طيانيانلةم كاروانة ثَر سةروةرييةدا , بووين و طةرمي و ساردميان بةش دةكرد بةيةكةوة
ئةوان وا بةسةرمانةوة دةسووَرَيتةوة و ئةوان تةنيا بة  طيانيدَلنيام ئةمَرؤ , ة ئةوان ئةو رؤ ةيان نةبيينبةداخةو

 سةركردةدَلنيام طياني , بةرؤح لةطةَ  ئَينةدان و لةو شادييةدا بةشااريينان دةكةن هةميشةئةطينا , جةستة نةماون
 .نةمرةكانيشنان ئةمَرؤ بةم سةركةوتنانة شادن

اليةكنانة و نيشانةي خواس  و ويس  رةواي  هةموورلةمانة دامةزراوةيةكة جَيي متنانةو رَي لَيطرتين ثة ئةو
ئةمة بةرهةمي خوَيين , بةدةنطي ئةوان هاتؤتة كايةوة و هةَلطري رةنطي ئةوانة ياساييةئةو دامةزراوة , ميللةتةكةمانة

, يةكهةَلوَيس  ميللةتةكةمانة وبةر ئةجنامي يةكَري ي , رانةوخةباتي ثَيشنةرطة و دوربانياني ئةن ا  و كينيابا شةهيا
 .و ثارتي دميوكراتي كوردستان كوردستانبةتايبةتي هةردوو ح بي تَيكؤشةر يةكَي  نيشتنانيي 

بةطش  دةكةم ي لةسةر خاكي كوردستان بن ي لة  كوردستانسةرجةم طةلي  ئاراستةيلَيرةدا طةرمرتين سآلو  هةر
, دةكةم كة سةر بة هةر اليةنَيكي سياسي بووبَي كوردستانسآلوي طةرم ئاراستةي ثَيشنةرطةي  تايبةتيبة,  هةناةران

 هةظاآلنيهةروةها سآلو ئاراستةي ئةناام و دؤس  و , بووة و كوَري رؤ اني سةخ  بووة كوردثارَي ةري شةرةيف ميللةتي 
بةرهةمي تَيكؤشان و كؤَلنةداني  بةديهاتووةةي كة ئةمَرؤ ئةم دةسكةوت, ثارتي ويةكَي  و سةرجةم اليةنةكاني تر دةكةم

ثاراسة و بةرةو ثَيشربدني ئةم دةسكةوتة بةشااري بكةن و بة  لةدةبَي هةمووشتان , هةموويانة بةبَي جياوازي
كة , نةوةبكةيبا هةموو اليةك بة خؤماناا بضينةوة و الثةَرةيةكي نوَي , براي خؤشةويس  منن ئَيوةهةمووشتان دةَلَيم 

با هةر برينَيك كة لة دَلاا ماوة ضارةيةكي , ناطةَرَيتةوةئةوةي ضووة ئيرت , الثةَرةي برايةتي و تةبايي و يةكبوون بَي 
ثَيويستة لة مَرؤ بةدواوة ضاوثؤشي لة , باز باةين و سةربكةوين دةروونييةكاناابكةين و بةسةر هةموو طرَي 

و ئاسؤيةكي طةشرت رَيطة  سةركةوتندةبَي بةرةو لوتكةي , َري دواوة نةدةينةوةدوَييَن بكةين و ئاو كةموكورتييةكاني
و ثةرةثَيااني طياني دميوكراسي لة كؤمةَلطةي كوردستان  نةتةوايةتيدةبَي لةمةودوا بةرةو بةهَي كردني بريي , بطرين

 وهةَلسوكةوتيةجنام بةدوور بطرين خؤمان لة ح بايةتي تةسك و بةرضاو تةنطي و ملنالنَيي بَي ئ دةبَي, هةنطاو بنَيني
 .ئازارئةو رؤ انة دووبارة نةكةينةوة كة بريين ميللةتةكةمان دةخةنةوة ئَيش و 

رؤ َيك نةثسايةوة و هيض كارةساتَيكيش ئَينةي سارد  هيضوةكو كورد ميللةتَيكي سةربةرزين كة خةباتةكةمان  ئَينة
ني شؤَرشي ئةيلوولةوة ئامانج و درومشةكامنان ئاشكراو بَي ثَيض و رؤ ي دةستثَيكرد لة, نةكردةوة و ماناووي نةكردين

حيكنةت و دووربيين و  نيشانةيئةم درومشة زيناووة , دميوكراسي بؤ اَيرا  و ئؤتؤنؤمي بؤ كوردستان, ثةنابوون
اَيرا  و لةبارةي بارودؤخي ب ووتنةوةكةمان و رةوشي  بووهةَلسةنطاناني واديعيانةي سةركردايةتي شؤَرشي كورد 

بووة بة اَيرادي فياراَلي دميوكراسي سةرضاوةكةي هةمان بريكردنةوة و  درومشةئةمَرؤش كة ئةم , ناوضةكة
, يةكرتن وجيا ناكرَينةوة طرَياراويثرسي , لةبةر ئةوةي ثرسي مافةكاني ميللةتي كورد, واديعبينانةية هةَلسةنطاناني

خؤيان بةسةر كورد و بةرطري و بةرخؤداني ئَينة بكةن و  داسةثاويي ر َينة يةك لةدوايةكةكان زؤريان هةوَلاا شةَر
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لَي شني  هيضيلةبةر ئةوةي ئاماجنةكانيان ضةثةَ  و طآلو بوون , دوو نةتةوةي كورد و اةرةب نَيوانملنالنَي و شةَري 
ووتنةوة دميوكراسي ئَينة بوون لةم ب  هاوسةنطةريبة ثَيضةوانةوة زؤر لة تَيكؤشةراني اةرةب هاوخةبات و , نةبوو

ئَينةدا دورباني و رةجنَيكي زؤريان ثَيشكةش كرد و زؤريشيان طيانيان  تةنيش ئةوانيش لة , ولةم كارواني خةباتةدا
دوَييَن  ئةطةر, ئةمَرؤش هةر لةطةَ  ئةو هةظاَ  و تَيكؤشةرانةدا لة هةمان كارواني خةباتااين, كردثَيشكةش 

كاركردن بؤ بةديهَيناني فيارالي م و  طؤَرةثانيوا ئةمَرؤ لة , بةيةكةوة بووين لةسةرنطةري د  بة ديكتاتؤرييةتاا
هيض ثيالن و نةخشةيةك بؤ كةلةبةر خستنة نَيوان ئةم طةلة  اَيراديشاالة داهاتووي , دميوكراسي بةيةكةوةين

ثاشةرؤ َيكي  بناغةيةردي ئةو برايةتييةي بة ئةرك وماناوو بوون ثاراستوومانة دةبَي بة ب, و سةرناطرَيضةوساوةية 
دَرناايةتي ر َيني بةاس و ر َينةكاني ثَيش  وئةمَرؤ كة لةسةرتاسةري اَيراداا شوَينةواري كارةسات , طةش بؤمان

ئةمة دةرفةتَيكي زَيَرينة بؤ ئةوةي , ئَيسكةكان بةيةكةوة نَيذراون كؤمةَلةكاناالة طؤَرستانة بة , ئةويش ديارو بةرضاون
بناغةي برايةتي و يةكساني  لةسةرن و هةوَلة ثووضةَلةكاني ر َينةكان وةربطرين بؤ داهاتوويةكي طةش لة هةَلةكا سوود

اَيرا  بة هةموو رةنط و رةطةزةكانييةوة دووضاري شةَري  طةلي, لةم وآلتة ئاوا بكةين و بري لة ش  تر نةكرَيتةوة
كة مافةكاني  وآلتَيك, رَيذ بكرَين و وآلت ئاوةدان بكرَيتةوةئةمَرؤ كاتي ئةوةية برينةكاني سا, ببووبَرينةوة و جينؤسايا 

 .مرؤظ تَيياا ثارَي راو بَي 
شؤَرشةكةمان لة كوردستاني اَيرا  هيض رؤ َيك لةرؤ ان  مَيذوويوةكو كورد شانازيش بةوة دةكةين كة بةدرَيذايي  ئَينة

بة تريؤر  ئةيلوولةوةَيني اَيرا  لةسةرةتاي شؤَرشي هةرضةناة ر , و برييشنان لَي نةكردؤتةوة نةبردثةنامان بؤ تريؤر 
و هةر درَيذةي ثَياا تا طةياناني بة دَرناانةكاني  هةَلنةطرتلة بةرامبةر ئَينةدا دةس  ثَيكرد تا ئاخرييش دةس  لَي 

ورةكةي و ئةن الي فةيلييةكان و ئةن الي بارزانييةكان و كينياباران و تاوانة طة 0988وةك ئةن الةكاني ساَلي 
اَيرادي نوَي دروس   فرةاليةنيئَيستاش كاتي ئةوةية لةسةر بنضينةي فيارالي م و دميوكراسي و , ئةجناماا هةَلةجبةي
تازة لةسةر بنضينةي بةيةكةوة  ياني ئارةزوومةناانةي هةردوو  اَيراديدةبَي , كة تَيياا ياسا سةروةربَي , بكرَيتةوة

مةزهةب و  ورَي  و هةموو هاووآلتييةكي اَيرادي كة سةر بة هةر رةطةزو ئايني اةرةب دامبةز كوردونةتةوةي سةرةكي 
 .ديارةتاي ةيةك بَي  هةس  بكات ئةو وآلتة وآلتي خؤيةتي و ئةرك و مافةكاني 

دةبَي لةم وآلتةدا ئةمن و , و تا ئاخرييش هةر خةبات دةكةين ئاماجنانةزؤر دوربانينان داوة بؤ بةديهَيناني ئةم  ئَينة
نَيو  كؤمةَلطةدةبَي اَيرا  شوَيين شايستةي خؤي لة كؤَرو , سةروماَ  و حورمةتي خةَلك ثارَي راو بن واسايش هةبَي  ئ

دةكةين بؤ بةديهَيناني ئةم ثاشةرؤ ة و هةر  ثَيشكةشئَينة تةواوي ثشتطريي , دةوَلةتييةكان و هةرَينييةكاناا وةربطرَي 
 . ئَينة ثشتيواني لَياةكةين و لةطةَلياا دةبني,  بَي رَيبازةحكومةتَيكيش ثابةناي ئةم 

ئةم , و متنانةي خؤي لة ثةرلةمان وةردةطرَي ثَيكاةهَينرَيداهاتوودا حكومةتي نوَيي هةرَيني كوردستان  لةرؤ اني
ةك الي هةمووبؤية دةبَي , يةكطرتووي بنكة فراوان دةبَي  و ئةركةكانيشي زؤر ئاَلؤزن حكومةتَيكي, حكومةتة تازةية

, كوردستان سةر لةنوَي بنيادبنرَيتةوة  َيرخانيدةبَي , هاوكاربني بؤ سةركةوتين ئةم حكومةتة لة كارو بةرنامةكانياا
دةبَي كوردستان ببو َيتةوة و بة , رووَيكةوة وَيران و كاولي كردبوو هةمووئةو  َيرخانةي كة ر َيني اَيرا  لة 

خ مةتطوزارييةكاني , دامبةزرَي تةو طةياناني هاوسةردةمانة لة كوردستان هةروةها دةبَي ثؤس, ثَيشكةوتوو رَيطةوباني
كةموكورتييانةي كة لةمبارانةوة هةن بة زووترين كات ضارةسةر  ئةوئاوو وزةي كارةبا دةبَي بطةن بة هةموو شوَينَيك و 

 ثَيويستة, دوور بكرَينةوةو بنكةي تةناروس  لة هةموو ئاوايي و ناوضةيةكي ن يك و  دوتاخبانةدةبَي , بكرَين و
ضاك بكرَيتةوةو ثاك بكرَيتةوة لة  ثةروةردةدةبَي سيستةمي , باشرتين سيستةمي تةناروس  لة كوردستان بكةوَيتة كار

بةاس زؤر كاري كردووة بؤ شَيواناني , كارةكاني ترو داهاتوومانة هةمووثةروةردة بناغةي , شوَينةوارةكاني بةاس
و نامرؤظانةية  طةناةَ دةبَي بة زووترين كات ئةم ئاسةوارة , اةدَلييةتي كؤمةَلي ئَينة و بريكردنةوة َيرخاني 
ثَيويستة زانكؤكاني , زؤرترين بايةخيان ثَيبارَي  دةبَيزانكؤو ثةميانطاكان و خوَيناني باآل بةطش  , بسَرَيتةوة

يشكاانةوةي شارستانييةت و دميوكراسي و دةبَي بنب بة ناوةناي ت, ناوضةكة زانكؤكانيكوردستانيش كةمرت نةبن لة 
فراوان لةطةَ  زانكؤو  تَيكةآلوييةكيهةروةها دةبَي ثةيوةناي و , لة كؤمةَلطةي كوردستاناا دووَ  و بةرضاوبَي  رؤَليان
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 ضاكسازي لة دام ودةزطاكاناا بكرَين و هةموو جؤرةكاني طةناةَلي دةبَي, دامةزراوة زانستييةكاني جيهان دامبةزرَينن
خةَلك هةبَي   خواستةكانيدةبَي دادثةروةري و يةكساني لة خ مةتطوزارييةكان و بةدةنطةوةضووني داواو , بكرَينبنةبَر 

رَيكوثَيك و تَيروتةسة  دابنرَي بؤ ثةرةثَيااني ئابووري  بةرنامةيدةبَي , و ثَيويستييةكانيان بة زوويي جَيبةجَي بكرَي
كار لةم وآلتة  بَيثَيويستة دةرفةتي كاركردن زؤر بكرَين و نابَي خةَلكي , انييةكانضاالكيية بازرط وهةرَيني كوردستان 
ثَيويستة ميللةتي , طةش بؤ خؤي بنيادبيَن ثاشةرؤ َيكيطةلَيكي خؤشطوزةران و خؤشبذي دةتوانَي , دةوًلةمةناةدا مبَييَن

و ثَيويستة  ضاالكةمرؤظي كورد مرؤظَيكي . ةخؤرنةك ميللةتَيكي بةكارهَين و مش, بَي  بةرهةمهَينةرميللةتَيكي , ئَينة
كارطة و فابريكة لة هةموو شوَينَيكي  دةبَيبؤ ئةم مةبةستةش , بةهَي  و بازوو و بةهَي ي بريكردنةوةي خؤي بذي

بايةخ بة كةرتي كشتوكاَ  و كةرتي  هةروةها و,  ثيشةسازي بارَي  بةرهةمهَينانيكوردستان دامبةزرَين و بايةخ بة 
دةبَي ئابووري كوردستان لةسةر , ئابووري طةشةثَيااني وآلتةكةمان زيناوويوطوزار بارَي  و بنب بة دوو بواري طةشت

هةموو جؤرة  حكومةتئازاد بنياد بنرَيتةوة و بايةخ بة كةرتي تايبةتي و ثرؤ ةي هاوبةش بارَي  و  بازاَريبناغةي 
 .بكاتان بؤ مسؤطةر يارمةتييةكيان ثَيشكةش بكات و ئاسانكاري و ثاَلثشتي

هةموويان بة ثَيي , تاك بن ي ئازادي كؤمةَ  و طرووثةكان ئازادييةكانيي , كوردستاناا رَي  لة ئازادييةكان دةطريَي  لة
هةروةها , باوةَري ئاييين ئازادة ورَي  لة بريوبؤضووني خةَلك دةطريَي  , ثارَي راوو رَي لَيطرياو دةبن رَينوَينييةكانياسا و 
ئةو بَرواو , لة نَيوان طة  و حكومةتي هةرَيناا دروس  بكةين متنانةاةوارم ئَينة بتوانني بة هَي ترين بَروا و ئومَي

و الوان بارَي  و  دوتابياندةبَي بايةخَيكي تةواو بة . مسؤطةر دةكات نو ثَيشكةوتين هةردوو الية سةركةوتنمتنانةية 
هةروةها دةبَي دةرفةتي كاري شياوو , وخواستةكانيان بطريَي ئارةزوو  لة ثرؤ ةي ثَيويستيان بؤ جَيبةجَي بكرَي  و رَي

جياوازييةكي  هيضئافرةتان رؤَلي شياوي خؤيان لة بوارةكاني كؤمةَلطادا بطَيَرن و , بكرَي  دةستةبةرطوجناو بؤ الوان 
ان لة كؤمةَلطةداو ئَينةش هةموو رةوشي خؤي طؤَرييندةبَي  نان خؤشيان خةبات بكةن بؤ , ياسايي لةم بوارةدا نةمَييَن

هةروةها رَي  لة ثياواني , ثريؤزي ئيسالم و دابونةريتة نةتةوةييةكان دةطريَي ئاييينرَي  لة , ثاَلثشتييةكيان دةكةين
خؤيةوة خ مةتي كؤمةَلي  شوَيينكة هةر كةسة و دةيةوَي لة , وهةموو ئةو كةسايةتيية كؤمةآلتيانة دةطريَي ئاييين

لَيرةدا دووثاتي دةكةمةوة كةوا رَي  لة ئازادي كاركردن . ببييَن تَيااو ئةم رةوشة تازةية بكات و رؤَلي خؤي كوردةواري 
رةضاو دةكرَين و  ثَيشنيازةكانيانبؤضوون و , ضاالكي سياسيانةي ح ب و اليةنةكاني كوردستان دةطريَي نوانانيوئازادي 

 .لةبةرضاو دةطريَين
لة هةرَيني كوردستاناا , ئازادة و سانسؤري لةسةر نيية شَيوةكانييةوةةيانان بة هةموو لة كوردستاناا راط هةروةها

توركنان ,مافةكانيانهةموو هاووآلتيان نةتةوة و رةطةزيان هةرضي بَي  وةك يةكن لةئةرك و , نييةجياوازي نةتةوةيي 
,   لة ثَيناو بةختةوةري ئةواناا دةيكةينهةبَي دةسةآلتااهةرضييةك لةتوانا و , و كلا وئاشوور براي رَي داري ئَينةن

خؤمشان بة داكؤكيكارو , دة ين و ضارةنووس و خؤشي و ناخؤشينان هاوبةشة بةيةكةوةهةموومان لةسةر ئةم خاكةدا 
و لة كوردستاناا  لَياةطريَيهةمووئايني و مةزهةبة جياجياكان رَي يان , لة مافةماني ئةوان دةزانني بةريطريكار
برا ئَي دييةكامنان كوردي رةسةنن و بَي درَيغيش . دةكرَينةواوي ئازادي خؤيان هةية و بةيةك ضاو سةير ئايينةكان ت

ثلةو  طةورةترينكردووة و شوَين و جَيطةيان لةناو دَلي ميللةتي كورددا طرتووة و  نةتةوةكةياناابةشاارييان لة خةباتي 
طةورةترين زةبر و زيانيان لة اليةن ر َيني  خؤيانااي ميللةتي برا فةيلييةكان لة خةباتي درَيذخايةن, رَي يان هةية

دةبَي بةباشرتين شَيوة دةرةبوو بكرَينةوة و رؤَلي خؤيان لة , وَينةيان ضَيش  بَيبةاسةوة بةركةوت وئَيش و ئازارَيكي 
 .خؤيان بةهرةدارو دَلنيابن مافةكانيئةمَرؤ كة خةباتي نةتةوةكةيان هاتؤتة بةرهةم دةبَي ئةوان لة , بطَيَرن كؤمةَلطةدا
و دةش  كؤية و ئةن الي بارزانييةكان و فةيلييةكان  باديناندوربانييةكاني ئةن ا  لة طةرميان و دةرةداغ و  كةسوكاري

ثَيويستة  وهةَلةجبة و راطواسة و دةربةدةركراوةكان هةموويان جَيي رَي  و تةدايرن  كينيابارانيو كارةساتةكاني 
زةرةرو زيانَيكي زؤريان بةركةوت و  ئاوارةكان, كارةساتانة لة  يانيان بسَرَينةوة وهاوكاري بكرَينئاسةواري ئةو 

 كةي ئةوانةش , ئاوارةي وآلتاني دراوسَي بوون لةكاتي لَيقةومان و كارةساتةكان ئةوانةيدوربانييةكي بَي وَينةيان دا ي 
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ئةوانةي , جَيطةي رَي ي ئَينةن هةموويان, اناا ئاوارةي كردنسياسةتي دَرناانة و زةبروزةنطي ر َيم لةناوخؤي كوردست
 .دةبَي ئاسانكارييان بؤ بكرَي  و يارمةتي بارَين خؤياننةيانتوانيوة بطةَرَينةوة سةر زَياو النةي 

 طوناةكاني كوردستان و طةياناني خ مةتطوزاري ثَيويس  ئاوةدانكردنةوةيبةرنامةيةكي تريؤتةسة  دابنارَي بؤ  دةبَي
كوردستان و لة  ئابوورير َيني اَيرا  بة نيازي لَيااني زةبرَيكي كاريطةر لة , ئابوورييان بو انانةوةيبؤيان و 

ئاوارة كردو لةبةر ئةوةي ئةم طوناانة  خةَلكةكةي, ب ووتنةوةكةمان بة هةزاران طوناي لةطةَ  زةوياا تةخ  كردو
ثَيشنةرطة , ةرطةي كوردستان ئَيوة ئازي ترين كةساني ئَينةنثَيشن. بوون شؤَرشةكةمانخانةو النةي ثَيشنةرطة و 

و لةناو دَ  و  لوتكةدايةمنيش ثَيشنةرطةيةكم وةك ئَيوة لة , رؤ ي سةخ  و رؤ اني هات و نةهاتن تَيكؤشةراني
, ئَيوةية كورد ثارَي راوة هةر لةسايةي ورةو اةزميةتي ميللةتيئَيستاش كة , دةرووني ميللةت و لةناو ماَلي شةهياانة

, دةمَينن ئَيوةيشتا طةلي كوردستان مابَي , خؤتان و لة ئةجنامي شةهياانةوة دروس  بوون ميللةتيئَيوة بة بَرياري 
ئَيستاش ئَيوة , خؤتان مَيذووتان دةنووسييةوة بةخوَيينرؤ انَيك بةرطريتان لة بوون و ماني ميللةتي كورد دةكرد و 

جاران خةباتتان دةكرد بؤ , تةنها ئةركتان طؤَراوة, ثايةتان هةروةكو خؤيةتي ثلةوهةمان رؤَلةي جارانن و ناوو 
ثاراستين ئةم دةسكةوتانة و  بؤئةمَرؤ خةبات دةكةن , ر َيني ديكتاتؤرو بةديهَيناني فياراَلي و دميوكراسي رووخاناني

 .بؤ دابينكردني ئةمن وئاسايش بؤ اَيرا  وبؤ كوردستان
ئَينة لة رووبةَرووبوونةوةي تريؤر , و ثَيشكةوتن دميوكراسيترين مةترسيية بؤ سةر  ياني سةردةمةدا تريؤر طةورة لةو

 بةرةنطاريانلةم وآلتةدا دةبَي بة زوويش , تريؤريستان ثاشةَرؤ يان نيية, غافَل نابني ضييةكؤَ  نادةين ويةك سات 
, تةنها كاري يةك دةزطا و يةك دامةزراو نيية ؤرتريبةآلم كاري لة بنهَيناني , ببينةوة و لة رةط و ريشةوة دةريانكَيشني

 .لةطةَ  يةكاا هاوكاربن و ثشتيواني لة دامودةزطا ئاسايشةكان بكةن هةموويانح بةكان , دةبَي هاووآلتيان
ئةويش ئةوةية كة لةياساي كاتيي ئياارةي دةوَلةتاا , دةستنيشانكراوةكةركووك رَيطةضارة راستةدينةي خؤي بؤ  كَيشةي
كردووة و  لةسةريئةم رَيككةوتنة هةموو اليةك ئين امان , ضارةسةرَيكي جيا لةم ضارةسةرة رازي نابني بةئَينة , ةهاتوو

مةسةلةيةكي جايية و بةهيض شَيوةيةك  58 ماددةيثَيويستة بَي دواخسة جَيبةجَي بكرَي و , بووة بةياسا و دةستوور
ة ناوضة دابَراوةكاني تر دةبَي بطةَرَينةوة سةر هةرَيني كوردستان شَيو بةهةمان, ثاشطةزبوونةوةي لَي دبووَ  ناكرَي

هاتووة اليةني هةرة كةمي  دةوَلةتاائةوةي كة لةياساي كاتيي ئياارةي , ئةوةي خاكي كوردستانة و جيا ناكرَينةوة لةبةر
دةبَي ئةو , ناوبراودا هاتوون كة لةياساي, لةو مافانة رازي ببني كةمرتمومكني نيية ئَينة بة , مافةكاني ميللةتي كوردة

 .بضنة ناو دةستووري هةميشةيي اَيرادةوة خؤيانمافانة وةكو 
دةستوور دةبَي بة , لة داَرشتين دا بةشاار بن توَيذةكانهةنطاوَيكي طةورةية و ثَيويستة هةموو ضني و  دةستوور

 .تي ثَيوة ديار بَي ئةوةي ناسنامةي اَيرادي فياراَلي دميوكرا بؤ, رَيككةوتن و تةوافو  بَي 
هةروةها كار دةكةين بؤ ئةوةي , بؤ درَيذ دةكةين دؤستايةتيانرَي  لةسةرجةم وآلتاني دراوسَي دةطرين و دةس   ئَينة

 دةكةينئةمة هةلو دةرفةتَيكي باشة و داوا , لة يةكاي طرتن و دؤستايةتي دامةزرَينني رَي باشرتين ثةيوةناي و 
ئةوان وةرنادةين و  ناوخؤيئَينة دةس  لة كاروباري ,   و بؤ هةرَيني كوردستانئةوانيش هاوكاربن بؤ اَيرا

ئَينة سوثاسي ئةو دراوسَييانةدةكةين كة لةكاتي , وةرنةدةنئومَياةوارين ئةوانيش دةس  لة كاروباري ناوخؤي ئَينة 
 .َيذ كردينبؤ ميللةتي ئَينة كردةوةو دةس  يارمةتيان بؤ در باوةشيانلَيقةومان و كارةساتاا 

برايامنان دَلنيا دةكةينةوة كةوا دَ  و درةوومنان , دابةشكراوةكة بةسةر وآلتاني دراوسَي , نةتةوةي كوردةوة لةبارةي
ئةمَرؤ باوي , مافةكانيانهيوادارين ثةنا بؤ شَيوازي سةردةمانة ببةن لة داواكردني , ئازارةكانيانة ولةطةَ  ئةوان و ئَيش 
بةهةمان شَيوةش هيوادارين ئةو وآلتانة طوَي لة , دواوةية بةمة بؤ كورد تةنها زةرةرو ماَلوَيراني ئة, زةبروزةنط نةماوة

 مايةيهيوادارم ئةو بَرواو متنانةيةي كة بة من دراوة بيَب بة . لةطةَلاا بكةن دايةلؤطيانداواي براكامنان بطرن و 
لة هةموو ثاية و ثلةيةك طرنطرتو  ثَيشنةرطايةتيَيم بؤ من راستيتان ثَي بَل, يةكَري ي و يةكهةَلوَيس  ميللةتةكةمان

سةرؤكي هةرَينيش دامةزراوةيةكي ترة , موئةسةسات و دامةزراوةين دانانيبةآلم ئةمَرؤ ئَينة خةريكي , ثريؤزترة
نة زؤر بة ئَي دةبَيبَيطومان , طةورة دةبَي كة رؤَلَيكي متةوازع بؤ خ مةتي ئَيوة بطَيَرم شانازييةكي, لةكوردستاناا
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لةطةَ  , و لة ئةولةوياتي كارةكاني ئَينةدابَي  بَرؤينجاييةوتةوة بةرةو دامةزراناني موئةسةساتي دةستووري وياسايي 
 ياساييشؤَرشطَيَري لة اليةك و ثَيويس  دامةزراناني ئياارةيةكي هاوضةرخ و  كؤمةآليةتيلةبةرضاوطرتين ئيلتي اماتي 
 .و دستووري لةاليةكي ترةوة

, لةوة تَيطةيشتووم بةرخؤدان تاكة رَيطةية بؤ  يان كراوةتةوةكة هةر كة ضاو , خؤم ثةروةردةي دوتاخبانةيةكم نم
دةنارةي  بينييَبهةر كاتَي ثةتَيكم , زجنريو كؤتي دةس  و ثَيي تَيكؤشةرَيكم هاتؤتةوة بري بينييَبهةركاتَي زجنريَيكم 

رووباري ئاراسم هاتؤتةوة بري كة ثَيشنةرطةي  بينييَبهةر رووبارَيكم  ,دارةمانَيكي لة سَياارةدراوم بريكةوتؤتةوة
نةمرةوة ضةكم هةَلطرت وا دةزامن  بارزانييرؤ ةي كة بووم بة ثَيشنةرطة و لةدواي  ئةو,  كوردستان خؤي لَيااوة

ئةمةش هةرة , و ثؤستة وةردةطرم بؤ ئةوةي خ مةتَيكي ئَيوة بكةم ئةمو ئَيستاش كة  تطةورةترين شانازيم بةركةو
دةس   لةورؤ انةدا. بؤ من ئةطةر بؤ خ مةتي ئَيوة نة بَي هيض مةبةس  ترم نيية ثيًَشنةرطايةتييةدرَيذةثَيااني 

بريوباوةَر طؤَرينةوة و درةنط بة ئةجنام  هؤيهةناَيك جار بة , دةكرَي بة ثَيكةوةناني حكومةتي هةرَيني كوردستان
ثَييان واية كاتَي , ناحةزان خةون دةبينن,  ياني دميوكراسييةتة سروش ة ئةم, طةيشة كارةكان دوا دةكةون

بؤ ئَينة دةنااةت و , ديئيرت ئَينة لَيكرتازاوين با دَلنيابن ئةوخةونانة جارَيكي تر نايةتةوة , دةكةوَي دوابةيةكطةيشة 
ينةوةي بؤضوون دةبَي  لةطةَ  براي راوَيذ و طؤَر بةدَلنياش بن كةوا هةموو شتَيك , بَرواي ميللةتي خؤمان طرنطة

يةكرت  بةبَيبة ثَيضةوانةوة ئَينة . ئةو لة بةغااو من لَيرة ئاطامان لةيةكرت نةبَي وةنةبَي, بةَرَي م جةنابي مام جال 
بن و هاوئاهةنطيان لةطةَ  ح بةكاني تر  ن يكهةروةها سةركراديةتي هةردوو ح بيش دةبَي لةيةكةوة , هةنطاو نانَيني

ئَينة وةكو ميللةتي . ضةثةَ  خبرَيتة ئةو نَيوانة و ماَ  لةكورد تَيك بااتةوة دةس   و دةبَي نةشهَيَلني جارَيكي تر هةبَي
ئَينةدابوون بؤ رووخانان و  ميللةتيسوثاسي سةرؤكي ئةمريكا بةَرَي  جورج بوش و طةلي ئةمريكا دةكةين لةطةَ   كورد

دووثاتيشي , هةرطي  ئةم بَريارة بوَيرانةي ئةوان لةبري ناكةين ئَينة, تاتؤريرزطاربوون لة دَرناانةترين ر َيني ديك
 .دميوكراتدةبني لة رووبةَرووبوونةوةي تريؤر و لة دروستكردني اَيرادي فياراَ  و  بةيةكةوةدةكةينةوة هةر 

, سي وآلتاني هاوثةميان دةكةينو طةلي بةريتانيا و سوثا بَلَيرسوثاسي سةرؤك وةزيراني بةريتانيا بةَرَي  توني  هةروةها
هةولَير , بةزَينهةولَيري دَيرين و ديكتاتؤر , طةرمي خةَلكي تَيكؤشةري هةولَيريش بكةم سوثاسَيكيلَيرةدا حةز دةكةم 

زؤر جار ئيجرائاتي ئةمين و رَيطةوبان طرتن  ئةمةشسةرةَراي , بةردةوامة لة دوربانياان و تةحةمولَيكي زؤريشي هةية
 .من سوثاسيان دةكةم و داواي لَيبوردنيان لَي دةكةم, بؤيانرباري طرف  و زةدةتي دةبَي بةسة
بذي اَيرادي فياراَ  و , رزطاري و ئازادي اَيرا  و كوردستان رَيطايطةرمرتين سآلو بؤ طياني ثاكي شةهيااني  لةكؤتايياا
 .كورد و اةرةب و توركنان و كلا و ئاشووري برايةتيبذي , دميوكرات

 :سةرؤكي ئةجنومةن  بةَرَي
زؤر سوثاس جةنابي كاك مسعود سةرؤكي هةرَيني كوردستان بؤ ئةو وتة بةنرخة كة دةشَي بكرَيتة بةرنامةي 

ئومَيا دةكةين بة هةوَ  و كؤششي هةموو دَلسؤزاني طةلةكةمان ئةم , حكومةتي يةكطرتووي ضاوةَروانكراوي كوردستان
مانة لةبةرنامةي هةَلبذاردناا يةكةم خاَ  بووة كة واامان داوةتة كؤمةآلني حكومةتة يةكطرتووة كة ئاواتَيكي طةلةكة

خةَلكي كوردستان ئةم دوو ئياارةية يةكبطرَيتةوة لةبةر رؤشنايي ئةو ثرنسيث و بنةمايانةي كة لة وتارة بةنرخةكةياا 
, ةمان ضاوةَرواني دةكاتبؤ ئةوةي ئةو كؤمةَلطايةي كة ميللةتةك, ئاما ةي ثَيكرد بة زووترين كات يةكبطرَي 

لة كؤتايياا و ثَيش , رَي  طرتن لة ياسا و مايف مرؤظ بضةسثَي , كؤمةَلطايةك لةسةر بنةماي ياسا وكؤمةَلطةي مةدةني
ثاش سروودةكة داوا لة ئةنااماني بةَرَي  دةكةين و , ئةوةي كؤتايي بة ئةم دانيشتنة بَينني بة سروودي ئةي رةديب

 .سوثاستان دةكةم, انن لةم ثةرلةمانةئةوانةي كة لَيرة ميو
 

 اانان رشاد م  (              كنا  كةركووكي.د) فرس  ادا ابااللة              حمنا دادر اباا           
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي    جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي      سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     

 اَيرا  -اَيرا                        كوردستاني  -اَيرا                           كوردستاني  –كوردستاني            
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 (6)شتين ذمارة ؤتؤكؤلي دانيثر
 06/6/2115ثَينج شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيذرا     06/6/2115ي سةر لة بةياني رؤ ي ثَينج شةممة رَيكةوتي (01)كاتذمَير 
كذةما   . د)بذة ئامذادةبووني بذةَرَي  حمنذا دذادر ابذاا       , بة سذةرؤكايةتي بذةَرَي  اذانان رشذاد م ذ  سذةرؤكي ئةجنومذةن و       

ي خذولي دووةمذي   (6)دانيشذتين  مذارة  , بذةَرَي  فرسذ  ادذا ابذاا  سذكرتَيري ئةجنومذةن      , جَيطري سذةرؤك و ( كةركووكي
 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي , هةَلبذاردن
 :بةرنامةي كار

ي ئةجنومذةني  0992ي هذةمواركراوي سذاَلي   (0)لذة ثَيذَرؤي نذاوخؤي  مذارة     ( 21)ي مذاددة  (0)بة ثَيي حوكنذةكاني بَرطذة   
ي خذولي  (6)دةستةي سذةرؤكايةتي ئةجنومذةن بَريذاري دا بةرنامذةي كذاري دانيشذتين  مذارة        , يشتنانيي كوردستاني اَيرا ن

 :دا بةم شَيوةية بَي  06/6/2115ي سةر لةبةياني رؤ ي ثَينج شةممة رَيكةوتي (01)دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري 
ناسراو بة ( دا اباا  حمنود)ئةناامي هةَلبذَيردراو رَي دار  بةرضاوخستين داواي رةزامةناي لةسةر ئةوةي كة -0

 .و سوَيناي ياسايي خبوات( دادر ا ي )كاك بةَلَين خبرَيتة جَيطاي ئةناامي خؤكَيشاو رَي دار 
 (.سوارة حمنا امني)سوَينا خواردني ياسايي ئةناامي هةَلبذَيردراو رَي دار  -2
 .يشةييةكان كة ئةجنومةن دةنطي لةسةر بااتبةرضاوخستين ثَيكهاتةي ليذنة هةم-3
بةرضاوخستين داواكاريي ئةنااماني ثةرلةمان بؤ ط توطؤ كردني مةسةلةي دةس  ثَيبةرداني ثؤليسةكاني ثارَي طاي  -4

 .كةركووك

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
ي هةموار (0)لة ثَيَرةوي ناوخؤي  مارة( 21)ي ماددة(0)بَرطةبةرنامةي كار بةثَيي حوكني , بةناوي طةلي كوردستان

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي , ي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 0992كراو ساَلي 
رَيكةوتي ي ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي ثَينج شةممة (01)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (6)كاري دانيشتين  مارة 

 :دا بةم شَيوةي خوارةوة بَي 06/6/2115
ناسراو ( دا اباا  حمنود)بةرضاوخستين داواي رةزامةناي لةسةر ئةوةي كة ئةناامي هةَلبذَيردراو رَي دار  -0

 .و سوَيناي ياسايي خبوات( دادر ا ي )بة كاك بةَلَين خبرَيتة جَيطاي ئةناامي خؤ كَيشاو رَي دار 
 (.سوارة حمنا امني)ايي ئةناامي هةَلبذَيردراو رَي دار سوَينا خواردني ياس -2

 .بةرضاوخستين ثَيكهاتةي ليذنة هةميشةييةكان كة ئةجنومةن دةنطي لةسةر باات -3

بةرضاوخستين داوا كاريي ئةنااماني ثةرلةمان بؤ ط توطؤ كردني مةسةلةي دةس  ثَيبةرداني ثؤليسةكاني  -4
 .ثارَي طاي كةركووك

ئةطةر يةكَيكي كؤن لة ئةناامَي  نةما بواية , داخيلي ثةرلةمان هي خؤمان لةسةر ئةساسي ليس ديارة بةثَيي ني امي 
ليس  ح بةكة و خؤي بؤي هةبوو دةس  نيشاني يةكَيكي تر بكات لة زميين ئةوانةي , ح بةكةي راي بكَيشا بواية

بةاَلم هةناَيك ئي افاتي بةسةردا , ماوةئةو مةباةئة بة نيسبةت خؤمان وةكو خؤي , بةشااريان كردووة لة هةَلبذاردن
لةبةر رؤشنايي ئةو , ئَينة ثابةناين بةو تةاليناتة, هاتووة بةثَيي تةاليناتي ليذنةي بااَلي هةَلبذاردن لة بةغاا

 ,ني امي داخيلي خؤمان و, بةاَلم تةبيعي ديسان لةبةر رؤشنايي بَرياري كؤني خؤمان, تةاليناتة هةَلبذاردن ئةجنام دراوة
لَيرة ثَيويس  بة بَريارَيكي , دةبَي  بَرياري لةسةر باةين, رةضاو كردني ئةو تةاليناتانةي كة لة بةغااوة دةرضووة
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يةك كورسيان دراوةتَي , ليس  زةدةتكَيشان ليستَيك بووة هةَلبذاردنيان كردووة, لةبةر رؤشنايي ئةو دوو شتة, ئَيوةية
, لةبةر ئةوةي ئيشي هةبوو خؤي لَي كَيشاوة, بوو( كاك دادر اةزي )بوون لةوانة  ئةم كورسية  مارةيةكيان, لة ثةرلةمان

نووسراويان نووسيووة بؤ ئَينة شةرحي كردووة , (بةَلَين)كة ناسراوة بة كاك , ة(دة اباا  حمنود)دووةميان كاك 
ئةطينا مةرج , بؤ تةدوية كردنة كة ئةويش, هةروةها نووسراوي كؤميسيؤني بااَلشي هَيناوة, هؤيةكاني خؤ راكَيشاني

بةنيسبةت ئةوانةوة هيض , ئةويش دةس  نيشاني ئةوة دةكات, نيية بؤ ئةوة بَية بةثَيي تةالينات و ئةوانة
, هةم لةطةَ  تةاليناتي طوجناوي ثةرلةمانة, ضونكة هةم ح بةكة خؤي دةس  نيشاني كردووةو, كَيشةيةكنان نيية

هةم هي , بؤية داوا دةكةم موافةدةت بكةن لةبةر رؤشنايي ئةو دوو تةاليناتة, طوجنَيةلةطةَ  ني امي داخيلي خؤمان دة
, ناوي كاك دادر اةزي  كة يةكةم ناوة دةمينَي  لة ليستةكة, هةم هي ح بةكةشة, هةم هي كؤميسيؤني بااَلية, خؤمانة و

ئةو ببَي  بة ئةناام لةسةر ليس  , طايخبرَيتة جَي( دا اباا  حمنود)دووةم بةثَيي ئةو تةاليناتة كة دةكاتة 
ئةو بةَرَي انةي , زؤر سوثاس, تكا لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم ئةوةي موافيقة دةس  بةرز بكاتةوة, زةدةتكَيشان
لةو , بوو بة ئةناامي ثةرلةمان( دا اباا  حمنود)كةواتة كاك , زؤر سوثاس, دةستيان بةرز بكةنةةوة, موافيق نني

لةسةر سةفةرَيكي بة ثةلة , بةاَلم لةبةر ئةوةي بَريار بوو ثَيش ضةنا رؤ َيك ئةجنام بارَية, كة سوَينا دةخواتن كاتةي
ديارة , دةتوانَي  سوَيناةكة خبوات بَريارةكة هةر هةية, بؤ هةر كاتَيك كة هات, سوَينا خواردنةكةي دوا دةخرَي , بوو

, يناتَيكي دةديق تر دابنَيني لةسةر ليس  نيشتنانيي دميوكراتي كوردستانبؤ ئةوةي تةال, رؤ َيكي تر تةرخان دةكةين
كة ثَيكهاتبوو لة ثارتي دميوكراتي كوردستان و يةكَي  نيشتنانيي كوردستان و يةكطرتووي ئيسالمي و ح بي شيواي و 

ئةمة تؤزَي تةاليناتي , سؤشياليس  و ح بي نةتةوةيي و فالحني و موستةديل و برا توركنانةكان و كلا و ئاشووري
ئةو حةوتة يةكَي  و ثارتي , ئةناامي ئيحتيات ماوة( 7), كةس لةو ليستة بردوويةتيةوة( 014)ديارة , وردي دةوَي 

لةبةر , بؤ ئةوةي ح بةكاني تر زةرةر نةكةن, ناوي دوايي خؤيان بن( 01)وةخ  خؤي بَريارناا لةنَيوان خؤياناا 
ئةو , بؤية يةاين هةرضةناة مةسةلةيةكي تةبيعيية مةنتيقي تَيااية, يةكَي  و ثارتيية ناوةي كة ماوة( 7)ئةوةي ئةو 

ئةو حةوت ناوة خؤيان بؤيان هةية دةس  , يان طؤَرانكاري كرد, حةوت ناوة يةكَي  و ثارتي ئةطةر ئةناامَيكيان نةهات
ئةطةر , ئةوةي لة ح بةكاني تر, ووةنيشاني رةدم يةكي خؤيان بكةن بَيتة ناو ثةرلةمان لة جياتي ئةوةي نةهات

ئينشائةَلاَل سةبةبي هةر , ئينشائةَلاَل سةبةبي ناخؤش نابَية, لةبةر هةر سةبةبَيك بَي , كورسيةكيان نةما لة ثةرلةمان
, ي توركنان, ي ح بي شيواي, ي يةكطرتووي ئيسالمي, واتا ثَر ناكرَيتةوة, خَير دةبَية كورسيةكةيان بةتاَ  دةمَينَي 
ئةوة دروسترتة لة جياتي ئةوةي بَلَي  ئةطةر ئةوانيش رؤيشة يةكَي  و , لةبةر ئةوةي ئيحتياتيان لة ليستةكةدا نيية

بؤية ئَينة لةنَيواني خؤماناا , بةاَلم ليستَيكة بةو تةفصيالتة, راستة يةك ليستة, ثارتي كورسيةكاني ئةوانيش خبؤن
لةو حةوت , ئةطةر غياب هةبوو لة ثارتي بوو غيابةكة, ثارتي و يةكَي  تةنيا لة ئةنااماني, ثَيشرتيش بامسان كرد

غياب هةبوو لة يةكَي  يةكَيك لة ئيحتياتي يةكَي  دَي  دةبَيتة , ئيحتياتةي يةكةم ئيحتياتي ثارتي دَي  دةبَيتة ئةناام
زؤر لة برادةراني , ةمان كردووةيان دوو مانط ثَيشرت مونادةش, ئةوةش تةبعةن بة راثرسيين مانطَيك ثَيشرت, ئةناام

بةاَلم دوايَي طوتيان ئةمة بةناة بة بَرياري , ئةوانيش هةر بةو بؤضوونة بوونة, ليذنةي بااَلش ثرسيارمان كردووة
رةنطة , من ثَيم واية ئةطةر نةشيكةينة تةالينات بَريارَيكنان هةبَي , يةاين لَيرةدا دةبَي  دةراري لَي باةين, خؤتان

, لةبةر رؤشنايي تَيطةيشتين ئةو تةاليناتانةي ئةجنومةني بااَل و ني امي داخيلي خؤمان, اَلةت بَيتة ثَيشةوةيةك دوو ح
بؤ ئةوةي ئَينة وةكو سةرؤكايةتي بتوانني ضارةسةري ئةو , ئةطةر ئةو شتةي من باسم كرد ثَيتان باش بَية

ئةطةر خستنانة , ةو شةَرحةماناا لة دانيشتنَيكي تردابةس ئ, لةبةر ئةوةي نةماخستؤتة بةرنامة, كةموكوَريانة بكةين
 .ئينجا ئةو وةختة ئةطةر كةسَيك تَيبينيةكي هةبوو مونادةشةي دةكةين, بةرنامة

داواي لَي دةكةين , كة لَيرة نةبوو نةيتواني سوَينا خبوات, (سوارة حمنا امني)ئةناامي ثةرلةماني هةَلبذَيردراو كاك 
 .با ب ةرمووَي , ثةرلةمان خبواتنسوَيناي ياسايي ئةناامي 

 :بةَرَي  سوارة حمنا امني دا رشيا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن



 064 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
م سوَينا بة يةزداني مةزن ثارَي طاري لة يةكَي  طة  و خاكي كوردستان و بةر ةوةنايية (سوارة حمنا امني)من 

 .بااَلكاني بكةم
 :ومةنئةجنسةرؤكي  بةَرَي 

ئومَيا دةكةم , ثريؤزبايي لة ثةرلةمان و ئَيوةي بةَرَي ي ثةرلةمان و لة كاك سوارة حمةمةد ئةمني دةكةم
 .ثةرلةمانةكةمان و دانيشتنةكةمان و مونادةشةكامنان دةوَلةمةنا بكات

 .طي لةسةر بااتلة بةرنامةي كار بةرضاو خستين ثَيكهاتةي ليذنة هةميشةييةكان كة ئةجنومةن دةن: خاَلي سَييةم
, رةنطة ضةنا ليذنةيةكيش كة ثَيويستة ني امي داخيلي بطؤَرَينن, ليذنةمان هةية كة دةبَي  تةشكيلي بكةين( 04)ئَينة 

بؤ ئةوةي كارةكامنان , ليذنةية بؤ ئةو ماوةية دةس  نيشان دةكةين( 04)ئَينة ئَيستا ئةو , ئةوانيش تةشكيل بكةين
ي , ضونكة دةبَي  ثَياا بضينةوة لةبةر رؤشنايي يةكطرتين هةردوو حكومةت, ني ئةوة كاتييةدةتوانني بَلَي, رانةوةستَي 

لةبةر رؤشنايي , ئةناامان ضؤن دابةش بكرَين, ثَيويس  بة ي ليذنةيةكي تر دةكات و, وةزارةتَيكي تازة دروس  دةبَية
بةثَيي ئيختيصاصاتي خؤي و رةغبةتي , هةر يةكة رةغبةتي خؤي نووسيووة, ئةو ئيستينارةيةي تةداميتان كردووةو

يةاين رةنطة يةك دوو , ئَينة رةضاوي ئةوةمان كردووة بة دةرةجة يةك, خؤي داواي كردووة لةو ليذنانة دابنرَين
ئَينةش , كةس لةو ليذنة دانةنراوة, لةبةر ليذنةيةك ثَيااويس  هةبووة, طؤَرانكاريةكي بةسيتنان كرد بَي 

بةثَيي %( 99)لة , %(98)ئةطةر نا ئَينة تةدريبةن لة , زياتر بَي %( 2)باوةَر ناكةم ئةوة لة , اوةئيختيصاصَيكنان  هَين
بؤ , ديارة ليذنةي كاروباري ياسايي ثَيشرت بة ثةلة ئةجنام درا, رةغةبات و ليس  ئَيوة لة ليذنةكامنان موَرااات كردووة
تةنيا , بةاَلم تةواو بووة, ئةو ليذنةية دةخيوَيننةوة, واو بكةينئةوةي رانةوةستني و ياساي هةَلبذاردني سةرؤكايةتي تة

جامباز و كاك نوري تاَلةباني و كاك اةباوَلكةريم ئةبو بةكر و  طارقكاك شَيروان حةياةري و كاك )يةك ش  هةية 
ايا بةزاز و كاك حمةمةد صاحل ئيسناايل و كاك اةوني كةما  سة خضركاك دلَير حمةمةد شةريف و كاك دادر سةايا 

, رةغبةتي خؤي, ئةويش لةبةر تةاليقي خؤي داواي كرد, و كاك خةليل ئيرباهيم حمةمةد و خاتوو خةمان زرار ئةسعةد
من بؤ يةكةم جارة , بضَيتة ليذنةي ثةيوةناييةكان, ئَيستاش لةسةر رةغبةتي خؤي داوا دةكات لةو ليذنةية دةربضَية

حةز دةكةم ئةوةش ب انن , بةاَلم دةخيةينة رةئي ئَيوةش يةكةم جار, بووئَينة وةكو سةرؤكايةتي موافةدةمان كرد 
موبةريَراتَيكي بةدووةتي , ئةطةر وةجة نةزةَرَيكي بةدووةتي نةبَي , يةكَيك لةسةر رةغبةتي خؤي دةضَيتة ليذنةيةك

نةشياةزاني , ارةزايي نةبوولةبةر ئةوةي ش, ئةو جارة ئيستيسنائةن موافةدتنان كرد, نابَي  داواي طؤَرين بكات, نةبَي 
بةاَلم لةبةر رؤشنايي ثَر , بؤية طؤَرانكاريةكةمان موافةدةت كرد, كام ليذنة لةطةَ  كةفائةتي خؤي زياتر دةطوجنَية

 .كاك اومسان فةرموو, طؤَرانكاري نابَي , ئةطةر موبةريَراتَيكي بةدووةت نةبَي , كردنةوةي ئيستيناَرةكان
 :دادراباا   عثمان بةَرَي 
  .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

( 27)دةبَي  ثةرلةمانيش , وةزارةت دةبَي ( 27)بةثَيي تةشكيلةي حكومةتي يةكطرتوو , ديارة دروس  كردني ليذنةكان
مةسةلةي داناني ليذنةكان ديارة مةسةلةي تةوافو  لةبةر ضاو بطريَي  لةسةر مةسةلةي / دوو, ليذنة دابنَي 
ئينجا لَيرة بيخةينة دةنطاان , شنيار دةكةم مةسةلةي ليذنةكان بَرَيكي تر دانيشتين لةسةر بكرَي بؤية ثَي, وةزارةتةكان

 .سوثاس, و
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ضونكة ئَينة كة لةو ليذنانة دادةنَيني دةهاتينة سةر طوتن كة , بةاَلم ثةلةت كرد, ئةطةر راوةستا باي تَيبينيةكةت نةدةدا
بؤ ئةوةي ب انني ضةنا ليذنةي ترمان , لةبةر ئةوةي ضاوةَروان دةكةين, مودةريرةكةي بؤ دانانَينيسةرؤك و جَيطر و 

ضونكة ئةطةر تةوافو  نةبَي  ئيشي ليذنةكان , ئةو كاتة لةبةر رؤشنايي ئةوة بة تةئكيا بة تةوافو  دةبَي , ثَيويستة
, رؤكايةتي ليذنةكانيش دةبَي  دوو ش  موالحةزة بكةينهةتا بؤ سة, ئَينة دةبَي  موالحةزةي ئةوة بكةين, باش ناَروات

يان زياتر لة , يان ليذنةيةك, بةشيان هةبَية لة سةرؤكي, هةموو ثَيكهاتةكاني ئةو ثةرلةمانة/ دووش, كةفائةت/ يةك
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طا هةَلبذاردن بةَلَي راستة لة زؤر جَي, ئةمة بة تةئكيا دةبَي  بة تةوافو  بَي , لة مودةريرَيك, لة جَيطرَيك, ليذنةيةك
بؤ ئةوةي هةموو , هةموو اليةنَيكة, ثةرلةمانةكة جؤراو جؤرة, مادام موتةداريبة كةفائاتةكةو, بةس كةفائةت, طرنطة

بةاَلم داناني ليذنةكان نابَي  راوةستني , اليةك ضاالك بن و دةوري خؤيان ببينن و بة تةئكيا دةبَي  بة تةوافو  بَي 
لة ئَيستاوة دةبَي  ليذنةكان لةنَيوان , وةزارةت و( 27)ياخود دةبَيتة , شكيل دةبَي لةسةر ئةوةي حكومةت كةي تة

ي دةتوانني تاوةكو ئةو حكومةتة يةكطرتووة يةك دةطرَية , خؤيان دانيشن و مونادةشة بكةن و تَيبطةن دةوريان ضية
لةبةر ئةوةي ئةوة دةخةمة دةنطاانةوة كة  ,ي لة سلَيناني, دةوري خؤيان ببينن ي لة هةولَير, ناكرَي  بَي ئيش بن و, و

بؤ ئةوةي ليذنةي ياسايي تةواو , لة ليذنةي ياسايي( خةمان زرار ئةسعةد)بضَيتة جَيطاي ( كةريم بةحري دؤس )كاك 
 .ئةمةشيان تةواو, باشة بة كؤي دةنط وةرطريا, ئةطةر موافيقن دةستان بةرز بكةنةوة, بَيتةوة

خاتوو , خاتوو ضرؤ اةلي دة ئةمني, دلَير ئيسناايل حةدي. د) ابووري ثَيك هاتووة لة ليذنةي كاروباري دارايي و ئ
كاك زرار , كاك رةفعةت اةباوَلاَل, كاك ئةدهةم بارزاني, كاك هيوا سابري ئةدةد, ثةخشان اةباوَلاَل حوسَين زةنطنة

بةثَيي , سة لة ليذنةي دارايي و ئابوورينيئةو نؤ كة, كاك ئيحسان اةباوَلاَل داسم, كاك بارزان حمةمةد دادر, تاهري
 .بةثَيي ثسثؤَري ئيحتياجي خؤمان, رةغبةتي خؤيان و

 :حمنا حاجي حمنود بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بة رةئي من ليذنةي ئاوارةو , لةناو ليذنةكاناا دوو ليذنةي ترمان ثَيويستة, ثَيش ئةوةي باسي ليذنةكان بكرَي 
مومكينة باسي ئةوة بكرَي  , ضونكة كاري ئَينة فياراَلية, ليذنةي بةدوا داضووني فياراَلي, انة ونيشتةجَي كة نين
يان دةبَي  ئةوةشي بؤ ئي افة , بةاَلم ليذنةي ياساييةكة دةبَي  مَيذوويي و جوطرافيشي تَياا بَي , ليذنةي ياساييةكة

, ئةطةر ئةمَرؤ بة رةغبةت بَي  و, ةر ئةو خاَلةش هةبَي بةس ه, يان دةبَي  ليذنةيةكي بةدوا داضوون هةبَي , بكرَي 
 .زؤر سوثاس, ئةمَرؤ بتوانن هةر كةسَي لة ليذنةيةك بَي  و داواي ليذنةي تر بكات خراث نيية ئةمَرؤ

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ةاايل كردني ني امي كا هاتينة سةر ت, بةاَلم ئَينة ئةو ثَيشنيارةت لةو كاتة ال دةدةين, زؤر سوثاس كاك حمةمةد

ليذنةش ( 05)ئةطةر بيكةينة , ليذنةي تَيااية( 04), ضونكة ئَينة بةثَيي ني امي داخيلي ثةرلةمان دةَرؤين, داخيلي
, ئَينة ضاوةَروان دةكةين بةطوَيرةي ئةو وةزارةتانةي كة تازة تةشكيل دةبَي , ثَيويس  بة تةاايلي ئةو ني امة هةية

, بَيجطة لةوانةش ثَيويستينان بة ليذنةيةك هةية بؤ بةدوا داضوون و ئةوانة, ثَيشنيارة بكرَي ئةو وةخ  دةكرَي  ئةو 
كاك , كاك حمةمةد واب امن خؤت ئيستيناَرةت ثَر نةكردؤتةوة بؤ هيض ليذنةيةك, سَي كةس ناويان نةنووسيووة

ن لة ليذنةي ثةروةردةم داناوي بةو بةاَلم م, سوهام خانيش ثَري نةكردؤتةوة, اومسانيش واب امن ثَري نةكرؤتةوة
كاك , ئةطةر موافيقن دةستان بةرز بكةنةوة, ئةو نؤ ناوةم خوَيناةوة لة ليذنةي دارايي و ئابووريني, ئيعتيباَرةي خةبريي

 .ئةدهةم تَيبيين هةية فةرموو
 :ادا بارزاني عثمانادهم  بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ثاشي من برايَي  مة , كة سةرَي بةرايَي من داوا ليذنا ياسايي كرد, ي ئةو ئيقرتاحةي دوَي دووناظَي من لةو ليذنة داهاتة
, من ثَيم خؤشة كة ناظَي من لةظَي ليذنا بَيتة هةلطرتن, ناصح ظَي تةصحيح بكات. لة ثةرلةمانَي دا ئاخافتَيك لةوة د
 .سوثاس, بَية داوا دكةم ليذنا ثَيشنةرطةي, ليذنا ديكة من طوتي ثَيشنيار كرد

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
لةو ليذنةيةو لةوَيش ناوت , جةناب  لة ليذنةي ثَيشنةرطةش ناوت هةية, خؤي ئةناامَيك بؤي هةية لة دوو ليذنة بَية

 هةموو, ئةطةر خاَلي ني امة, (27)واب امن دةبَي  ئةوةش بطؤَرين كة بووة , دةكرَية لة دوو ليذنة ناوت هةبَي , هةية
 .رةغبةتَيك شةرت نيية وةربطريَية

 :بةَرَي  بارزان حمنا دادر
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 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ضونكة , بةس ناوم نةهاتووة, من ناوي خؤم لة ليذنةي مايف مرؤظ و ثَيشنةرطة نووسي بوو, من هةر ثَيشنةرطة بوومة

 .من هةر ثَيشنةرطة بوومة ئيختيصاصي ترم نيية
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ليذنةي , ناوي كاك بارزان لة ليذنةي دارايي و ئابووري رةش دةكةينةوة, مومكينة لة ئيستيناَرة دةديق  نةنووسي بَي 
لةبةر ئةوة بؤ ئةو هةش  كةسة , ئةو نؤ كةسة بَيجطة لة بارزان حمةمةد دادر, دارايي و ئابووري بووة هةش  كةس

ضونكة ئةطةر ضوار بة , طرنط نيية, بة كؤي دةنط وةرطريا, سوثاس زؤر, تكاية ئةوةي موافيقة دةستيان بةرز بكةنةوة
كاك , ئةطةر تاك بَي  ئةوجا موشكيلة بَي , ئةوة دةبَيتة ئةكسةريةت, ضواريش بَية سةرؤكةكة لةطةَ  كوَي بَي 

 .اومسان فةرموو
 :اباا  دادر عثمان بةَرَي 
  .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .ييش دةطرَيتةوةديارة تةوافق ليذنةي ياسا
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

رةضاوي ئةوة دةكةين كة ليذنةي ياسا , بةاَلم كة تةوافودنان كرد لةسةر مةسةلةكاني تر, ليذنةي ياسايي تةواو بووة
كاني ئةو ئيتي ادةي لةوَي كراوةو رةضاو دةكرَية لة شوَينة, بةو شَيوةية لةنَيوان خؤياناا سةرؤكيان هةَلبذاردووة, بَي 

يةاين راوَيذ دةكرَي  لةسةر , لةنَيوان خؤتان ليذنةكان باسي دةكةن, تةبيعي كة بة تةوافودة, تر موَرااات دةكرَي 
با بَلَيني ئةوانةي كورسيان كةم هةية , بةاَلم بؤ حاَلةتَيكي وةكو ئةوها, يةاين خؤي هةَلبذاردن باشرتة, مةسةلةكان

جا ئةوة اةدالةتي , رةنطة يةكَي  و ثارتي هةموو ليذنةكان ببةن, ذاردن بَي خؤ ئةطةر بة هةَلب, حةديان نةخورَية
لةسةر ئةساسي , ضؤن ئَينة داوا دةكةين دميوكراتيةتي بةغاا لةسةر ئةساسي ئةكسةريةت و ئةدليةت نةبَية, تَياا نيية

ناب  لة داراييش نووسراوة بؤ كاك بارزان حمةمةد دادر ناوي جة, ئَيرةش دةبَي  بةم شَيوةية بَي , واديعي بَية
ئَيستا تةواو , ئةو ليستةي كة لةاليةن فراكسيؤنةوة دراوةتة ئَينة ناوي جةنابتيان بؤ يةك ليذنة نووسيووة, مةالومات 

 .بوو
 كاك ئاخري, كاك شوكري صاَلح نَيروةيي, كاك شَيخةَلاَل ئيرباهيم شَيخةَلاَل)ليذنةي كشتوكاَ  و ئاودَيري ثَيك هاتووة لة 

, (كاك رةفعةت اةباوَلاَل, خضركاك تةلعةت , كاك جةميل طةردي, كاك اةباولَرةدان ئةدةد رةزا, جةما  ئةنوةر
 .يةاين كةس نيية موهتةم بَي , حةوت كةسن

رةمةزان . د, فوئاد ئةدةد بابان. د, هالة سوهَيل.د)ليذنةي كاروباري تةناروس  و كؤمةاَليةتي ثَيك هاتووة لة 
ئةو حةوت , (فخرية مستةفا اةلي, ضنار سةاا اةباوَلاَل, صةبرية غةفار, ئاريان خالص شَيخ جةواد. د, ةداناةباولَر

 .بة كؤي دةنط وةرطريا, ئةطةر موافيقن دةستان بةرز بكةنةوة, ناوة بؤ ليذنةي كاروباري تةناروس  و كؤمةاَليةتي
كاك , سلَينان خةليل خضركاك , ناصح غةفور رةمةزان. د)لة ليذنةي ثةيوةناييةكان و كاروباري رؤشنبريي ثَيكهاتووة 

كاك رةشيا كةريم , كاك رؤميؤ حوزةيران نيسان, كاك حمةمةد ئةدةد صاحل, كاك باثري كاميال, غةفور تاهري سةايا
م رةسو  كاك ئارا, كاك سةردار هةركي, خاتوو خةمان زرار ئةسعةد, كاك ئارَي  اةباوَلاَل, كاك حمةمةد حةكيم, رةشيا
كاك ئيحسان اةباوَلاَل , خاتو تاظطة حةمةد اةلي, خاتوو ظيان سلَينان حاجي بةشار, كاك كةرخي نةمجةدين, مامةنا
بؤ ئاطاداري كاك ناصح لةو ليذنةية نابَي  ببَيتة سةرؤكي , (كاك شةهاب اةباوَلاَل, كاك تةلعةت حمةمةد صاَلح, داسم

 .فةرموو, ةر ئيعتيباَري ئةوةي سةرؤكي فراكسيؤني زةرد دةبَي لةب, ئةطةر تةوافوديش هةبَي , ليذنةكة
 :بةَرَي  تاظطة دا الي

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
, ئةوةم ثَي باشة, ئةطةر لةوَي نةمب, من لة ليذنةي كاروباري بةرطري كردن لة مافةكاني ئافرةتيشم نووسيووة, سوثاس

 .ةويشم هةر نووسيووةبةس ئ, ضونكة ناوي خؤم نووسيووة رةغبةتي خؤمة
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 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .بؤ ضةنا ليذنة ناوي خؤت نووسيووة, خاتوو تاظطة تؤ لةنَيوان ئةو دوو ليذنةية كامةيان  ثَي باشرتة

 
 :بةَرَي  تاظطة دا الي

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بؤ هةر دوو ليذنة , دن لة مافةكاني ئافرةتلةطةَ  ليذنةي بةرطري كر, ناوي خؤم لة ليذنةي ثةيوةناييةكان و رؤشنبريي

بةس لة ليذنةي , بةس ئةطةر هاتة سةر رةغبةت ئةطةر لة ليذنةيةكي تر مب موشكيلة نيية, ناوي خؤم نووسيووة
ةوة لة مةسةلةي ئافرةت و دي اع لة مايف 0982بةرطري كردن لة مافةكاني ئافرةت بة حوكني ئةوةي من لة ساَلي 

 .لةو ليذنةية دامب باشة, ئافرةت ئيش دةكةم
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

لة ليذنةي رؤشنبريي ناوةكةت رةش , ببوورة هةرضةناة ليذنةي ثةيوةناييةكان لة ليذنةي رؤشنبريي زؤرترة
 لةوَي ئةطةر, باشة ئَينة نايطؤَرين دةيهَيَلينةوة, دةشكرَي  لة هةردوو ليذنة بي , دةكةينةوةو دةخةينة ليذنةي ئافرةتان

 .فةرموو, مةجا  هةبَية ئي افةي دةكةين
 :طةالوَيذ شابا ججي بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .كةضي ئَيستا ناوةكةم دانةبةزيوة, من داواي ليذنةي ثةيوةناييةكامن كرد بوو
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 ليذنةي شارةواني  نةنووسيووة؟
 :طةالوَيذ شابا ججي بةَرَي 
 .ئةجنومةنكي سةرؤ بةَرَي 

 .ليذنةي ثةيوةناييةكان و شارةوانيم نووسيووة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بؤية لةوَيش ئي افةمان , خاتوو طةالوَيذ شابا لةبةر رؤشنايي ئةوةي لة ليذنةي ثةيوةناييةكاناا كةسي وةكو خؤت نيية
بؤ ئةوةي ثَيكهاتةكة , ؤرةكة هةبَيةهةر بؤ ئةوةي جؤراو ج, ضونكة ناوت لة ليذنةي شارةوانيش هاتووة, كردووي

بؤ ئةوةي ئةو , ئةطةر نا بةثَيي ئيختيصاص بَي  ليذنةي شارةواني جَيطاي تؤية, بؤية ئي افةمان كرد, تةوافودي بَي 
 .فةرموو, اليةنانة ثَر بكةينةوة

 :ا الاين سليم خاياا بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بةاَلم من ناوي خؤم بؤ ليذنةي ثةيوةناييةكان و , دةرنةضووة لة دوو ليذنة دامةوا ب امن بة ئارةزووي خؤم ناوم 
, ئةناامي يةكَي  نووسةري كورد و, ضونكة من لة ثَيشةوة سةرؤكي تةحريري موجةلة بووم, رؤشنبريي نووسيووة

, ةزووي خؤم نووسي بووئةو ليذنةي بة ئار, هةروةها نووسةريشم, هةروةها موئلي يشم, ئةناامي رؤ نامةنووسيش بووم
 .سوثاس, ئةويش دةرنةضووة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ئةطةر نا دةبَي  كاك ناصح , بةاَلم تةوافودةكةمان لةو ليستةي تؤ هةي سَي برادةر دانراوة, راستة زؤر سوثاس  دةكةين

بؤ , وةتان يةك ال بكردابايةكاكة دةزاني ضؤنة دةبواية لة فراكسيؤني خؤتان ئة, خؤشي لَيرة نيية, رةش بكةينةوة
, ئينجا كاك ناصح ناوي خؤي نووسيووة, ئةوةي فراكسيؤن بيطوتبواية ئَينة ئةو سَي كةسةمان دةوَية لةو ايالداتة

 .فةرموو, دةسةاَلتي ئةوةشم نيية, لَيرةش نيية ثَيي بَلَيني
 :سؤزان شهاب نوري بةَرَي 
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 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
, لة يان ةش زياتر نةبَي , طةي سَي هاتووة هيض ليذنةيةك نابَي  لة حةوت ئةناام كةمرت بَي  وبَر( 39)لة ماددةي 

 .بةاَلم لَيرة ئيشارةتي ثَي نةدراوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .ئةطةر نا منيش تَيبينيم هةبوو, ئَينة خؤي ئةوةمان باس كردووةو تةاايل كراوة
 :شكرية رسو  ابراهيم. د بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  َي بةَر

لةاليةكي ترةوة راستة ئَينة هةموومان لةسةر , حةز دةكةم يةكَيكيامن بؤ روون بكةنةوة بةَراس , من دوو خاَلم هةية
يةاين وشةي تةوافو  هةموو جارَي , بةاَلم من ئَيستا هةس  بة شتَيكي تر دةكةم, ليس  ح بةكان هاتينة ناو ثةرلةمان

, ئةمة خاَلَيك و, بةثَيي لَيهاتوويي ناضينة ناو ليذنةكانةوة, ئايا ئَينة بة حةز و ئارةزوو بةثَيي توانا ,دووبارة دةبَيتةوة
ئةطةر ئَينة هاتووينةتة ئَيرة بةَراس  ثَيويستة هةموومان , بة ئيشة يان بة ريشة, ئايا ئَيوة ئيشتان لة ئَينة دةوَي 

خاَلي دووةميشم ئةو ليذنانة من هةس  , ئةمة خاَلي يةكةم, فو نةك بة تةوا, ئيش بكةين و بة جاديش ئيش بكةين
ناتوانن ئَيوة , تةناروس  و كؤمةاَليةتي, مةسةلةن ثةيوةناييةكان و رؤشنبريي, ثَي دةكةم خؤي لة خؤياا دوو ئةركة

 .زؤر سوثاستان دةكةم, جيايان بكةنةوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بةاَلم بؤ ليذنةكان خؤ , كةسي دانونينان هةبَية( 31)مةسةلةن ئَيستا ئَينة لَيرة , يةدوو سَي حةدائيق هة, زؤر سوثاس
بةاَلم ئةطةر تةماشاي هةموو تةجرووبةي , رةغبةتيش موهينة, ئيختيصاص موهينة, هةموويان خؤيان تةرشيح ناكةن

, تي كورسيةكان دةبَي  موَرااات بكرَي نيسبة, ثةرلةمانات ئةو تةوافودة زةرووريية و موَراااتيشي دةكرَي , دنيا بكةي 
ئةوةي كةميشة رةضاو , زؤري زؤرينةكةي خؤي لة ليذنةكان دادةنَي , ئةوةي زؤرة, هةر ح بَيك ضةنا كورسي هةية

دميوكراتيةيشة ئةو , لةبةر ئةوة ئَينة لَيرة مةجبوريشن و زةرووريشة, لةبةر ئةوةي كةمة, دةكرَي  و ثشتطوَي ناخرَي 
رةضاو كردني خيرَبةت و , يةاين رةضاو كردني هةموو ثَيكهاتةكاني ثةرلةمان, ئةو رةضاو كردنة, ردنةموَرااات ك
هةم لةسةر ئةساسي رةغبةت بَي  , بةاَلم ئةو هةموو شتةي بة موتةلةدي ناتوانرَي  هةر هةمووتان رازي بن و, رةغبةت

بة , هةم موَراااتي ليستةكة بكةين, اصةكةي بكةين وهةم موَراااتي ئيختيص, هةم موَراااتي ثَيكهاتةكةي بكةين و, و
نةتيجةي هةر تةجرووبةيةكة هةر , ئةو خةلةلة نةتيجةي  يانة, تةئكيا هةناَيك خةلةلي هةر تَي دةكةوَية

بةاَلم ئةساسيةكة ئةو شَيوانةي بامسان كرد باشرتين حةللة بؤ , لة تةتبيقاا هةناَيك خةلةلي هةر دةبَي , مةباةئَيكة
مةسةلةن با بَلَيني لَيرة ضوار كورسي هةية بؤ , داواي لَيبووردن دةكةم طومتان رةغبةت بة تةنها نيية, اني ئةو ليذنانةدان

مةسةلةن هةر دةبَي  , ئةوة دةكرَي , هةر ضواريان ئةطةر رةغبةتيان ليذنةي ثةيوةناييةكان بَي , برا توركنانةكان
بؤ ليذنةي ثةيوةناييةكان ئَينة فةرزمان كرد يةكي سَييان بة بةر , َي  هةيةكورسي ثارتي و يةك( 38), يةكَيك دابنَيني

بؤ , مةجبورين سَييانيان دابنَيني, دةكرَي  هةر شةشي دابنَيني, شةش كةس داواي كردووة بؤ ليذنةيةك, دةكةوَي 
, جَيي يةكطرتوو ببَيتةوة, تةوةجَيي كؤمةَ  ببَي, جَيي ح بي شيواي ببَيتةوة, ئةوةي جَيي كلاان و ئاشووريةكة ببَيتةوة

 .فةرموو, ناكرَي  هةموويان دابنَيني, هةر كَي لَيرةية لة شوَينَيكاا جَيطاي ببَيتةوة, جَيي سؤشياليس  ببَيتةوة
 :ثخشان اباا  حسني بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, هةر كةس دةزانَي  لة ضةنا ليذنة ناوي هاتووة دوايي, ثَيشنيار دةكةم هةموو ليذنةكان خبوَينارَينةوة بة ناوةكانةوة
ئينجا دوايي بكةوَيتة سةر ئةوةي كَي لةو ليذنةي , ضونكة بةم رَيطاية بةَراس  مونادةشةكةمان زؤر درَيذة دةكَيشَي 

 .سوثاس, دةبَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
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كاك حمةمةد , وا ئةوةية نةتيجةي خيرَبةي سياسيتةهةموو جارَي ثَيشنياري , زؤر سوثاس  دةكةين ثَيشنيارَيكي بةجَيية
 .ثَيشنيارت هةية

 
 
 :حمنا حاجي حمنود بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ضونكة , ئةوة ايالداتي ناوةوةية يان دةرةوةية, ئةوةي ايالدات وا ديارة زؤر خؤيان بؤ دةنووسن, من ثرسيارَيكم هةبوو
ئةوةي لة ليذنةي / دووةم, ئةوة يةك, تاوةكو سةفةري تيا نةبَي , يان بَلَين ناوةوةيةثَي, ايالداتي ناوةوةو دةرةوة هةية
ببَيتة , دةبَي  ليذنةيةكي ماف لة ثياويش دابنَين, من نازامن بؤ دةبَي  ئةوان جيا بن, بةرطري كردن لة مايف ئافرةت
هةموومان دةبَي  , نكة ئةوان حةدي خؤيانةضو, يان نا, جا نازامن ئةوة ثَيويس  دةكات, فراكسيؤني  ن و ثياو لَيرة

 .سوثاس, دي اع لة ئةوان بكةين
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

, ثَيم خؤشة دي اع لة مايف ئافرةت بكرَي , ايالداتي ناوةوةو دةرةوة دةطرَيتةوة, كة طومتان ايالدات, زؤر سوثاس
ئَيستا ثَيشنيارةكةي , ن زمان هةية بؤ هةمان تةابريلة هةر زمانَيكاا ضةناي, هةردووكي راستة و هةردووكي دةكرَية

ئةوة تةواو , ئةطةر دةنطيشنان لةسةر دا, ئةوةتان زاني, ئَينة ئَيستا سَي ضوار ليذنةمان خوَيناةوة, خاتوو ثةخشان باشة
ن بانيناراني كةس ثَيكهاتووة بة ئي افة كردني كاك اومسا( 09)ليذنةي ثةيوةناييةكان و كاروباري رؤشنبريي لة , بووة

 .ناوةكامن خوَيناةوة, كةس( 21)دةكرَيتة 
كاك حةسةن , كاك فةتاح نةدشبةناي, كاك خورشيا شَيرة)ليذنةي ئةوداف و كاروباري ئيسالمي ثَيك هاتووة لة  

 كاك جةميل, كاك بابة تاهري شَيخ جةال , كاك مال سةااةدين مةال اةباوَلاَل, كاك اومسان ئةدةد حمةمةد,  بابةكر
 .كةسن( 01), (كاك حسَين حمةمةد رةشيا, كاك ئةنوةر حمةمةد غةفور, كاك فارو  كةريم فةتاح, حمةمةد طةردي

خاتوو طَيالس , كاك رةشاد ئةدةد ئيرباهيم, كاك ااد  حمةمةد ئةمني) ليذنةي شارةواني و طةيانان ثَيك هاتووة لة 
, خاتوو فةزيلة رةمةزان, كاك جةما  مشعون ئيليا, ثريداود دادرخاتوو كوردستان , كاك شَيخةَلاَل ئيرباهيم, حمي الاين

 .كةسن( 01), (خاتوو طةالوَيذ شابا, خاتوو شريين اةباولَرةدان, كاك رةشيا كةريم
, كاك شةهاب اةباوَلاَل سةديق, كاك ئاخري جةما  ئةنوةر, كاك خورشيا شَيرة) ليذنةي كاروباري ناوخؤ ثَيك هاتووة لة 

كاك اةباولَرةدان ئةدةد , كاك هيوا سابري ئةدةد, كاك سةردار هةركي, كاك ئيسناايل حمنود, ةييكاك مسكؤ دز
 .كةسن( 9), (كاك جةما  حمةمةد داسم, رةزا

خاتوو , شوكرية رةسو  ئيرباهيم. د, دلَير ئيسناايل حةدي. د) ليذنةي كاروباري ثةروةردةو فَيركردن ثَيك هاتووة لة 
, خضرخاتوو ظيان , خاتوو سؤزان شةهاب, خاتوو رةم ية ئةدةد, سلَينان خةليل خضركاك , بةشار ظيان سلَينان حاجي

, كاك باثري كاميال, كاك غةفور تاهري سةايا, كاك جةما  شةمعون ئيليا, كاك ئةسعةد شاكر, كاك حمةمةد ئةدةد صاَلح
خاتوو سوهام , خاتوو ضنار سةاا اةباوَلاَل, دادرخاتوو كة اَ  مةجيا , كاك اومسان ئةدةد, كاك باي ار ملكو ئةوهان

 .كةسن( 07), (ئةنوةر وةلي
كاك , كاك ئةناراوس يؤخنا طؤرطيس, كاك ئايان اومسان ئيرباهيم) ليذنةي ثيشةسازي وزةو كان اكان ثَيك هاتووة لة 

كاك حمةمةد , باوَلاَلكاك بارزان اة, كاك رةشاد ئةدةد, كاك رؤبيتان ئيرباهيم رؤستةم, ا ةدين سةليم خاياا
 .كةسن( 7), (رةفعةت

كاك سوارة , كاك شوكري صاَلح نَيروةيي, كاك ئةدهةم اومسان بارزاني) ليذنةي كاروباري ثَيشنةرطة ثَيك هاتووة لة 
كاك , كاك مسكؤ دزةيي, كاك بةكر فةتاح, كاك شَيردَ  حةوَي ي, كاك شةابان حمةمةد تاهري ساد , حمةمةد ئةمني

كاك بارزان , كاك كاكة ئيسناايل اومةر, كاك حامت حمةمةد جان, كاك جةا ةر مستةفا مةاروف, ئيرباهيم شَيخةَلاَل
 .كةسن( 02), (حمةمةد دادر
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كاك , كاك حمةمةد فةرةج, كاك ئةنوةر حمةمةد غةفور, خاتوو صربية غةفار ئةمني) ليذنةي مايف مرؤظ ثَيك هاتووة لة 
كاك , كاك شةودي حوسَين, كاك سامل حمةمةد اةلي, كاك رؤميؤ حوزيران نيسان, نكاك كةرخي نةمجةدي, ئةسعةد شاكر

, خاتوو طوَلناز اةزي , خاتوو مريةم حةسةن, كاك اومةر اةباولَرةدان, شوكرية رةسو . د, حمةمةد صاَلح ئيسناايل
 .كةسن( 06), (خاتوو تاظطة حةمةد اةلي, كاك اي ةدين سةليم خاياا, خاتوو نةسرين حمةمةد صاَلح

, كاك زرار تاهري, كاك موحسني اةلي ئةكرب, كاك ئارَي  اةباوَلاَل) ليذنةي ئةشغا  و ئاوةدانكردنةوة ثَيك هاتووة لة 
كاك حمةمةد حةكيم , كاك سوارة حمةمةد ئةمني, كاك رؤبيتان ئيرباهيم رؤستةم, كاك اةباولَرةدان ئيسناايل سةليم

 .كةسن( 7), (جةبار
خاتوو , كاك شةودي حوسَين) ردن لة مايف ئافرةت كة طومتان ئافرةت يةاين  نيش ثَيك هاتووة لة ليذنةي بةرطري ك

خاتوو تاظطة حةمةد , خاتوو نازناز حمةمةد اباالقادر, خاتوو فةخرية مستةفا حمةمةد اةلي, كوردستان ثريداود دادر
خاتوو شوكرية , خاتوو كوَيستان حمةمةد, وسَينخاتوو ثةخشان اةباوَلاَل ح, خاتوو فةزيلة رةمةزان سةااَلاَل, اةلي
 .فةرموو, كةسن( 00), (خاتوو مشسة سةايا حمةمةد, جةما  يوسفكا  , خضر

 :بةَرَي  مشسة سعيا حمنا
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .ناوم هاتووةو لة هيض ليذنةيةكي تر ناوم نةهاتووة, من تةنيا لة ليذنةي بةرطري كردن لة مايف ئافرةت
 :ضرؤ الي دة امني َي بةَر

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
بةس كة دسةم لةطةَ  , دووةم رةغبةمت دارايي بوو, يةكةم رةغبةمت داواي ليذنةي ثةروردةو فَيركردني بااَلم كرد بوو

و فَير بةَراس  ليذنةي ثةروةردة , ئةطينا ئةطةر يةك ليذنةي بَي , طوتي لة هةردوو ليذنةكة دامناوي, كاك ناصح كرد
 .سوثاس, كردني بااَلكةم بة الوة باش بوو

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
شوكرية , باي ار ملكو, جةا ةر مستةفا, حمةمةد حةكيم, نازناز حمةمةد, ناوةكان دةنووسني ئةوةي دةيةوَي دسةي بكاتن

تكاية كاك تةلعةت , كر فةتاحبة, نةسرين حمةمةد, (زانا)دادر سةايا , اةباولَرةدان ئيسناايل, (سارا)ثريوت  خضر
يةاين كة ئَيوةش , ئيختيصاصة, تةوازوونة, جارَيكي تر تةئكيا دةكةينةوة رةغبةتة موَرااات كراوة, تؤش دسةت هةية

, ئةطةر نا بةو شكلة موَرااات نةكةن, ئينجا ئةطةر ئيعتريازَيكتان هةبوو بيكةن, ئةو دوو سَي شتة ب انن, دسة دةكةن
 .كاك فةرسةت هةناَيك تةوزحيي هةية فةرموو, مومكينة نةطةينة ئةو ئةجنامة, س  دةضَي  ووةختةكةمان لة دة

 :فرس  ادا اباا  بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

بةو شَيوةية بَية بةر ةوةناي , بةس تةماشاي اونصوري رةغبةت دةكةن, ئةوةي من موالحةزة دةكةم برادةران
ونكة مةسةلةن با ميسالَيكتان بؤ جةنابتان بَينم ليذنةي ئةشغا  كؤمةَلَيك برادةران داوايان ض, تةحقيق نابَي  بةَراس 

برادةرَيكي موهناسي مةدةني بوو , زؤربةيان شةهادةي دواناوةناي و ئامادةييان هةبوو يةك موهناسي تَياا نةبوو, كرد
مةاقو  , ي افة بكةمة سةر ليذنةي ئةشغا مةجبور بووم ناوي موهناسي مةدةني ئ, داواي ليذنةيةكي تري كرد بوو
ناتواني بة دوو دسة مونادةشةي , يان جادةيةك بكةي هيض موختةصَيكي تَياا نةبَي , نيية تؤ دةضي  بينايةكي بكةي

, مةفروزة ئَيوة ئةوة بة نةزةري ئيعتبار وةربطرن, يان موصةميني ئةو مةشرواة بكةي, موهناسي موشريف بكةي
مةاقولة , من ثارتينة, بؤ هةر ليذنةيةك سَي كةسن, ادةراني يةكَي  داميةيةكيان تةدايم كردووةمةوزواَيكي تر بر

ئةو مةوازيعانة مةفروزة ئَينة بة نةزةري , مةاقو  نيية, ليذنةيةك هةش  ثارتي مودابيل سَي يةكَي  دابنَيني
ةخوا لَيرةوة هةتا دوو مانطي تر ليذنةكة ب, بةاَلم ئةطةر بَيتو بةس تةماشاي رةغبةت بكةين, ئيعتيبار وةربطرين

, تةماشاي ئيختيصاصةكةم كردووة, خوشكَيك هةبوو مةسةلةن داواي ليذنةيةكي كردووة, ناتوانَي  ئيش بكات
, ضونكة تةماشام كرد ئةو ليذنةية ن يكي ئيختيصاصيية, بةس ئي افةي ليذنةيةكي ترم كردووة, رةغبةتةكةي هَيناية
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بةس تةماشام كرد ئيختيصاصةكةي , ليذنةي ثةروةردة و فَيركردني بااَلم بةجَي هَيناية, نايةرةغبةتةكة بةجَيم هَي
, تاكو لةوَيش ئيستي ادة بَيتة كرن, مةجبور بووم ئي افةم كردة سةر ليذنةي كؤمةاَليةتي, ن يكي ليذنةي كؤمةاَليةتية

باشة كاكة طيان ئَيوة هاتوونة مةسَلةحةت , بَي بةس رةغبةت , ئةطةر وا نةبَية, ئةو شتانة ئَينة تةدايري دةكةين
مومكينيش بَي  ئَينة مةوزواي رةغبةت بة نةزةري ئيعتيبار , نةك رةغبةتي خؤتان تةحقيق بكةن, تةتبيق بكةن

يان , برادةرَيك خةَلكي سلَينانية, ليذنة مةفروزة ئيش بكاتن, ئيرت هةناَي ش  تر هةية ئةوةش ب انن, وةربطرين
باشرتة , يةاين لة مةسَلةحةتي ئةودا بَي  لة يةك ليذنة دةبَي , روزة لَيرة موتةواجيا بَي  بؤ ئةو ليذنانةدهؤكة مةف

ساَلة ئَينة موااناتي ( 03)ئةوة , ضونكة تةجرووبةمان هةية, دةوام نةكات, بَي  ناوي خؤي لة دوو ليذنة بنووسَي  و
رؤ ي , ضونكة نيصاب تةواو نابَي , ليذنةكة ناتوانَي  دابنيشَي , ناوي خؤيان دةنووسن لة ليذنةيةك, ئةو شتة دةكةين

زةميب , باشة كاكة ئةنااماني ليذنة نةهاتوونة, دةَلَين ئةنااماني ليذنة نةهاتوون, جةلسة دَين ئةي كوا راثؤَرتةكةتان
اَلي خؤمان مةسةلةن مةااش وةربطرين و بضينة م, ريةاسة ضية؟ زةميب ثةرلةمان ضيية؟ هاتوونة ئيش بكةن و

 .زؤر سوثاس, دابنيشن و ئةوةش نابَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

دةبَي  , بةَراس  ئةو ثةرلةمانة كة ميللةت دةنطي داونةتَي, من هةر تةوزحيَيك دةكةم لةسةر دسةكاني كاك فةرسةت
ةوة نيية ئةناامي ليذنةي فالن مةسةلةن كة لة ليذنةيةكاا خؤمان هةَلاةبذَيرين هةر ئ, ئةو مةسةووليةتة ثَر بكةينةوة

لةبةر ئةوةي رةنطة ئَيستا , نة خؤمان دةبَي  لة خؤمان دةبوَ  بكةين, بةَراس  نة ميللةت لَينان دةبوَ  دةكات, بَي 
بةبَي ئةوةي ئةو ليذنانة ئيش بكةن ثةرلةمان يةاين , ئةو ليذنانة كاريطةرن و دةوريان زؤر طرنطة, هةس  ثَي نةكةين

هةر ئةوة نيية تؤ , لةبةر ئةوة دةبَي  بة مةسةووليةتةوة وةريبطرن,  ثةرلةمان دةبَيتة ثةرلةمانَيكي مردوويةاين, هيض
, هةم ميللةتيش موَرادةبةيان دةكاتن و, هةم لَيرة ئةو ليذنانة بةرثرسيارن موتابةاةشي دةكةين, لة ليذنةي فالن بي 

, بؤ ئةوةي ب انني ئَينة ضي بكةين, كي تايبةت تةرخان دةكةينرؤ َي, بةَراس  من لةطةَ  برادةرانيش دسةم كردووة
لَيرة دةرارات , هةر ئةوة نةبَي  و دابنيشني و دةستنان بَلنا بكةين و, ثةرلةمانةكةمان ئيشي رؤ انة و فةاا  بَي 

بة , و بكةينبةس لَيرة لةبةر ئةوة دةمةوَي  رؤ َيكيان دانيشتنَيكي داخرا, يةاين ئةفكارمان زؤرة, دةربكةين و
هةتا مةسائيلي , يةاين ليس  خؤمشان لة بري بكةين, ضؤن حةديقي نوَينةري ميللةت بني, سةراحةت دسة بكةين

لةبةر ئةوة ئةو , ئةطةر نا فةشةلي دةينينةوة ئةطةر وا نةبَية, شةخصيش لة بري بكةين و لة خ مةتي خةَلك دابني
دانيشي لَيرة ثاَ  دةيتةوة , خةَلك ضاوةَروان دةكاتن, كي طرنطة و موهينةوكة شتَي, ليذنانة بة نةزةري ئيعتيبار وةربطرن

دةبَي  ب انني خةَلك كَيشةي ضيية؟ حكومةت ئةدائي ضؤنة؟ , ئَينةش نابَي  دابنيشني و ثاَ  دةينةوة, لة  وورةكاناا
ئةطةر لة ثاش ئةو , لةبةر ئةوة تكام واية ئةو موالحةزةية بكةن, ويس  خةَلك ضيية؟ ئيشي ئةو ليذنانةية
, ئةو ناوانةي كة ناوي خؤيان نووسيووة, كاك كةماليش تةوزحياتي هةية, تةوزحياتانةي من و ئةوةي كاك فةرسةتيش و
ئةطةر نا ناوةكان نووسراوة هةر كةسَي , بؤ ئةوةي كات بة فرَيؤ نةدةين, ئةطةر هةر بةو تَيطةيشتنة ئيكتي ا دةكةن

بةاَلم هةموومان دةبَي  ئةوة دةبوَ  , ويس  خؤي بَلَية, ات و داواكةي خؤي بكاتئازادة و حةدي خؤيةتي دسة بك
ي وةكو , ي وةكو شةخص, رةغبةتَيكي خؤي هةية, يةاين هةر كةسَي ويستَيكي خؤي هةية, بكةين و ي مومكينة بكرَية

يان , َية لة ليذنةي دانوني دامبناكر, يةاين مةسةلةن خؤم شارةزاي دارايينة, ي موشتةرةكة, بةاَلم ي مومكينة, ح ب
, ي ثةيوةنايم بة ضينةنتؤ هةية و ضؤن ئيشَراف بكةم لةسةر ئيش وكاري, حمامينة ناكرَية لة ليذنةي ئةشغا  مب

مةسةلةن دةضَي  دةَلَي  ئةو , بةَلكو موهناسَيكي دةوَي  لةو بيناية, ضؤن دةوانني تةتبيق كردن لة ئةشغا  و ئةوانة
ئةو ئيشة ئيشي ميللةتة هي , نابَي  كة دةضَي  ثرسيارَيك دةكاتن و موتابةاة دةكاتن, اا كراوةبيناية غةشي تَي

, دةبَي  شارةزاييةكي هةبَي , كة  مارةكان دةبينَيتةوة, وةرة ب امن ئةوةتان ضؤن كردووة, حكومةتة جَي بةجَي كراية
اتةكةي ضؤنة؟ ئةطةر موهناس نةبَي  تَي ناطات لة ب انَية ئةو بيناية لةبةر رؤشنايي هةناةسي ضؤن كراوة؟ مواسةف

ناتوانَي  لة ليذنةي ثَيشنةرطة , ثَيشنةرطايةتي نةكرد بَية, ثَيشنةرطة ئةطةر ثَيشنةرطة نةبَية و, نازانَي , ئيشةكة
, ساَلة( 25)دابَي  و ليس  ثَيشنةرطة ضؤنة و مةشاكيليان ضيية؟ داواكاريان ضيية؟ يةكَيك مةسةلةن طةجنَيك تةمةني 
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ضؤن دةتوانَي  لة ليذنةي , ساَ  نابَية ثَيشنةرطايةتي نةكرد بَي ( 31)ساَلة تةمةني ( 31)بة حةياتي خؤي 
دةزانَي  موااناتيان , كة خيرَبةي زؤري هةية لةطةَلياناا  ياوة, دةتوانَي  بةاَلم وةكو ئةو كةسة نيية, ثَيشنةرطة بَية

 .فةرموو, ضيية
 
 (:كنا  كركوكي. د)اباا   حمنا دادر بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .بةَرَي ان
ئيرت ئةو ئةناامانةي تري , كة لة ليذنةيةك بَي , يان ئةو خوشكة, ئةو براية, بة حةديقةت ئةمة مانايةكي ئةوة نيية

ئةم ثةرلةمانةن  يةاين هةموو يةكَيك لة ئَينة بة ئيعتيبار ئةناامي, ثةرلةمان ايالدةيان بةو ليذنةيةوة نيية
ئَينة , دةهَينَي  لَيرة, ئةو ثرؤ ةيةي ديراسةت دةكات, مةسةلةن ليذنةيةكي ياسايي, ئةناامني لة هةموو ليذنةيةك

ماناي ئةوة نيية ليذنةي , بة يةكةوة دةراري لةسةر دةدةين, هةموومان ثَيكةوة طوَيي لَي دةطرين و مونادةشةي دةكةين
مةسةلةن ليذنةيةك هةية ااياي , هةموو ليذنةكان هاوكاري يةكرتيش دةبن, بَيةشارةواني هةرضي كرد ئيرت وا 

ثَيويستة هاوكاري ليذنةكةي , هةم مةالوماتَيكي بة دةس  دةكةوَي , ليذنةيةكي تر ااياي شارةوانيية, ثةروةردةية
, ة خ مةتي ميللةتةكةمان بكةينهةدةيف ئَينة لَيرة ئةوةي, جا برادةري بَي  بة نووسراوة موشاوةرةي ثَيي بااتن, بكات

ئةويش ئةطةر ئَينة لَيرة وةكو , بتوانني ضاكي بكةين, ئةو طةناةلي و خراثيةي لةناو كؤمةَلطاكةي ئَينةدا هةية
, مةجالةكاني تر ئيهنا  دةكرَي , تةنها بضينة ئةو ليذنةية, هةر كةس كةي نان لة كام ليذنة بَي , ئةنااماني ثةرلةمان
يةاين هةدةيف ئَينة ئةوةية ثَيكةوة هةموومان بتوانني , فةرسةت تةوزيح دا لةطةَ  كاك اةدنان بؤية ئةوةي كاك
يان ئةو خوشكةي لة , بؤية ئةو برايةي, خ مةتي موجتةمةاةكةمان بة تةواوةتي و راستةدينة بكةين, خ مةت بكةين

سةرؤكي ثةرلةمانيش , ئةناامي ئةو ليذنةيةخؤي هةر , ماناي ئةوة نيية زوَلني لَي كراوة, ليذنةيةك ناوي دةرنةضووة
, كاك فةرسةتيش سكرتَيري ثةرلةمان و ئةناامي هةموو ليذنةيةكة, منيش جَيطريم و, ئةناامي هةموو ليذنةَيكة

باشرت سةرمان لَي , ئةطةر ئيختيصاصي بَي , يان راثؤَرتي ليذنةكة, ئَينة كة وةخ  تةدريري, جةنابيشتان وا
تةوة لَيرة ثَيكةوة مونادةشةي دةكةين و بةزؤرينةي دةنط دةراري لةسةر دةدةين و هةموومان ثَيي دةمَينَي, دةردةضَي 
ضونكة ئةطةر لة , رةف ي بكةين%( 011)لةوانةية لة , لةوانةية زؤر لة ليذنةكان شتَيكنان بؤ بَينَية, مولتةزمني

ثةرلةماني كوردستان رةئي لةسةر نةبَي  رةف  زؤرينةي خوشك و برايان و ئةنااماني بةَرَي ي , بةر وةناي نةبَي 
ئيرت ايالدةي , ئةو خوشكةي كة لة ليذنةيةك نيية, ئةو براية, ئينجا بؤية تكام واية ئةو تةوةدواة نةكرَي , دةكرَي 

 .ئةمة هةمووي موتةداخيلة و زؤر سوثاس, بةو ليذنةيةوة نابَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بةاَلم بةبَي ئةوةي , هةر يةكَيك لة ئَينة دةتوانَي  بضَيتة كؤبوونةوةي ليذنةكاني تايبةت, دوا دسة هةر ئةوةناةية
, بةاَلم حةدي دةنطااني نيية, دةتوانرَي  طوَيي لَي را بطريَي , دةتوانَي  بضَي  موالحةزةيةك بااتن, دةنطي هةبَية

 .فةرموو خضرئةطةر خاَلي ني امي نةبَي  موداتةاةت دةكةم كاك 
 :سلينان خليل خضر َي بةَر

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
هةر , دةنااةت ضي بوو, ثاش ئةو سَي روون كردنةوة باس كران, بةس هةر دسة دةكةم, واب امن موداتةاةم دةكةي
 .تةنيا سةرجنم كردة سةر ليذنةي ئةوداف و كاروباري ئيسالمي, ئةوة جَيطاي دَ  خؤشيية, يةكةو لة ليذنا خؤ مبَييَن

 :َي  حامت حمنا جان حسنبةَر
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بةاَلم نةختَيك درَيذة , ئَينة ليذنةكامنان داناوة, بةاَلم يةك حاَلةت هةية لة ليذنةكان, منيش هةر خاَلي ني اميم هةية
دةتوامن , خؤي ئةويش ئةوةية شوكر بؤ خوا لةو رؤ ةي ثةرلةمان و ليذنةكان دةس  داوةتة كارةكاني, دةدةم بة دسةكامن
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دةتوامن بَلَيم , بَلَيم خةَلكي كوردستان و بنةماَلةي شةهياان زؤر بة جاديةت تةماشاي كارةكاني ثةرلةمان دةكات
يةك حاَلةت هةية حةدة ئةو ليذنةية زؤر بة , ئةوة جَيي دَلخؤشيية, ئاهةنطَيكي زؤريش رووي كردة كوردستاني ئَينة

, ئةوة حةدة بكرَيتة ناو ليذنةكان, نةي شةهياان و ئةن ا  و بنةماَلةي شةهياانةئةويش ليذ, جادي حيسابي بؤ بكرَي 
 .زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .خاتوو نازناز فةرموو

 :نازناز حمنا اباالقادر بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

تةنها لة فؤرمةكةش ئةو ليذنةيةم , ردة مبداوام كرد بوو لة ليذنةي ثةروة, من بةثَيي ئيشي خؤم كة مامؤستاي زانكؤم
, بةاَلم لة دوايياا لةسةر ليس  فراكسيؤن طوتيان دةبَي  لة ليذنةي بةرطري كردن لة مايف ئافرةت بي , ثَر كردبؤوة

بةاَلم ئةطةر لة , منيش دةبوَلم كرد, ئةطةر لةوَيش ئيش بكةي خراث نيية, ضونكة  مارةيةكي زؤر كةم ئافرةت هةية
بوومة , بة هةمووشي ئَينة لَيرة ثَينض يان شةش مامؤستاي زانكؤين, من هةر ثةروةردةكة وةردةطرم, تَيك بَي حاَلة

لَيرة , بةاَلم هةناَي خةلة  هةية من هةستم ثَي كرد, سةرؤكي خوَيناني بااَل زةروورتَيكة ئَينة تَيياا بني بةَراس 
بةَراس   مارةيةكي يةكجار , ستةية كة هةردوو ح بةكة دايان ناوةدةمةوَي ئيشارةتي ثَي باةم ئةو خةلةلة لة ئةو لي

من هةس  دةكةم مامؤستاي سةرةتايي و ناوةناي و دواناوةناي و تا , زؤر مامؤستايان لةناو نوَينةرةكاني خؤيان
وةكو فةنيية و كةضي دةبينني لة ليذنةكاني تري , بؤية ئةم ليذنةية زؤر دةرةباَلغ دةبَي , مامؤستاي زانكؤي تَيااية

ئةوةش ناكرَي  لةسةر حيسابي ئَينة , ثَيويس  بة ثسثؤَرايةتي هةيةو موهناسي دةوَي  و  مارةيةكي زؤر كةممان هةية
دةور ببينني زؤر , كة ئَينة ئيشنان ثةروةردةيةو هةموو  يامنان مامؤستا بووينة و دةمانةوَي  لةو ليذنةية دابني, بَي 

 .سوثاس
 :جنومةنسةرؤكي ئة بةَرَي 

ضونكة دووبارة بوونةوةي دسة بةثَيي ني امي , من ثَيم واية ئي افةتةن نامةوَي دسةكان دووبارة ببَيتةوة, زؤر سوثاس
, دسةكةم ئةوةية ئةو ليذنةية ماوةي كورتة, واتا ثَيشنيارَيك دةكةم, بةاَلم دسةيةكي تازة دةكةم, داخيليش جائي  نيية

بةطوَيرةي , ليذنةي تر جيا دةكرَينةوةو ني امي داخيلي تةاايل دةكرَي  بؤضي؟ لةبةر ئةوةي ضةنا, كاتيية
مومكينة ئةو ليذنةية هةر بتوانَي  يةك , لةبةر ئةوة دووبارة دابةش دةكةينةوة, وةزارةتةكان ئةو ليذنانة زياد دةكرَين

زانينان ضةنا وةزارةمتان , ئينشائةَلاَل ئةطةر حكومةتةكةمان لة ماوةيةكي كةماا كة تةوحيا بوو, مانط ئيش بكات
ئةو , ئةطةر بة ثَيويستنان زاني ليذنةكان زياد دةكةين, جطة لةو ليذنانةي كة كاكة حةمةش ئيشارةتي ثَي كرد, هةية

لةبةر ئةوة ئةطةر ئيعتريازَيكي بةدووةت نيية لةو , وةختة لةوَي جارَيكي تر دابنيشينةوة بة هةموو ليذنةكان دابضينة
ئةو ليذنانةي كة دايان ناوة با كؤببنةوةو مونادةشةي بكةن و يةكرت , خوشكانةي كة داوايان كردووة برادةرانة و لةو

ثَيويس  ناكات , تا ئةو كاتةي ئةو شتانةمان لةال روون دةبَيتةوة, هةناَي بةرنامةي بؤ خؤيان و يةكرتي دابنَين, بناسن
, كة لَيرةوة دةضَيتة ليذنةي تر, ادةي نةزةر ثَياا دةكرَيتةوةكة ئيع, ئةو هةموو مونادةشةية بكةين لةسةر شتَيك كاتيية

 .فةرموو, بةَلَي كاك غةفور ئيعتريازت هةية, هةر ئةناامَيك بضَيتة سَي ليذنة, مومكينة دةرارَيك مةجبور بووين باةين
 :سعيا خمنوري طاهربةَرَي  غ ور 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
ئةو ليذنةية زؤر زؤر , بة ثَيويس  دةزامن كة ليذنةيةك هةبَية, ةن و تةاريف بكةنئةطةر بة تةمان ليذنةكان زياد بك

ليذنةي سَرينةوةي ثامشاوةكاني بة اةرةب كردني كوردستان بؤ مةنتيقةي كةركووك و خانةدني و مةمخور , زةروورية
 .زؤر سوثاس, و سنجار و زمار و شوَينةكاني تريش

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
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منيش طومت ئةطةر ئةو ليذنانةي كة لةبةر رؤشنايي حكومةتي , ئةو ثَيشنيارةت بة شَيوةيةكي تر كرا ,سوثاس
ي ليذنةيةكي تر غةيري ليذنةكاني , ئةو ثَيشنيارةي كاك غةفووريش دةخةينة رووو, يةكطرتووي تازة زياد دةكةين

ئةو ليذنانةي , لةبةر ئةوة ئةطةر ثَيتان باش بَية, بة ثَيويستنان زاني داياةنَيني, ثةيوةنايان بة وةزارةتةكانةوة هةية
, كة دامان ناون وةكو خؤي بَروات و موافةدةتي لةسةر بكةن و ئيش بكةن و لةو مانطةدا كة ئيعادةي نةزةرمان كردةوة

دةنط و  من ثَيم واية هةر يةكة لة سَي ليذنة بَية باشة و بيخةمة, دووبارة ليذنةكان دادةنَيينةوةو ثَياادةضينةوة
ضونكة كة , ناوي خؤت بَلَي, فةرموو كاك بةكر, كَي خاَلي ني امي هةية دةياي ناكات, رزطارمان بَي  لةو مونادةشةية

 .دةَلَيم ناوي خؤتان بَلَين لة مةحةزردا تةسجيل نابَي 
 :بكر فتاح حسني بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

, هةَلبةتة شانازي دةكةم كة لةو ليذنةية ئيش بكةم, روباري ثَيشنةرطة دانراوملة ليذنةي كا, من نازامن هةَلةي تيا كراوة
ساَ  لةو مةجالةدا كارم ( 08تا  07)زياتر لة , بةاَلم ئيختيصاصةكةم وا دةنووَينَي  كة لة ليذنةي ثةيوةناييةكان مب

 .زؤر سوثاستان دةكةم, كردووة
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ديارة هةَلةيان كردووة بة اومةر فةتاح , بةاَلم فراكسيؤنةكةت ناوي تؤي وا تةدايم كردووة, خؤت موالحةزةكةت راستة
 .كاك رةفعةت فةرموو, تَيطةيشتوون

 :حمنا رفع  اباالردان  بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

نازامن كَي ئةوةي , هاتووةبةاَلم ناوةكةم لة ليذنةي ثيشةسازي , داواي ليذنةي ثةروةردةم كردووة, من خؤم مامؤستام
 .داناوة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
, ئةوة فةترةية با وا بَرواتن, بةهةر حاَ  ماوةي دا دَي  تةاايلي دةكةين, ئةويش لةاليةن فراكسيؤن ناوت وا نووسراوة

 .فةرموو
 :شوكري صاحل نَيروةيي بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

واب امن , شةرحي جةنابتان زؤر زؤر وازيح و روونة, ان هةر هةمووي لةسةر ئارةزوويةوبة تةسةوري من داواي برادةر
 .سوثاس, هةمووشي هةر ئارةزووية, لةوة كة وةختنان بَروات و, ئةطةر خبرَيتة دةنطاانةوة باشرتة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .فةرموو كاك جةما 

 :مجا  يوسف بؤتاني بةَرَي 
 .مةنسةرؤكي ئةجنو بةَرَي 

, جا من داوا دةكةم مونادةشة زؤرتر بكرَي , نة ئيختيصاصيش, نة ئارةزووي تياية, بةَراس  ئةوةي من موالحةزةم كرد
ليذنةكة ئةطةر كةسي موناسيب , نةك وةها ثةلة بكرَي  و كؤتايي ثَي بهَينني, بؤ ليذنةكان تةفعيل بكرَين لة داهاتوودا

من لة دوو ليذنة ناوي خؤم نووسيووة لة مايف مرؤظ , من نةتائيجيش باش نابَي  بة رةئي, لة ليذنةي موناسيب نةبَية
ليذنةكةش كة تةبليغ كرام لةاليةن فراكسيؤنةوة ليذنةي فَيركردن و , كةضي لة ليذنةي تر هاتووة, و لة شارةواني

 .سوثاس, ئارةزووي كةسَيكي ترةيان , نازامن ئةوة ئارةزووي ئَينةية, كةضي بة اةكسةوة دةرضووة, خوَيناني بااَل بووة
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

نازامن ضؤن , كة دةَلَيي هةموويان بةثَيي ئيختيصاصيان نيية, بةاَلم يةك خاَ  هةية, كاك جةما  دسةكان  بةجَيية
صاصاتيان بةاَلم تؤ وت  هةموويان بةثَيي ئيختي, ئةوانة لةسةر خؤت راستة, هةموويان دةرةجةي بةثَيي ئيختيصاصيانن
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ئةي ئارةزووت , لة ليذنةكاني مايف ئافرةت ناوي تؤمان نووسيووة, بة حةديقةت من نازامن, تؤ شارةزاي هةمووياني, نيية
 .ضية؟ باشة لة ليذنةي مايف مرؤظ  دادةنَيني

 
 
 
 :معروف مصطفىجع ر  بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

بةاَلم لة كابينةي , من ثَيشنةرطة بووم لة ساَلي هةشتاوة بؤ راثةرينراستة , من لة دوو ليذنة ناوي خؤم نووسي بوو
بؤية من , يةكةمةوة تا ئَيستا بة بةردةوام من لة حكومةتي هةرَيني كوردستان ئيش دةكةم لةناو وةزارةتي ناوخؤ

ئينجا , سي بوويةكةم ليذنةي ناوخؤم نوو, نةك لة ليذنةي ثَيشنةرطة, ثَيشنيار دةكةم لة ليذنةي ناوخؤ ئيش بكةم
 .زؤر سوثاس, ليذنةي ثَيشنةرطةم نووسيووة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
دةبَي  تةوازوونَيك هةبَية سَي , دةزانن ضية با بَلَيني لة مةوزواي كورسيةكاني فراكسيؤني سةوز و زةرد و ئةوانة

نازنازيش ناوت دةخةينة , ئي افة بكرَية ئةطينا ي مانعَيك نيية, لةاليةن فراكسيؤنةوة ناوي دووان هاتووة, ضوارَيكةو
يان , بيخةمة دةنطاان, كامةي باشرتة, يان ماوة باةم دسة بكةن, ئةطةر واية يان بيخةمة دةنطاانةوة, ثةروةردةو ئةوانة

َين كة ئةو ليذنانة وا مبينَية تاوةكو ليذنةكاني تر دادةنر, ئةوةي دةيةوَي  بيخةمة دةنطاانةوة, هةمووتان دسة دةكةن
تا , ئةكسةريةت طوتي ئةو ليذنانة وةكو خؤي دةمَينَية, ئةمةمان خستة دةنطةوة, زؤر سوثاس, دةستيان بةرز بكةنةوة

بؤ ئةوةي هةموويان ثَيكةوة دابنيشن و كؤببنةوةو , سَي هةفتةية, دوو هةفتةية, يةاين مانطَيكة, بةشَيوةيةكى كاتي
ئَينةش , و بةينةدا زياتر هةر خؤيان ئاشنا دةبن لة ئيش و كارةكانيانلة, بريوَرا ئاَلوطؤر بكةن و يةكرتي بناسن

, ليذنة تازةكانيش كة دَينة ثَيشةوة ئيستيناَرةي ترتان دةدةييَن و, ب انني كَي بؤ كوَي باشة, خيرَبةمان زياتر دةبَية
بةاَلم , كاري ئَينةش ئاسان دةبَية, كَي بؤ كام ليذنة باشة, كيَ  دةوام دةكات, ئةو كاتي مةالوميش دةبَية, جارَيكي تر

فةرموو كاك , بؤية ئةطةر كةسَيك خاَلي ني امي نيية, ضونكة ئيشةكامنان ناَروات, باش نيية ئةوا بَي ليذنة مبَينينةوة
 .حمةمةد حةكيم

 :حمنا حكيم جبار بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

يةاين ئةطةر , سةرداني كاك فةرسةت بكات, ان ثَيشنيارَيكي هةبووي, كَي رةخنةيةكي هةبوو, من ثَيشنياري ئةوة دةكةم
, ضونكة هةناَي خةلة  هةية, ئةطةر نا, طؤَرانكاريةكي مةاقو , يان طروثَيك بيةوَي  طؤَرانكاري بكات, فراكسيؤنَيك

ليذنة ناوي خؤي  دةَلَي  هةر ئةناامَيك دةبَي  لة يةك, ئَينة ئةو ثةيَرةوةيش كة ثَينان دراوة خوَيناومانةتةوة
ثَيم واية ئةو خةَلكة حةدي , يةاين ئاطادار نةبووينة بؤت هةية لة دوو سَي ليذنة ناوي خؤت بنووسي, بنووسَي 

, ثَيم باشة دوايَي سةرداني سكرتَيري ثةرلةمان بكرَي , بؤ ئةوةي لَيرة كات زؤر نةضَي , خؤيةتي كة ثَيشنياري هةية
 .زؤر سوثاس, هةر طروثَيك ثَيشنياري هةبَي 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
شتَيك لَيذرة لذة اليذةن ثةرلةمانذةوة دةنطذي لةسذةر       , كاك فةرسةت وةكو سكرتَيري ثةرلةمان بؤي نيية بيطؤَرية, ببوورة
كذة مذن دسذة دةكذةم     , ئةطذةر دسذة بَرينذةوة بذَية    , يةك ش  هةية كة دةَلَيذي خذاَلي نيذ ام   , بؤي نيية بيطؤَرَية, درا بَي 
يذذان ثذذَيم دةَلذذَية كاكذذة , يذذةاين ئيعذذتريازي لةسذذةر دسذذةكةم هةيذذة, ك لذذة كذذاتي دسذذة كردمنذذاا هذذةر ئذذةوها دةكذذاتن يذذةكَي

ئذةوة دسذةي ئذةو بذرادةرة بذةس موالحةزةيةكذة كذة        , ئةوة حذةدي هةيذة دسذة بذرَبَية    , مؤبايلةكة لَي دةداتن بيكو َينةوة
ئةطةر لة كاتي دسة كردناا دةسذ  بذةرز   , ئينجا دسةي دةدةمَي, راوةس  تاوةكو دسة تةواو دةبَي , دةس  بةرز كردةوة

 .فةرموو, ماناي واية غةَلةتَيك هةية لة دسةكردناا بؤية دسةكةي دةبَري, ئةطةر ئيصراري كرد, دةكاتةوة
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 :احسان اباا  داسم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةكة لةمةودوا با ليذنةكان بة تةوافق , كرد فةدةرةيةكي تر تةَرحي, دةنطي لةسةر درا, بابةتةكة يةك ال بؤوة
ئينجا با , لةناو خودي خؤياناا, كةواتة با هةر تةَرةفةك لةناو خؤياناا موشكيلةي خؤيان يةك ال بكةنةوة, بي 

ةن مةسةل, بةَراس  زؤر لةو ليذنانة بةشي دوو ليذنةية, سَييةم, ئَينة تووشي ئةوة كَيش وبَيشة نةكةن, تةرتيبَيك بكةن
ثَيش ئةوةي بري , لة لةواني ليذانةكاني تر, دوو مةيااني فراوانن, دوو بابةتي لةيةك جياوازن, ثةيوةناي و رؤشنبريي

زؤر , ئَينة دةتوانني بري بكةينةوة, ضةنا وةزارةتي هةية؟ لةناو خودي خؤماناا, بكةينةوة كة ئةجنومةني وةزيران
بؤ ئةوةي تةاايلي ني امي خؤمان , لةسةريان دابنيشني, روس  بكةينثَيشنيارَيكي وا د, ليذنةي تر ئي افة بكةين

 .سوثاس, بكةين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كاتي , تكرار دةكةمةوة, بة شَيوةيةكي كاتي, ئَيستا ئةو ليذنانةي كة دانراون, موالحةزةكةت بة جَيية سوثاس  دةكةين
ومتان كة ئيختيصاصاتي , ئيشارةمتان ثَياا, ئَينة بامسان كرد, بوونة بؤ زياتر شارةزا, بؤ ئةوةي الي هةمووتان روون بية

نابَي  شرووتي , بةاَلم كة يةكَيك لة ئةوداف دانَيني, ئةشغانان بؤ ئةم منوونةية هَينا, منوونةمان هَينا, ئةوةمان نيية
, هةموومان بة خؤمشةوة, نيشنيمانطَيكي تر بة تةئكيا كة دادة, لةطةَ  ئةوةشاا ئةمة مووةدةتة, مةسةلةن, هةبَية

بةاَلم من حةز دةكةم , ئةم ليذانانة ضؤن دابنَيني؟ كَي لة كَي دابنَيني؟ خؤشتان زياتر زانيوتانة, خيربةمان زياتر بووة
ئةطةر , دووبارةي دةكةمةوة دسةكةم, هةر ئيختصاص نيية, ب انن دةبَي  ثَيش هةموو شتَيك ئةركي ئةو ليذانانة ب انن

يان لة , دكتؤرات هةية لة ايلم ئةلنةفس, تؤ مامؤستاي خةرجيي, تةنيا ئةوة نيية, نة لة ني امي داخيليضي دةرضوو
دةبَي  بي اني ئةركي ئةو ليذنةية ضيية؟ ثَيي هةَلاةس  يان نا؟ ئةطةر ثَيي , لة ليذنةي ثةروةردة بي , رياضيات
ضي كردووة؟ بةرنامةي , داوا دةكةين ب انني, يشي لَياةكةينضونكة داواي ئ, بَلَي كاكة من ئيعتي ار دةخوازم, هةَلناس 

, فةرزةن لة رانية ب انَي خوَينان لة كولية هةية, ثَيي دةَلَين بَرؤ, تةدايم بكات, ماوةيةكي تر بَي , بؤ دادةنَيني
جا , يرمان بااتَيكراوةتةوة وةزايان ضيية؟ كةم و كوورييان ضيية؟ لةبةر رؤشنايي ثَرةنسيبةكان دةَرؤن يان نا؟ تةدر

ئةو ليذانانةي كار , بة شَيوةيةكي كاتي, بيخةمة دةنطةوة, ئةو ليذانةي كة خوَينامنةوة خؤشتان موافةدةتان كرد
يةكَيك بة تةمةن ترين , خؤيان لةبةيين خؤيان دايان بنَين, بةبَي ئةوةي سةرؤك و جَيطرو مودةرير دايان بنَين, دةكةن
دةكرَي  يةكَيك بة مووةدةتي لةبةيين خؤياناا , موشكيلةيةك نابَي , ةواجودي هةيةيان ت, يان خيربةي هةية, كةس

 .فةرموو, كاك شَيروان, هةَلبذَيرن بةشَيوةيةكي يةاين كاتي بَي 
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 . ماالةطةَ  رَي, مودةريري هةبَي , جَيطر و, سةرؤك و, دةبَي  هةر ليذنةيةك
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, جَيطرو مودةريري هةبَي, ليذنةي دانوني رةئي واية كة دةبَي  هةر ليذنةيةك سةرؤك و, كاك شَيروان, زؤر سوثاس
تةرتيبَيك دةكةين بؤ ئةوةي ليذانةكان بة ثَيي ئينكانيةت و , ئَيوة ليذنةكان لةبةيين خؤتان دانيشن ئتيي ا  بكةن

كاك دة , حيساب بؤ هةموو كةسَيك بكرَي , تةهنيشي كةس نةكرَية, لة هةمان كاتيشاا ب انن, رتن وشارةزايي و رَي ط
 .فةرموو, نودتةي ني ام  هةية
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة , نة ناكرَيبةبَي سةرؤك ليذ, بؤ ليذنةكان منيش هةر رةئي كاك شَيروامن هةية, من تةوزحيَيكي بضووكم هةية
بؤ خؤيان سةرؤك , هةريةكة لة  وورَيك كؤببَيتةوة, يةكةم كؤبوونةوةش كة هةَلسان دةبَي , هةناَي دةراري لَيبارَي  و

 .سوثاس, هةَلسان دةبَي  هةَلي بذَيرن, سةرؤكي ليذنةكان لةيةكةم كؤبوونةوةدا, هةَلبذَيرن
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .مووفةر, ضنار خان, سوثاس

 
 
 

 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

من وةكو دةبينم كة زؤر , ئةطةر بكرَي دبوَلي بكةن, بةاَلم ئيقترياحَيكم هةية, من نودتةي ني امم نيية, ببورة
من ئيقترياح , بةَراس  ئةوة جَيطاي دَلخؤشيية, وةكو ئةو كةسةي كة بضَيتة ناو ليذنةيةكي مواةيةن, حةماسةت هةية

بؤ ئةو كةسانةي كة , بةياني لَيثرسينةوةي هةبَي , دةستةي سةرؤكايةتي, ئَيستا ئةو حةماسةتةي لة ئَينة هةية, دةكةم
لَيرة من , بةاَلم ئيش نةكات, بةو حةماسةتةوة بةرةغبةتي خؤي دةيةوَي  ئيش بكات, دةضنة ناو ئةو ليذنانةوة

رةنطة كارةكان بكةوتة ئةستؤي ضةنا , ابَي  تةوةدوااتي من غةَلةت دةردةضَي انشاا  واش ن, موتةئةكيام ليذانةكان
ضؤن لَيرة وا بووة؟ بة جورئةتةوة دةَلَي  من دةمةوَي , بؤية تكا دةكةم, ضةنا كةسَيك خؤي لَي دوور بطرَي , كةسَيك و

, بؤ ئةوةي ضي تر كَيشة نةبَي , ردووةبةَرَي  ي كارَيك  ك, بةو جورئةتةوة ئَيوةش بَلَين, ئةو كاتيش, لةو ليذنةية مب
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوانةي كة خؤي بة , تةسجيلي دةكةين, من بةش بة حاَلي خؤم جةلسات هةية, بةاَلم ئةطةر وا بوو, انشا ا  وا نابَي 

ئةو , حةماسيان زياد بَي ب انني حةماسةتيان ضؤن بووة؟ ئةطةر , يان غائب بي , كةم تةرخةمي بكات, دوور بطرَي 
بةاَلم , لَيرةش تووشي َلَيثرسينةو دةبَي , بة تةئكيا, ئةو كاتةي تووشي َلَيثرسينةوة دةبَية, كاتةي دةواميش نةكةن

 .فةرموو, بة تةئكيايش دةبَي , حةدة لَيثرسينةوة هةبَي , ئةو برادةرةي كة بةخؤمشةوة تووشي كةم تةرخةمي بوو
 :وريبةَرَي  سؤزان شهاب ن

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, لة شاري وةكو سلَيناني و, دةياي ناكات, وا ب امن هةر هةموومان مةتةفةرغني, باسي تةواجودتان كرد بؤ ليذنةكان

لةو , هةَلبةتة لة خؤم را دةبينم كة كار بكةم, لةبةر ئةوة من كة ناوم لة دوو ليذنة نووسيوة, دهؤك و شارةكاني تر دَين
لةبةر ئةوةي باسي ثارةي , لةثَيشةوة توزَيك مةحجوبيان كردين, كة دوَييَن مونادةشةي ليذنةكان كراوة, يةدادوو ليذنة
بةَراس  ومتان ئةطةر داواي دوو , بةَراس  مةحجوب بووين, وتيان ئةوةي بضَيتة ليذنةوة ثارة وةردةطرَي , تيادا هةبوو
خةرجيي كينيام , خؤم لة ليذنةي ثةروةردةم, لةبةر ئةوة من داوا دةكةم, ئَيستا ئةَلَين مةوزوع ثارةكةية, ليذنة بكةين

داوا دةكةم لة , لة ثةروةردةدا دانراوم, لة كينيا جارَيكي تر, دبلؤم االيم هَيناوة لة هؤَلةنااوة, بكالؤريؤسم هةية
 .زؤر سوثاس, تةناروسيشم دابنَين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .تةواوي دةبية, ثاش ئةمة دوو كةسي تر دسان دةكةن و, فةرموو, موارااات دةكةين ئةو مانطةي سةبر كةن دوايي
 :بةَرَي  ثةخشان اباا  حسني

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ناوي , دةيةوَي  لة فالن ليذنة دا بَي , يةاين هةية, بةنيسبةت ئةو موالحةزاتانةي ليذنةكان, من ثَيشنيارَيكم هةية

, من ثَيشنيار دةكةم, لةبةر رؤشنايي تَيبينيةكةي كاك شَيروان, ن ناوي داوة خؤي ئاطاي لَي نييةهةية فراكسيؤ, نيية
ئةو , يةاين ئَيستا مونادةشةي تَيرو تةسةلي لةسةر كرا, بَرينةوةي ليذنةكان بكةوَيتة يةكةم دانيش  ثةرلةمان

لة جةلسةي ئايناة , ايةتي ثةرلةمان دسة بكةن ولةطةَ  برادةراني سةرؤك, برادةرانة و ئةو خوشكانةي تَيبينيان هةية
 .زؤر سوثاس, مودةريرةوة, جَيطرو, بة يةكجاري بيرَبَينينةوة بة سةرؤك و
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ضونكة تةصويتنان لةسةر كرد, ئةوة نابَي , سوثاس

 :بةَرَي  ثةخشان اباا  حسني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 بيخةينة دةنطاانةوة يان نا؟, كراتةصوي  لةسةر ئةمة 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَي  , ئينجا ئةطةر مبانةوَي  تةئجيلي بكةين, تةصوي  كرا كة ئَيستا بيخةينة دةنطاان, ضوار ليذنة تةصوي  كرا
, ةوةدانيشينةوة جةلسةيةكي تر بكةين, ثَيم واية بؤ مانطَيك ئةوةناةي ناوَي , ديسان تةصوي  لةسةر بكةين

يةكرت زياتر , بةتايبةتي ومتان ئةو فةترةية مونادةشات دةكةين و دةوَلةمةناي دةكةين و, ئيعتريازَيكي ئةوتؤش نيية
هةركةسَيك زياتر دةزانَي  ليذنةكان ضيية و ضي نيية؟ بؤية من ثَيم باشة ليذنة بةليذنة بيخةينة , دةناسني و
 .فةرموو, نودتةي ني ام  هةية,  نودتةي ني امي تكاية ئةطةر هةبَي, دةنطاانةوة
 :بريوت خضربةَرَي  شكرية 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَينة باس لة , هيوادارم بةو شكلةش نةبَي , حةزدةكةم بيخةمة روو, لة داناني ئةو ليذنانة, تَيبينيةكم ال دروس  بووة

هةس  , كردني ناوةكان دةكةين لة ليذنةكان بةاَلم كة سةيري دابةش, باس لة نوَيخوازي دةكةين, طؤَرانكاري دةكةين
كؤمةَلطاي خؤمان كة ماَلااري , وةك ضؤن لةناو شَيوازي كؤن و, لة نَيوان  ن و ثياو, دابةش كردنَيكي كار هةية, دةكةي

وةكو جةناب  جا نازامن خةتايةكة , وا دَيتة بةرضاو, ياخود بَلَيني بؤ ثياوان, ضةنا دادةنَين بؤ كوَران, دادةنَين بؤ  نان و
يان  نان ناوي خؤيان نووسيوة لة هةناَي ليذنة وةكو ثيشةسازي وةكو , بؤ باَلوكردنةوةي ناوةكان, باس  كرد

 .زؤر سوثاس, بؤ تةركي  بكرَيتة سةر سَي ضوار ليذنة, يعين لة هةناَي ليذنةدا با هةبن, ئاوةدانكردنةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة ضي بكةين؟ خؤمان بة دواي موهةناسَيك دةطةَرَيني با , يان ئيختيصاصي نةبَي ,  باشة ئةطةر رةغبةتي نةبَي
 .نيية, لة ئةشغا  بَي ,  نيش بَي 
 :بريوت خضربةَرَي  شكرية 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, م نووسي بووئاوةدانكردنةوةش, ثَيم ئاسايية, من خؤم لة ليذنةي مايف ئافرةت ناوم دةرضووة, بةنيسبةت رةغبةتةوة

 .مةبةستم ئَيوة دةَلَين كةمسان نيية, لةبةر ئةوةي هةرضةنا ئيختيصاصي خؤم ثةروةردةية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةطةَ  ثةروةردة, ئاوةدانكردنةوة ي رةبتَيكي هةية, تؤ خؤت ئيختيصاص  ثةروةردةية, ئاخر باشة
 :بريوت خضربةَرَي  شكرية 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لة رَيكخراويي , من لة بواري ئاوةدانكرنةوة ديارة بة خؤَرايي نةم نووسيوة, ئةطةر زةدةت نةبَي  رووني كةمةوة

بةهؤي وَيران بووني مةنتيقةكةمانةوة لةو بوارانةدا كارم , لةطةَ  كؤمةَلَي هاوكاري دةاَلدزَي, يؤنَيثس ئيشم كردووة
 .مةبةستم ئةوة بووة كة نووسيومة وةكو رةغبةت, بواري مةشاريع ديووةهةتا لة ئةردةن دةورةم لةسةر ئةم , كردووة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
باشة دوايي , مادام واية ئةوةي ئي افة دةكةين, ضي تَياا نيية, دةكرَي  لةو ليذنةي بي , ئةطةر ئةوة رةغبةتةت هةبَي 

 .فةرموو, كاك سردار نودتةي ني امي, مونادةشةي دةكةين
 :  سةردار صباح بؤزؤ هركيبةَرَي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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بذةاَلم باسذي   , كة دةبَي  هةيبَي , جَيطرةكةي كردية, باسي سةرؤكي ليذنةو مودةريرو, (35)لة فةدةرةي ضواري ماددةي
 .سوثاس, تاوةكو هةردوو ئياارة يةك دةطرَيتةوة, بؤية دةكرَي  تةئجيل بكرَي , كاتةكةي نةكردية

 :ؤكي ئةجنومةنبةَرَي  سةر
, نذة جَيطذرت هذةبَي    , نةرةئيسذ  هذةبَي   , وةكو كاك شَيروان موالحذةزةي دا , يةك مانط كؤببيةوة, بةاَلم معقوليش نيية
, ئَينذة دةمانذةوَي  كؤببَيتذةوة   , مةح ةري كؤبوونةوة كَي دةينووسَي؟ كَي ئيذاارةي جةلسذة دةكذات   , نة مودةريرت هةبَي 

لةبذةر  , مةح ةرةكذة بنووسذَي   , دةبَي  يةكَيك مودةرير بَيذ  , ةبَي  يةكَيك ئياارةي بكاتكة كؤبؤوة د, ليذنة كؤببَيتةوة
بذذةاَلم كذذة  , دةبوايذذة بنوسذذرَي  , يةكذذةم كؤبوونذذةوة اورفذذةن  , بةنذذاة بذذة يةكذذةم كؤبوونذذةوة   , ئذذةوة ديذذاري نذذةكردووة  

مذادام دةَلَيذ  دةبَيذ  مودذةريري      ,ضذونكة كؤبوونذةوة ناكذات   , يةكةم كؤبوونةوة دةبَي  ئةوة تذةواو بكذاتن  , نةشنووسراوة
, ئذةو ليذنانذةي كذة تةصذوي  لةسذةر كرايذة      , دةبَي  تةن يم بكرَيذ  , كة كؤبوونةوة كرا, دةبَي  رةئيسي هةبَي , هةبَي 

, تذةواو بذووة  , ليذنذةي ثةيوةنايذةكان  , ليذنةي تةناروسذ  و , ليذنةي كشتوكاَ , ليذنةي دارايي, ليذنةي كاروباري ياسايي
داواي , دووبذذارة بيخوَيننذذةوة يذذان دةنطذذي لةسذذةر دةدةن , ناوةكامنذذان خوَينذذاةوة, يذنذذةي شذذارةواني و طةيانذذان ل, ليذنذذةي

زؤر , ئةطذةر مذوافقن دةسذتتان بذةرز كةنذةوة     , ناوةي كذة خوَينراونذةوة بذؤ شذارةواني و طةيانذان      01موافةدة لةسةر ئةو 
بذة  , مذوافقن , كةسن 9ليذنةي كاروباري ناوخؤ , ةر كراكةس موافةدةي لةس 01ليذنةي شارةواني و طةيانان بة , سوثاس

بذة ئي افذة كردنذي    , ليذنذةي كاروبذاري ثذةروةردة   , بذةو موالحةزاتانذةي كذة ومتذان موةدةتذة     , تَيكرايي دةنط ثةسةنا كذرا 
زؤر , ئذةوي موافقذة بذا دةسذ  بذةرز كاتذةوة      , كذةس  09دةبنذة  , خذاتو سذهام  , خاتو نازنازو, خاتوو ضرؤ الي دا امني و

ئذةوي موافقذة بذا دةسذ  بذةرز      , حةوت كةسن, ليذنةي ثيشةسازي و وزة, بة تَيكرايي دةنط موافقةي لةسةر كرا, سوثاس
ئذةوي موافقذة لةسذةري بذا     , كةسذن  02, ليذنذةي كاروبذاري ثَيشذنةرطة   , بة تَيكراي دةنط تذةواو بذوو  , زؤر سوثاس, كاتةوة

 .فةرموو, نودتةي ني ام  هةية, دةس  بةرز كاتةوة
 :معروف مصطفىَرَي  جع ر بة

 .بةَرَي سةرؤكي ئةجنومةن
مذذن لذذة ليذنذذةي  , ئذذةو كاتذذة, تذذا ليذنذذة هةميشذذةييةكان دروسذذ  دةبَيذذ   , مذذن نذذاوي خذذؤم سذذةحب دةكذذةم لذذةو ليذنةيذذة   

 .تا ثاش مانطةكة ئةو كات من دَينة ناو ليذنةكان, ثَيشنةرطةم
 :بةَرَي  حمنا حكيم جبار
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

حسذن  , لذةناوخؤ سذةحيب بكذةن   , ئةطذةر بكذريَ  , ئةطةر كاك اباالردن ادذاي بذؤ ئي افذة بكذةن    , نةي ثَيشنةرطةبؤ ليذ
 .سوثاس, بابكر بكةنةوة ناوخؤ
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كذاك حمنذا   , بذة زؤرينذةي دةنذط ثةسذةنا كذرا     , ضةنا كةس ثةسذةناي دةكذات  , ئَيستا دةخيةينة دةنطاانةوة, زؤر سوثاس
زؤر , ضةنا كةس موافيقة بذا دةسذ  بةرزكاتذةوة   , ناوة 06ليذنةي مايف مرؤظ , زؤر سوثاس, ثةسةناي ناكات حكيم جبار

 .فةرموو, سوثاس
 :بةَرَي  حمنا حكيم جبار
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

اذايلَيكنان  تة, ئَينذةش مذايف خؤمانذة ئةطذةر طؤَرانكارييذةكنان هذةبَي       , بؤ ئذةم ليذنةيذة  , كاك دادر سعيا ئي افة دةكةين
لذة ليسذ  كؤمةاَليذةتي ئيسذالمي     , كذة دةبَيذ  لذة يذةك ليذنذة نذاوي خذؤت بنووسذي        , وةكو ومت ئَينة ثَينان وابوو, هةبَي 

باشذة كذةي دسذةي    , دسذة بكذةين  , ئةطذةر ئَيسذتا بؤمذان نذةبَي     , برايان و خوشكامنان لةيةك ليذنة ناوي خؤيذان نووسذيوة  
 خؤمان بكةين؟

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 ,كَيتان دةوَي  ئي افةي كةين, كةستان نيية, لة ليذنةي مايف مرؤظ
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 :بةَرَي  حمنا حكيم جبار
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .مةشهور بة زانا, دادر سعيا
 
 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ظ بذة ئي افذة كردنذي دذادر     ليذنةي مايف مذرؤ , بةاَلم نةبَيتة سَي ليذنة, كَي دةيةوَي  ناوي خوي ئي افة بكات, ئي افة هةية

, بذة تَيكذراي دةنذط تذةواو بذوو     , كَي موافيقة دةسذ  بذةرز كاتذةوة   , كةس 08كاك مجاليش دةبَيتة , مةشهور بةزانا, سعيا
, شذكرية خضذر  , لذةو ليذنةيذة  , خؤي ئي افة بكذات , كَي دةيةوَي , كةسن 7ليذنةي ئةشغا  و ئاوةدانكردنةوة , زؤر سوثاس
ضذةنا كذةس موافيقذة بذا     , ارام رسذو  مامنذا  , امساايذل حمنذود  , ة ئي افة كردني شكرية خضذر و ب, كةسن 01ئَيستا بووة 

,  ن, ليذنذةي ئذافرةت و  , ئةويش تةواو ليذنةي ئةشغا  بة تَيكرايي دةنط تةصوي  كذرا , زؤر سوثاس, دةس  بةرزكاتةوة
 .فةرموو, كَي دةيةوَي  خؤي ئي افة بكات

 :بةَرَي  مريم حسن ابراهيم
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

هذةردوو  , نة ئختيصاص نذة رةغبذةت  , بةس   هةردوويا دةرنةكةف , بؤ ليذنا ثةروةردا و يا مايف ئافرةت, من داوا كردبوو
يذا وي  , يةاين ئةوي نذة رةغبذةتا وي بذوو يذا ليذذنا ثذةروةردة      , باشة بؤ كاك مجا , بةس لة ليذنا مايف مرؤظ, دةرنةكةف 

 .وانيية, يان مايف مرؤظ 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .مريم حسن ناوت لة مايف مرؤظ هةية
 :بةَرَي  مريم حسن ابراهيم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .من حةز دكةم لة ليذنا ثةروةردة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, تا مانطَيكي تر خوا كةرمية, مايف مرؤظ و ئافرةت, ناوت لة دوو ليذنة هةية
 :وَيذ شابة ججيطةالبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئايا ئافرةت مرؤظ نيية؟ سوثاس, مايف مرؤظ لَيك جوداكراوةتةوة, ليذنةي مايف ئافرةت, من تؤزَيك بة طراني دةبينم

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 ن و ئذافرةت دي ذااي   اليذةك وةكذو مذرؤظ و لةاليذةك وةكذو      , يعذين لذة هذةردوو ليذنذة جَيطذاي دةبَيتذةوة      , ئافرةت مرؤظذة 

كةواتة ئةو ليذنةية دةخةمة دةنطاانةوة بة شذةتب كردنذي نذاوي كذاك     , يةاين لة دوو ليذنةدا باسي دةكرَي , لَياةكرَي 
 .فةرموو ثخشان خان, خاتوو نةسرين حمنا, خاتوو مريم و, ئي افة كردني ناوي خاتوو ظيان و, مجا  و

 :بةَرَي  ثخشان اباا  حسني
 .ؤكي ئةجنومةنبةَرَي  سةر

يعين  نةكة ثياوي تَياا , ئَيستا خؤي سةحب كرد, ناوي دوو ثياوي تَياا هةبوو, من زؤر دَلم خؤش بوو, نازامن كاك مجا 
 .سوثاس, نيية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لذةو  , ردلذة جَيطايذةك سذةحبنان كذ    , كذاك شذكري  , كذريم حبذري  , حةدة كاك كرميي دابنَيني, موالحةزةيةكي زؤر بة جَيية

 .لة ليذنةي ثَيشنةرطة, ناوت شةتب كراوة, ضونكة لة ليذنةيةك, ليذنةيةي دادةنَيني
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 :بةَرَي  شكري صاحل متر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةو ليذنةية دةرهاتووم لة ليذنةي كاروباري , من رةغبةمت لة ليذنةيةكي تر هةبووة, ئةطةر بةرةغبةت بَي , زؤر سوثاس
 .زؤر سوثاس, حةز دةكةم هةر لةوَي مبَينم, ومثَيشنةرطة دانرا

 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, ثياو بَي , ئَيستا بيةوَي  لة ليذنةي مايف  ن و ئافرةت بةشاار بَي , لة ليذنةيةك بَي , باشة كةسَيك هةية
 :بةَرَي  تاظطة دا الي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لةبذةر ئذةوة لذة    , مايف مرؤظ و بةرطري كردن لة مافةكاني ئذافرةت , ذنةي  ثةيوةنايةكان ولي, من لة سَي ليذنة ناوم هةية

 .لة مايف مرؤظ, لةبةر ئةوةي دةكَيشنةوة, ضونكة جةنابتان وتتان نابَي  لة سَي ليذنةدا بن, مايف مرؤظ دةكشَينةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بذةاَلم لذة   , ومتذان لذة دوو ليذنذة زيذاتر نابَيذ      , مذانطَيكي تذر دةتذوانن   , تذر تذا مذانطَيكي   , دةتوانن شذةتيب بكذةن  , باشة لَيرة
لَيذذرة , لةبذذةر ئذذةوة دوو ليذنةكذذةي تذذر كذذة نذذاوت تَيذذاا هةيذذة, ئذذةوة بابذذةتَيكي تذذرة, موسذذتةدبة  ئةمذذة تةاذذايل دةكذذةين

 .ناضارين شةتيب دةكةين
 :بةَرَي  تاظطة دا الي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .با بسَرَينةوة, بةاَلم لة ليذنةي مايف مرؤظ, َي  لة ليذنةي مايف ئافرةت ناوم شةتب بكةمنةخَير من نامةو

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر , وازمذان لَيهَينذا  , ئةمة خؤي موةدةتة زؤر ش  هذةبوو ,  ضونكة ليذنةكاني تر تةصوي  كراوة, خؤي دانونةن ناكرَي 

مذن نذاوت لَيذرة    , ضونكة زانيذان موةدةتذة تذةنازوليان لَيكذرد    , تةنازوليان كرد ,ئةنااماني ثةرلةمان داواي دسةيان كردبوو
بذة ئي افذة كردنذي    , لةسذةر ليذنذةي بذةرطري كذردن لذة مذايف  ن و ئذافرةت       , ئَيستا تةصوي  لةسذةر دةكذةم  , شةتب دةكةم

 03نذا الذي دةبنذة    بذة شذةتب كردنذي نذاوي تاظطذة حم     , كاك كذريم حبذري  , خاتوو نسرين, خاتوو مريم, خاتوو ظيان خار
 .بة تَيكراي دةنط موافةدةتي لةسةر كرا, زؤر سوثاس, كَي موافقة با دةس  بةرز كاتةوة, كةس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, تاوةكو ني امي داخيلي تةاايل دةكةين, موةدةتة, دانران ديسان دةيَلَينةوة, ئَيستا داناني ئةو ليذنانة كؤتايي ثَيهات و

بة ئي افة كردني ئةو , دياري دةكاتن, مارةي ئةو وةزارةتانة كة حكومةتي يةكطرتووي ضاوةَروان كراولةبةر رؤشنايي  
بة , بة وةرطرتين رةغبةتتان و شارةزاييتان, ليذانانةي كة كاك دةي حاجي حمنود و كاك غ ور ثَيشنياريان كرد

, بةاَلم تا ئةو كاتي هيوادارم دةس  بةكار بن, ينةوةليذانةكان تةسبي  دةكة, موافةدةتي ئَيوة جارَيكي تر ثَياادةضينةوة
خاَلي ضوارةم كة خاَلي ئاخريي , تاوةكو ئةوة تةاايلة دةبَي , لةطةَلتان دادةنيشني, هةرضي ثَيويس  بوو, ئيش بكةن و

ليسةكاني بةرضاوخستين داواكاري ئةنااماني ثةرلةمان بؤ ط توطؤكردني مةسةلةي دةس  ثَيبةرداني ثؤ, دانيشتنةكةمانة
كة لةاليةن بةغااوة , كة ثةرلةمان هةَلوَيس  وةربطري , كةسن 01ديارة تةبعةن  مارةيةك واب امن , شاري كةركووك

هةر مةشرواَيك يان هةر ثَرؤ ةيةك تةدايم , ئةناام 01بة ثَيي دانون كة , وةرطرياوة بة دةركردني ثؤليس وئةوانة
بةاَلم , من دةخيةمة بةردةنط, وا ب امن لةبةر ئةوةي مةشغولي ش  تر بووين بةاَلم, دةكةوَيتة بةر دةس  ئَيوة, بكةن

دةرارةكةيان ئيلغا , اوزريشيان خواس  و, ئةو مةسةلةية كة مواالةجة كراية بة ط توطؤ و, من موالحةزةيةك دةَلَيم
, حةكاني ئَينةي دبوَ  كردهةموو ئيقتريا, بَيجطة لةوةي بةرنامةي جةا ةري كة ئَينة ئيعتريازمان لةسةر كرد, كرد

بؤية من , لةبةر رؤشنايي داواكاري ئةنااماني ثةرلةماني بةغاا لة كوردةكان, بةرنامةي حكومةتي بةغااي تةاايل كرد
ئةو , ئةطةر دووبارة ئيقترياحي وا بؤوة, ئةطةر تيكرار بؤوة, ناَلَيم ئيلغاي بكةينةوة, ثَيم واية ئةم مةسةلةية دوا خبةين
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دةرطاي مونادةشة , رةئي لةسةر باةين, جا نازامن ئةطةر ثَيتان واية ئةم مةوزواة باس بكةين و, بكةينكاتي باسي 
, باشة, زؤر سوثاس, دةستتان بةرزكةنةوة, دواي خبةين, ئةطةر ثَيتان واية تةواو بووة, ئةوة مةسةلةيةكة, بكةينةوة

 .ئةمة دواخرا
 
 

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن

 .هةناَي درَيذةي ثَيباةم, ئةطةر مةجامل باةنَي, بةَراس  بةنيسبةت ئةوةي, ثَيشنيازَيكم هةية, ئةطةر رَيطا هةبَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمنا, فةرموو
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, بةرنامةي كارةكامنان ضيية؟ من ثَيم واية ئةطةر بكرَي , رة دةزاننيبةَراس  ئَينة لَي, سةبارةت بة بةرنامةي كارةكامنان

هةناَي جار ش  هةنووكةيي ثةياا دةبَي  لة , دوو, ئَينة ب انني بةرنامةي كار ضيية؟ ئةمة يةك, ثَيش كؤبوونةوةكان
بؤ , خاَلَيك زياد بكةين, هةبَي  ئَينة مايف ئةوةمان, كة كاتَي بةرنامةي كار دةبينني, شتَيكي خراث نيية, بةرنامةي كاردا

مةسةلة بري  نيية لةوةي كة كؤمةَلَيك ثؤليس لة , ئةم خاَلة مةسةلةيةكي زؤر طرنطة, باسي ئةم خاَلة, منوونة
جطة لةوةي , ئةمة جةوهةري مةسةلةكةية, 58مةسةلة بريتية لة جَيبةجَي كردني ماددةي , كةركووك دةركراون

و 60زؤر لة هةَلوَيس  حكومةتةكاني اَيرادي سااَلني , هةَلوَيس  حكومةتي اَيرادي ئةمَرؤ, ئةوةي ئَينة تَيبيين دةكةين
بةوةي , لة شؤَرشةكاني ئةيلو  ئةضَي , كاناا 71لةساَلةكاني شؤَرشي , لةسةرةتاي دةس  ثَيكردني شؤَرشي ئةيلو  و 68

 .بةاس بريدةكةنةوة كة دةسةاَلتااراني اَيرا  بة هةمان شَيوةي سةردةمي ثَيش رووخاني
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 58لة ماددةي , ئَينة تةصويتنان لةسةر بابةتةكة كرد, زؤر لة بابةتةكة دةرضووي, نودتةي ني ام, ئةطةر ئيجازة باةي
كة بةرنامةي , ئةو موالحةزةيةي جةناب  لة جَي خؤيةتي, ثَيويس  دةكاتن كة بيخةينة بةرنامة, يان ثَرؤ ةي بةغاا

بةاَلم , لة ئيشةكان فريا نةكةوتني, بةاَلم لةبةر ئةوةي ئةو ماوةي ثَيشوو ئةوةناة ثةلة بووين, ار ثَيشرت ثَيي ب اننك
ئَينة كة , يةك ش  لة ثةرلةماناا لةبةر رؤشنايي كار ئيش بكةين, ثَيي ب انن, بةرنامةكة دةبَي  ثَيتان بووترَي 

, بةاَلم ناكرَي مونادةشةي بكةين, رَيطةم دايَي, ناكرَي , شة نةكرَيةكة طومتان ئةمة مونادة, خستنانة تةصويتةوة
 .فةرموو, ببورة

 :بةَرَي  رؤبيتان ابراهيم روستةم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بة , بةاَلم مةبةستم ئةم ماددةية نيية, هةرضةناة ط توطؤي لةسةر كراوة, من موالحةزةيةكم هةية لةسةر ماددةي ضوار
, تةمةتوواي ثَيوة دةكةن, ئةو حةدقانةي ئةناام ثةرلةماني اَيرا , ئةو شتانةي كة هةية, ستم زؤر شتةمةبة, تةنيا

, مةسةلةي ثارةكة نيية, بؤ مةسةلة يةكَيك لةوانة, ئةو حةدقانةمان نةبَي , ئَينة وةكو ئةناام ثةرلةماني كوردستان
 .مةسةلةي حيناية, بةاَلم مةسةلةي معاش

 :ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن
يةاين هةر شتَيك نةخرَيتة , نودتةي ني ام بةكار دةهَينم وةكو ريةاسةتي ثةرلةمان, هةمان شَيوة, دانيشة كاكة

ئَينة ضي بكةين بؤ , من اةرزم كرد رؤ َيكيان تابيةت بةوةي, بةرنامةي كاري خؤمان ناكرَي مونادةشةي لةسةر بكةين
مونادةشةي , لة زومين ئةوانة دةتوانن درةطا دةكرَيتةوة, نامةي باشرت بَي بةر, ئةوةي ئةو ثةرلةمانة كاريطةر تر بَي  و

تةريقةيةكي باشرت لةبةر رؤشنايي ئةو , ئةطةر ثَيتان باش بَي , مبا فيهم تةريقةي مونادةشة, ئةوانة هةمووي دةكةين



 083 

ني امي داخيلي خؤمان بةم بةاَلم ئَيستا , دةنطي بؤ باةين, ئيقترياح دةكةين ئةطةر باش بوو, تةجروبةي بةغاا و
 .فةرموو, بة بامشان زاني دةنطي لةسةر دةدةين و دةطؤَرين, ثةسةنا بوو, ئةطةر شَيوةيةكي تر باس كرا, شَيوةيةية

 
 
 

 (:كنا  كركووكي.د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ماني ثةرلةمان كة بةشاار بن لة ثَرؤ ةي بةرنامةي كاركة ئةوانيش ئةناا, بةنيسبةت ئةو برادةرةي كة ثَيشنياري كرد
دةتوانن لة رَيطاي فَراكسيؤن و يان لة رَيطاي طرؤثةكةي , زؤر راستة لة جَيي خؤيةتي, كة ط توطؤي لةسةر دةكةين

ئكيا كة ئةوي زةرووري بوو بة تة, مونادةشة دةكرَي , خؤيان ثَيشنياري خؤيان بة نووسراو ثَيش وةخ  بةرز بكةنةوة
بةَرَيطاي , ئةطةر شتَيك التان زؤر طرنط بوو, بؤ داهاتوو ئَينة ئةو ثَيشنيارةمان هةية, دةخرَيتة بةرنامةي كارةوة
مةوزواةكة دةراري , يةاين بؤ ئةوة مونادةشة بكرَي  و, سةاات بَي  24بةالي كةم ثَيشي , خؤتانةوة بةرزي كةنةوة

 .سوثاس زؤر, لَيبارَي  وخبرَيتة بةرنامةي كارةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة , ثةيوةناي بة رووداوَيكي طرنطةوة هةبَي , ثةيوةناي بة خةَلكةوة بةطش  هةبَي , هةر مةوزواَيك ثةلة بَي 
ئةويش بة راوَيذ لةطةَ  ئَينة , بؤ ئةوةي بيخاتة بةرنامةي كار, سةاات ئاطاداري سكرتَيري ثةرلةمان بكةن 24ثَيش 

 .كاك ادهم فةرموو, دةخيةينة بةرنامةوة, طش  بَي ئةطةر شتةكة 
 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لة بةرنامةي , هةيةا سةرؤكاتيا ثةرلةمانَي دكةم, ثرسيارَيكة تةوجيهي جةنابَيتة و, خااَل بةرايي, من دوو خاَلَي  هةي
خاَ  بة خاَ  هةناَي بةسةردا دضني , نامةي كاري ثةرلةمانَي دهَيتة ديار كرن ويان هةر رؤ َيكي بةر, كاري ثةرلةمانَي دا

كة دَيتة , كة كةفتة دةنطاان, ثاشيش ئان دةكةظيتة دةنطاان و, مونادةشة لسةري دَيتة كرن, وبةحس دَيتة كرن و
لسةر ئةو بةحسة , هةية ئايا كَي نودتة ني امةك, يانيش هةناَي خاَلَي دي, ئان نةيةتة دةبو  كرن, دةبوَ  كرن

كة ئايا , بؤ جَيطرَي بةَرَي َيتة و بؤ سكرتَيرَي ثةرلةمانَي, لَيرة ثرسيارا من ظةية بؤ جةنابَي  بةَرَي َيتة و, دائاخظة
يان تشتةك , ثرسيارَيك بكةن, وةخَ  ثةرلةمانتاراكانَي ئةطةر حةز كةن ئةو تشتة لة دلَي وياا هةي ببَيذن و بةاخظن

ئايا وةخَ  مة كةنطَيية كة حةز دكةين بة , تَياا يان تشتةك ديتية لة مةسائيلَي سياسي  كوردستانَي داديتية لةواَل
خارجيي لبةرنامةي كارَي ثةرلةمان داوا بكةت و بؤ هةر , هةر شَ  حةز بكةين بةاخظي, ئازاديا خؤ بةاخاظني

ية حةز دكةم ديسا ظة تشتَيك تةوجيهَي وا ب امن كارَي نودتةكة كارَي, يا دووش, ئةظة يةك, بةرنامةكةي كة دَيتة ثَيش
, ئان هةطةر هةبي, من ثَيم باشة كة سايتَيك بةناظَي ثةرلةمان بَيتة دانان, كة سكرتَيرَي ثةرلةمانييا,  كاك فرسةتية

كةنطَي , ثةرلةمانتار ب انن ي بةرنامة هةية, كة بةرنامةَي كاري ثةرلةمانا هةمي رؤ َي, حةز دكةم مة هاطاداركا
 .زؤر سوثاس, ظة رَينوشتنة, ي بابةتا دَيتة كرن, ئةطةر رَينوشة بَي, رَينوشة بي

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم بةنيسبةت ساي  و ئةوانة , ئةوةي يةكةم كاك فرسةت شةَرح دةكات بؤتان, موالحةزةكةت بة جَيية, زؤر سوثاس

هةموو فَراكسيؤن و طروث , سايتَيك زؤر زةرووريية داياةنَيني و, ةر نةشبَي ئةط, واب امن ثَيشرت ئَينة دسةمشان كردووة
ئةطةر بؤمان بكرَي  لة , ثَيويستيان ي بَي  بة كؤمثيوتةر بة ئةنتةرنَي  دةبَي  بؤيان دابني بكةن, و ئةوانة

ة تةلةف يؤنَيكي سةتةالي  بري لةوة بكةينةو, كة بؤمان نةدل ناكةن, موستةدبةلاا ئةو تةلةف يؤنانةي كة لَيرةش هةية
ضونكة ئةح ابةكان , بةاَلم ثَيم واية ئةوانة نابَيتة ئيشكا , كاتي خؤي هةموو نةدل بكات, خاص بؤ ثةرلةمان, هةبَي 

لة تةلةف يؤنةكاناا نةدلي , ي بةرنامةيةكي ئةوتؤيان نيية, بةتايبةتي جةلساتي ثةرلةمان بةيانيية, بة بَريارَيك دةتوانن
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بؤ ئةوةي خةَلك , ضونكة يةكَيك لة كاريطةر ترين ش  بؤ ئةم ثةرلةمانة هةس  كردنة بة مةسةوليةت, ئةو بكةن
ميللةتيش ضاودَير بَي  لةسةر كاروباري , ئةوانيش ئَينة ضؤن ضاودَيرين لةسةر كاروباري حكومةت, موتابةاةي بكاتن

, ميايا ئاطاداري ضاالكي ط توطؤكان و ئةو تةواصولة بةوة دةبَي  كة, يةاين تةواصولَيك هةبَي , ثةرلةمان
كة جةلسةكاني , ئَينة لةالي خؤمان هيض مانعَيكنان نيية, بةم دوو رَيطاية دةرطا كراوةية, جةلةساتةكاني ثةرلةمان بَي 

هةموو مونادةشةكان , تا ئةوة دةبَي  ئَينة لة سايتةكاناا هةوَ  دةدةين, ثةرلةمان بة اةلةني بطوازرَيتةوة بؤ خةَلك
لة ثةرلةماناا بة , هةر يةك لة ئَيوةش ئينَيلي خؤي هةبَي , خبةينة سةر ساي  و تةفصيالت و اناويين وةردةطرَي 

, ي خةَلكي دةرةوة بن, جا ي هاوواَلتي كوردستان بن, هؤي ئةو سيستةمي ئينتةرنَيتةوة خةَلك موخاتةبةي بكات
كاك , و ئَيوةش هةريةكة بةرَيطاي ئصولي مونادةشةي بكاتنثةيوةناييةكانيان خبةنة بةردةمتان , ثرسيارو شتةكانيان

 .فرسةت فةرموو
 :بةَرَي  فرسةت ادا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بة ئازاديي , بة موجيب ني ام كة ئةناام دةتوانَي , مةمجواةي مةجاالتي هةية, وةاَلمم لةسةر دسةي كاك ادهم ئةوةية
, ليذان دةتوانن تةبةناي فيكرةيةك بكةن و بَين داوا بكةن و تةَرحي بكةن, يةك, تو بةحوريةت رةئي خؤي نيشان باا

دوو هةر ئةناامَيك ئازادة , ئةوة مةجالةك, لةناو دااةي ثةرلةمان بة وجودي وةزيري موختةص يان سةرؤكي وةزيران
اَلمةكةي نيقاشَيك لةناو بةيين لة وة, وةزير بَيتة ئَيرة, بؤ ئةوةي تةوجيهي حكومةت بكةت لةسةر مةوزواَيكي موهيم

مةوزواَيكي تايبةتة لةناظ بةيين خاوةني ثرسيار و وةزيري , ضونكة ئيستجواب نيية ئةو سوئالة, ئةو ئةناامة هةبَي 
وةكو , موستةاجة  بَي  و تاريئ بَي , مةجالي تر فَراكسيؤن دةتوانَي  ئةطةر مةوزواَيكي طشتيان هةبَي , موختةص

, دةتوانَي  داوا لة سةرؤكايةتي بكات بؤ ئةوةي داخيلي بةرنامةي كار بكرَي , ؤليسةكاني كةركووكئَيستا مةوزواي ث
لةسةر ئةو مةوزواةي كة , من تةاقيبةك لةسةر ئةم بابةتةم هةية, سةاات تاكو ئيحتياتاتي خؤمان وةربطرين24ثَيش 

برادةران ئَينة ئيعتيادي , ة كَيشةيةكي طةورةيةبةَراس  بةنيسبةي ئَين, بابةتي ئيعالم, سةرؤكي ثةرلةمان باسي كرد
لة هةموو , ئةو موااناتانةمان هةبوو, ئةوة سَي دة ساَلة, تةماشاي تةلةف يؤن بكةن, حوريةتيان ثَياةدةين دَين ودةضن

و  زؤر كةس, وايان كرد كة سورةتَيكي موشةوةه نيشاني خةَلك باةن, سةتةاليتةكاني ثارتي و يةكَي  و ح بةكاني تر
, سةري مانط معاشي خؤتان وةردةطرن, بةس دةس  خؤ بةرز دةكةنةوة, برادةران دةيان وت كاكة ئَيوة ضي دةكةن

بَي ئةوةي و , موختةسةرةك نةدل دةكات لة ط تؤطؤيةكاني ثةرلةمان, ضونكة برادةري نوَينةر ئةو مةحةتةية دَية
تةبعةن بةو حاَلةتة , انَي  ئةو ئةناام ي باس دةكاتخةَلك ب , مةجا  باات ئةناامي ثةرلةمان دةنطي دةربضَي 

خةَلكَيكي تر ئةوةي دةنط بة ئةناامي ثةرلةمان / دوو, مونافةسة نامينَي , مونافةسةكة دةكو َي  لةنَيوان ئةناامان
جةرةد ئيعازَيك مو, ئَينة هيض ناكةين, لةبةر ئةوة وا تةسةوريان دةكرد, نازاني ئةو ئةناامة ي دةَلَي  و ي ناَلَي , دةدات

بؤ مةالوماتان هةتا دةزايةي ئيسترياتيجي هيض جارَيك ئيعازَيك بؤ فراكسيؤنةكان , لة دياداتي ئةح اب بؤمان دَي 
نةك , دةوانيين ئيعتيادي, زؤربةي دةوانينيش دوور نيية مونادةشةمان كرد بَي  ح ب ئاطاي لَي نةبَي , نةهاتووة

من شعور دةكةم زوَلم لة , بةَراس  حة  نيية, ئةو سورةتة بة خةَلكيان داوةدةوانيين سياسي و ئيسترياتيجي بةس 
زؤر جار بةخؤم , زؤر جاريش تةدريرةكةيان هةَلةية, ئةو سورةتة موشةوةهةيان نةدل كردووة, ثةرلةمان دةكةن

, لةمان بَرياري لةسةر نةداوةثةر, ليذنة ديراسةي بكات, بَريار لَيرة دةدرَية فالن دانون نةدلي ليذنةكان بكرَي , بيستية
ضونكة دوور نيية مةالوماتي لةسةر دةزايةي دانوني و ني امي داخيلي ثةرلةماني , نوَينةر دَي  صياغةتَيكي وا دةكات

بؤ زانياريتان دوور نيية ثاشي ئةوةي , دةنطي لةسةر دا, خةبةرةكة دةردةضَي  ثةرلةمان فالن دانوني ئيقرار كرد, نيية
شتَيك , ئةوة موشكيلةيةكة مةفروزة باس بكرَية لةطةَ  وةسائيلي ئيعالم, يةلال دةنطي لةسةر دابَي بة دوو مانط 

بةس واجيبَيكيش , نةدلي وةدائيعي جةلسات بكةن, ئَينة حوريةتي ثَي دةدةين بَينة ناو ثةرلةمان, مودابيلي شتَيك بَي 
بةاَلم نوَينةري سةتةاليتةكة بةس حةز , ن نةدل بكةنلةسةر شاني ئةوانة سورةتَيكي حةديقي لة نةشاتاتي ثةرلةما

وةكي , بة رةئي من مايف ئةنااماني ثةرلةمان دةخوات بةو شَيوةية, دةنطي ئةناامان دةرنةضَي , دةكات دةنطي دةربضَي 
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تة باشة مةاقولة لةو سَي سةاا, جةلسةكة سَي سةااتة, ياءتريش ئةطةر بَي  جةلسةكة تةسجيل بكات لة ئةلف هةتا 
, جا ئةوة دةمينَي  لةسةر شانتان و لةسةر شاني ئَينةش, ئةوةش مةاقو  نيية بةَراس , نيو دةديقة نةدل بكاتن

مةفروزة دةنطي خؤتان بطةيةينة , هةموو ئةح ابيش نوَينةري هةية لَيرة, ضونكة سةتةاليتةكان هةمووي هي ئةح ابة
راستة ثةرلةماناتي االةم هةموويان تةماشاي سةتةالي  ,  ح بةكاني خؤتان با حةلَيك بؤ ئةو موشكيلةية دابنَي

خةَلكَيك بة , تةماشاي هي اَيرا  بكة, تةلةف يؤني تايبةتي خؤيان هةية نةدلي جةلسات دةكةن موباشري, دةكةين
بة  فالن كةس بة جةسارةت و, فالن ح ب تةبةني فالن فيكرةي كرد و, وةَلاَل فالن واي طوت و, تةواوي مةحتيان دةكات

, نة ئينكانيةمتان هةية بةخؤمان سةتةاليتَيك دابنَيني, هي ئَينة ئةوة نيية بةَراس , حوريةت باسي فالن مةوزواي كرد
بة شَيوةيةكي مةوزواي نةدلي , نة برادةراني ئَينة ئةوي موتةمينة بؤ نةفسي ئةو جيهةتةي كو ئَيوة تةمسيليان دةكةن

 .زؤر سوثاس, جةلسات دةكةن
 :ئةجنومةنرؤكي سة بةَرَي 

حةز دةكةن , ضونكة بةرنامةمجان تةواو بووة, ئةطةر خاَلي ني ام نةبَي , كاك كةما  خاَلَيكي هةية, بةرنامةمجان تةواو
 .مونادةشةي اام دةكةين, جةلسةي دادَي  تةرخان دةكةين بؤ ئةو مةوزواة

 (:كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا   بةَرَي 
 .نئةجنومةسةرؤكي  بةَرَي 
كةمو كورتي , ئةوة ثةرلةمان ضةنا رؤ َيكة دةس  بةكار بووة, بةَرَي ان بة حةديقةت ئَينة تازة, ئةطةر ئيجازة باةن 

دةبَي  زؤر بة وردي بري بكةينةوة ضؤن ئةو بةَرَي انة دوور بن لة هةموو , لة هةموو روويَيكةوة هةمانة, زؤرة
, لة شوَينةكاني ترةوة دَين جَيطايان نيية, لة دهؤكةوة, ي لة سلَينانييةاين هةتا زؤر لةو خوشك و برايانة, كَيشةيةك

مةسةلةي , بة تةواوةتي ضاك نةكراوةتةوة, هةناَي مةشاكيلي مالي هةية, ئةوة نةدوستانيَيكة دةبَي  ثَري بكةينةوة
ثَيكةوة بري و  يان ضةنا خوشك و برايةك, ئَينة هةتا ليذنةيةكي ئيعالمينان هةبَي  ديراسةت بكةين, ئيعالم

هةموو , لةطةَ  ئةوان%( 011)بؤ ئةوةي دابنيشني لة , بؤضوونيان بكةنة يةك بة نووسراوَيك ثَيشكةشي بكةن
بؤية , بؤ ئةوانةي دةنطيان ثَيااوة, بؤ ميللةتةكة, ئةناامَيكي بةَرَي ي ئةم ثةرلةمانة بة تةواوةتي دةنطي ديار بَي 

طوَييان لة دةنطي ئةم , بؤ ئةوةي بةالي كةمي سةرتانسةري كوردستان, بكرَي ثَيويستة دةناتَيكي هةرَينة كةلتور 
دااةيةكي ترمان هةبَية , ئينجا ئةم كامريانة و ئةم تةلةف يؤنانةي هي ثةرلةمان تايبةتي خؤي هةبَي , بةَرَي انة بَي 
تةبيعي هَيشتا , دةكرَي  وةريبطرنبتوانن ئةوةي لةناو ثةرلةمان , كة لةوَي دةناتةكاني تري ئيعالمي, طةورةتر بَي 

داخيل بوون بؤ ثةرلةمان و دةرضوون و شوَيين , حينايةي ثةرلةمان ضاك بكرَية, دااةمان دةوَي , نةواديسنان زؤرة
هةمووي لةسةر شاني ئَينةية ثَيكةوة وةكو اائيلةيةك دابنيشني و ضاكي , ئةو بةَرَي انةي كة لة شارةكاني ترةوة دَين

بري لةوة , ضؤن بةباشي بَرواتن, ةوةي ئةناامَيكي ثةرلةمان لة ماَلةوة مَيشكي ئيسراحةت بكات و بري بكاتةوةبؤ ئ, بكةين
ثَيويستة بريَيكي دروس  لَي , هةتا بةنيسبةت مووضةش, ماَلي لة كوَي بَية, نةكاتةوة كرَييةكةي ضؤن باات و
, يان دوو جةلسة, زؤر بة رَيك و ثَيكي دانيشني و جةلسةيةكئةمة ئةركي هةموومانة , بكرَيتةوةو بؤتان تةاايل بكرَي 

 .زؤر سوثاس, يان مةشاوةراتي جانبيش ئَينة ئامادةين و دةرطامان بؤتان كراوةتةوةو
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

لةناو  منيش, ش  هةية و, بةاَلم ديارة زؤر كةس لة دَلياا دسة هةية, هةرضةناة دانيشتنةكةمان تةواو بووة, ببوورن
من تا , ئةوةي لة دَلناناا هةية دسة بكةين, زؤريش حةز دةكةم دانيشتنَيكي كراوة بكةين, دَلناا دسة هةية بةَراس 

هةم ئَيوة دةبوَلي , يةاين بؤ ئةوةي ئةو ئينتبااةي لةسةر ثةرلةمان هةية, يةك دسة دةكةم, دانيشتنَيك دةكرَي 
, ثَيم واية ئةنااماني ثةرلةمان كة دةَلَين ثةرلةمان دةسةاَلتَيكي موستةديلة من, هةميش دةبَي  خةَلك بي انَية, ناكةن

لة ثَيش هةموويانةوة داواكارين لة سوَلتةي تةن ي ي هيض , دةبَي  بة هةموو شَيوةيةك ئةو ئيستقالليةتة بثارَي َي 
يةتي كةس موَراجةاةي سوَلتاتي بةبَي رَيطاي سةرؤكا, يةاين هةتا ئةطةر ئيشَيكيشي هةبوو, داواكاريةكنان نةبَي 

, ضونكة تؤ ناتواني  ئةو ئيستقالليةتة بثارَي ي, رةغبةتَيكي خةَلكيشة, ئةوة رةغبةتَيكي ئَيوةشة, تةن ي ي نةكات
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بةَرَيطاي سةرؤكايةتي , خانووة, ئيشَيك  بة شارةواني هةية زةويية, مةسةلةن تؤ لة ليذنةي شارةواني فةرزمان كرد
, ئيستقالليةتةكة بةشَيكي لة دةس  دةَروات, َلَي ئةناامي ثةرلةمامن وةَلاَل موشكيلةي زةويم هةيةخؤت بَرؤ ب, بيكة

بؤ , لةبةر ضاومان بَية, لةبةر ئةوة ئةو خاَلة ئةطةر ثَيويس  دةكات لة دانيشتنَيكي تر بة تةفسيل تر باسي بكةين
, مةسةلةي مايف ئةناامان, ئةو خاَلة زؤر طرنطةو, لة ثَيش هةموويانةوة, ئةوةي بة بةرنامةيةك ئيشي تيا بكةين

بةاَلم با ئَينة يةكةم جار ب انني واجيباتةكةمان ضيية؟ دوايَيش حةدي كةس , بةتايبةتي دةبَي  مافةكةي ديار بَية
ةاَلم ب, ئةو حةدة مةزمونة بةثَيي دانون, لة ي وةزي ةيةك دابَية, ناخورَية و حةدي خؤيةتي لة ي مةركةزَيك دابَية

ئةطةر ثَيشرت موحاسةبةي , ناتوانني تؤ موحاسةبةي هةر مةسةوولَيك بكةي, رَيطا نةدةينة خؤمان ثَيش هةموو كةسَيك
بَريارَيك دةربهَينني كة كةسَيك موَراجةاةي سوَلتةي , يةكةم جار لة خؤمانةوة دةس  ثَي بكةين, خؤت نةكرد بَي 

ثَيم واية بةثَيي ني امي داخيليش هةر , ئةوة رةئي منة, اي ئَينةوة بَي ئيال بة رَيط, تةن ي ي نةكات بؤ كاري شةخصي
ئةطةر خاَلَيكي , ثَيم واية ئةو دانيشتنة كؤتايي ثَي دَينني, دةبَي  بطوجنَية لةوانةية خيرَبةم هةبَي  لةوانة, واية

دانيشتنَيكي تر دادةنَيني , كرَيةنا, ضونكة دانيشتنةكة كؤتايي ثَي هاتووة, دوو كةس داوا دةكةن, ني اميتان نةبَي 
كة ضؤن ئةو ثةرلةمانة فةاا  , خؤشم ئيقرار دةكةم, هةر يةكة بة سةراحةتي كاميلي خؤي دسة بكات و, كراوة بَي  و

 .فةرموو, دوايَي ئيت ا  بكةن, حةز دةكةن بَلَين بةياني الريم نيية, خؤتان داينَين, باشي بكةين, بكةين
 :ريةخورشيا سليم ش بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

كة جةنابيش  تازة , ئَيستا هي بةغااش واية, ثَيشنيار دةكةم وةكو ثةرلةمانةكاني تري, ثَيشنيارةكةي كاك ئةدهةم
هةر كةسَيك ئازاد , يةاين بةثَيي ثَيويس  دانيشتنَيك بكةين, دة رؤ  جارَيكة, ئةوجا هةفتةي جارَيكة, ئيشارةت  ثَياا
زؤر , ضؤني رَيك دَيخن بةثَيي وةزاي ئَينة و كؤبوونةوةكامنان, ئةو مةوزواة بةرنامةيةكي بؤ دابنرَي , تبَي  دسة بكا

 .سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

يةكيان ئيجابيية لةطةَ  , بةاَلم ثَيشنيارةكةت دوو جانيب هةية, ثَيشنيار بوو, خاَلي ني ام نةبوو, خؤي ئةوة ثَيشنيار بوو
بةاَلم ماناي ئةوة نيية بة دائيني ئيشي , جانبَيكي تر ئةوة بةغاا شتَيكي باشة, دميوكراتيةت دةطوجنَي  خودي ئازادي

, ئَينة يةكجار ئيشَيكي زؤرمان لة ثَيشة, هيضينان ثَي ناكرَي , ثةرلةمان ئةوةية دانيشتين كراوة بكاتن بةبَي بةرنامة
لة زميين ئةوانةشةوة باسي , ضاودَيري كردني حكومةتة, ةَلكةبةدوا داضوونةوةي داواكاريةكاني خ, تةوحيا دانونة

ئَينة لةو ئةركانةي كة , بةاَلم ئةطةر بَيتو ئةو ئةولةويةتة بارَيتة ئةو مونادةشة, وةزاي سياسيية و مونادةشاتي اامة
واي لَيبووردن دةكةم لة دا, لةوَي دةرار باةين, لةطةَ  ئةوةش با ئةو كؤبوونةوةية بكةين, لةسةر شامنانة دوا دةكةوَية

كاكة ئَيستا خؤمان , ئةوةي خاَلي ني ام نةبوو ئاطادارتان دةكةينةوة, تةنها ئةطةر دوو خاَلي ني ام هةبَية, هةمووتان
سبةييَن هيض , ثَيتان بَلَيم سبةييَن وةرنةوة, نازانني ي بةرنامةجَيكتان ثَي بَلَين, كة بةرنامةمجان نةبَية, بامسان كرد

جارَي ئةو ليذنانة , لةبةر رؤشنايي بةرنامة لة رؤ نامة و لة تةلةف يؤن رؤ ةكة دياري دةكرَية, بَلَيم هيض نيية, نةبَية
, ئةوة برادةران لَيرةن و موتابةاة دةكةن و, دةس  بةكار بن و, سةرؤك و جَيطر و مودرةرةكة هةَلبذَيرن, كؤببنةوة

, ئَينة كة دةرارمان دا ليذنةكان كؤببنةوة, رنامةي ئَينة ئيعالني دةكةينئةوة وةخ  لةبةر رؤشنايي ئيشي ئَيوةش و بة
ئَيستا با مةواياَيك , هةم بةَرَيطاي خؤتانةوة دةتوانن, هةم بةرَيطاي فراكسيؤنةكانةوة, هةر يةكة ب انَي لة ي ليذنةيةكة

حةز دةكةن رؤ ي ,   لةنَيوان خؤتان بكةندةتوانن كؤبوونةوةي داهاتوو ئيتي ا, دةتوانن ئَيستا لَيرة دابنيشن, دابنرَي 
ضونكة , رةنطة هةموو ليذنةكان ثَيكةوة نةتوانن, بؤ كؤبوونةوةي ليذنةكان بةثَيي ئينكانيةت, يةك شةممة وةرنةوة

, دوايَي رؤ ي دواتر ضةنا ليذنةيةكي تر دابنيشنةوة, ثَينج شةش لة ليذنةكان دابنيشن ثَيكةوة, هةناَيكتان لة دووريشن
, ئةوانةي ناويان لة ليذنةكان داهاتووة كؤببنةوة, بةاَلم رؤ ي يةك شةممة لَيرة ئامادة بن, اةسرةكةي دابنيشنيان 

 .بةَلَي كاك ئةدهةم, كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دَينني
 :ادا بارزاني عثمانادهم  بةَرَي 
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 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
تاكو , ة ئامادة بكةن لةبةر دةرطاي ئةو ئةناامانةي رؤ َي يةك شةميبيان دائينة ظان ليذن, الزمة كة ثةرلةمان ليستا

يان دائينة ليستا ظان ليذنة هةموويان , ئةظ دائينة زةرووريية, يةكرتي بناسن و تةااروفَيك لةطةَ  يةكرتي بكةن و
 .سوثاس, زةرووريية بَيتة دابةزانان

 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

دابةش , ئَينة لةبةر رؤشنايي ئةو دةرارةي ئَيستا ئةو ناوانة ضاك دةكرَين و, دةبَية بة تةئكيا ئةوة, ئةوة راستة
 .بةَلَي كاك شَيروان, نازامن جَيطا هةية, دةكرَينة سةر فراكسيؤنةكان

 :شريوان ناصح حياري بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ةموو ئةناامان رؤ ي يةك شةممة بضنة ناو دااةكاني با ه, ئَينة لَيرة دااةي تايبةتينان هةية بؤ هةموو ليذنةكان
 .لةطةَ  رَي ماا, خؤيان لةوَي دابنيشن و يةكرتي بناسن

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .لَيرة كؤتايي هات بة دانيشتنةكةمان, لَيرة هةمووتان حازر بن( 00)رؤ ي يةك شةممة كاتذمَير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (               كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا                فرس  ادا ابااللة                
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي 

 اَيرا      –                     كوردستاني اَيرا –اَيرا                                 كوردستاني  –كوردستاني         
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 (7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 4/7/0225دووشةممة رَيكةوتي 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن 
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 (7)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر

 4/7/2115دووشةممة رَيكةوتي 

ئةجنومذةني نيشذتنانيي كوردسذتاني اَيذرا  بذة        4/7/2115ي سةر لة بةياني رؤ ي دووشذةممة رَيكذةوتي   (00)ر كاتذمَي
, بةَرَي  فرسذ  ادذا ابذاا  سذكرتَيري ئةجنومذةن     , سةرؤكايةتي بةَرَي  حمنا دادر اباا  سةرؤكي ئةجنومةن بة وةكالةت و

 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي , ي خولي دووةمي هةَلبذاردن(7)دانيشتين  مارة
 :بةرنامةي كار

ي ئةجنومذذةني 0992ي هذذةمواركراوي سذذاَلي (0)لذذة ثَيذذَرؤي نذذاوخؤي  مذذارة ( 21)ي مذذاددة (0)بذذة ثَيذذي حوكنذذةكاني بَرطذذة 
ي خذذولي (7)دةسذتةي سذذةرؤكايةتي ئةجنومذذةن بَريذاري دا بةرنامذذةي كذذاري دانيشذتين  مذذارة    , نيشذتنانيي كوردسذذتاني اَيذذرا  

 :دا بةم شَيوةية بَي  4/7/2115ي سةر لةبةياني رؤ ي دووشةممة رَيكةوتي (00)ن لة كاتذمَيري دووةمي هةَلبذارد
 .وة( دا اباا  حمنود)سوَينا خواردني ياسايي لة اليةن ئةناامي هةَلبذَيردراو رَي دار -0
, سوَراناني دةوَلةت وي ياساي هةَل(58)لةبةر رؤشنايي ماددةي, بةرضاوخسة و ط توطؤ لةسةر مةسةلةي كةركووك -2

 .هةَلوَيس  حكومةتي اَيرا  بةرامبةر بة ئةجنام طةياناني حوكنةكاني ئةو ماددةية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
دةستةي . بةرنامةي كار. بةناوي خواي بةخشناةو ميهرةبان كؤبوونةوةكةمان بةناوي طةلي كوردستان دةس  ثَي دةكات

خولي دووةمي هةَلبذاردن ( 7)ةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان برياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة س
 دا بةم شَيوةية بَي  4/7/2115ي ثَيش نيوةرؤي رؤ ي دووشةممة رَيكةوتي (00)لةكاتي 

ة حمنود كة ئةم بةرَي ة لة جياتي رَي دار سوَينا خواردني ياسايي لةاليةن ئةناامي هةَلبذَيردراو رَي دار دا اباالل -0
 كاك دادر اةزي  بة ئةناامي ثةرلةمان دبوَ  كرا

ي ياساي ئياارةي دةوَلةتي ( 58)لةبةر رؤشنايي ماددةي , بةرضاو خسة و ط توطؤ لةسةر مةسةلةي كةركووك  -2
. م طةياناني حوكنةكاني ئةم ماددةيةهةَلوَيس  حكومةتي اَيرا  بةرامبةر بة ئةجنا, اَيرا  بؤ دؤناغي طواستنةوةو

 با كةرةم كات, ئَيستا داوا دةكةين لةبةرَي  كاك دا ابااللة حمنود كة تةشري ي بَييَن سوَينا خبوات
 :بةرَي  دا ابااللة حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سوَينا بَي بةيةزداني مةزن  بةناوي خواي بةخشناةو ميهرةبان من دا ابااللة حمنود ناسراو بة بةَلَين ابااللة
 .بةر ةوةنايية باآلكاني بكةم, خاكي كوردستاني اَيرا  و, ثارَي طاري لة يةكيةتي طة  و
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

ثريؤزبايي لة كاك دا ابااللة حمنود دةكةين بة بؤنةي دةس  بةكاربووني وة ئومَياةوارين بتوانَي  ئةركةكاني بة 
, ثَيكي بة ئةجنام بطةيةنَي  لةطةَ  خوشك و براكاني ئةناامي ثةرلةماني كوردستان و بؤ خ مةتي طة  و وآلترَيك و 

ئَيستا . ئَينةش بة هةموو توانامان ثشتيواني لَي دةكةين وة دووبارة داواي سةركةوتين بؤ دةخوازين هةر سةركةوتوو بَي
مةسةلة كَيشة دارة كة دو منان هةميشة بؤ كوردو كوردستان وة خاَلَيكي زؤر طرنطنان هةية مةسةلةي كةركووكة ئةم 
هةموو ئةزانني كةركووك ثارضةيةكة لة ناو جةرطةي كوردستان , بؤشاري كةركووكيان دروس  كردوة بةدرَيذايي مَيذوو
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رةبستان و ناوضةي اة, سروش  طؤَريوة, ئةو شوَينةي ثَيااوة, لةسةر ئةم سةر زةمينة كة خودا لةوَي دروس  كردوة
زؤرداري ,  ناوضةي كوردستان دوو ناوضةي جياوازن و كورديش هيض وةختَيك تةماحي خاكي خةَلكي تري نةكردوة

تةنها وتويةتي ئةم ناوضةية ثارضةيةكة لةم سةر زةمينة كة بة تاريخ و بة , نةكردوة بَلَي ئةمةي تريش هي منة
من  زؤر جار طوَيم لَي ئةبَي كة ئةَلَين كةركووك , كي تر  ياوةجوغرافيا بةدرَيذايي مَيذوو وابووةو لةو شارةش خةَل

ئةو خةَلكةي كة لة كوردستان , كةركووك كوردستانَيكي بضووكة, ئةمة هةَلةيةكي زؤر طةورةية. اَيرادَيكي بضووكة
اةرةبي , اةرةبي تياية, كلاان و ئاسوري تياية, كوردي تياية, دة ين لة كةركوويش لة هةموو دةوميةتةكان هةية

ئةم ثَيكهاتةيةش لةهةموو , جاران جولةكةي تيابوو, ئةرمةني تياية, توركناني تياية, نة ئةوانةي بؤيان هَيناوة, ئةسَلي
ئةو , لةناةنيش, بةسراش اَيرادَيكي بضووكة, بةغااش اَيرادَيكي بضووكة, كوردستان هةن كة بَلَين اَيرادَيكي بضووكة

كةركووك كوردستانَيكي , بؤية ئَينة بةرامبةر ئةم وتانة دةبَي  زؤر حةساس بني , ةخةَلكةي لة اَيرادة لةوَي هةي
خةَلكةكةي لَي , بضووكة و كَيشةي ر َينةكاني يةك لةدواي يةك بةزؤر و ثيالن هةوَليان داوة جوطرافياي شارةكة بطؤرن 

بةبَي , اوة كوردي لَي دةربةدةر بكرَيهةوَ  در, زانراوة لةبةر ئةوةي كورد زؤرينةي ئةم شارة بووة,  كةم بكةنةوة
, ماَلي رووخَينراوة بة مةراحل حماوةلة كراوة تةاريب بكرَي , كينيا باران كراوة, بةبَي دانوني ئةن ا  كرا, ياسايي

هةموو , خةَلكي تريان لة خوارةوة هَيناوة لةسةر ئةم شارةيان ضةسثاناووة وةكو ب مارَيك لةسةري داكوتن دايان كوتاوة
بةآلم خةَلكي شارةكة خاوةني موَلك و ماَلي ئةم ناوضةية كة بةرةسةن لةوَين , بؤيان موباح بوو, ياساييةكيان كردووة بَي

بؤية , يان ئةبَي مبري يان ئةبَي دوميةتي خؤت بطؤَري و خؤت بة اةرةب بكةي , لةبةرئةوةي كةكوردة نابَي لةوَي بَي
ةي كة لة هةموو ديكتاتؤرةكاني ثَيشرت درناة تر بوو و هةوَلي ئةدا ئةسَلةن دواي سوثاس بؤ يةزداني مةزن ئةو ديكتاتؤر

ئينرؤ لة حاَلةتَيكة كةس حةسودي بة , لة بنةرةتةوة دميطرايف ئةم شارة لة ناحيةي دانيشتواني و خاكي هةمووي بطؤرَي
ا  دانون ئياارةي دةوَلةتي اَيرا  دواي ئازادي اَير, هةر ثريؤزي بَي  و لةوةش خراثرتي بةسةر بَيذ , جَيطاكةي نابات

دانون ئياارةي دةوَلةي , رَيطةيةكي دانا بؤ ئةوةي ضارةسةري كَيشةكان بكات, مةسةلةي ئةم شارة رَيطةيةكي بؤ دانا
ئةو اةرةبانةي كة هاتبوون , بة هةر ضوار برطةكةيةوة يةكةم بةناردنةوةي اةرةبةكاني تةاريب( 58)اَيرا  ماددةي 
بضنةوة بؤ ئةو شوَينانةي لَي ي , بنيٍَِردريٍَِنةوة بؤ شوَيين خؤيان, ة مةراحل وةزاي سوكاني شارةكة بطؤرنبؤ ئةوةي كة ب

خةَلكيان , نةك بةو شكلةي ئةوان هاتن و كوردستانيان داطري كردو هةوَليان داوة وةزاي كةركووك بطؤَرن, هاتوونة
برا , ون هاوكاريش بكرَين و بنَيردرَينةوةو برطةي دووبة دان, بةآلم بةشَيوةيةكي احرتام, تةاةدايان كرد, كوش 

ئةرمةنة ئةوانةي , ئاشورة, مةسيحي بة هةموو نةتةوةكان كلاة, توركنانة, كوردة, ئاوارةكامنان لة هةموو نةتةوةكان
نيان ثَي بارَي دةركرابوون لةو شارة ئاوارةيان ثَي ئةوترَي بطةرَينارَينةوة بؤ شوَيين خؤيان و كاريان ثَي بارَي و شوَي

خاَلي تر دةزا دابراوةكان ئةوةي ر َيم هةوَلي ئةدا كة كورد بضووك ,  ياني تازةيان بةردةوام بَي و خةسارةشيان ثَي بارَي
, ضةمضةماَلة, بطةريٍَِنةوة شوَيين خؤيان, واي لَيكردبوو كة شتَيكي بضووك و تةنها حةوجيةي لةطةَ  هَيآل بوو, بكات
ئةوجا رةئي , ئنجا احصايةكي دةديق بكرَي . زة حاودي ئيااري شارةكة وةكو جاراني لَي بَيذتةوةدو, ك ري ية, كةالرة

, خةَلكي كةركووك وةربطريَي  ئايا لةطةَ  فياراَلي حكومةتي هةرَيني كوردستان ئةبَي يان وةزاَيكي تري دةوَي
لةبةر بةا َيك ئةسباب بوو , د دبوَلي كردبةآلم ديادةي سياسي كور, هةرضةنا ئةمةش بةحةدي كوردستان زوَلنَيك بوو

بة برا توركنانةكامنان و كلاان و ئاسوري و ئةرمةني و , و ثَيشي وابوو كة خةَلكي رةسةني شارةكة لة هةموو نةتةوةكان
دَينةوة سةر ئةو , ثَيكةوة  يانَيكي سروشتيان هةبووة, كة ئةمة هةمووي خةَلكي رةسةنن, ئةم شارةي ئةوَي, كوردي
دةنا ئةبوو ئةمةش هةر ,  بؤية دبوَليان كرد, نةي كة بة حةديقةت ضؤن بووة وا نةك شتَيكي تازة دروس  بكةنشوَي

كة كراش , بةآلم كرا, ئيرت ثَيويس  بةمة نةدةكرد, نةبَي  ئيست تا لةسةر كوردستان يةاين ضي؟ كوردستان كوردستانة
بَي  هةر لةسةر ئةم جَي بةجَي نةكردني ئةم , جَي بةجَيوةكو خؤي  58ئَيستا ئَينة ثابةناين بةوةي كة ماددةي 

ئيسرارمان دةكرد كةيان ئةبَي  0/ي 05هةتا , خةَلكي كةركووك ثَيش هةَلبذاردن داخلي هةَلبذاردن نةبووين, ماددةية
ز ئةوة بوو وةفاَيكي ثاية بةر, يان خةَلكي كةركووك بةشااري هةَلبذاردن نابن, ئةم وةزاة يةك ال بكرَيتةوة

بةسةرؤكايةتي رَي دار مام جةال  و ئةنااميةتي رَي دار كاك نَيضريوان بارزاني ضوونة بةغاا لةطةَ  رئيس مجهوري 
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اَيرا  لةوَي دانيشة نووسراوَيكي رةمسي كة ئيلتي ام بة جَي بةجَي كردني ئةم ماددةية بة هةموو فقراتةكانيةوة 
ة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و لة ئةجنومةني وةزيران كة ئةوةي ثَيي هاتووة نووسراوَيكي رةمسي ل, دةكات

ئارميتاج كة هاتة الي جةنابي , تةسايقي ئةوة دةكةن جارَيكي تر كة ئةم ماددانة هةمووي وةكو خؤي جَي بةجَي دةبَي
بَي ماددةي حكومةتي ئةمريكي ئيلتي اميان هةية بةوةي كة ئة, سةرؤك بارزاني لةوَي تةئكياي كرد كة شعيب ئةمريكي

سةفريي ئةمريكا لة بةغاا بةنووسراوي خةتي ئةَلَي حكومةتي ئةمريكا , بؤئةوةي كَيشة نةمَييَن, جَي بةجَي بَي 58
هةروةها سةفريي بةريتانيا بة هةمان , ئةبَي لة كاتي خؤي جَي بة جَي بَي  58ئيلتي امي هةية بةوةي كة ماددةي 

كة ئةَلَي حكومةتي بةريتاني و شةايب بةريتاني بةوة ئيلتي ام دةكةن كة  ,شَيوة بة نووسراوي رةمسي تةئياي دةكات
ئةم طرةنتيانة هةمووي كة دراية ديادةي سياسي ئَينة و هاتن ئا لةم شوَينةي بةرَي تان , ئةم ماددةية جَي بةجَي بَي 

م جال  و سةرؤكي هةردوو لةم ثةرلةمانة اليةنة سياسييةكان و هةردوو رَي دار كاك مسعود بارزاني وما, دانيشة
لة هةموو ثَيك هاتةكان لَيرة , حكومةتي ئةو كاتةي هةرَيم و مةكتةبي سياسي و اليةنةكاني تري  سياسي كوردستاني

ئةطةر ئةم ماددةية جَي بةجَي نةكرا ئةو كات ميللةتي , ئامادة بوون و ط تو طؤ كراو بريار درا بضينة هةَلبذاردن و
ئَيستا ئةبينني تا ئَيستا هيض لةم ماددةية جَي , وردستان بةرامبةر ئةمة هةَلوَيس  هةبَي كوردستان و ثةرلةماني ك

بؤية ئَينة ئةم جةلسةيةمان تشكيل دا لةسةر داخوازي ئةو بةرَي انةي كة نووسراوَيكيان بؤ ئَينة بةرز , بةجَي نةكراوة
وو يةكَيك لة ئَيوةي رَي دار رةئي خؤي بة ت صيل ثَينان خؤشة هةم, ئَيستا مةسةلةكة ئةخةينة بةر ط توطؤ, كردبؤوة

لةثاشان بؤ ضوونَيكي سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي , باات و ضش بكرَي  ثَيشنياري خؤي بةت صيل باات
يةاين جةلسةكة , هةر ئينَرؤ لة جةلسةيةكي تر, كوردستان هةية كة شتَيك طةآلَلة بكةين و برياري ثَيوةر بطرين

لَيرة بيكةينة , ين بؤ ئةوةي ئةو ثَيشنيارة خبرَيتة بة ردةس  ليذنةي ياسايي دواي سياغة رةئي خؤي لَيبااثشووي ثَيباة
هةر , تكاية هةر برايةك, بؤ منادةشة لةسةر ئةم مةسةلة, زؤر سوثاس ئينجا دةرطا دةكةينةوة بؤ ط توطؤ, بريار

هةم ناوةكةي , بؤئةوةي هةم ناوي تؤمار بكرَي  و, ةوةخوشكَيك ناوي خؤي بَلَي بة دةديقي و مايكرؤفؤنةكةش بكرَيذت
بةرَي  ناوي خؤيان تؤمار كردوة بؤ ئةوةي ط توطؤ لةسةر مةسةلةي  42بةرَي ان ئَيستا , بة دةديقي وةك خؤي  بَي 

, ذتةوةنةكرَي, ئومَياةوارين زؤر تةركي  بكةين ئةطةر برادةرَيك يان خوشكَيك شتَيكي تةرح كرد دووبارة, كةركووك بكةن
بةس ئةطةر هةمووي , يةاين هةوَ  باةن طوَيتان لةيةكرت بَي  بؤ ئةوةي دووبارة نةبَيتةوةو بابةتي تازة هةبَي بطوترَي

ئَيستا دةس  ثَياةكةين لة , ضونكة وةختةكةش تةحايا دةكةين درَيذةي ثَينادةين, دووبارة كردنةوة بوو باش نيية
 كةرةم كة, حمنا حاجي حمنود

 :نا حاجي حمنودبةرَي  حم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, بةرَي  سةرؤكي ئةجنومةن مةسةلةي ئةمَرؤمان يان ئةو باسةي كة ئةمَرؤ باسي دةكةين مةسةلةيةكي طرنطة بؤمان
بؤية , هةموو طريو طرفتةكاني ئَينة يان ئةو كَيشانةي كة بؤ مان دروس  كراوة لة كؤنةوة هةمووي مةسةلةي كةركووكة

هةموو كَيشةكاني ئَينة كَيشةي , كاتَيك لةسةر مةسةلةي هةولَيرو دهؤك و سلَيناني كَيشةمان نةبووة ئَينة هيض
يان دانوني دةولةي اَيرا  هةناَي ش  بةسةر دا تَيثةَريوة لةطةَ  هةموو  58بؤية ثَينان واية ماددةي , كةركووك بووة

, ضونكة لةم ماددةي كة باسي دةكات, ة ثَي ي رازي نةبنيئَينةش رةنط, ئةوانةشاا كة هَيشتا ئةوان ثَي ي رازي نني
حةلةكة ضي ية؟ انتخابات دةكرَيتةوة؟ انتخابات , مةسةلةن ئَينة نةطةيشتينة حةلَيك, مةسةلةي حةلي دانةناوة
نةي لةو ثةرلةما, جا لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئَينة تةنها شتَيك هةية كة ئَينة ئةمانةوَي , بكرَيتةوة ضي ئةكرَي 

خانةدني و مةناةلي و , دووز, خمنور, يةاين سنجار, كوردستانةوة داواي كورد ضي ية؟ يةاين كة ئةَلَيي كةركووك
بؤية ئَينة ثَينان واية ئةو مةسةلةية بة  وردة كاري و برياري , بةدرةو هةموو شوَينةكاتي تري كوردستان دةطرَيتةوة

بتوانَي لةم بوارةدا ئَينة تةنها بةديلَيك يان تةنها شتَيك كة ئَينة ثةرلةماني كوردستانيش ,  ثةرلةماني كوردستان
دةستوري هةرَيني كوردستان يةكَيكة لةوةي كة داواي , ثَيويستة مةسةلةي دةستوري هةرَيني كوردستانة, هةمانةو

  بيخةينة خةَلكي كوردستان ضي ية ئَينة لةدةستوري هةرَيني كوردستان ثةلةي لَي بكةين ثَيش دةستوري اَيرا
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ئةوة ئةتوانَي ضارةسةري , بيخةينة بةر دةمي حكومةتي اَيرادي و رةئي اام, بةردةمي ئةجنومةني نيشتنانيي اَيرا 
داواي ئَينة ئةوةية ئةوان ضةناي ئةكةن يان ضةناي ناكةن ئةوة ايالدةي بة ئةوانةوة , طريو طرفتةكاني ئَينة بكات

ئَينة لةدةستوري كوردستان تةسبي  بكةين  كة حةمرين , ئيٍَِنة ئةوة بَي داواي, ئةوة موشكيلةي ئَينة نيية, هةية
ئةو كاتة كةركووكيش , لة فةحتةو لة ثَيشخابور تا ئةو شوَينانة كة حاودَيكي تةبيعي كوردستانة, حاودي كوردستان بوو
ا خاَلَيك كة ئةبَي ثَيي لةسةر شوَينةكاني تريش لة ناو ئةو حاودةداية لةبةر ئةوة ئَينة تةنه, لة ناو ئةو حاودةداية

بيخةينة , داطرين مةسةلةي دةستوري كوردستانة و داواي خؤمان بة ئاشكرا خبةينة بةردةمي حكومةتي اَيرادي
ئةوة ئةتوانَي ضارةسةري طريوطرفتةكاني , با خةَلكي كوردستان ثَي لةسةر ئةم مةسةلةية داطرَي, بةردةمي  راي اام

 .سوثاس , اةم هةيةمن هةر ئةوةن, ئَينة بكات
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

ئَينة سةدي سةد هةمان بؤ ضوومنان , سوثاس بؤ جةناب  بةنسبةت وتةكاني رَي دار كاك حمنا زؤر لة جَي ي خؤيةتي
هةية و ثةرلةماني كوردستان مةرجةاي ئةو بريارانةية كة لةسةري درار ئةدا و لةطةَ  حكومةتي مةركةزي لةسةري 

ئةطةر رةئيتان لةسةر ئةوة بوو هيض شتَيك . هةر بةوةش بريار وةر ئةطرين و منادةشةي ئةكةين, م اوةزات دةكرَي و
بَي ئةوةي سةرؤكي هةرَيم تةئياي , بةمةسريي ميللةتةكةمانةوة رةب  هةبَي  بَي ئةوةي لةم ثةرلةمانةوة دةربضَي

ئةوة هةر لةم كؤبوونةوةية كؤتايي بةم , هيض شَ  ناكرَيذ  لةطةَ  بةغاا ئيتي ا  لةسةر, بكات نارواتة خوارةوة
ئةبَي  دةستوري كوردستان خواستةكاني خؤماني , بةنسبةت نووسيين دةستوريش ئةبَي  وابَي , مةسةلةية ئةهَينني

ستنان ئةوجا ئةطةر ئةوة نةكرا هةَلوَي, ئةبَي بيَب, كؤنكرَي  بة برياري ئةم ثةرلةمانة رَي دارة موافقةت لةسةر بكرَي 
 .بةرامبةر بة مةركةز ئةبَي

 :ادا بارزاني عثمانبةرَي  ادهم 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةرَي  سةرؤكي ئةجنومةن ئةو باسةي ئةورؤ لةثةرلةمان هةية دةربارةي ثريؤزترين و طرنطرتين شارة لة شارةكاني 
هيض طوماني تَياا , اني بة دَلي كوردستانة هاتية ناسنيضونكة ئةم شارة لةاليةن رَيبةري ميللةتي كورد بارز, كوردستان

دا دةبيين باس لةسةر كةركوكَي , نيية دَ  دةوري سةرةكية بؤ بوون و نةبوني هةر ميللةتَيك يان هةر جيسنَيكي في يكي
وك و كوردستان بوونة كةركوكَي يان نا ئةز دةبينم لة اليةك مة ظة بةَلكي طوناحةكة مةزن بَيتة ناسني كةرك

دةربارةي ياسا , لة ئةظرؤوةش كةركوك هةر كوردستان بي, كوردستانةو طومان تَياانية كةكوردستان بوةو كوردستانة
بةنسبةت كةركوكَي و , حكومةتي انتقالية اَيرادي بة بؤ ضوونة من د ظَي ياسايةدا هةناَيك كيناسي يةت ضَي بي

كوردستانَي لة دةمَي نووسييَن ظَي ياسايةدا بة بؤ ضوونة من  ئةطةر سةركردايةتية سياسية, كوردستان بوونَي كةركوك
بةلكي هةتا هةنوكة بةو شكلة نةماباو هاتباية ضارةسةر , زةختَيكي زياتر كردباو و زياتر لةسةر ئةو مةوزواة راسرت بانا

قىحدود احملافظات تب))يا دانونا حكومةتة ئينتيقالي اَيرادي بةاةرةبي كو دبَيذي 01لة بةناة  53كردن لة ماددة 
ياساية داهاتية تةنهاو تةنها بة  53ئةز دةظَيم لةوَي خاَلَي كولة ماددة (( الثمانية عشر بدون تبديل خالل املرحلة االنتقالية

خاَلة ضةناي بوية كة دةس  كاري كةركوكَي و يان خاَلة ديية كوردي يان ناحية دةزايةتية كوردي دا نةهَيتة كرن ثاشي 
َي دا هةر شَ  لةوَي ياسايةدا هاتي بةبؤ ضوونة من تةاقياةكة زؤريان تَياا خستية هاتية كة  58لة ماددة 

لةظَي مةرحةلَي دا لةسةر حكومةتة , بةشَيوةيةكي ساناهي و شةفاف وةزاي كةركوكي تَياا نةهَيذة ضارةسةركردن
دي كو شةباهةت هةي لةطةَ  وةزاي انتقالية اَيرادي الزم بوية كو ضارةسةرية وةزاي كةركوكَي و يان ناوضةية 

يةك لةوة ضارةسةرية مةسةةلة ئامارَي ية يان احصايةكة اام ئو شةفاف ئو ااد  لة اَيرادَياا بَيذة , كةركوكَي بكةين
بةالي ئَينة جةنابَيتة ئيشارةت ثَي كردو من طوَيم لَي بوو لة برايةت مة , كرن هةتا هةنوكة ئةو احصايةدا نةهاتية كرن

يةاين وا , انتارَي اةزي  اةدةدكَي زؤر ناظي خو نوسي بؤ هةناَي كو سةر ئةو مةوزواةي بةحسَي  بكةنثةرلةم
تةصوَر دَيذتة كرن لةبةر دظةر رؤشيَن ثةرلةمانَي دا زؤرة ئةطة رلة مةوزواة خبافة بةاَلم بة بؤ ضوونة من ديسانةكة 
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مة ثَي ضابية لة مودعةي دا لة مةودعَي ثةرلةمان دا  خبافية, ئَينة هةناي لةسةر ئذذذةو موزواذذذة راوةستني 
  .ثريؤزترين شوَينذذذذة

 : بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
بة هةديقةت ثةرلةماني كوردستان سةدي سةد ثشتيواني ئةوةية ئةو دةنااةتي من ئةي امن هةموو , زؤر سوثاس

ددانةش كة جةناب  ئيشارةت  ثَي كرد ئَينة ئَيستا لة ئةو ما, جةماوةري كوردستان كة هيض هةدَيك ب ر نةبَي 
لة بةغاا ئين ا , نووسينةوةي دةستوري تازة كة هةر شَ  بنووسرَي بَي ئةوةي لةم ثةرلةمانة لةسةري موافقةت نةكرَي

رس  و كاك ئَيستا ليذنةيةكي باآل  هةية بؤ نووسينةوةي دةستور كة ئَينةش تياياا ئةناامني لةطةَ  كاك ف, , ناكرَي و
, تاريق جامبازو كاك اوني بةزازو كاك شَيروان حةياةريش و هةروةها هةردوو مةكتةبي سياسي ثارتي و يةكيةتي

ئةوةش بؤ ئةوة ني ية كة بَريار باةين بؤ ئةوةي كة شَ  كة جةمعي كةين ئةيهَينني لَيرة ثَيش ئةوةي بروات ط توطؤي 
, َيتة بةر دةس  جةنابي سةرؤكي هةرَيني كوردستان كاك مسعود بارزانيدوايي بريار درا ئنيجا ئةض, لةسةر دةكةين

كة لة بةغااوة ئةو لةوة زياتر ناتوانَي نة كةمي بكات و نة , ئةويش ئين اي كرد ئنجا ئةدرَيذتة ليذنةي م اوةزاتي ئَينة
وةش داوا لة هةموو بةرَي ان بؤ ئة, ش  باشرتيان ثَي بوو باشة, ئةطةر باشرت هةبوو, بةكةي ي خؤي تالايب ثَي بكات

بؤ ئةوةي بتوانني لةم , ئةطةر بة نووسراويش هةبوو مبان دةنَي, مالحةزاتي خؤيان, دةكةين كة ئةطةر بؤضووني خؤيان
 .ئيًَستا كاك تاريق جامباز ب ةرمووَي, مةرحةلةية سوودي لَي وةربطرين

 :حمنا سعيا جامباز طارقبةرَي  
 .بةرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

,  لة دوو دةدة تَي ثةر ناكةم, دةمةوَي بةكورتي باسي دوو خاَ  بكةم ضونكة ئةنااماني تر ثاشي من دسةيان هةيةمن 
ئَينة باسي ,  ثيََشم خؤشة كة هةموو ئةناامان ثابةنا بن بةوة يةكسةر بضنة ناو بابةتةكة نةك ش  جانيب باس كةن

خاَلي , من باسي دوو خاَ  دةكةم, ةرؤ  بة ساآلن تةواو نابَيبةراس  نةك ب, ااتي ة بكةين و باسي كةركووك بكةين
لةوَي خاَلي دووةم وسَييةم دةَلَي ثاش , يةكةم ئةوةية ئيتي ادَيك هةية بةيين ئيتياليف مةوحةدو تةحال ي كوردستاني

َينة نيطةرانني بة داخي زؤرةوة ئ, مانطَيك كة حكومةت دةس  بةكاربوو دةبَي تةتبيعي ناوضة تةاريب كراوةكان بكرَي
خاَلي دوو ثَيشنيار دةكةم كةوا لة ثةرلةمان بريخةرةوةيةك ئامادة بكرَي , بةَلكو د ي ئةوة كراوة , كة وا تةتبيع نةكراوة

و خاَ  بة خاَ  ئةو شتانةي لةسةر كةركووكة بارَيذتة رةئي ناوخؤ و دةرةوة و دةبواية طلةيةكيش لة ليس  هاوثةمياني 
 سوثاس , بواية داوا بكةن لة ثةرلةماني اَيرادي جةلسةيةكي تايبةتي لةسةر كةركووك ببةسةدة, كوردستان بكةين

 :بةرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
 . زؤر سوثاس بةرَي  كاك نوري تاَلةباني

 : نوري مجيل تاَلةباني. بةرَي  د
 .بةرَي  سةرؤكي ئةجنوومةن

هةموو ئومَياةواربووين , دةمَيكة كاري بؤ كراوة, زي طةلةكةمانةمةسةلةي كةركووك مةسةلةيةكي طرنطي ضارةنوسسا 
بة هةر , ضارةسةري ئةو كيََشة طةورةية بكراباية, كةوا كاتَي دانوني كاتي بةرَيوة بردني دةوَلةتي اَيرا  ثةسنا دةكرَي 

, كَيشةيةي لة سةرةتادا نةكرد حاَ  ئَيستا ئَينة لةبةر دةم ئةوة دانني كة طلةيي لةم اليةنة بكرَي  كةوا ضارةسةري ئةم
دةبَي ئَيستا ئَينة لةناو ثةرلةماني هةرَيني كوردستان دا كة نوَينةري شةراي خةَلكي كوردستانة هةوَ  باةين 

 . ضارةسةري ئةم كَيشةية بكةين
ثَيشرتيش ي دانوني كاتي بةرَيوةبردني دةوَلةتي اَيرا  وةكو 58بةناي , مةسةلةي كةركووك ثَيويس  بة هةَلوَيستة

هةتا ئةطةر بة شَيوةيةكي ضاكيش جَي بةجَي , ضةنا برادةرَيك ئاما ةيان بؤ كرد ضارةسةري بنةرةتي ئةم كَيشةية ناكات
ي 58حكومةتي اةالوي بريارَيكي دةرهَينا كة دةستةيةكي باآل دروس  بكرَي  بؤ جَي بةجَي كردني بةناي , بكرَيذ 

تاكو , بريار وابوو ثاشان ئةنااماني ئةم ليذنةية ثَيك بَي  دةس  بةكار بكات, را دانوني كاتي بةرَيوةبردني دةوَلةتي اَي
ئَيستاكة حكومةتي ئَيستاي اَيرا  هيض جؤرة كارَيكي نةكردووة بؤ جَي بةجَي كردني ئةو بةناةو ئةو ئةركةي كة 
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ئَيستا , اني و شيعةدا مؤر كراوةلةسةر شانييةتي بةثَي ي ئةو رَيكةوتننامةيةي كةوا لةنَيوان هةردوو طروثي كوردست
لةو هةَلوَيستانةي كةوا , ئَينة ئةبَي ضي بكةين بؤ ئةوةي حكومةتي بةغاا ناضار بكةين ثاشطةز بَي  لةو بَريارانةي

بةين بةين بآلوي دةكاتةوة بؤ ئةوةي مةسةلةي كةركووك دوا خبرَي  بؤ ثاش ثةسةنا كردني دةستووري هةميشةيي 
بؤي دةضم نامةوَي درَيذةشي ثَي باةم تةنها ئةوةية ئَينة دةبَي لةناو ثةرلةماني كوردستاناا ئةوةي كةمن , اَيرا 

ثَيويستة اليةني كوردستاني هةَلوَيس  هةبَي  بةوةي كة بةشااري كردني لة , هةَلوَيستَيكي روون و ئاشكرامان هةبَي 
ةريةكي بنةَرةتي دادةنرَي  بؤ مةسةلةي كةركووك، نووسينةوةي دةستووري ارياداا َرابطرَي تا ئةو دةمةي كةوا ضارةس

مةسةلةي كةركووك نابَيذ  دوا خبرَي  بؤ ثاش نووسينةوةي دةستوور، ضونكة ئةو سةردةمة هةموو شتَيك لةدةس  
دةدةين، تةنها ئةوةي كة ئَيستا بةدةستنانةوة ماوة ئةوةية مةسةلةي دةستوورة، ئةطةر هاتوو ئةو دةستوورة ثةسةنا 

ي دانووني كاتي  (60)ئَينة دةتوانني ثةنا ببةينة بةر مادةي , و مةسةلةي كةركووكي تيا ضارةسةر نةكرَي  بكرَي 
ئَيستا , ضونكة ئةطةر دةستورةكة ثةسنا كرا هيضنان بةدةستةوة نامَينَي , بةَرَيوة بردن و ئةو دةستوورة رةت كةينةوة

و ئةجنومةني نيشتنانيي اَيرادي كةوا لةمةو دوا بةشااري نةكات ئَينة ثَيويستة داوا بكةين لة طروثي كوردستاني لةنا
ئةويش بة ناو , لة ئامادةكردني ثرؤ ةي دةستوري اَيرادي تا ئةو دةمةي كةوا مةسةلةي كةركووك ضارةسةر دةكرَي 

دةية هةرضةناة وةكو وومت ئةو ماد, ناني ئةو ليذنةيةي كةوا دةس  بة ئاسايي كردنةوةي ناوضةي كةركووك دةكات
نامةوَي لةمة زياتر درَيذةي ثَيباةم ئةطةر مةجا  هةبوو دَينةوة سةر , ناتوانَي بةتةواوي ضارةسةري كَيشةكان بكات

 .زؤر سوثاس, دسة كردن
 :بةرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

 زؤر سوثاس ئَيستا كةرخي ئاَل  بةرماخ
 :بةرَي  كرخي جنم الاين نور الاين

 .ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن
لةبةر ئةوة وةكو , بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن ئَينة لة راس  دا خؤشحاَلني بة بةشااري كردمنان لةو ثةرلةمانة

بةراس  ئةطةر ئيجازةم باةن , نوَينةراني طةلي توركنان ئةمة يةكةم جارة بةشااري بكةين لةم ثةرلةمانة ثريؤزةدا
, ثَيشةكي ئَينة وةكو طةلي توركنان, ةركووك خبةمة بةردةم جةنابتانحةزدةكةم هةناَي راس  دةربارةى توركنان  و ك

ئةوة ثاش ئةوةش , ي دانوني كاتي اَيرادني58وةكو نوَينةراني طةلي توركنان لةطةَ  تةتبيق كردني تةواوةتي ماددةي 
تة سةر بةشة كة بابةتي ئةوة دَيتة سةر باس كة توركنان دةيانةوَي كةركووك بَيذتة سةر كوردستان وة يا بضَي

بةَلكو لةبةر بةر ةوةناي باآلي طةلي توركنان هةس  بةوة , ئَينة نةك لةبةر رازي كردني ضةنا اليةنَيك, اَيراديةكة
كة توركنان بةر ةوةناي لةوة داية , دةكةين بَي لةوةي  كة مةسةلة مَيذووييةكان هةديقةتَيكي حاشا هةَلنةطرن

خؤتان دةزانن لةو ثةرلةمانة ثريؤزةدا هةتا ئَيستا : ضةنا هؤيةك يةكةميان لةبةر, كةركووك بَيتةوة سةر كوردستان
ئةطةر بَيتو كةركووك بَيتةوة سةر كوردستان ئةوة بَيطومان  مارةمان زؤر لةوة زياتر , وةكو توركنان ضوار ئةناام هةية

و دةتوانني نوَينةرايةتي طةلي  لة حوكنةتة يةكطرتووةكةشاا بَيطومان جَيطاي زؤر بةهَي مان دةبَي : دةبَي  دووةم
لةطةَ  , ئَينة مَيذووي موشتةرةكنان هةية لةطةَ  كورد, لة مةسةلةي كورد و توركنان لة كةركووك, خؤمان بكةين

بةراس  ئَينة زةدةتة وةك توركنان بةَلني , لة هةموو شوَينةكاني تر, براياكاني تر لة كةركووك و لة هةولَير
لةبةر ئةوةي ئةو بةشة اةرةبيةي ئَيستا كة لة بةيين خؤيان ناتوانن يةكرت , شة اةرةبيةكةكةركووك بضَيتة سةر بة

, مةوزواي كةركووك, زؤر زةدةتة مايف توركنانَيك هةزم بكةن لة بةغااو لةو ثةرلةمانةي ئَيستا دةيبينني, هةزم بكةن
, ؤ هةموو ئةو كةسانةي لة كةركووك دة ينمةوزاَيكي زؤر جاية بؤ طةلي توركنانيش هةروةكو جاية بؤ برا كورد و ب

ئةو برايايةتية لةوَياا هةية , ئةو مَيذووةي كةلة كةركووك لة بةيين توركنان و كورداية مَيذوويةكي زؤر موشةري ة
ئيرت طةلي توركنانيش زؤر ئاطادارة لة هةموو شَيك و بة ضةنا كةسانَيك كة فيتنة دةطَيَرن , مةسةلي لةسةر لَي دةدرَي 

لةسةر ئةوةش , وَيناةرَي طةلي توركنان هةَلناخةَلةتَي و برايةتي خؤي تةسبي  دةكاو كةركووك بةشَيكة لة كوردستانلة
 .سوثاستان دةكةين, ئَينة رةئي خؤمان دةردةبَرين لةم مةنبةرةوة
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 :بةرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
 .فةرموو, ضنار سعا, سوثاس بؤ جةناب 
 :بةرَي  ضنار سعا اباا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لة كؤَرو كؤبونةوةكان زؤر دسة دةبيستني , ئَيستاكة من بةداخةوة لة دةزطاكاني راطةيانان وةكو رؤ انة دةييستني 

ياخود لةسةر مةسةلةي تةاريب و , تةسرحياتي سياسي لةسةر ئةوةي ئايا كةركووك كوردستانية يان كوردستاني نيية
بةاَلم من ثَيم واية كاتَيك هةر كَيشةيةك هةر ديارياةيةك ئةطةر وةكو دانون يان , دسة هةية, ةدةركردن ئةم كَيشة هةي

ماناي ئةوةية خؤي بة شَيوةيةكي , وةكو بةناَيكي دةستووري لة دةستووري ئةو واَلتة ئةطةر لة دةستوورَيكي كاتيش بَي 
كةواتة , بةناوي ئةوةي كة ئَينة دسةي لةسةر دةكةين, دةاةدالني و دانوني داني بةوة داناوة كة بةَلَي كَيشةيةكي موجو
لةبةر ئةوةي لة , هةية و موجودة, كة هةية يان نيية, تا ئَيرة ثَيم واية ضيرت نابَي ئةو تةسريحياتانة دووبارة بَيتةوة

بؤ ئةوةي ئةو  دَينةوة سةر مةرحةلةي دووةم ئةوةي كة ضؤن ئاليةتَيك باؤزينةوةي, دةستووري كاتي داني ثَي دانراوة
جا من ثَيم واية وةكو رةئي ثَيشنيار , لةو واديعةي كؤمةلطاي ئَينة, يةاين ثراكتي ة بكرَي, ياساية جَي بةجَي بكرَي

ئيستي تا دةكرَي  لة (05/8) دةكةم كة لةبةرئةوةي ئَينة وةكو ئاطادارين لة دةستووري كاتيش ئاما ة بةوة كراوة لة
بؤية , كة دادةرَيذرَي  لة ثةرلةماني اريادي لةاليةن ليذنةي ياسايي و دةستووريةوةسةر ئةو دةستوورةي كةوا خةري

ياساي ئياارةي دةوَلةت جَي بة  58بةرلة  ئةجنامااني ئةم ئيستي تائةوة دةبَي ئَينة ثَي لةسةر ئةوة دابطرين ماددةي 
ئةطةر ضي هةناَيك لة بةرَي ان , ك بهَينرَي من ثَيشنيار دةكةم لَيذنةيةك ثَي, جا ي ئاليةتَيك باؤزينةوة, جَي بكرَي 

وةكو , بةاَلم تاكو ئَيستا ئَينة ئةجنامةكاني ئةو ليذنةمان نةديوة, ئاما ةيان بةوة كرد كة بةَلَي ثَيشنياري وا كراوة
امَيكي لة ضةنا ئةناامَيكي ثةرلةماني كوردستان و ضةنا ئةنا, ليذنةيةك ثَيك بهَينرَي , ثَيويس  كاريان بؤ نةكردووة

برا ئاشووريةكان و ضةنا ئةناامَيكي , هةروةها برا توركنانةكان,  ثةرلةماني اَيرا  كة نوَينةري هةرَيني كوردستانن
كة ئياي تةن ي ي ئةو دانوونة , ثةرلةماني ارياديش و برا اةرةبةكان و هَي ي هاوثةميان سةرثةرش  ئةوة بكةن

دةبَي رةد , ةر هاتو ئَينة هةوَ  نةدةين وةكو ثةرلةماني كوردستانئةط, َتا ئيستي تا دةكري(  05/8) بكرَي تا
ئةو رؤ ة بةشااري ئةو ئيستي تاية نةكةين وةكو كورد لة هةرَيني كوردستان و هةموو ئةو كةمة , فيعليةكنان هةبَي

بةَلكو ئةوة , ةبةراس  مةسةلةي نووسيين دةستوور شتَيكي ااتي ي و مةجازي نيي, نةتةوةييانةي لةو هةرَيناا هةية
كاتَيك نة ضةسثا لة دةستوور ئياي ثَيم واية ئَينة , دانون دةضةسثَي و دةبَي بة اةدَل ئَينة  دسةي لةسةر بكةين

دةبَي , ئَينة ناتوانني سيقةيان ثَي بكةين لةبةر ئةوةي زؤريان زوَلم لَي كردووين, سيقةمان دؤراناووة لةطةَ  اةرةب
خاَلَيكي تر , ةسةر ئةوة بكةين ئةمرؤكة ئةمة لة دةستووري دائيني  بضةسثَيننيئةمَرؤ هةوَ  باةين و جةخ  ل

جةنابيش  ئاما ةت ثَي كرد كة ئَينة لَيرة ليذنةيةكي دةستووري ثَيكهَينراوة كة لةطةَ  ليذنةي دةستووري بةغاا لة 
بةتايبةتي لة ماددةي , تووري كاتيزؤر لة بةَرَي ان دسةيان لةسةر ئةوة كرد كة كةم و كورتي هةية لة دةس, ثةيوةناين

ئَينةش لَيرة ئاطاداري بني و دسةي لةسةر , خؤزطةم ئةطةر بكرَي بةنا بة بةنا كةوا خةريكة دةنووسرَي لةوَي, (58)
بةتايبةتي ئةوانةي كة لة سةر هةرَيني كوردستان و ضارةسةري كورد دةنووسرَي , بؤ ئةوةي ئةو كةم وكورتييانة, بكةين

, ثَيم واية حةدي ظيتؤمشان هةية لة شوَينَيك ب انني بةر ةوةناي كورد نية,  رتيةكان كةم بكةينةوةلة كةم و كو
 .سوثاس, رةدي بكةينةوة, بةر ةوةناي هةرَيني كوردستان نية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
يةاين هةر ضي ئةو , بةَرَي ةية ئةم ثةرلةمانة, ئَيوةن, بةنسبةت ئةو ليذنةي كة خاوةن دةرارة, سوثاس بؤ جةناب 

مةحاوةلة , ليذنةي دانراوة لَيرة بة تةنسيق لةطةَ  ئةو برايانةي بةغاا كة موفاوةزات دةكةن لة ليذنةي دةستووري
, هيض شتَيك نارواتة ئةوَيناةرَي بَي ئةوةي ئةم ثةرلةمانة لةسةري بريار نةداتن, دةكةن مايف كورد لةوَي بةضةسثنرَي

بةنسبةت ئةو ليذنةي كة ثَيكهَينراوة ولةاليةن ئةنااماني ثةرلةمان , بؤ هةموو بةناةكان, نها بؤ كةركووكئةجنا نةك تة
و اليةنة سياسيةكان بةنا بة بةنا دانوني ئياارةي دةوَلةتي اريا  ئةخوَيناري و صياغة ئةكرَي  و لةو روانطةيةوة 
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ئةمةش بة نووسراو دةخيةينة بةر , رديش  َير ثَي نةخرَي شتَيكي اةدالةت بَي  و زوَلم لة كةس نةكرَي  و مايف كو
جارَيكي تر بةنسبةت ئةمريكا سةرثةريش  , كة لَيرةش ط توطؤي لةسةر ئةكرَيتةوة, دةس  هةر هةموو يةكَيك لة ئَيوة

ئةوة ,   ناكاتنبةاَلم تةدةخو, بةَلكو لة ثةناوة موشاوةرةتي لةطةَ  دةكةين, ئةمريكا سةرثةرش  ئةو شتانة ناكات, بكات
هةر ضةنا ط توطؤ هةية , ئةوا ارياديةكان خؤيان ئةتوانن دانونةكةي خؤيان بنووسنةوة, لة اريادَيك ئازادي ثَي دراوة

 .دكتؤرة هالة, زؤر سوثاس, بةآلم تةدةخو  لة نووسينةوةكةي ناكةن, بؤ دسةي خَير رةنطة شَ  بكةن
 
 
  
 :هالة سهيل وادي.بةرَي  د

 .ئةجنومةن بةرَي  سةرؤكي
ثَيم واية . ثَيويستة ئةطةر شتَيكي نةتةوةيي رووي دا ئَينة دانيش  ك  و ثَر ئيعالن بكةين و زوو هةَلوَيس  وةرطرين

ثَيم واية ئةطةر دانيشتنَيكي ك  , ئيعالم و فةزائيات دةمَيكة باسي ئةو بابةتانة دةكةن, ئَينة دواكةوتوين لةم هةَلوَيستة
طرنطي زياتري ثَياةدرَي و دورسايي خؤماني , َي و ئَينةش زوو هةَلوَيستةكةمان بطةيةنينة بةغااو ثَر زوو ئيعالن بكر

 ئيرت سوثاس , ثَياة ضةسثَينني
 :بةرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .حمنا ساَلح, سوثاس 
 :صاحل امساايلبةرَي  حمنا 

 . بةرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر تؤزَي بطةرَيينةوة بؤ دواوة , ي كةركووك كَيشةيةكي طةورةو ئاَلؤزةهةَلبةتة وةكو جةنابيش  ئيشارةت  ثَياا كَيشة

بؤية كةركووك بة , ي ئازار ئةطةر بَيتو كةركووكي تَياا نةباية كَيشةي كورد طةيش  بوو بة كؤتايي00لة بةياني 
رَي بؤ بة دوا داضووني دةكرَي ئَينة يان ثَيشنيار دةكةم ليذنةيةك ثَيك بهَين, هةدةت رووحة بؤ جةستةي كوردةواري

كيًَشةي كةركووك و بةو شَيوةية بَي كة ئَينة هةموو سةرةمانطَيك جارَيك لةثةرلةمان بة دوادا ضوونَيك ببَيتة بةرنامةي 
واتة لة هةموو زةمةنَيكي دياري كراودا , ضونكة بةهةدةت دةبَي هةَلوَيس  جاي وةربطريَي بؤ مةسةلةي كةركووك, كار

ئَينة وةكو ثةرلةماني , ةوةضوونانةي كة مةسةلةي كةركووك لةبوارة جياجياكاناا بةدةس  دَييَنبةثَيي ئةو ثَيش
بةنةزةري من بري خةرةوةيةك ئاراستةي سوفةرايةكاني ئةمريكاو بةريتانيا , كوردستان هةَلبةتة دةبَي هةَلوَيستنان هةبَي

ضونكة , بؤ ئةوة ي بةدةوري خؤيان هةَلبسة, رَيو هةروةها سةرؤكي ثَيشووي كؤماري اَيرا  و سةرؤك وةزيران بك
داوا بكرَي ئةم , نووسراوةكاني ئةوان بةالي سةركردايةتي سياسي يةوة بةَلطةنامةيةكن  و ئيلت اماتي لَي كةوتؤتةوة

 .سوثاس, ئيلت امة بة جَي بهَينرَي
 : بةرَي  سةرؤكي ئةجنوومةن بةوةكالةت

يةاين لةسةر , ستورةي كة دائةنرَي ئةوة كابراي اةرةب ئةَلَي ئوم دوانينةبراي بةرَي  ئةم دة, سوثاس بؤ جةناب 
بؤية زؤريش طرنطة وة , يةاين ئةمة زؤر زؤر طرنطة بؤ مستةدبة , ئةساسي ئةمة دانون دائةرَيذَي بؤ مستةدبة 

هةموويش كارةكاني , اتئَيستاش ئةو برايانةي ئَينة ي لَيرة ي لة بةغاا كة كار دةكةن هيض كةسَيكي سةر بةخؤ كار ناك
كة ئةو دةستورةي لة اَيرا  ئةنووسرَي  ي , ئةخرييش ئةطةرَيتةوة بؤ بةر دةس  ئَيوة و ثةرلةمان برياري لَيةةدا

ئةلَيرة ئَينة , ئنجا دَلنياتان ئةكةين  دةستوري اَيرا  كة هةمووي ئةنووسرَي  نةك تةنها ئي كوردستان, شَيوةيةك بَي 
بريار درا لةسةري ئةويش ئةوجا سةرؤكي هةرَينيش رةئي خؤي لةسةر ئةداو ئةضَيتةوة الي منادةشةي دةكةين كة 

بة , ئَينة رؤ ي شةممة لة خ مةتي رَي دار مام جةال  بووين لة دوكان, ئَيستاش برادةرامنان لةوَي ئيش دةكةن,  بةرَي ان
مةكتةب سياسي كرا كة ئةو دسانةي جةنابتان  ئامادةبووني هةردوو رَي داركاك مسعودو مام جةال  كؤبوونةوةي هةردوو

لة , ئةيكةن و ئَينة و ئَيوةو ئةو خوشك و برايانةي كة هةَلوَيس  وةربطرين و ئيش بكةين و كراوة لة هةموو مةجالَيك



 098 

بؤ ئةوةي ئيشكال  , بةآلم بة هةديقةت بريو بؤضووني شؤظينيةت هةية, واشنتؤنةوة بطرة تا كو بةغاا ئيشي بؤ دةكرَي 
نة تةنازوليش بكةين و موساوةمةش , ئةبَي نةهَيَلني نة فَيَلنان لَيبكرَي  , بةآلم ئَينة خاوةن دةزيةكةين, بؤ دابنَي 

خاوةني ئةو هةموو خةبات و ماَ  وَيراني و شةهياو ئةن ا  و كينيا , يةاين ميللةتَيك خاوةني ئةو وةزاةية, ناكةين
ية هةَلوَيستنان يةكة و طةرَين  سةركةوتنيشنان يةك هةَلوَيس  ئينرؤ لةبةرضي حةدي دةخؤن؟ بؤ, بارانةية

ئينرؤ بةهةديقةت لة كوردستاناا يةك هةَلوَيستيةكي زؤر باش هةية و ئومَيايشنان واية تَيياا سةركةوتوو , كوردستانة
 . فةرموو, كاك حمنا ادا, بني
 

 : بةرَي  حمنا ادا صاحل
 .بةرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ , كؤبوونةوةكة تةرخان كراوة بؤ مةسةلةيةكي ضارةنووس ساز,  كؤبوونةوةكة بة ئيجابي هةَلاةسةنطَينمثَيشةكي  
مةسةلةيةكي سةرةكي و طرنط كة بةداخةوة لةماوةيةكي رابردوو دا مامةَلةي ئَينة لةطةَلياا بةثَيي بةرنامةيةكي 

هةرضةناة لةو ماوةية دؤناغَيكي سياسي , ك بووبةَلكو زياتر لةبازنةيةكي ح بي تةس, سرتاتيجي نةتةوةيي نةبوو
لةو دؤناغة دةرباز بووينة كة ط توطؤ لةطةَ  اليةنةكاني ديكة لةسةر كوردستاني بووني , ياسايي بامشان بريوة و

بةَلكو لة دؤناغةكني كة زؤر رَيكةوتن مؤر بووينة و لةو دؤناغةداين كة بتوانني ئةو كؤسث و , كةركووك بكةين
بةتايبةتي هةَلسوكةوتي ,  كة دةكةونة بةردةمي جَي بةجَي كردني ئةو رَيكةوتنامةية ضارةسةر بكةينتةطةرانة 

حكومةتي بةغاا بؤ دواخستين ضارةسةري يةكجاري مةلةيف كةركووك بة ثش  بةسة بةهةناَي حجةت و موبةَريراتي 
بةَلكو بةراي من لةسةر , سةلةي كةركووكنةك تةنها لةسةر مة, ئةوانةش سيناريؤيةكي ترسناك و ئاَلؤزن, ناوادعني

لةبةر ئةوة دةبَي , هةموو ثرؤسةي سياسي اَيرا  و دروس  كردن و بنياتنانةوةي اَيرادي ئيتيحادي دميوكراسي
ثةرلةماني كوردستان ياداشتَيك ئاراستةي اليةنة ثةيوةناياارةكان بكةن كة لة بةغاان و لةم ياداشتةضةنا خاَلَيك 

بةشَيوةيةكي روون و , يةكةم ئيلتي ام كردني حكومةتي بةغاا بةياساي بةرَيوةبردني دةوَلةت, ثَيشنيارخبةنة روو وةكو 
, رَيكةوتين سةرةكي كةلةطةَ  هاوثةمياني كوردستان مؤركراوة, ئاشكرا ئيلتي ام بووني حكومةت بةو رَيكةوتنانة

ةلةيف كةركووك و ناوضةكاني ديكة لةماوةيةكي راطةياناني دامةزراناني هةيكةلي ليذنةي ضارةسةركردني مةسةلةي م
ثةيااكردني ثَيااويستيةكاني ليذنةكة لةرووي ئيااري و مالي و ياسايي و دةس  نيشان كردني , زؤر ن يك دا

دةس  بةكاربووني , حكومةتي بةغااو حكومةتي هةرَيني كوردستان, ئةناامةكاني ليذنةكة لة هةردوو حكومةت
نيطةراني كورد لة , دةس  بةكارنةبوو, لة ئاخرين حاَلةتاا طةر ليذنة دروس  نةبوو, ت داليذنةكة لةماوةيةكي كور

دةبَي بكةينة مةسةلةيةكي نةتةوةيي  58ضونكة كةركووك و ماددةي , حكومةت دةس  كَيشانةوةي خؤيان رابطةيةنن
ئةو اليةنةي كة كارتَيكردنيان  دةبَي كاربكةين لةسةر, دةبَي شَيوةي كاركردني خؤمان بطؤٍرين, نيشتنانيي سةرةكي

ئةو اليةنةش بةتصوري من يةكةم كورد بةخؤيةتي بةرَيطاي تةفعيل كردني ثةرلةمان , لةسةر مةسةلةي كةركووك هةية
و ئةركةكاني دامةزراناني حكومةتي هةرَيني كوردستان و بنكةي فراوان و جَي بةجَي كردني ئةو خاَلة طرنطانة كة لة 

ي ليس  ئيةتياليف كوردستان هاتيةو رَيكخستين كاري نةتةوةيي ئيسرتاتيجي لةرَيطاي تةرخان كردني ثَرؤ ةو بةرنامةكان
بوجةيةكي تايبةتي لة حكومةتي هةرَيم بؤ يارمةتي داني ئةو ئاوارانةي كة طةراينةتةوة بؤ كةركووك ولة وةزاَيكي زؤر 

بؤ , ةتي بؤ ئةوانةي كة اةرزيان لةسةر دابةش كردوونبة تايب, بة تايبةتي بنيات ناني خانوو بؤيان, خراث دا دة ين
راستة ئةجنومةني , دةتوانني كؤمةَلة خاَلَيك ئةجنام باةين, ئةوةي وادعةكة بَيتة طؤَرين لةرَيطاي ئةجنومةني كةركووك

الي , بكةن بةآلم حكومةتي هةرَيم يارمةتيان باات زوو ئةو ثَرؤ انة جَي بةجَي, كةركووك ئةوةناة ئينكانيةتيان نيية
, ديكةي كاريطةر حكومةتي اَيرادةو دةستةي سةرؤكايةتي و كؤمةَلةي نيشتنانيي و ح ب و اليةنة سياسيةكاني اَيرادن

كة دةبَي دةزطاي سياسي كوردستان كاربكةن بؤ تةياركردني هَي و تواناي ئةو هَي و اليةنانة كة ثش  طريي هةَلوَيس  
ي ئةمةريكاو بةريتانيا كة ثَيش هةَلبذاردن وةاايان داوة بؤ ضارةسةركردني كَيشةكةو كاريطةريةتي دةوَلةت, ئَينة دةكةن

دةبَي فشاري جةماوةري و , َ بةتايبةتي سنووري كوردستان و ئَيستاش كة هةردووكيان دنسوَليان لة كةركووك هةية
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, ئةزمةيةكي سياسي دروس  بووليذنةي ضارةسةر بؤ كَيشةي كةركووك لة ئةجنامي , دبلؤماسي لةسةريان بةكاربَينني
لةبةر ئةوة تاكو بتوانني هةًلوَيستة كة بطةيةنينة ئةجنومةني نيشتنانيي و حكومةتي , ئَيستاش هةمان ئةزمة لةرَيااية

 .تاكو زووتر مةلةفةكة دةس  بةكاربَي و ئيرت سوثاس, بةغاا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

 .فةرموو, رجزؤر سوثاس بؤ جةناب  كاك حمنا ف
 
 

 :  بةَرَي  حمنا فرج ادا
 . بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تيش  58برطةي , تة 58برطةي , من نازامن تةنها وةسيقةيةك كة ئَينة بتوانني دةوروبةرةكامناني ثَي ئيل ام بكةين
و لة دةركردني برطةيةكيان باسي ئةو زوَلنانة دةكات كة واديع بووة لة تةرحيل و لة تةهجري, بؤخؤي سَي برطةية

بةشي دووةمي بري  ية لة تَيكااني , دةسري و هَيناني خةَلكي غةريبة و هةروةها بَي كاركردني خةَلكي ئةو شارة
دميوغرايف ثارَي طاي كةركووك يا هةرَيني كوردستان و سَييةميشيان يةاين خاَلي ئةخرييةتي ئةطةر كَيشةكان ضارةسةر 

ئةم مةسةلةي , ثَيم واية يةاين برطةي يةكةميان زؤر ديارة طرف  ئَينة, َيذ نةبوو با سةر  مَيريةكي طش  بكر
كة ثَيم واية , ثرت لة ثَينج مانطة كةوتؤتة ثةراوَي ةوة,  ماوةيةكي زؤرة, كةركووك و دياري كردني هةرَيني كوردستان

ئةطينا , طريوطرفتةكة لَيرةية, يَنئَيستاش كة يةكَيك ني ية بيجوَلَي, هةموو كَيشةي كوردستان بةمةوة ديارو طةورةية
نةحكومةتي اَيرادي نة هيض اليةنَيكي تر كة هَي و  58كةس ناتوانَي  نكوَلي بكات لة جَي بةجَي كردني بَرطةي 

ئةمة تةنها وةسيقةيةكة كة هةموو اليةنةكان كة هاوثةميانان لةسةرووي هةمووشيانةوة , دةسةآلتي بة دةستةوة بَي 
, ريكي كة لةو دةمة ئةو حاكم بوو واتة ئةمريكا لةو دةمة حاكم بووةو ئةم وةسيقةية ئين ا كراوةحاكني مةدةني ئةم

من ثَيم واية خالًَي الوازي ئَينة وا ئةكات , بةآلم بؤضي جَي بةجَي ناكرَي , يةاين كةس ناتوانَي  نكوَلي لَي بكات
ئةوة ثةرلةمان , دروس  نةبووني ئَينة, نةكةوتين ئَينة يةاين رَيك, بةرامبةرةكامنان بةين بةينة ئيست  ازي ئَينةبكةن

ئَيستا بريار وابوو هةر لةدواي دياري كردني سةرؤكي هةرَيني كوردستان , حكومةت هةر دروس  نةبوو, بةرَي كةوت
ةيةكي كَي ئةضَي بةدوايا ئةبَي جيه, ئةمة بريارَيكة تةن ي  دةكرَي, خَيرا حكومةتي هةرَيني كوردستان تةشكيل بواية

حكومةتي هةرَيني كوردستان ئةتوانَي داوا بكات لة حكومةتي اَيرادي كة ئةو ليذنةيةي بؤ جَي , مونةفي  بةدوايا بضَي
دانراوة هةم ليذنةكة دياري بكرَي هةم ئينكانيةت و سالحيةت خبرَيذتة بةردةس  بؤ جَي  58بةجَي كردني برياري 

 . بةجَي كردني
ئيعادةي ( مهجرين)ئةوانةي كة نةيف كراون , بؤ منوونة مةسةلةن هَينانةوةي موَرةحةلني, ةهيضي نةكراو, طرنطة بكراية

, يةاين شتَيك نيية ئَينة لَيي برتسني, (اعادة املقيمني ارب منايهلم وثتلكا هم)يةاين , ئةوانة بؤ جَيطةي خؤيان
وبشأن االفراد ), َيوةيةكي باشرت كردووةبةنيسبةت ئةو خةَلكةي غةريبةية و هاوةردةية ضارةسةري ئةوانةي زؤر بةش

لضمان ( 01املادة )على احلكومة البت   امرهم بقرار )يةاين هاوةردةكان ( الذين ا نقلهم ارب املناطق واالراضي املعينة
ية ئةطةر ثَيم وا, يةاين شتَيك نيية رَيطة بطرَي  وةَلاَل نابَي  ئةمانة بطةَرَينةوة, (امكانية اعادة  وطينه   مناطقه

لة اليةكي , ئةويش اةرةبة, ئيرباهيم جةا ةري دسةيةك بكات يةكةم ئةو دةيةوَي  دي اع لةو خةَلكة بكات كة اةرةبة
من ثَيشنيار دةكةم ثةرلةمان فشاري خؤي , بةاَلم ئةمانة لة حةديقةتةكة ناطؤَرن, تريشةوة هاومةزهةبي خؤيةتي

لة رَيطةي ئةو حكومةتةوة , حكومةتَيكي يةك ثارضة دروس  ببَي , نبةزووترين كات حكومةتي كوردستا, دروس  بكات
, كة سةرؤكايةتي لة دةوَلةتي اَيرا  سَي ئةركاني هةية, لة دةوَلةتي اَيرا , دةتوانَي  داوا بكات لة سةرؤكايةتي اَيرا 

ران لة اَيراداا شتَيك يةاين سةرؤكي وةزي, يةكةم سةرؤكي كؤمار و يارياةدةرةكاني و حكومةت و ثةرلةماني اَيرا 
لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم ئةو حكومةتة , بتوانَي  دةرارات تةن ي  بكات بةسةر بةدييةي دةسةاَلتةكانياا, نيية

, ئةي ضي دةكةين كاتَيك ئيرباهيم جةا ةري, ئةطينا كَيشةي ترمان بؤ دروس  دةبَي , بةزووترين كات دياري بكرَي 
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تكاية خةَلكي كةركووك ئَيوة حةزتان لَيية بضنة سةر , ار بكات بؤ خةَلكي كةركووكيان حكومةتي اَيرادي ثَيشني
دةبَي  ضي بكةين لةو كاتة؟ لةبةر ئةوة ثَيم , يان بؤ خؤتان هةرَينَيكي سةربةخؤ بن وةكو بةغاا, هةرَيني كوردستان

ئةو حكومةتة يةك , دروس  ببَي  باشة بةزووترين كات ئةو ثةرلةمانة داواي ئةوة بكات حكومةتي هةرَيني كوردستان
زؤر , بؤ جَي بةجَي كردني ئةو بَريارة, ثَيم واية بة ئاساني دةتوانَي  ئيل امي حكومةتي اَيرادي بكات, ثارضةية
 .سوثاس

 
 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
و ثاَلثش   بة حةديقةت بةنيسبةت حقوودي هةرَيني كوردستان لةم ن يكانة تةمةنا دةكةين يةك بطرَي , سوثاس

جا , هةر با بَلَي , بةنيسبةت جةا ةري بَلَي كةركووك ضيتان دةوَي , ئينشائةَلاَلش زؤري نةماوة, دسةكان بكةين و
, هةموو كوردستانيش نيية, هةموو اَيراديش نيية, يةاين جةا ةري هةموو كةركووك نيية, جةا ةري تاكة كةسَيكة

سةرؤكايةتي , تةبعةن سةرؤكايةتي كؤمار هةية, ةموو دةرارَيك بااتلة بةغااش جةا ةري بة تةنها ناتوانَي  ه
دانون , بؤ هةر طؤَرانكاييةكيش, ئةمانة دةبَي  موتةفيق بن, سةرؤكايةتي ثةرلةمان هةية, ئةجنومةني وةزيران هةية

وار ئةجنومةني سَي لةسةر ض, موتةفيق بن( باالمجاع)دةبَي  ئةوانة هةموويان : ئياارةي دةوَلةي اَيرادي دةَلَي 
بكرَية ئيست تاش بَي  فةرموو , ئةمة مومكني نيية بكرَية, كة ئةمة هةر مومكني نيية نابَي , نيشتنانيي اَيراديش

هةوَلاان , ئةفكار هةية, يةاين مةترسن لةوةي كة ئيستي تا بكرَي  لة كةركووك, با ئيست تائةكةش خبوَينارَيتةوة
سةدام ال , ثَيي خؤشة ئةوةي سةدام كردوويةتي مبَينَي , هةناَيك دةجووَلَيتةوةكرمي شؤظَينيةت لة مَيشكي , هةية
, زؤر سوثاس, لةبةر ئةوة حة  دةبَي  بطةَرَيتةوة بؤ خاوةن حة , بؤ ئَينة فةردي نيية, ئةو لة جَيطاكةي بَي , بضَي 

 .كاك سةردار هةركي فةرموو
 :بةَرَي  سردار صباح بوزو هةركي

 .جنومةنبةَرَي  سةرؤكي ئة
ثَيم واية , من تةنها دوو ثَيشنيارم هةية زؤر بة كورتي باسي دةكةم, لةبةر ئةوةي دسةكان زؤربةي دووبارة كراوةتةوة

يان تةلةبَيك بة هةر ناوَيك بَي  نارةزايي , ياخود كتابَيك, ئَينة وةكو ثةرلةماني كوردستان بةياننامةيةك بنووسني
ؤ حكومةتي اَيرادي كة ثَيك دَي  لة سةرؤكايةتي و لة جةمعيةي وةتةني و لة خؤمان دةربَرين و تةوجيهي بكةين ب

ئةطةر بَيتو , ثيشاني باةين كة ئَينة لةسةر هيض دةستوورَيك رازي نابني, نارةزايي دةربَرين و, ئةجنومةني وةزيران
لة بةكارهَيناني هَي  وةكو , اشرتةبة بةكار هَيناني دووةت ب, يةاين تةهايا, ثَيشرت جَي بةجَي نةكرا بَي ( 58)ماددةي 

يةاين كة ثشكَيك دةكةوَيتة ئةستؤي ئَينة وةكو ثةرلةمان , جوواَلنانةوةي جادةي كوردي/ دوو, نوري باسي كرد. د
 .سوثاس, دةكةوَيتة ئةستؤي ئةح اب و مونةزةمات, ثشكي طةورةتريش

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .ةرمووكاك خورشيا شَيرة ف, سوثاس بؤ جةناب 

 :خورشيا سليم شرية بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

هةموومان دةزانني لة كاتي ئين ا كردني دانوني , ثَيم واية هةَلوَيس  جةا ةري و ليس  ئيةتيالف تازة بة تازة نيية
مةوزواي فياراَليةت لةسةر , ئةم ليستة و رةفيقةكاني خؤيان هةموويان بة تةحةفوزةوة ئين ايان كرد, ئياارةي دةوَلةت

ئةو هةنطاوانة هةموويان وةكو , ثاشان كة حكومةتي جةا ةري كؤمةَلَيك هةنطاوي هاوَيشتووة, و دانونةكة بةطش 
ثاشان لة بةياني , لةسةرةتاوة بيستنان كة سوَينا خواردنةكة, ثيالنَيك خؤيان دةنوَينن و د  بة داواكاني ميللةتي كوردن

, كؤبوونةوة دوو دؤَليةكاني لةطةَ  ئؤردوطان و, نةبردني وةزيري خارجية و, بؤ توركيا وثاشان سةفةري , وةزاري و
ئةمانة هةمووي زجنريةيةكن رووي , داويةتي( القبس)تةسرحيةكاني ئَيستا كة لة رؤ نامةي , دسةكاني اةمار حةكيم و
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ضونكة , ةو واديعةتة تةسةوري لَي بكرَي دةبَي  ئ, ئةمة موفاجةئة نيية بةنسيبةت ئَينةوة, راس  خؤيان ثيشان دةدةن
نابَي  ئَينةش بةو واديعةتة خؤمان , وةكو ئةوان دةيانةوَي , دةنااةتي ئةوانة واية دةبَي  وةزاي كةركووك ببينَي  و

 ي اليةنَيكي زؤربةهَي, مةودي َيكة, من ثَيم واية تةنها كةسَيك نيية, بَلَيني ئةو تةنها كةس نيية, هةَلخةَلةتَينني و
كة جةمااةتي سةدام و , جطة لة شؤظيةنَي  اةرةبي ئةسَل, هةموو ئيةتيالف و هةموو شيعة لةطةَليااية, اَيرادية
, ئةكسةري ئةطةر هةمووشي نةبَية, ئَيستا هةتا سةفةري ئايناةي جةا ةري بؤ تاران ديسان لة ثَيناوي كوردة, ئةوانةن

بؤية من ثَيم واية ئةو مةودي ة مةودي ي جةا ةري , ةردةكةوَي ديسان مةسةلةي كورد د, جطة لة مةسةلةي ئةمين
ناو ئيةتيالف و شيعة , هةموومشان ئةوةي دةزانني مةرجةاي سياسي ناو خؤيان, مةودي ي ئيةتيالفةو, نيية بة تةنها

بؤ دانون , كردبة تةحةفوزيةوة ئين ايان , هةتا لة كاتي ئين ا كردن, رابةري حةديقي سياسي رؤحيان ئَيستا سيستانيية
هةر سيستانيش بوو نةيهَيش  مةوزواي فياراَلي بؤ ئومةمي , ئياارةي دةوَلة ضوون موَراجةاةتي سيستانييان كرد

يان , لةبةر ئةوة ئةم مةودي ةي جةاةفةري وا وةرنةطرين كة جةاةفةري بة تةنها دةيكات, موتةحياة ئيسارة بكرَي 
مةودي ي جةمااةتَيكة كة ئَيستا خؤيان بة , مةودي ة مةودي ي ئيةتيالفة لةبةر ئةوة ئةو, اةالوي بة تةنها دةيكات

بؤية دةبَي  ئَينة وةكو كورد هةر مةود َيكنان هةبَي  و هةر هةَلوَيستَيكنان , ئةكسةريةت و ساحَييب اَيرا  دةزانن
ارة بةو شكلة تةاامولي يان ئةو تةي, يان ئةو ئيةتيالفة, كة ئةو جةمااةتة, هةبَي  لةسةر ئةو ئةساسة وةربطرين

ثةرلةماني كوردستان / يةك, ئةطةر بة ثةسناي ب انن ثَيم باشة ثةرلةمان دةراري لةسةر بااتن, لةطةَ  بكةين
زؤر بة راشكاوانة دةس  نيشاني ئةو , موزةكةرةيةك ئاراستةي ثةرلةماني اَيرا  و حكومةتي جةاةفةري بكات

كة لةطةَ  , كؤكي لة جَي بةجَي كردني هةموو ئةو رَيككةوتنانة بكرَي دا, هةَلوَيستانةي جةاةفةري تَياا بكات و
هةروةها ديسان بة راشكاوانة بةر ثرسيارةتي جَي بةجَي نةكردني ئةو , حكومةتي اةالوي و ليس  ئيةتيالف كراوةو

 .رَيككةتنامانة خبرَينة ئةستؤي حكومةتي جةاةفةري و شةخسي جةاةفةرييةوة
تان بة نامةيةك داوا لة سةرؤكي كؤماري اَيرا  و سةرؤكي هةرَيني كوردستان و ليس  ثةرلةماني كوردس/ دوو

هةر يةكة لةجَيي خؤيانةوة فيشار خبةنة سةر جةاةفةري و ليس  , هاوثةمياني كوردستان و وةزيرةكاني كورد بكات
ئةطةر نا , ن كات جَي بةجَي بكرَي بةبَي زياد و كةم بة زووتري( 58)بؤ ئةوةي ماددةي , شيعةكان و ثةرلةماني اَيرادي

 .دةبَي  هةَلوَيس  بة ثَيضةوانة وةربطرن بةبَي سَي و دوو
كة بةشَيكي زؤري لة مي انيةي ئَيستاي هةردوو , ثَيشنيار دةكةم ثةرلةماني كوردستان داوا لة هةردوو ئياارة بكات/ سَي

ئاوارةكان , ارةكان بكةن و ضاو ضنؤكي نةكةنهاوكاري فراواني ئاو, اليةن بؤ ئياارةي كةركووك تةرخان بكات
با , بةمة دةتوانني ئةمري واديع فةرز بكةين, بطةَرَينةوةو شوَينيان بؤ تةئنني بكرَي  و خةدةماتيان بؤ تةرخان بكرَي 

ئةمة ئةركَيكي , بيكاتة ئةمري واديع و, جَي بةجَي بكات و( 58)كورد ئةجمارة يةك اليةنة ئةو خاَلةي ماددةي 
 .نابَي  راوةستني لةسةر حكومةتي اَيرا , تنانيي زؤر طرنطة ونيش
ثَيشنيار دةكةم ثةرلةماني كوردستان بة مشورةت لةطةَ  هةموو ثارتة سياسيةكاني كوردستان بة بةرنامةيةكي / ضوار

ني امي ,  هةموو شيعاراتي مةركةزي بَي, توكنة و رَيكوثَيك رَي ثَيوانَيكي سةرتانسةري لة كوردستان رابطةيةنني
تايبةتي هاوبةش لة هةموو ثارَي طاكان و دةزا و ناحيةكان ثَيك دَي  سةرثةرش  ئةو كارة بكةن و بةَراشكاوي ئياانةي 

 .زؤر سوثاس, داواي دةس  بةجَيي جَي بةجَي كردني لَي بكةين, هةَلوَيستةكةي جةاةفةري بكرَي  و
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

بة حةديقةت بؤ مةسةلةي ثاَلثش  كةركووك سةد لة سةد لةطةَ  , كان  زؤر بة نرخ بوونسوثاس بؤ كاك خورشيا وتة
هةموو , بةنيسبةت ط توطؤ لةطةَ  اليةنة سياسيةكان, من تةئكيام هةموو برادةرانيش لةطةَ  ئةو وتةيةن, جةنابتم

هةيةو دةتوانن لةطةَ  ح بةكانيان دسة  اليةنة سياسيةكاني كوردستان هةرة زؤريان نوَينةريان لةم ثةرلةمانة بةَرَي ةدا
زؤر , ئةوةي من ئاطام لَيية لةاليةن ديادةي سياسي كوردةوة هةموو ثشتيواني لَي دةكةن, هةر بَريارَيك لَيرة بارَي , بكةن

 .بةَرَي  نازناز خان فةرموو, سوثاس بؤ جةناب 
 :نازناز حمنا اباالقادر بةَرَي 
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 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
بةاَلم ئَينة جارَيكي تر دةتوانني باس لة تةئكيا كردنةوة لةسةر , يان زؤربةي زؤري مةوزواةكانيان باس كردهاورَي

لَيرة , ئين ا كراوةو( 05/0)ئةوة كة لة , بة ثاَلثشَ  كردني ئةو هةموو ديكؤمَينتانةي كة هةية, هةناَي مةوزوع بكةين
, ة بةشااري لة ئينتيخاباتي كؤتايي مانطي يةكي ئةو ساَلنان نة دةكردكة ئَين, ثةرلةماني كوردستان رةئي لةسةر داوةو

ئَينة بةو مةرجانة بةشاارميان لة هةَلبذاردني , ئةطةر ئةو ديكؤمَينتية خةتيانة نةبواية لةبةر دةس  ئَينة
مةسةلةي ديبلؤماسي با جارَيكي ديكة , لةطةَ  هةموو ئةو ديكؤمَينتانةي كة ئَينة هةمانة, سةرتانسةري اَيرا  كردووة

ضونكة كَيشةكة وةكو هاورَييان باسيان , و ئيعالمي خؤمان زؤر بةهَي  بكةين بةرامبةر ئةو مةوزواةي هةية بةَراس 
مافةكاني , غةدر لة كورد دةكرَي  و, ئةوة بؤ هةزارةمني جارة فَيَل لة كورد دةكرَي , تةنها بؤ جةا ةري نيية, كرد

وا ئةوةي كة ئَيستا جةاةفةري بة تةماية بيكات هةر درَيذة ثَيااني , ر دةس  اةرةبكورد ثَيشَيل دةكرَي  لةسة
, بؤية بةنسيبةت ئَينة هةموو فرتوفَيَلةكاني ئةوان, ساَلة لةو كوردستانة ئةجنام دةدرَي  0411كة , سياسيةتي تةاريبة

نةك , لة ثَيشةوة خؤماني بؤ ئامادة بكةين, ةهةموو ثاشطةز بوونةوةكاني ئةوان دةبَي  زؤر زؤر سروش  بَي  بة المانةو
جا ئَينة كؤببينةوةو بَلَيني ضي , ئَينة بة المانةوة زؤر نوَي بَي , لة ناكاو كة ئةوان دَين ثَيشَيلكاري مافَيكي ئَينة دةكةن

ري و كاك خورشيا نو. بؤية منيش لةطةَ  رةئيةكاني د, ئَينة لة ئَيستاوة دةبَي  مةرحةلةكان دابنَيني بةَراس , بكةين
ئَينة بةشااري لة ئيستي تايةكة ناكةين , كة هةموو ئةو مةرحةالنة يةك لة دواي يةك دةبَي  ئَينة بيرَبين, شَيرةم

بةالي كةمي ( 58)مةطةر لةطةَ  ماددةي , دةستووري هةميشةيي اَيرا , لةسةر رةشنووسي دةستووري كوردستان
ئَينة دةتوانني ثةنا ببةين بؤ , كة تاكو ئَيستا دةس  ثَي نةكراوة, ثَي كرا بَي  بةشَيك لة دؤناغةكاني بَري بَي  و دةس 

دةتوانني شةو خنوني , دةتوانني لَيرة لةو ثةرلةمانة مان بطرين, كؤمةَلَيك هةَلوَيس  بنوَينني, سةرثَيضي مةدةني و
بؤ ئةوةي جةاةفةري شةرمةزار , ةينهةموو توانةيةكاني خؤمان بةطَر خب, دةتوانني بَر َيينة سةر جادةكان, بكةين

لة دواي ئةوةدا ئَينة , ئةو ئةركانةي لةسةر شانييةتي و ئَينة ثَينان سثاردووة ئةجنامي باات, بكةين و ناضاريشي بكةين
, جَيطاي خؤيةتي ئَينة لةو ثةرلةمانة شةرايةت بةو ب اظة باةين و, ب اظَيكنان هةية بةناوي ب اظي  ري راناؤم

لة شوَينَيك , ببَي  بة بةشَيك لة ئةركةكاني حكومةتي هةرَيني كوردستاني ئايناةش و, ي اةمةلي و اةلةنيبةشَيوةيةك
بة ثاَلثش  ثةرلةماني كوردستان ئةم ب اظة بةهَي  , يةاين بةشَيوةيةكي رةمسي و حكومي و, جَيطايةكي بؤ بكرَيتةوة

رةشنووسةكة ئين ا ناكةين , َينة دةَلَيني باَلكؤتي ئيستي تا دةكةين وكاتَيك كة ئ, كاتَيك كة ئَينة بةديل دادةنَيني, بكرَي 
بةكار ( 58)لةبةر ئةوةي كة ماددةي , كة دَيتةوة ثاش ثَينج مانطي ديكة, ناضينة هةَلبذاردني كؤتايي ئةمساَلنان, و

, ةَلبذاردنةي سةرتانسةريةئةو بةشااريةي ه, ئَينة دةتوانني لةو كاتةي يةكسةر لةجياتي ئةو ئيستي تاية, نةهَينراوة
ري راناؤم لة كةركووكيش , يةاين ئةوة بةشَيك لة كَيشةكاني ئَينة ضارةسةر دةكات و, ئَينة داخيلي ري راناؤم دةبني

ضونكة ئَينة , ئةو كاتة وا ب امن هةم هةَرةشةيةكي زؤر طةورةية لةسةر هَي ي هاوثةميانان, لَيرةش بكرَي , بكرَي  و
بةاَلم ئَينة ضاك دةزانني , ةوان حاكنيان ئةمَرؤ راستةوخؤ لَيرة كار ناكات و هيض سي ةتَيكي دياريان نييةراستة دةَلَيني ئ

, باشرتين وةسيلةش ئةوةية كة بة هةَرةشة كردن و بة كاري ديبلؤماسيةت زياتر, سةرة داوةكان هةموو لةالي ئةوانةو
كة جةاةفةري دةضَي  بؤ , لي ئيقلينيش ئَينة دةبَي  بيكةينلةطةَ  ئةوةشاا كة كاري ديبلؤماسيةت لةطةَ  هةموو دوة

بةاَلم ئةوةي , ئَينةش دةتوانني بةردةوام بني لة كاري ديبلؤماسي لةطةَليان, ديسان ئايا ثيالن يان هةر ضيَيكة, تاران
ضؤن تةن يم  لةسةر خةَلكي كةركووكيشة كة, لةسةر هةرَيني كوردستانةو, طرنطة كار كردن لةسةر نةتةوةي خؤمانةو

ضونكة بةَراس  لة اةرةب , بؤ ئةو هةنطاوانةي ئَينة يةك لة دواي يةك ئةجنامي دةدةين, بكرَين و رَيكخراو بكرَين
ئةوة , بةاَلم حة  نيية ئَينة ضي تر فريوي اةرةب خبؤين بة هيض شَيوةيةك, دةوةشَيتةوة كة غةدر لة ئَينة بكات

هةنطاوةكان و بةديلةكاني , ئَينة دةبَي  هةموو ئةو شتانة بة سروش  وةربطرين و بؤية لَيرةدا, حةديقةتَيكي مَيذوويية
 .زؤر سوثاس, بؤ باؤزينةوةو ئيشي لةسةر بكةين

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
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كة بةَرَي تان , بة حةديقةت بةنيسبةت ناحيةي ديبلؤماسيةت هةية اليةنة سياسيةكاني كوردستان, سوثاس بؤ جةناب 
لة هةموو مستةوايةك حةرةكةي ديبلؤماسي بةدووةت , ثشتيواني لَي دةكةن و ئَيوةش نوَينةري ئةوانن وهةمووتان 

بةنيسبةت ئةمريكا و هةر كةسَيكي تر ي , بؤ ئةوةي ئةو مافانة ون نةبَي  و بَيتةدي بةشَيوةيةكي دميوكراسيانة, هةية
, هيض كةسَيك هيض  بؤ ناكات, ةر ئَينة خؤمان نةبنيئةط, ي ئةمريكا دةورَيكي هةبَي  مافةكةت نادات, اةرةب بَي 

, دةبَي  خؤت هةبي , يان ضي  دةوَي , يان كؤن ياراَلي, بَلَي كاكة ناتةوَي فياراَلي  باةمَي, كةس نايةت لة شان  باات
بةاَلم , كةينهةموو حةرةكةتَيك ب, لة هةموو مةجالَيك لةطةَلتم, دةبَي  خؤمان باشرت رَيك خبةين و باشرت زةب  بكةين

 .فةرموو, خاَلي ني امية, بة بةرنامة بَية
 

 :بةَرَي  هيوا صابر ادا
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

هةس  دةكةم يان لة دوو , ئةو بيس  ناوةي كة جةناب  خوَيناتةوة, من وا هةس  دةكةم ئينتيقا دةكرَي  لة ناوةكاناا
ئَيستا , من ضةنا نةفةرَيك لة دواي منةوة ناويان نووسرا بوو, اطريَيئةو هةَلن, يان ئةو هةَلاةطريَي, شوَين نووسراوة

 .سوثاس, ثَيش من دسةيان كرد
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

, يةكَيك لَيرة نووسرا بوو, لةبةرامبةري يةك نووسراون, ماناي ئةوة نيية بة تةسلسو  نووسرا بن, ناوةكان نووسران
ضونكة هةناَيك لَيرة كة , يةاين زؤر هةبوو لة بياايةت ئيتي ادنان كرد, وة دةبَي يةكَيكي تر لةوال, يةكَيك لةوالوةو

لةبةر ئةوة ناوةكامنان , تؤ ناتواني  بةيةكةوة بيانووسي  و بة تةسلسوليش دابنَيي, هةموو دةستيان هةَلرَبيوة بةيةكةوة
هةية لة ئاخريةوة , لة سةرةوة بَيينة خوارةوةيةاين ئةوة نيية , بةو شكلة ئينتيخابيان دةكةين, كردووة بة سَي بةشةوة

برادةري تريش هةية لة ناوةَراستةوة , كة لة سةرةتاوة دةس  بةرز كردبؤوةو, ناوي نووسراوة وةك كاك تاريق جامباز
وةخ  بة ئيسراحةت , هةمووتان دسة دةكةن, ئيرت تؤ ناتواني  بَلَي  ئةمة لة ثَيشي ئةمة بَي , دةستيان بةرز كردبوو
فةرموو خاتوو , سوثاس, بؤي ناَيينة خوارةوة, بةاَلم بةو تةسلسولةي كة يةك لَيرة بؤي نووسراوة, بؤ هةمووتان دةبَي 

 .ثةخشان
 :ثةخشان اباا  حسني بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

اة طلةييةكي تياية كة نةو, بةتايبةتي ئةو راو بؤضوونانةي, منيش لةطةَ  زؤر لةو راو بؤضوونانةم كة تةرح كران
نةك , هةوَلاان سةبارةت بة مةسةلةي كةركووك و, هةتا رادةيةكي زؤر لة دةس  لة كار بوون و, لةخؤمان دوا كةوتني

ئينجا ئَيستا , هةر كةركووك طش  ئةو شوَينانةي تر كة بة بَرياري ر َيني بةاسي ثَيشوو لة هةرَيني كوردستان دابَران
, بؤية منيش لةطةَ  ئةو راو بؤضوونانةم, يةاين لة ناوةناي دةسةاَلتي اَيرا , مودليق هةية بةَراس  تةسرحياتَيكي زؤر

يةاين لة , كة ئَينة بةناوي ثةرلةماني كوردستانةوة موزةكةرةيةك ثَيشكةش بة دةزطاكاني دةوَلةتي اَيرادي بكةين
, ةها بؤ كؤمةَلةي نةتةوة يةكطرتووةكانهةرو, لة ئةجنومةني وةزيرانةوة, لة ريةاسةتي كؤمارييةوة, ثةرلةمانةوة

بةاَلم كؤمةَلةي , (46– 05)هةرضةناة بةداخةوة ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةت بؤ دؤناغي كاتي بةشَيك نيية لة بَرياري 
ئةطةر نةطةيشتنة حةسم و , كة بؤ دةس  نيشان كردني هةناَيك, نةتةوة يةكطرتووةكانيش رؤَلَيكيان هةية هةر لَيرة

لة موزةكةرةكة بة رةئي من بة زمانَيكي , ئةوة هةية لة تاَلة, ثةنا بربَيتة بةر كؤمةَلةي نةتةوة يةكطرتووةكانهةتا 
ئاما ة بةوة بكرَي  , ئاما ة بكةين بة حةدائيقي تارخيي و جوطرايف و, ئَينة ئةو موزةكةرةية بنووسني, اةدالني و هادئي

ك لة برادةران ثَيش من ئاما ةيان ثَي كرد مةسةلةي كةركووك لة هةموو كة وةكو هةناَي, و تةئكيا لةسةر ئةوة بكرَي 
نةك هةر ثَيش سةددام زؤر لة , نةك هةر سةددام, دانووستانَيكي كورددا لةطةَ  حكومةتة يةك بةدواي يةكةكاناا

هةميشة دةبَيتة , ضارةسةر نةكردني ئةو كَيشةية, مةسةلةيةكي اودةدي بووة, هةميشة مةسةلةيةك بووة, دَيرينيشةوة
 .ئةمة يةك, مايةي ئةوةي كة اَيرا  دائينةن ئامادة بَي  بؤ تةدينةوةو نائارامي
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لة تاَ  هةر بةثَيي تاَ  خؤي ( 58)مةسةلةيةكي تر لة موزةكةرةكةدا ثَي دابطريَي  لةسةر ئةوةي كة ثَيويستة بَرطةي 
بؤ جَي بةجَي كردني ئةو , كورت دةس  بةكار بكرَي يةاين بة ماوةيةكي زؤر , (04/8)ماناي ئةوة نيية ( 05/8)ثَيش 
هةر لةو موزةكةرةيةشاا ئاما ة بكرَي  بة دابَراني طةلَي ناوضة لة هةرَيني كوردستان لةسةر دةس  ر َيني , بَرطةية
بة , ةبة اةرةبةو, بة كوردو, ئاما ة بكرَي  بةوةي مةسةلةي خةَلكي اَيرا , وةكو مةمخور و ناوضةكاني تر, ثَيشوودا

مةسةلةي دامو دةزطاكاني , مةسةلةي خةَلكي اَيرا  خؤيةتي, هةتا دوايي, بة كلاانييةوة, بة ئاشوورييةوة, توركنانةوة
لة كؤتايياا بَرياري  مارة , بؤ هيض اليةنَيكي دةرةكي نيية ببَيتة بةديلي خةَلكي اَيرا , حوكنَراني اَيرا  خؤيةتي

كة ئَينة لة حاَلةتَيكاا , ئاما ة بكرَي  بةو بَريارة, ةوة هةية(05/0/2115)ي ثةرلةماني كوردستان لة (61)
لة كؤتايياا دةَلَيم بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن حةزم دةكرد زانيارييةكي , ئةوة ئةو بَريارة هةية, نةطةيشتينة هيض شتَيك

هيوادارم دوايي شتَيكي , اننةك هةر من طش  ثةرلةم, زياترم هةبواية لةسةر ئةو ليذنةيةي كة ئاما ةتان ثَي كرد
 .زؤر سوثاس, زياتري لةسةر ب انني

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .بةَرَي  اةباوَلاَل نةدشبةناي فةرموو, سوثاس بؤ جةناب 

 :فتاح اباا  نقشبناي بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ثَيشةكي من دةمةوَي , ي جيا جيا هةيةبةاَلم صيغة, هةموويان هةر يةكَي ئةوانةي كة برادةران اةرزيان كردن
فةردةكةي ضيية؟ من , ئايا فةر  ضيية لة نَيوان ر َيني ثَيشوو و لةطةَ  ئَيستادا, ثرسيارَيك بكةم لة هةموو خؤمان

كة , دةطةَرَيينةوة بؤ فةرموودةيةكي ثَيغةمبةري خوا, بةَلكو خراث تريشة, تةسةور ناكةم هيض فةردَيك هةبَي 
ئينجا بؤية من , (با طلةيي لة كةس نةكات, ئةو كةسةي دوو جار دةس  لة كونَيك را كرد و ماري ثَيوةدا )دةفةرمووَي  

بةتايبةتي ليذنةيةك وةكو , ئةوةي لةبةر دةستتان داية, ثَيم واية ئَيستا زؤر ثَيويستة ثَي داطرتن لةسةر ئةو مةسةلةية
ئةو , بةاَلم لة هةمان كاتاا ليذنةي دةستووري, س  بكرَي ئةو ليذنةية درو, جةنابيش  فةرمووت شتَيكي زؤر ضاكة

, نوري و كاك سةردار هةركي. لة بةغاا لةطةَ  رةئي برادةرامن وةكو د, دةستوورةي صياغة دروس  دةكات لة اَيراداا
ئَينة لة ضونكة ئةطةر , كة دروس  دةكرَي , تاكو ئَينة دةطةين بة ئاخري دةستووري خؤمان, ئةو ليذنةية را بطريَي 

دةستوورةكة , بة رةئي من ديسان زةرةرَيكي ديكةي طةورةتر دةكةين, ئَيستاوة لةو حاَلةتة بة حامسي بؤي نةضني
جا بؤية داوام واية ثةرلةماني كوردستان بة كتابَيك داوا بكات ليذنةي , دروس  بكرَي  هيضنان لة دةس  نامَينَي 

يان ئيعتريايف ئةوان بة واديعيةتي كةركووك كة كوردستانة , نةي كوردستانتاكو دةستووري ئَي, دةستوور لةوَي رابطريَي 
ضونكة تاكو , دووةمني ثَيم باش بوو ليذنةيةك داوا بكرَي  لةو دةوَلةتانةي كة فياراَليةتيان هةية, و بة فياراَليةتي

, بةاَلم دةبَي  بَلَيني برا, اية زَر براش ننيثَيم و, هةرضةناة برا نني, ئةو برايانةي ئَينة لة بةغاا, ئَيستا برادةراني ئَينة
نايانةوَي , ياخود خؤيان لَي ال دةدةن, يان حاَلي نني كة فياراَليةت ضيية, تا ئَيستا لةوَي, ئةو برايانةي كة لة بةغاان

ون ناسةكان لة دان, ليذنةيةكي بااَل, بؤية ثَيم باش بوو داوا بكرَي  ليذنةيةك لةناوخؤمان, ب انن فياراَليةت ضيية
ليذنةيةكي ياسايي لةطةَ  هةناَي دؤس  دةرةوة دابنيشن لةطةَ  ئةو برادةرانةي ئةوَي ثَييان بسةنَينن كة فياراَليةت 

ثَيشةكي وا ثَيم باش بوو لةطةَ  خودي جةا ةري , دووةمني ئةو ليذنةي خؤمان وةكو جةناب  باس  كرد, ضيية
رؤ  , ئَيستا ئةو ثاشطةز بوونةوةية, دراون و تةوديع كراون لة مةجليسي حوكمئايا ئةو هةموو دةراراتةي كة , دابنيشن

كةواتة لةو حاَلةتة ئةطةر ئَينة زوو , هةتا ئاخريةكةي دةمانبةنة سةر س ر, بة رؤ  وردة وردة لَيي ثاشطةز دةبنةوة
, ئَيستا هةر رؤ َي بؤ واَلتَيك من ثَيم واية زةرةرَيكي زؤر دةكةين و سةفةرةكاني كاك جةا ةريش, دةس  و برد نةكةين

رؤ َيك , رؤ انة ئيجتناايان دةكرد, اةيين ئةوة دةطةيةنَي  ئيجتنااي هةر سَي دوةلي دراوسَي بوو كة ساَلَيك و دووان و
بةاَلم ئةو دؤستانةي , بؤ ئةوةي حقوودي كورد بشارنةوةو ب ري بكةن, رؤ َيك لة ئَيران, رؤ َيك لة توركيا, لة سوريا و

, لةو ساحةية دي اع لةو مةسةلةية بكرَي , ئَيستا لةطةَلنانن حةدة لةو كاتة بَينة ئةو مةياانة, ة هةمانة و بوومانئَين
 .لةطةَ  رَي و سوثاسم
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 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 ئَينة سةرؤك كؤماري اَيرا  رَي دار مام, بة نيسبةت مةسةلةي ليذنة لةطةَ  جةا ةري دةرضَي , سوثاس بؤ جةناب 

كاكة لة بةغاا ط توطؤ دةكةن بؤ , ئةو براية لةبةر سةرثةرش  ئةو برا و خوشكانة, جةال  تاَلةباني كوردةو
كة ثرؤ ةي جَي بةجَي , رَي دار مام جةال  كة تةكليف كراوة لةاليةن ديادةي سياسي كوردةوة, نووسينةوةي دةستوور

,  ئَيستا من لةو طومانةم ئةطةر ئةمَرؤ دةستيان ثَي كرد بَي يةاين, ئَيستا خةريكَي , خباتة كارو( 58)كردني ماددةي 
كورديش , بةاَلم هةر ضي هةبَية بة تةنيا ناتوانَي  دةرار بااتن و, بةنيسبةت جةا ةريش راستة لة دائينةي ئيةتيالفة

ضارةنووسي , هةبَي  مةسريي بة مةسةلةي كوردةوة, دوايَيش هةر ليذنةيةك بؤضي دانرا بَي  رةب  و, هةَلوَيس  هةية
ئةمة رةئي , دةبَي  ئةم ثةرلةمانة موافةدةتي لةسةر باات, كورد دةبَي  ئةو دةرارةي كة دةَروات و ئين ا دةكرَي 

, هةر دةرارَيك ئين ا بكرَي  لة بةغاا, بَرياريشي ثَي دةردةكةين, هي ثةرلةماني كوردستانيشة, ديادةي سياسي كورديشة
يةاين , دةبوَ  ناكرَي , موافةدةتي لةسةر نةكرَي , ارةنووسي كوردستاني ثَيوة رةب  بَي ثةرلةماني كوردستان كة ض

بؤ , كة لةو وةزاة هيالك و ماناوون و ئيش دةكةن, ئةو برايانةش كة لة بةغاان, كةس ناَروات, هيض لةوة مةترسَين
ئةم ثةرلةمانةش ئيشةكانيان , داناوةلةو سنوورةي ئةو ثةرلةمانة بؤياني , مونادةشة دةكةن, خؤيان ط توطؤ دةكةن

ئةوة تةوةدووع دةكةم ئَينة لَيي مونتةهينةو ئَيستا , ئينجا دةَرؤنة ئةوَي ئين اي دةكةن, دَيتةوة ئَيرة ئين ا دةكرَي 
اني يةاين حكومةتي اَيرا  وةزيرةك, من لةطةَلتامن, ئينشائةَلاَل نةتيجةي باشي لَي دةبَي , بَرياريشي ثَي وةردةطريَي  و

بة , بةهةمان شَيوة ئيش دةكةن و, ئةويرت هةمووي دارو دةستة كؤنةكةي جارانة, وةكيل وةزيرةكان, لَي دةربكة
بةاَلم ئَينة , هةناَيكيشي لة مةلعةنةت, هةناَيكي لة نةزانني, رةنطة ش  زؤرتريش, ئةفكارَيكي رةنطة خراث تريش

 .ناصح فةرموو. ك دكا, هيض تةئسريَيك لَينان نابَي , هةبني وريا بني
 :غفور رمضانناصح . د بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

, كة ئةنااماني ثةرلةماني ئةم خولةش ئةوةناة بة بايةخةوة باس لة كَيشةي كةركووك دةكةن, جَيي خؤشحاَليية
رَيك بةرامبةر بةم كَيشةية دةربارةي ئةم كَيشةيةو وةرطرتين بَريا, ئةمَرؤش دانيشتنَيكي تايبةت بة بري و را طؤَرينةوة

داواكاريةكاني , بةتايبةتي شؤَرشةكاني كورد, ئةوةي شاياني باسة كورد لة مَيذةو, لة ثةرلةماني كوردستاناا رَيكخراوة
لة كاتي , باشرتين منوونة شؤَرشي مةزنة ئةيلوولة, لة مَيذة باس لة كةركووك و باس لة كَيشةي كةركووك دةكرَي , كورد

يان , كة دةبَي  كةركووك خبرَيتة سةر هةرَيني كوردستان, ي ئةيلوولياا يةكَي لة داواكارييةكان ئةوة بووشؤَرشي مةزن
كة خؤش , بةَلكو لة ثرؤ ةي وياليةتي كوردستاناا, نةك هةر بةم شَيوةية, يان كوردستاني اَيرا , ناوضةي كوردستان

لةكاتي شؤَرشي مةزني ئةيلوو  بة سةرؤكايةتي بازراني , ة0974بةختانة ئةو ثرؤ ةي وياليةتي كوردستان كة لة ساَلي 
لةو , دَيم باسي دةكةم, دا دارَيذران2112ئةو ثرؤ ةية بؤتة بناغةي ئةو ثرؤ انةي ثاشان لة ساَلي , نةمر داَرَيذرا

لة سنجار و , كة ي شوَينَيك دةطرَيتةوة, ناوي هةرَيني كوردستان هاتووة, ثرؤ ةيةدا ناوي ناوضةكاني كوردستان هاتووة
, بةنيسبةت كةركووكةوة, زمار و شَيخانةوة تا دةطاتة مةناةلي و خانةدني و ناوي ئةو شوَينانة لةناو ئةو ثرؤ ةيةداية

كةواتة , ثَيشنياري كردووة كة كةركووك بكرَي  بة ثايتةخ  كوردستان, كةركووكي كردووة بة ثايتةخ  كوردستان
خؤش بةختانة لة دواي , ي مةزني ئةيلوو  بايةخَيكي تايبةتي داوة بة كةركووكبةتايبةتي شؤَرش, شؤَرشةكاني كورد

ثةرلةماني كوردستان ديسانةوة لة خولي يةكةمةوة , كة هةرَيني كوردستان هاتة ئاراوة, راثةَريين هةرَيني كوردستانيش
وري هةرَيني كوردستان لةطةَ  بةثَيي ئةو دانيشتنانة ثرؤ ةي دةستو, باسي كةركووك كراوةو, دةيان دانيشة كراوةو

هةردووكيان ( 27)و بة بَرياري  مارة ( 26)دا بة بَرياري  مارة 7/00/2112كة لة , ثرؤ ةي كؤماري فياراَلي اَيرا 
, بةاَلم ئةو ثرؤ ةية بةنيسبةت ئَينةي كوردةوة, راستة وةكو ثرؤ ة ثةسنا كراون, لةم ثةرلةمانة بةَرَي ةدا ثةسنا كران

ئينجا هاتؤتةوة , ح بي كوردستاني ئةو دةمة ئةمةيان ثةسنا كردووة( 36)ضونكة هةر , ول ةمةثرؤ ةيةكي م
ناوةَرؤكي ئةو ثرؤ انة لة ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةت بؤ , ثةرلةماني كوردستان بَرياري ثَي وةرطرتووة, ثةرلةمان

لة خؤَرا نةهاتووة دان بة , دةسةاَلتةوة دا ئين ا كراوة لةاليةن ئةجنومةني8/3/2114كة لة , دؤناغي طواستنةوة
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كة ثةرلةماني , لةناو دةوسَيكاا تةاري ي حكومةتي هةرَيني كوردستان دةكات, حكومةتي هةرَيني كوردستان دةنَي 
لةوَي ماناي واية دان بة هةموو , كوردستانة و حكومةتي كوردستانة و دةسةاَلتي سوَلتةي دةزائي هةرَيني كوردستانة

, كةواتة ثةرلةماني كوردستان ش  زؤري كردووةو, كة لة هةرَيني كوردستاناا هاتووة, و بَريارانةدا نراوةئةو ياسا 
ئَينة تةنها ئةوةي كة ثَيويستة لَيرة بةنيسبةت ئةو خاَلةوة دووبارة , داخوازيشي تةدايم كردووة بة نيسبةت ئةمةوة

ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةت وةكو طومتان , ات ضارةسةر بكرَي كة دةبَي  ئةم كَيشةية بة زووترين ك, كردنةوةي ئةوةية
بةتايبةتي ماددةي , دا ئاما ةي بة هةناَيك لةو خااَلنة كردووة(60)هةروةها ماددةي , و(53)ماددةي , (58)لة ماددةي 

يةاين ,   ئةم ماددةيةراستة لةوانةية وةكو ثَيويس  نةبَي, ئاليةتي بؤ داناوة, زؤرينةي باسي ئةو كَيشةية دةكات( 58)
ئةو , بؤ ئةوةي دةردي دَلي ئَينةش تينار بكات, بةاَلم ئاليةتَيكي داناوة, دةردي دَلي ئَينةي بة تةواوةتي تينار نةكردووة

نارةزايي ئَينة بةرامبةر ئةو ئاليةتةية كة , طازاناةي ئَينة, يةاين طلةيي ئَينة, ئاليةتة تاكو ئَيستا جَي بةجَي نةكراوة
هةتا لة كؤتايياا ليذنةيةكي , حكومةتي اةالوي ئةمةي دواخس  و نةي كرد و نةي كرد, ئَيستا جَي بةجَي نةكراوةتاكو 

بةاَلم ليذنةكة , راستة اةالوي ليذنةي دروس  كرد, بةاَلم دروس  كردني ليذنةكة هةموو شتَيك نةبوو, دروس  كرد
بةداخةوة حكومةتي جةاةفةري , نها دةس  بةكار نةبووةلَيرةوةش ديسان ئةو ليذنةية نةك تة, دةس  بةكار نةبوو

يان نا؟ دةَلَي  من ئةو بةرنامةيةم , جةا ةري نازامن راس  دةكات, داوا دةكات ئةم كَيشةية دواخبرَي  و, ثَيشنيار دةكات
 تاوانةكة و يةاين, دةَلَي  وةزيرةكاني كورديش بةشاار بوونة, يان ئةو كَيشانةم كة باس كردووة, كة تةدايم كردووة

جا لَيرة سوَينا خواردنةكة ئةو دوو وشة طرنطةي كة , طوناهةكة دةخاتة ئةستؤي نوَينةراني كورد لة وةزارةتاان
, ئةم كَيشانة مةفروزة براياني ئَينة, حةمتةن لةبةر ضاوي ئةواني تر بووة, دميوكراتي و فياراَليةتة اليربد بوو

ئةركي ثةرلةماني , يةاين راستة ئةمة ئةركي ئَينةشة, خؤيان ببيننبةتايبةتي لة حكومةتي بةغاا دا دةوري 
هةناَيك لةو , ضونكة لةالي ئةوانةوة دةرضووة, بةاَلم ئةركي ئةوانيشة, ئةركي كوتلةي كورديشة لةوَي, اَيراديشة

يذنةيةي كة ئامادة ئةو ل, بةدةنااةتي من ثَيش هةموو شتَيك داوا بكرَي , تةبعةن ئةوة ضؤن ضارةسةر دةكرَي , خااَلنة
دةبَي  ئةو ئاليةتةي كةوا لة  05/8تا , ئةو ليذنةية دةس  بةكار بَي , كراوة بة سةرؤكايةتي كاك حةميا مةجيا

 .ئةمة يةك, ضارةسةر بكرَي , ئةو ئاليةتة جَي بةجَي بكرَي , دياري كراوة( 58)ماددةي 
ئةو خااَلنة يةكَيك , كةوا بةَرَي  كاك خورشيا شَيرة كرديئَينة بةناوي ثةرلةماني كوردستانةوة ئةو ثَيشنيارةي / دوو

هةَلوَيس  وةرطرتين , موزةكةرةي نارةزايي بوون, بةَراس  ئةو موزةكةرةية زؤر زؤر زةرووريية, لةوانة موزةكةرة بوو
, يةحكومةتي جةا ةري تةنها شةخسَيك ني, بةرامبةر بة حكومةتي جةا ةري, ثةرلةمان بةرامبةر بةو مةسةلةية

, يةاين ئيةتياليف اَيرادي موةحا كة ناوة رةمسيةكةيةتي, راستة حكومةتي جةا ةري تةمسيلي ئيةتياليف شيعة دةكات
, ضونكة وا تةسةور دةكات, لةوَي حكومةتي جعةفةري موحاوةلة دةكات بة هةر شَيوةيةك بَي  ئةم مةسةلةية دوا خبات

ئةطةر , بةاَلم ئةو نازانَي  كَيشةي كةركووك ئاطرَيكة, ية لة كةركووكلة بةر ةوةناي شيعة, ئةمة لة بةر وةناي ئةوانة
كة ئةمة هةَلةيةكي طةورةية نابَي  بةردةوام , لَيرة ثَيويستة تَييبطةيةنني, ضارةسةر نةكرَي  هةموو اَيرا  دةطرَيتةوة

بةناوي ليذنةي , تي كاتينان هةبَي خاَلَيكي تر ئةوةية ئَينة ثَيويستة لةو ثةرلةمانةدا ليذنةيةكي تايبة, بَي  لةسةري
ضونكة لة ثةرلةماني كوردستان زؤر جار , بؤ بةدوا داضووني كَيشةكان و ضارةسةر كردني كَيشةي كةركووك, كةركووك

ئةو ليذنة كاتيية لة ضةنا , ليذنةي كاتينان هةية, ليذنةي هةميشةيينان هةية, ليذنةي كاتينان دروس  كردووة
ضونكة دةبَيتة ليذنةيةكي , كة خؤيان تةرخان بكةن لةو ليذنةيةدا, هةموو بوارةكان ثَيك هاتووةوبرادةرَيكي شارةزا لة

, جَيطةي رَي و تةدايرن ئةو برايانة و ئةو سةركردانة, راستة لة دةرةوةي ثةرلةمان ليذنة دروس  بووة, ثةرلةماني
ئةو داخوازيانة , ارةسةر كردني كَيشةي كةركووكبةاَلم ثةرلةماني كوردستان دةبَي  ليذنةيةكي تايبةتي هةبَي  بؤ ض

تةبعةن , نةك بةناوي ليذنةكةوة, لةاليةن سةرؤكايةتيةوة بةرز دةكرَيتةوة بةناوي ثةرلةمانةوة, دةدرَيتة سةرؤكايةتي
, داوايان لة نوَينةراني خؤمان لة بةغاا كرد بوو دةس  بةكار بن, (UN)ئةو موزةكةرانةش كة باسيان كرد بوو بؤ 

من , خاَلَيكي تر بةَراس  باسي موزاهةَرة كرا, ثَيويستيشة وا بَي , ئةمة هةمووي جَيي تةدايرة, ةوري خؤيان ببينند
يان بةناوي ح بةكاني , ئينجا يا بةناوي ثةرلةماني كوردستانةوة داوا بكةين, ئةوة زؤر زؤر بة زةرووري دةزامن
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رؤ َيك دياري , يةاين لة ماوةي ئةم دوو هةفتةيةدا, مانطي حةوتاا رؤ َيك دياري بكرَي  لة, كوردستانةوة داوا بكةين
رؤ َيك دياري بكرَي  , بةتايبةتي ئةوانةي لة هةرَيني كوردستاني ئَيستا بَلَيني, بكرَي  لة هةموو شارةكاني كوردستان

طةَ  ح بة كوردستانيةكاناا ثةرلةماني كوردستان لة, داواكاري يةكطرتوو بَي , موزاهةَرةيةيك سلني بَي  داواكارييةكان
ئةو موزةكةرةيةي كة تةدايم دةكةن لة هةمان كاتيشاا موزاهةَرةي لةطةَ  , دابنيشن و موزةكةرةيةك تةدايم بكةن

 .لةطةَ  رَي  و تةدايرمياا, بَي 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ي مانط لة 29لة رؤ ي  جةاةفةري راستة, بةحةديقةت بؤ مةسةلةي جةاةفةري, ناصح. زؤر سوثاس بؤ كاك د
بةناوي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و , ئَينة وةاَلميشنان دايةوةو, زؤر خةتر بوو, رؤ هةاَلتي ناوةَراس  مودابةلةيةكي كرد

يةاين موحاوةلة , باسي لةوة كرد كة مةسةلةي كةركووك مةسةلةيةكة توركياي ثَي نارةحةت دةكات, ئَيوةي بةَرَي 
, ئةمة مةرفوزة لة بانةوة تاكو خوارةوة, َي  بؤ ناو اَيرا  و تةحويلي دوةلي ئيقليني بكاتدةكاتن دةس  دةرةكي بَين

بةَلكو بؤ باسي سوَينا , ئةوةي كة كاك جةا ةري دةَلَي  برادةران بؤ تةئجيلي نا, برادةرانيش ئيش دةكةن لةطةَلي
ئَيستاش بؤ , كة ضاك كرايةوة, واي ئةوةضاك كرايةوة د, نةك اةماي بووة, يةاين اةفةوي بووة, خواردنةكة دةكاتن

ئةمانة , ئَينة لة سنجار و زةمارةوة بطرة تا خانةدني و زةرباتية و زةمار و ديالة, هةر مةسةلةيةك تةنها كةركووك نيية
بةاَلم كةركووك بؤتة سينبو  و , ئَينة باسي هةموويان دةكةين, هةمووي ئةو مةنتيقانةنن كة نةهاتؤتةوة سةر سنوور

بة هةموومشان هةموو , بؤية دةبَي  بة شتَيكي شامل سةيري بكةين, بؤية ناوي كةركووك زؤر دةهَينرَي ,  َيكةرةم
دواي ئةوةي , هةمووي بةرنامةي بؤ دادةنَيني, خةباتَيكي حةزاري ئةوانةي باستان لَيوة كرد, مافةكان دَيتةوة رَي

ئَينة , خؤي ضي بكةين؟ داوا بكةين لة جةماوةري كوردستان ثةرلةمان ئةطةر بةَرَي ان موافيق بوون لةسةري لةوةخ 
بؤية دةبينني لة هةَلوَيس  هةموو ئةو بةَرَي انة هةموو دَلسؤز , لَيرة نوَينةري ميللةتي كوردين لةناو كوردستاني اَيرا 

تؤ , حةدائيق بطؤَرن طوريس راكَيشانة ئةوة موحاوةلة دةكةن, بؤ ئةوةي ئةو مافانة جَيطةي خؤي بطرَي , و دَ  طةرمن
 .كةرم بكة خوشكة, لةبةر ئةوة هةر ئَينة سةركةوتووين و سةريش دةكةوين تَياا, دةتةوَي وةكو خؤي بَي 

 :كوَيستان حمنا اباا  بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

, ثوخ  بَي  حةدة هةموو ئةو بةَرَي انة كة هةَلاةسة دسةكانيان كورت و/ يةك, من دوو خاَلي ثوختم هةية
 .كاتةكةمان نةكو ن بة دسةي الوةكي و شيعاراتةوة

 .زؤر سوثاس, ئةوةية كة ئةوةناة دسةي يةكرتي دووبارة نةكةينةوةو/ دوو
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

, مةسةلةيةكي زؤر حةدديية, ئةمة زؤر طرنطة, خوشكي من بةنيسبةت ئةم دانيشتنة و دانيشتنةكاني تري ثةرلةمان
با , لةبةر ئةوة با ئةو بةَرَي انة بةدَلي خؤيان دسة بكةن, ةكي خةتي سوورة بةنيسبةت كورد و كوردستانمةسةلةي

 .فةرموو كاك خةليل, زؤر سوثاس, نةختَيك وةختنان زياتر بَي 
 :خليل ابراهيم حمنا بةَرَي 

 .بسم ا  الردن الرحيم
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

هةر دواخستنَيكي ئَينة دةزانني , ةلةكةش تا بَلَيي هةستيار و ناسك و ضارةنووسسازةمةرةح, طرنطي بابةتةكة رؤشنة
الوازي و , حكومةتي هةرَيم بةهَي ة, ئةحلنةدوليال مةوديع و مةودي ي كوردستان, بةَلكو نوسكؤيَيكة, زةرةرَيكي طةورةية

وةااي زؤر لة ئةمريكا و , وازحينان لةبةردةستةئَينة ئةحلنةدوليال دوو دؤكيومَين  , ش  وا يةاين زةاي ي تَياا نيية
لةسةر هةموويانة , لة حكومةتي بةَرَي  اةالوي ئةوانة هةموو هةن, لة بةريتانيا وةرطرياوة كاتي وةفاةكة رؤيش  و

زؤر زؤر ثشتطريي , نوَينةري حةديقي كوردستان و داواكاني كوردستان ئةمة لَيرةية لة ثةرلةمان, مةودي ي حةديقي
كة دةَلَين ( 53)مةوزواي ماددةي , تاَلةباني طوتي موزةكةرةو هةموو داواكاني خؤمان لةوَي باةين. دةكةم وةكو د ئةمة
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كَيشةيةكي موحادةو , تايبةترتة( 58)ماددةي , ئةم ماددةية ماددةيةكي اامة, سنووري ثارَي طاكان دةستكاري ناكرَي 
لَيرة من دةمةوَي مةالحةزةك باةم لةسةر ماددةي , ة نابَيتة ااميةاين ئةو, يةاين تةدلياي اام دةكات, تايبةتيية

, باسي تةرحيل دةكةين و, ئَينة زؤرتر بةردةوام لة خيتاب و لة ئةدةبياتي ئَينة تةئكيا لةسةر ئةمة دةكةين, (58)
دةزانني بة ي دافع و  ئةمة مايف خؤيانة و, ئةوانةي هاتن بطةَرَينةوة جَيطاي خؤيان, باسي طةَرانةوةي ئاوارةكان دةكةين

من , بةاَلم تا ئَيستا بة نةزةري من ئةمريكا و بةريتانيا لةو مةوزواة مةودي يان ضيية, بة ي مةبةس  ئةوانةمان هَينا
خؤيانيش ضؤن وةكو وةفاي فةلةستيين , ضونكة لة ناحيةكي ئينساني سةير دةكةين و, خؤم زؤر باوةَرم ثَي نيية

كة ئةوة اةرزي , نة اةرةبي ئةصيلني و حةدائقي جوطرافيا و تاريخ تةئكياي دةكاتدةضوو ئةمريكا دةيانطووت ئَي
ئةوان طوتيان بابة ئَيوة بةو خيتابة جوين بة , فةلةستينيةكانة و ئيسرائيلي هاوردةنة و لة فالن شوَين و فالن شوَين

ساَلة جنسيةي ثَي دةدةن و دةبَيتة  ئَيستاش لة هةر دةوَلةتَيكي ثَينج, ئَينةش موهاجرين و هاتني و, ئَينة دةدةن
سنووري ئيااري وا ب امن لة ختيابي ئَينة و لة ئةدةبياتي ئَينة ئةوة , ئَينة تةئكيا لةسةر ئةوة بكةين, هاوواَلتي ئةوان

ئةم مةوزواة ئةطةر ك ري و كةالر و دوز و ضةمضةماَ  هاتن , مادام ئيستي تا هةية, ضونكة مادام ئيحصا هةية, موهينة
هةزارةي ئةوةي كة اةددةكةش دةبن ئةو اةرةبانة هاوةردةن يان ( 311)هةزار زياد دةبن لةسةري هةتا ئةو ( 751)
بة نةزةري من تةركي مان لةسةر ئةوةية ئةمة ضارةسةر بووة , كةمرتيشن لةمة مبَينَين زؤر ئةو ئيشكالة نيية, نا

لَيرة من يةك ش  دةَلَيم , كةركووك وازحية و مةزمونةئةوةش ئاسانرتة مةسريي , سنووري ئيااري توانينان بطؤَرين
وةكو ديكيؤمَين  وةسائيق هةموو لة ساَلحي ئَينةية لة , ئةطةر ئيجازةم ثَي باةن ئيهنا  و تةخسريييةكي زؤر هةية

 بةاَلم موفاوي يين ئَينة لة بةغاا زياتر مةشغولي هةناَي مةكاسيب و هةناَي مةواديع و هةناَي, ضارةسةر دانة
, لَيرة دسةكي جةنابي مةال مستةفا دَيتةوة بريم, مةناصينب لةطةَ  ئةوثةَري رَي م بؤ شةخسيةتيان و بؤ خةباتيان

, كة ئةو نةفسي خؤيان ببنة موفاوي  لةوَي, ئةوانةي ثؤستاار بةتاماي ثؤس  بن لة بةغاا موالحةزةي هةبوو
 .ئيعتريازَيكي تريش لَيرة ئةطةر تةسجيل بكةن

 :ئةجنومةنرؤكي سة بةَرَي 
نةك هةر بؤ , نابَي  ثؤس  وةربطرن, بةنيسبةت جةنابي سةرؤك بارزاني نةمر دةيطوت ئةو وةفاةي ئَينة بةو موفاوةزة

 .يةاين بة ثَيضةوانةية, ئةوانة بن
 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
يةاين مةدسةدم من تةئكياي ئةوة دةكةم لةناو , اي ئَيرةئةمانةوَي  ئَيستاش هةر ثؤستاارن و مةالومة ئةطةر وةف

لَيرة ليذنةيةك دامةزراوة بةناوي , داواكاري لَيرة تةمسيلي مةودي ي كوردستان بكات, ثةرلةمان لَيرة ئةو ليذنةية
ر ضةثكة ئَينة زؤر جا, نازامن هةر ليذنةيةك الزم لَيرة دروس  بكرَي , ليذنةي دانوني و جةناب  ئيشارةت  ثَي كرد

, يةاين طوَلةكة تةواو نةبووة, تا ئَيستا نازامن لةو نةواة شتانة اةمةلي زياتر ضةثكة توور و كةرةوز و, طوَ  دةبيستني
 .لةطةَ  رَي م

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ثةرلةمانة  دَيتة ئةم, دووبارةي دةكةمةوة, من ثَيشرت دووبارةم كردووةو, بةنيسبةت هةر شتَيك هةر دةرارَيك دةدرَي 

, ليذنةي جؤراوجؤر هةنة, ليذنةي ياسايي هةية, يان ئةو برادةرانةي لَيرة ليذنة هةية, لَيرة دةراري ثَي دةدرَي 
هيض شتَيك لة , دَيتة ثةرلةمان و ط توطؤ دةكرَي  و دةنطي لةسةر دةدرَي , دةدرَيتة ئةوان و ديراسةتيش دةكرَي 

بةبَي ئةم ثةرلةمانة هيض , نة ئين اش دةكةن, نة ئين ايان كردووة, انةنة وةفا بوو لة بةغاا لةو براي, بةغاا
, ئةمة شتَيكي حةمتيية و بَراوةتةوةو, ئيتي ادَيك لةنَيوان كوردستان لةطةَ  اَيرا  لةسةر مايف ميللةتي ئَينة ناكرَي 

 .كاك سعاالاين فةرموو بةَرَي , سوثاس, بة غةيري ئةوة نايكةين, دةبَي  بَرياري ثَي دةربكةين برَبَيتةوةو
 :مال سعاالاين مال اباا  مولود بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
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كة لة زةماني , ضونكة موستةنةدَيكي تارخيي زؤر طةورةمان لةبةر دةستيية, ئةو دةزيية يةك ال بكرَي  بةَراس 
, يةاين هيض مونادةشةي لةسةر نيية, كة كةركووك ااصينةيةكي كوردي بوو, كة وياليةكي شارةزوور هةبوو, زوحاكي

, يةاين بة دةولةي دراوسَينانة, خيالفةكة بة ئيشارةي دةولةي موجاويرة, دةزيةي دووةم خيالف لةسةر كةركووك
, ئةوةية باشة نازامن تةئكيااتي ئةمريكي و بةريتاني ماناي ضيية, كة ئَينة لة بؤي بضني, ئةوجا باشرتين ش  ئةوةية

, ئةطةر ئةوان ثاَلثشتَيكي ئَينة نةبن بؤ ئةو مةوزواةي, يةاين ئةو تةئكيااتة بؤ ضيية, رارةي هاتووةئَيستاكة لةو دة
طوتيان ئَينة ئيلتي ام , يةاين ديارة ئةوان كة نييةتيان ثاك نةبوو لة نووسينةوةي دةستوور, سةرةتاي هةموو شتَيك

يةاين دةيانةوَي ئةو ماددةي , هةموو دةزية كةركووكة, سةبةب ضيية, ناكةين بة دانوني ئياارةي دةوَلةي موئةدةتة
, دةرارَيكي سةربةخؤية( 58)كة ماددةي , ئةوة بوو كة سةركردةكاني ئَينة وةاَلميان دايةوة, ة تةتبيق نةكرَي (58)

ووسرَية جا ثَيم باشة ئةطةر ئةو موزةكةرةية دةن, هةتا ئةطةر مةَربوتيش نةبَي  بة دانوني ئياارةي دةوَلةي موئةدةتة
يةاين ئَيستاكة موفاتةحةي , كة ئةو موزةكةرةية دةنووسرَي , كة دةزامن بَي ئيستي ادةشة, بؤ حكومةتي جةاةفةري

يةاين هةتا ئةطةر , ضونكة ئَيستاكة بةَراس  سةيتةرةيةكي طش  لةبةر دةس  ئةوانة, ئةمريكا و بةريتانيا بكرَيتةوة
دةتوانني بة ئيشارةي ئةوان ئَينة تَييان , تةرةي اَيرادي لةبةر دةس  ئةوانةبةس ئةوان ئَيستا سةي, ئةوان حكومةتن

لةبةر ئةوةي ئةوان , لةبةر ئةو ثاشطةز بوونةوةو, كة دوةلي دراوسَي دةس  لةسةر كَيشةي كةركووك هةية, بطةيةنني
 .لةطةَ  رَي ماا, ئَيستاكة ثاشطةز بوونةوةو

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .خوشكة نةسرين فةرموو, ناب سوثاس بؤ جة

 :نسرين حمنا صاحل بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .زؤر سوثاس, نامةوَي دووبارةيان بكةمةوة, من ثرسيارةكان و ثَيشنيارةكامن باس كران
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .كاك كةريم بةحري فةرموو, سوثاس بؤ جةناب 
 :كريم حبري اباا  بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ثَيشنياري , من دوو ثَيشنيارم هةية, سةرباري ئاَراستة كردني ياداشتنامةي كوشار ئامَي  بؤ اليةنة ثةيوةناياارةكان
يةكةم ئةوةية ئَينة وةكو ثةرلةماني كوردستان و حكومةتي هةرَيني كوردستان بة هةماهةنطي و هةروا ئاَلوطؤَر كردني 

, ي ثارَي طار و ئياارةي كةركووك ثَيكةوة بتوانني ئةو شتانةي دةكرَين لة دانونةكةدا هاتووةبريوَرا لةطةَ  ئةجنومةن
 .ثَيم واية دةتوانني بيكةين, لة واديعاا جَي بةجَييان بكةين, لةسةر واديع, لةسةر زةوي

كوردستان لة  ثَيشنياري دووةميشم ئةوةية ئَينة هةوَ  باةين ثَيناسةي هةرَيني كوردستان و سنووري هةرَيني
ئَينة دةتوانني مةلةيف كةركووك و مةلةيف , ئةطةر ئةوةمان بكةين, دةستووري هةميشةيياا بضةسثَينني و جَيطريي بكةين

 .سوثاس, سةرجةم ناوضة تازة رزطار كراوةكان داخبةين و
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .كاك تةَلعةت خار فةرموو, سوثاس بؤ جةناب 
 :يف الاينس طلعت خضر بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ديارة خاَلي دووةمي كؤبوونةوةي ئةمَرؤمان تايبةتة بة هةَلوَيس  وةرطرتن سةبارةت بةو تةسرحياتانةي كة لة بةغااوة 
ئةو ئاليةتةي كة ثَيويس  بوو باس , كة دةيانةوَي  تةئجيلي بكةين, (58)دةردةضن د ي شاري كةركووك و د ي ماددةي 

من موافيقم بة تةواوي , تاَلةباني و كاك سةردار و خاَلة خورشيا. لةوانة كاك د, ؤر لة برادةران باسيان كردبكرَي  ز
, بةاَلم وا ديارة شةَرةكة لةنَيوان ئَينة و حكومةتي مةركةزي لة ئَيستاو ثَيشرتيش دةس  ثَي كرد بوو, لةسةر ئةوانة
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لةبةر ئةو تةسرحياتانةي كة دةيانةوَي  كَيشةكة تةئجيل بكةن , را بووةئَيستا شةَرةكة ئاشك, ثَيشرت شةَرةكة خةفيف بوو
لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم ليذنةيةكي ثسثؤَري لة شارةزاياني جوطرافيا و تاريخ و جطة لة , و بةرزي بكةنةوة

بواري تاريخ و خةَلكاني سياسي خؤمان لة دةرةوةي ثةرلةمان و لةناوةوةي ثةرلةمان ثسثؤَر بن لةو مةجالة لة 
ضونكة ئَيستا , هةَلبسة بة كؤكردنةوةي ئةو ديكيؤمَينتانةي كة تايبةتن بة دياري كردني سنووري كوردستان, جوطرافيا

دةبَي  ضؤن ثةشينان , ئةوان لة كةركووك لة مةنتيقةي شينالن لة سنووري كوردستان و سنووري ئيقليني كوردستان
زؤر لة , ي دةكةم كؤكردنةوةي ئةو ديكيؤمَينتانةية لة سةرتانسةري جيهان هةيةبةَلَي ئةو ليذنةيةي كة من باس, بن

 .زؤر سوثاس, شوَين ديكيؤمَينتات هةية لة كةركووك لةسةر خاكي كوردستان كؤ بكرَينةوةو لةناو فايلَيك بن
 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

, رخيي و جوطرايف ئَيستا خةريكن خؤيان ئامادة دةكةنئةو ثسثؤَرانةي لة بواري تا, ئةو ليذنانة هةن, بؤ جةناب  سوثاس
, كة ئةم نةخشةية خةريتةي كوردستانة, لة ثَيش بةَرَي تان ئيقراري لةسةر دةكرَي , كة ئامادة كرا دةيهَينينة ئَيرة

 .باثري كامةال فةرموو, كؤتايية كة لةطةَ  بةغاا موفاوةزةي لةسةر دةكرَي 
 :باثري كامال سلينان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن ةَرَي ب
كاك خورشيا و كاك سةردار هةركي و كاك تاريق جامباز , ديارة بةشَيكي زؤر لةو دسانةي كة من دةمويس  بيكةم

, بةاَلم تةنانةت روون كردنةوةيةك هةية لةسةر ئةوةي كة لةسةر وةزاي اَيرا  بةشَيوةيةكي طش , كرديان
كة , ئةوةي هةس  ثَي دةكرَي , يااني ملنالنَي نَيو دةوَلةتي و ئيقلينيمنوونةيةكي ئاشكراية كة اَيرا  بؤتة مة

بةَراي , نةخَير ئةوة تةنانةت هةَلوَيس  جةا ةري نيية, كة ئةمة هةَلوَيس  جةا ةريية, ئيرباهيم جةا ةري باس كرا
تايبةت ئةوانةي بةشَيكي بة, كة ئةو ثيالنة ئيقلينيية لة اليةن دةوَلةتاني ئيقلينيية, من ثيالنَيكي ئيقلينيية

يان دروس  بووني حكومةتَيكي , كة ثَييان واية دروس  بووني فياراَليةت لة كوردستاناا, كوردستانيان لةبةر دةس  داية
بؤ , يان رةنطاانةوةي دةبَي  لةسةر ثارضةكاني تر, يان ئةوانيش دةطرَيتةوة, دةبَيتة فشارَيك, دميوكراتي لة اَيراداا

من ثَيشم واية بةشَيك لةو , ةخؤيان ثيالن دادةَرَيذن لة رَيطةي ئةو كةسانةي كة طوَي رايةَلياننبةريطري كردن ل
كة , ياخود سيستاني, يان سةدر, ياخود ئةوانةي كة  هاوشَيوةي ئةون, هةَلوَيستانةي كة لة حكومةتي جةا ةري

بؤية كة ئَينة ثَينان , ئةو ثيالنانة دةبينني هةمووي لة ضوارضَيوةي, مةسةلةي فياراَلي لةو ضةنا رؤ ةدا رةتي كردةوة
ئةو , سةنطةرَيكي ئيقلينيية, سةنطةرَيكي نَيودةوَلةتييةو, اَيرا  بؤتة دوو سةنطةر, يان ناخؤش بَي , خؤش بَي 

زياتر  ثشتيواني ئةوان, ثَيويستة زياتر بتوانني ثَيي بةهرةمةنا بني, سةنطةرة نَيو دةوَلةتية ئَينة خؤمان تَياا ديوةتةوة
وَيَرايي ئةوةي كة من ثشتيواني لة رايةكاني ئةو برادةرانةي كة باسم كرد , وةكو روون كرنةوةيةك بوو, بةدةس  خبةين

من , بؤ زياتر كَيشةي كةركووك, كة هةر بةرنامةيةكي كار دادةنَيني, بةتايبةتي ئَينة بتوانني بةرنامةي كارمان, دةكةم
كة دةياةين بة حكومةتي , يان بريخةرةوةيةكة, يان ياداشتنامةيةكة, ينَينيثَيم باشة هةموو هةنطاوَيك كة دة

يان واَلتةكاني تر كة , ياخود دةدةينة نةتةوة يةكطرتووةكان, جةاةفةري بة دةستةي سةرؤكايةتي لة حكومةتي اَيرادي
ئَينةش , لي ئيقليني كَيش دةكةنكة ئةوان دوة, وةكو ئةمريكا و بةريتانيا, تاكو ئَيستا سيادةي اَيراديان بة دةستةوةية

لة اليةكي تريش سةد ي , بؤ ئةوةي بتوانني ثشتيواني بةهَي تر بؤ كَيشةي كةركووك بكةين, واَلتاني تر كَيش بكةين
كات زؤر , ياخود هةر هةنطاوَيكي تر بنرَي , ثَيش ئةوةي دةستوور ئيستي تاي لةسةر بكرَي , زةمين هةبَي  بؤ ئةوان

, بؤية من بة طرنطي دةزامن لة هةر هةنطاوَيكاا كة دةينني كات لةبةر ضاو بطرين و, ةيرَبَي  دةمانرَبَي كة كات ن, طرنطة
ب انني , كة سةد ي زةمنيةكة زؤر كورت بَي , بؤ هةر بةَلَينَيكي لَيرةش بةدواوة دةدرَي , سةد ي زةمين دياري بكرَي 

ي بةشاارميانة لة , ئةوة ئَينة هةَلوَيس  ترمان هةبَي , نةنَينيكة لة مةيااني كردةياا هةنطاو , هةنطاوةكانيان ضؤنة
بةاَلم دؤناغي , كة دؤناغ بة دؤناغ سةرةتا وةكو داواكاري بَي , ي بةشاارميانة لة حكومةتي اَيرادي, ثةرلةماني اَيرادي

لة هةموو شارو , َي لة هةموو ئةو ناوةناانةي كة ثَينان دةكر, دادَي  بة خؤثيشاناان و فشاري جةماوةري بَي 
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ئةطةر ئةوة نةبوو دؤناغي دةس  لة كار كَيشانةوةي كورد لة هةموو دامودةزطاكاني دةوَلةتي اَيرادي , شارؤضكةكان
 .سوثاس, ثةرلةمان و بة حكومةتةوة

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

, ئةم ثةرلةمانة ئين اي لةسةر نةكات تا, زؤر جار وتومانة هيض شتَيك لةطةَ  اَيراداا ئين ا ناكرَي , بؤ جةناب  سوثاس
بةنيسبةت , ئينجا بؤ ئةوةي ئةم شتانة بكرَي  خاَلةكان خاَ  بةنا دةكرَي  و كاري بؤ دةكةين, ئةوة مونتةهيية

ئةوة هةَلوَيستيشيان روون و ئاشكراية بةرامبةر كوردستان و , دةوَلةتةكاني ئيقليم كةس دي ااي لَييان نةكردووة
, يةاين ئةمة راستييةكة كةس ناتوانَي  ئينكاري بكات, بةتايبةتي بةنيسبةت توركيا, طرنط ديارة كةركووك زؤر زؤر

دةبَي  مةسةلةكة بةم شَيوةية بَي  و كة حة  بارَيتة , ثَيي ناخؤش بَي , بةنيسبةت جةاةفةري ثَيي خؤش بَي  و
, بؤية دةبَي  كورد هةموو شاني بكاتة يةك و, نئةطةر نةبني هةولَيريشنان لَي دةسَين, ئةطةر ئَينة هةبني, خاوةن حة 

ئةطةر موساوةمة بكةي هَيواش , كة بة ئةجنامةكةت بطةي, بة ااداَلنة بة مَيشكَيكي كراوةو بة ئسلوبَيكي وا كار بكات
 .سوثاس كاك غةفور مةمخوري فةرموو, هَيواش هةمووي دةَروات وةَلاَل حاجي ئؤمةران و زاخؤش  لَي دةسةنارَيتةوة

 :سعيا خمنوري طاهرغ ور  ةَرَي ب
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
لةوَي دوو هةَلةي , ئَينة خؤمان غةدرمان لة خؤمان كرد, بةَراس  ئَينة بةنيسبةت كةركووك لة كاتي داَرشتين تاَ 

,  ئين ا كردني ياسايةكة و داَرشتين ياسايةكةلة وةخ , كة بةسةر ئةو برادةرانةدا تَيثةَريووة, طةورة هةية بةَراس 
ئةوة بوو كة كةركووك بارَيتة ئيست تا واتا / دوو. ئةوة بوو كة كةركووك وةكو هةرَينَيكي تايبةت مبَينَيتةوة/ يةك

يةاين ئةوة خؤي لة خؤياا طومانَيك لة كوردستاني بووني كةركووكاا دروس  , رَيطةي ري راناؤمي يةكال بكرَيتةوة
هةموو دانووستانانةكاني طةلي , هةموو شؤَرشةكاني كوردستان و, كةركووك مادام بةشَيكي بَراوي كوردستانة, كاتدة

ئةوة لةو , بةهيض شَيوةيةك نةدةبوو رَيطةي باراية, كَيشةكة كةركووك بووة, كوردستان لةطةَ  ر َينةكاني اَيرا 
, يان هةرَيم, ئةوجا بكةوَيتة سةر كوردستان, وةربطريَيتةوةكة كةركووك بة ئيستي تا , ماددةية دةس  نيشان بكراية
 .كة لةوة مةجا  دراوة, دةبَي  مةجالي ئةوة نةدرَية

يةاين ملنالنَيية ناوةخؤييةكامنان ئةويش هؤكارَيكة بؤ , خاَلَيكي تر بةَراس  ئَينة حةدة رةخنة لة خؤمشان بطرين
لةبةر ملنالنَيي , ئةوةتا ئَينة دةبينني لة دواي هةَلبذاردنةوة, كدواخستنةوةي ئاسايي كردنةوةي بارودؤخي كةركوو

بةشةكاني تري , ناوخؤ لةو ضةنا رؤ ةي رابردوودا ئةجنومةني ثارَي طاي كةركووك كؤبؤوةو ثارَي طار دياري كراو
رةوشة بةو هَيشتنةوةي ئةو , يةاين ئَيستاش يةك نةخستنةوةي هةردوو حكومةتي كوردستان و, ئةجنومةن دياري كرا

كة موماتةلةي بكةين لة ئاسايي كردنةوةي , شَيوةيةي ئَيستاكة خؤي لة خؤياا تةبرير دةداتة خةَلكاني تر
ئايا ئَينة بيخةينة , هةتا ئةمريكيةكانيش دةيانطوت باشة, هةتا زؤر جار ئَينة لةطةَ  وفود دادةنيشتني, بارودؤخةكةدا

ئةطةر , يةاين هةتا ئةوانيش ئةو تةبريرةيان هةبوو لةو مةسةلةيةدا ,سةر حكومةتي سلَيناني يا حكومةتي هةولَير
هاتوو ئَينة لة ماوةي رابردوودا مبانتواني بواية هةردوو ئياارةمان يةك خبةينةوةو يةك حكومةتي يةكطرتوومان 

دواتر , ي كةركووكزؤر بةشَيوةيةكي رَيكوثَيكرت دةمانتواني مواجةهةي بةرامبةرةكةمان بكةين بؤ وةرطرتنةوة, هةبواية
لة ماوةي رابردووش بةَراس  ئياارةي كوردستان كةم تةرخةمة بةرامبةر هةموو ناوضة بة اةرةب كراوةكاني كوردستان 

فةرموو من شوَينَيكي بضووكي وةكو , لة سنجار و شَيخان و مةمخور و خانةدني و كةركووك و هةموو ئةو ناوضانة
, نة كارةباي هةية, نة ئاوي هةية, لة هةموو خ مةت طوزارييةك بَي بةشةيةاين تاكو ئَيستا , مةمخورت باةمَي

, وةكو نةخؤشي طرانةتا و مةالريا, تةماشاي ئةو ئاوةي دةكةي كة دةخؤنةوة زؤربةي خةَلك تووشي نةخؤشي بوونة
ئَيستا هةمووي دوور , ديسان ئةو خةَلكةي كة بةخؤي طةَراوة بؤ طوناةكان و خيوةتي هةَلاا ئامادة بوو كة بطةَرَيتةوة

, هيض خ مةت طوزارييةكي نةطةيشَ , نة كارةباي بؤ ضوو, نة ئاوي بؤ ضوو, لةبةر ئةوةي نة رَيطةي بؤ ضوو, كةوتنةوة
هةردوو ئياارة ليذنةي , دواتر هةردوو حكومةتي كوردستان, ئةوة بةنيسبةت كةركووك و دةوروبةري كةركووك
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, باشة ئةوة ضي لَيهات, مةبلةغَيكي باشيان تةرخان كرد بؤ ثةرةثَيااني كةركووك, ثةرةثَيااني كةركووكيان ثَيكهَيناو
وةكو , يةاين تةشجيع كردني خةَلك بؤ طةَرانةوة بؤ ئةو شوَينانة, بؤ ئيشي بؤ نةكرا, بؤضي ثارةكة سةرف نةكرا

خؤمان وةك طةلي , بؤ ئاسايي كردنةوةي شاري كةركووك, وةكو ثَيويستيش كاري بؤ نةكراوة, ثَيويس  نةبووةو
وةكو ئياارةي كوردستانيش كةم تةرخةم بووين بةرامبةر بة كةركووك و بةرامبةر بة ناوضة بة اةرةب , كوردستانيش
اةدليةتي اةرةبي , كَيشةي ئَينة لةطةَ  اةرةبة, دواتر بةَراس  كَيشةي ئَينة لةطةَ  جةاةفةري نيية, كراوةكاني تر

يةاين ئَينة لة ماوةي رابردوودا لة دةستثَيكي دامةزراناني , انكاري بةسةر دابَيينزؤر بة زةدةت دةتواني تؤ طؤَر
ئةو اةرةبانة , ئةو ضةوسانانةوةي كة لة ئَينة دةكرَية, تا ئَيستاكة ئةو زوَلنةي لة ئَينة دةكرَي , اَيرادةوة

طةلي , دةسةاَلتَيك لةثش  طةلي اَيرادة دةَلَيني وةلاَل, يةاين ئَينة زؤر جار بة فَيل لة خؤكردن, بةرامبةرمان دةكات
باشة ثَيشرت خؤ , ئةو دةسةاَلتة بةشَيك بووة لةو ميللةتة, اَيراديش كة اةرةبة زياتر ثشتطريي ئةو دةسةاَلتةي كردووة

مةسةلةن لة , لةسةردةمي مةلةكيةت, شوَينةكاني تري كوردستان سووتا, ضةنا جار بارزان سووتا, سةددام نةبوو
كةوتة دةتل و اام كردني , ئةويش د ي ميللةتةكة كةوتة شةَرو, داسم باشرت نةبوو لةماوةي رابردوو اباالكريم

يةاين ئَينة وةكو ميللةتَيك , بةَراس  ئَينة دةبَي  ثةنا لة مَيذوو وةربطرين, دوا تر خاَلَيكي تر, ميللةتةكةمان
كة  68ئةطةر لة بريمان بَي  لة , كارةساتةكان وةردةطرينكةم ثةنا لة , هةَلةيةكي زؤر طةورةية كة بطةَرَيينةوة ميذوو

بةاَلم لة , زؤر ش  بؤ كورد بسةنَيين, ئامادة بوو, لةو ثةَري بَي دةسةاَلتي دابوو, بةاس لة سةرةتاي هاتنة سةر كاري
ستاي اَيراديش حكومةتي ئَي, كةوتة شةَرو كةوتةوة دةتل و ااميي ميللةتي كورد, ماوةي ضةنا ساَلَيك كة خؤي طرتةوة

هةر كاتَيك دةسةاَلتي , لةو باوةَرة داينة رةغني هةموو ئةو هاوكارييةي كة لة دةسةاَلتي كوردةوة ثَيشكةشيان دةكرَية
نة , من هيض ئومَياَيكم بة حكومةتي نة ئَيستا و, بكةوَيتةوة دةس  لةحكومةتةكاني ثَيشوو زؤر خراثرت دةبَي 

كة بنةماي هَيرش , اةدليةتَيكة بينا كراوة سةر سَي بنةما, ئةوةي اةدليةتي اةرةبيلةبةر , داهاتووي اَيراديش نيية
ماَلي خةَلكي تري , خاكي خاَلكاني تر, يةاين سوثاي اةرةب بة درَيذايي مَيذوو لة هَيرش دابووة, دةتل و اام, تااَلن و, و

من لَيرةدا بةَراس  , امن خةَلكةكةشي بكاتنهةوَلي داوة دةتل و ا, داطري كردووة و سةروةت وساماني خةَلكي بردووة
لة ماوةي , يةك مانط دابنَيني نةك زياتر, بَريارَيكنان هةبَي , ئَينة وةكو ثةرلةماني كوردستان, ثَيشنياري ئةمة دةكةم

ةوةي بؤ ئ, ئينكانيةتي بؤ تةرخان نةكرَي, كارا نةكرَي و, ئةو يةك مانطةدا ئةطةر ليذنةي ئاسايي كردنةوةي كةركووك
موداتةاةي مةسةلةي , ئَينة داوا لة هةموو خةَلكي كوردستان بكةين, ئيش و كارةكاني خةَلك بكات, دةس  بةكار بَي 

ئَينة دةكرَي , لة ثةرلةمان و حكومةتي اَيرادي بكشَينةوة, داوا لة طروثي كوردي بكةين, دةنطاان لةسةر دةستوور بكاتن
لةسةر هةموو ئةو ثَيشَيل كاريانةي , َيشكةش بة حكومةتي ئَيستاي اَيرادي بكةينث, لَيرةدا ياداشتَيكي رةخنة ئامَي يش

بةرامبةر هةموو ئةو بَي وةااانةي كة بةرامبةر طةلي كوردستان , كة بةرامبةر بة ياساي كاتي ئياارةي دةوَلةت كراوة
بةر ئةوة ثَيش مةسةلةي هةَلبذاردن لة, دةبَي  ئَينة بةَراس  ثاَلةثةستؤ خبةينة سةر ئةمةريكا و بةريتانيا, كراوة

كوا ئةو , 58ئيلت امي خؤيان نيشان دا بةرامبةر بة جَيبةجَي كردني ماددةي , هةردووال لةرَيي سةفارةتةكانيان لة بةغاا
زؤر زةدةتة بتوانني لة داهاتوودا , ئليتي امة؟ بؤية بةَراس  ئةطةر ئَينة لَيرة هةَلوَيستَيكي حاصل وةرنةطرين

 .زؤر سوثاس, ري ئةم كَيشةية بكةينضارةسة
 :ادا دا امني عثمانبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئايا ثةرلةماني , بةاَلم ضةنا ثرسيارَيك بة زةروور دةزامن, تكراري ناكةمةوة, ضةنا دسةيةك لة دسةكاني من كراوة

 كوردستان هةماهةنطي لةطةَ  كوتلةي كوردي لة ئةجنومةني اَيرا  ضؤنة؟
كة نوَينةري طةلي كوردن لة ثةرلةماني , بةَراس  ثةرلةماني كوردستان لةطةَ  كوتلةي كوردي لة ثةرلةماني اَيراداا

وازيح بَي و طةلي كوردستان ثَيي , ثَيويستة ئةو هةماهةنطيية رؤشن و, ئةو هةماهةنطيية زؤر وازيح نابيينم, اَيرا 
, ني كوردستان شتَيكي ياسايي طةاَلَلة كردووة تا ئةساسيش لةسةر كردن بَي ئايا ليذنةي ياسايي لة ثةرلةما, ئاشنا بَي 

ئةو شتةي ياسايية , جةنطةكة جةنطَيكي ياسايية, شتَيكي ياسايي, ئَينة لة ثةرلةماني كوردستان ليذنةي ياسايينان هةية



 203 

كار بةدةستاني غةيري كوردي دةستة و يةخةيةي كة لةطةَ  , بؤ ئةو جةنطة راستةوخؤ و, دةبَي  شتَيكي ئةساس بَي 
ئايا لة ثةرلةماني كوردستان ليذنةي , اَيرادي كورد دواي سااَلنَيكي دوور و درَيذي ثةرش و خوَيناوي تووشي بووينةوة

ليذنةيةكي تايبةتي بؤ مةلةيف كةركووك بؤ جَيبةجَي كردني بَرطةي , ليذنة ياساييةكة, مةلةيف كةركووك دياري كراوة
بةَلكو , تةصرحياتةكاني جةا ةري هةموو تةابري لة رةئي شةخصي خؤي ناكات, ري اَيرا  هةيةياساي دةستوو 58

بؤية دةبَي  ثةرلةماني كوردستان و ديادةي كوردي هةموو ئةو , تةابرية لة شةرحيةيةكي طةورةي دةسةاَلت لة اَيراداا
ماوةيةكي زؤر , بَي  05/8شةيي كة لة ئيست تا بؤ دةستووري هةمي, تةصرحياتانة بة نةزةري ئيعتيبار وةربطرَي 

ثَيويستة ثةرلةماني كوردستان بة تةدرجيي بة ثَيي , بةَراس  ماوةكة زؤر كةمة, ضل رؤ  دةبَي , كةممان ماوة
هةم , هةم ثةرلةماني كوردستان و, زياتر بةرضاو رؤشن بني, هةنطاوةكاني خؤمان وازيح دياري بكةين, ئةولةويةت

ديادةي سياسي و بةَرَي  سةرؤكي هةرَيني , هةم جةماوةري كوردستان و, لةماني اَيرا كوتلةي كوردي لة ثةر
لة دام , ئةم هةنطاوة بؤ جةماوةري كوردستان رؤشن بكةينةوة, يةاين وازيح هةنطاوةكان كة دةرارة بينني, كوردستانيش

وردي كوردستان لة اَيراداا هةنطاوةكان بَلَيني جةماوةري كوردستان و كوتلةي ك, و دةزطاكاني ئيعالماا وازيح و رؤشن
 :بةم شَيوةية بَيذ 

 .زؤر سوثاس, ضةنا خاَلَيكي دياري بكةين و ئيقرار بكرَي, (4, 3, 2, 0)
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

 .فةرموو, اباا  عثمانبةَرَي  , زؤر سوثاس
 (:باني ماراني)اباا  دادر عثمانبةَرَي  

 .ئةجنومةنبةَرَي  سةرؤكي 
, ثَيويستة لة ضوارضَيوةي ياساوة مةسةلة و بَريارةكاني لَيوة بكرَي, ديارة ثةرلةماني كوردستان ثَيكهاتةيةكي شارستانيية

بؤ ئةوةي يةك رَي ي طةلي كورد بؤ , هيوادارين لة داهاتوودا موَلكي ح بايةتي كةم بكةينةوة لةناو ثةرلةماني كوردستان
, ضونكة تا ئَينة يةك رَي ي طةلةكةمان بة سس  بطرين,منان بة دوةت تر و بةهَي  تر بووبيمواجةهة كردني دو منةكا

بَرياري لةسةر  58ديارة ماددةي , 58دةربارةي ماددةي , ناتوانني وةريبطرين, ديارة مافةكامنان وا ثَيشَيل كراو دةبي 
با ئاطاداري نوَينةري هةردوو واَلتي زَ  هَي  لة دنيا , هيض كةسَيك و هيض اليةنَيك ناتوانَي  هةَلي بوةشَينَيتةوة, دراية

رَيك خراية و ئين اي لةسةر  58ضونكة بة ئاطاداريان ماددةي , بكةين كة دةوري كاريطةري زؤريان لة اَيرا  هةية
ةزيراني تةصرحياتةكاني بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةني و, بَي متنانةمان دةكات, بةاَلم ئةوةي ئَيستا نيطةران و, كراية

كة خؤي وةكو ئيرباهيم جةا ةري دةياات يان وةكو ليس  شيعة ئةو تةصرحياتانة , ية(ئيرباهيم جةا ةري)اَيرا  
من , حكومةتي يةكطرتووي كوردستان دروس  بيَب, ئَينة ئةطةر بَي  و لةو فةترة ن يكةي كة ثَيويستة بكرَي, دةدات

بؤ رةت دانةوةي يان ناَرةزايي , اداشتةكة بة كؤماري اَيرادي بااتثَيشنيار دةكةم حكومةتي يةكطرتووي كوردستان ي
, ثَينان واية فرياي ناكةوين, ئةطةر حكومةتي يةكطرتووي كوردستان, طةلي كورد بةرامبةر تةصرحياتةكاني جةا ةري و

بؤ دةرةوة و ناوةوة , هةموو خاَلةكان بطرَيتةوة, ثةرلةماني كوردستان ياداشتَيك بة شَيوةيةكي دانوني كة مشوولي بَي 
ديارة بةيانيش جةنابي , بة حكومةتي ناوةنا لة بةغاا و, ياداشتَيك باات, هةموو اليةنَيكي ثةيوةناياار بةم مةسةلة

هةم بؤ ثشتيواني كردن لة وتارةكةي , لةم بارةيةوة, سةرؤك كؤماري اَيرا  بةَرَي  مام جةال  وتارَيكي طرنطي هةية
جادةي كوردي كة بةو تةصرحياتانةي جةا ةري , يارخستين نارةزايي ثةرلةماني كوردستان وهةم بؤ بةد, جةنابيان و
ضونكة , جا من ئةم مةسةلةية حةز دةكةم برادةران بةباشي بريي لَيبكةنةوة ,كة لةسةري تَيثةَر نةبَي, نيطةرانة

  ئَينة لةباتي ئةوةي خؤمان ماناكةي ضيية؟ دةبَي, خؤكَيشانةوة لة حكومةتي اَيرا  دةبَي  بريي لَيبكةنةوة
ضونكة , بؤ ئةوةي خاَلةكاني كياني ميللةتةكةمان لة بةغاا جَيبةجَي بكةين, دوَرسايي خؤمان خبةينة بةغاا, بكَيشينةوة

زؤر , زؤرمان رووبةَرووبوونةوةي حكومةتةكاني يةك لة دواي يةكي بةغاا ديتية, خؤتان دةزانن زؤرمان شةَر كردية
, رجا دةكةم مةوزوايانة يان دانونيانة دسة بكةن, كة ئةوة لَينان دوور دةكةوَيتةوة, ؤر طةورة دةكاتكةس لَيرة دسةي ز

ئَينة لَيرة داوا , بة شَيوةي شارستاني داواي مافةكاني خؤمان بكةين, بة شَيوةي ياسايي, هةتا س ر حماوةلة دةكةين
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بؤية ثَيويستة لةكاتي , ضارةنوومسان ناديار دةبَي , نيئةطةر لة بةغاا لةوَي نةب, دةكةين لة بةغاا بَريار دةدةين
 .زؤر سوثاس, تةصرحيةكان هةموومان زؤر بةباشي لَيكي باةينةوة دوارؤ ي خؤمشان لةبةر ضاو ببينني

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
 .فوئاد بابان. بةَرَي  د, زؤر سوثاس

 :ادا حمنا بابان فؤاد. بةَرَي  د
 .ؤكي ئةجنومةنبةَرَي  سةر

, بةاَلم سةرةَراي ئةمانة هةناَيكي دووبارة دةكةمةوة, بةَراس  زؤر ش  هةبوو ويستم بيَلَيم وترا, زؤر سوثاستان دةكةم
حكومةتي , دا هاتووة58كؤي بكةينةوة لةو بَرطانةي كةوا لة ماددةي , ئَينة بةَراس  ئةو شتانةي كة داوا دةكةين

خاَلي , كةوا ثَيويستة جَيبةجَي بكرَي و, (أ)ئةوةش سَي بَرطةية لة فةدةرةي , بةجَيي بكاتئينتقالي لةسةريةتي كةوا جَي
بةاَلم , دووةميش ئةوةية كةوا دةفعي كردووم كارا كردني ئةو ليذنةيةي دانراوة بؤ ئاسايي كردنةوةي باري كةركووك

نةك هةر لة , ايةك لة سةركردايةتي كورد بكةينسةرةَراي هةموو ئةمانة لةراستياا ئَينة دةبَي  بريخةرةوةيةك يان داو
, لةيةكطرتنةوةي حكومةتي هةردوو ئياارةكة و داوا بكات, كةوا سةركردايةتي كورد ثةلة بكات, جةا ةري بكةين

بةَراس  هَي ي ئَينة تةنها لة , ضونكة تةنها بة مسؤطةركردني هَي , دامةزراناني حكومةتَيكي يةكطرتووي كوردستان
د ي , د ي بةغاا و, تا بةكاري بهَينني, بة دووةت تر بَي , هيض هَي َيكي ترمان زياتر لةيةكطرتن نيية, ايةيةكطرتنا
لة , زةدةت تر بَي , لةبةر ئةوة من دةنااةمت واية يةكطرتنةوةي ئةو دوو ئياارةية باوةَر ناكةم, جةا ةري

بةاَلم هيض لةو كؤسثانة نابَي  رَيطر , ري باس دةكرَيهةرضةنا كؤسثي هونة, يةكطرتنةوةي هةردوو بةشةكةي ئةَلنانيا 
لة سةرؤكايةتي ئةجنومةن بةَراس  لةو رؤ انةي , من ثرسيارَيكيشم هةية, لة بةرامبةر يةكطرتنةوة ئياارةي كوردي, بن

 من لةطةَ  ئةوةي, لةسةر كةركووك, بؤ ئاسايي كردنةوةي باري كةركووك و, ئةو تةصرحياتانةي كة جةناب  داي
بةاَلم وةكو سةرؤكايةتي , ثَيم واية ئةو دسانةية كة لة دَلي هةموو كوردَيك داية, تَيكَرايي دسةكاني جةنابتم ثَي باشة و

 .زؤر سوثاستان دةكةم, ثةرلةمان ثَيم وابوو هةموو ئةو دسانة دواخبراية بؤ دوا كؤبوونةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

, ضونكة ئةطةر دواخبراية, بووترَي و جوابي بارَي, طةرمي لة وةخ  خؤي زةروورو طرنط بوو زؤر بة, بة ثَيضةوانةوة
ب انَي ضي لة ثةرلةمانةوة , هةموو ميللةت و لة هةموو موستةوايةكي سياسي ضاوي لَي بوو, نةختَيك سارد دةبؤوة

لة هةموو , اطاتان لة هةموو ئيخبارَيك هةبَي دةبَي  ئ, ئَيوةش, نةك هةر ئَينة, بؤ ئةوة دةبَي  زؤر وريا بني, دةردةضَي
لة , بؤ ئةوةي لة كاتي خؤي وةاَلمي بارَيتةوة, بيطةيةنينة جَيطاي خؤي, بؤ ئةوةي ئةطةر هةر شتَيك بوو, تةصرحياتَيك
, ئةهاتني تةصرحياتةكةمان دةدا, ي شةو00سةاات , ئةطةر من هةر ئةم شةو ثةرلةمامن ثَي كؤبكرابايةوة, هةمان رؤ 

بةَرَي  , زؤر سوثاس, ببَيتة ئةمري واديع, ضونكة دواخستنةكةي وةكو ئةوةية كة هَيواش هَيواش شتةكان تاخري بَية
 .فةرموو, شَيخ ا 

 :بةَرَي  شَيخ ا  ابراهيم شَيخ ا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, تةاريف بؤ زؤربةي زؤري برادةران بكةم ,وةكو ئاشكراو روونة هةموو اليةكنان دةزانني كةركووك ثَيويس  بةوة ناكات
طةلي كوردستان ضي بةسةر هاتووة لةسةر كوردستانيةتي كةركووك؟ , دةزانن تا ضةنا دوربانينان داوة, كة لَيرة ئامادةن

ئةوا هةزاران , طونا و شارو شارؤضكة 4511ئةوة كينياباران و وَيران كردني , ئةوة ئةن الةكان, ئةوة شوَرشي ئةيلو 
, بةتايبةتي ئةو شارة, شنةرطةي دلَيرو دارةماني كوردستان طياني خؤيان كردة دورباني ئةو واَلتة خؤشةويستة وثَي

, تةنازوولي بؤ بكرَي , كةركووك نابَي  بة هيض شَيوةك, هةموو لة ئةجنامي كوردستانيةتي كةركووك بةسةرمان داهات
ري راناؤم لةسةر , ة ديادةي كوردي بةوة رازي بَي من لةطةَ  ئةو رةئيةم لة كاتي خؤي باس لةوة بكرَي ك

بة شَيوةيةكي رَيك و ثَيك , ئةطةر كةمو كوَريشي تَياا بَي , يش بةهةر حاَ 58ماددةي , كوردستانيةتي كةركووك بكرَي
م تا دَيتة بةاَلم لة سةرةتاي ئةجنومةني حوك, لةطةَ  كةم و كوَرييةكانيشي, تا رادةيةك متوحي خةَلكةكة دةهَينَيتة جَي
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هيضيان تاكة هةنطاوَيكيان بؤ ضارةسةركردني كَيشةي كورد , حكومةتي اةالوي, حكومةتي جةا ةري يان, ئَيستا
اةرةبةكان لة كةركووك , تا ئَيستاش موةزةف لة جنوب دةهَينن, بةَلكو هةنطاوي بة ثَيضةوانة هاوَيذراوة, نةهاوَيش 

, ئيرت نامةوَي  ئةوة ثرت باس بكةم لة كةركووك, ي كورد لةوَي تةاني نةكراوةبةاَلم تا ئَيستاش موةزةفَيك, تةاني دةكةن
, كة ئَيستا لة اَيرا  هةن, ئةو ح ب و اليةنانةي, ئةو خةَلكة, بةاَلم ئَينة دةبَي  ئةو مةودي انة يان ئةو هةَلوَيستانةي

ئةو هةموو , ةرس  رووبةَروو دةبووينةوةئَينة راستة ثَيشان لةطةَ  ديكتاتؤرَيكي رةطةزث, زؤر بة موفاجةئة نةزاني
كةس , ئةو كة بَريارَيكي دةدا, ئةطةر ني امَيك رؤيي, دوربانييةماناا ئَيستا ثَيم واية ئَينة ئةطةر ديكتاتؤرَيك رؤيي

يان ح ب واليةني ديكتاتؤري رةطةز ثةرس  اةرةبي , بةاَلم ئَيستا لةطةَ  دةيان دام و دةزطا, نةبوو دسةي لَي بكات
بةاَلم نابَي  ئَينة لةوةي , وازيح و روونة, ئةوانة هةموو هةَلوَيستيان بةرامبةر بة طةلي كورد, ووبةَروو دةبينةوةر

ئةو , سةردةمي دميوكراتيةت, سةردةمي تةاةدوودي, سةردةمي اةولةمة, كة ئةو سةردةمة سةردةمَيكي ترة, برتسَيني
ببَيتة , ئةوة نيية ديكتاتؤرَيكي تر دروس  ببَيتةوة, م و ني امةكةيئةو رووخانةي سةددا, كَيشةيةي لة اَيرا  رووياا

يةك رَي ي ئَينة و سةركردايةتي سياسي طةلي , تةنها من مةبةستم ئةوةية, ئةو خةتةرة طةورةية كة دومتان باةن
, للةتةكةمانةفياَراليةي مي, دةسكةوتي ميللةتةكةمانة, تاكة ضةكي كوشناةي خؤثاراستين ميللةتةكةمانة, كوردستان

كة ناوي , تا ئَيستا يةك تةرةفة باسي حكومةتي فيارالي دةكةين, من ئةو موالحةزةية الم سةيرة, سةثاناني فياراليةتة
بةاَلم تاكة ح بَيكي اليةني اةرةبي لة اَيرا  هةر باسي , دةَلَيني حكومةتي فيارالي, حكومةتي اَيرا  دةهَينني
. كاك د, كاك خورشيا شَيرة, نامةوَي  دووبارةي بكةمةوة, من برادةران باسيان كرد دسةكاني, مجهوريةتي اَيرا  دةكات

 58زؤريش لة ثَيشنيارةكاني ئةوان كرديان بؤ ضارةسةري ماددةي , زؤريش لة براياني تر, كاك حمنا ادا, نووري و
يان تةواو , ستة ئَينة هةنطاوةكامنانبةاَلم ثَيوي, ثَيم شتَيكي ثةسةنا و بة جَيية, يان كَيشةي كوردستانيةتي كةركووك

, كات شرية نةيرَبَي, ضونكة ثةناَيك هةية دةَلَي , بة ثةلة, داخوازييةكامنان يان ئةو بريخةرةوةي دروس  دةكةين
و نةتوانني بطةينة  بيخةينة دالبَيكي تر, ئَينة دوو هةفتةي تر مونادةشةي لةسةر بكةين, كاتي ئةوة نيية, دةترَبي

, ئةو داواو ثَيشنيارانةي ئَينة بارَيتة حكومةتي مةركةزي, ان بة زوويي ئةو بريخةرةوةية دروس  بكرَيئاماجنةكامن
بارَيتة , بارَيتة ئومةمي موتةحياة و, بارَيتة سةفارةتي ئةمةريكا و بريتانيا و, وَينةيةكي بارَيتة ثةرلةماني اَيرادي

ئَينة ئةطةر هةموومان يةك دةنط و يةك دةس  , واةوة هةيةهةموو اليةني ثةيوةناياار كة ثةيوةناييان بةم مةوز
شةَري دةبابة و تؤث صاروخ و , شةَرة سياسةتة, ملنالنَيية, راستة ملنالنَييةكة سةختة, من ثَيم واية كؤسث نيية, بني

داَلبووي , ا كار دةكةندَلنياشم لةو تَيكؤشةرو  دارةمانانةي كة ئَيستا لة بةغا, بةاَلم شةَر شةَري سياسةتة, كينيا نةماية
 .زؤر سوثاس, دةتوانَي  ئةو طرةوةش بباتةوة, ئةطةر كورديش يةك بري و يةك هةَلوَيس  بَي , مةيااني خةباتن

 :حمنا صاحل طلعتبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ةمةوَي  باسي بكةم د, من بةس خاَلَيكم هةية, بةَراس  برادةران بة تَيرو تةسةلي باسي كَيشةي كةركووكيان كرد
لةبةرضي؟ , ئةوانيش حةز دةكةن بنب بة بةشَيك لةكوردستان, ئةويش هةَلوَيس  خةَلكي كةركووك هةروةك ئَينةية

كة لة , تاكو سوود لة تةبايي و يةكساني وةربطرن, تاكو تام لةو دميوكراتيةتة وةربطرن كة لة كوردستاني اَيراداا هةية
تةفعيل  58داواش دةكةم ماددةي , ئَينةش ئينشاا  داواكامنان جَيبةجَي دةكرَي, را  هةيةنَيوان طةالني كوردستاني اَي

داواش دةكةم لَيرة ليذنةك بةناو , بة سةرؤكايةتي ئةبو داوود, ئةو ليذنةيةي كة لةبةغاا جَيبةجَي كراية, بكرَي
 .سوثاستان دةكةم, ناصح داواي كرد.ضؤن د, كةركووك دامبةزرَي

 :شكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ئَينة لة مةسةلةي كةركووك دةدوَيني, لة مةسةلةي كةركووك, من بةَراس  ضةنا روونكردنةوة و ثَيشنيازَيكم هةية
ئَينة دةبَي  لةسةر مةسةلةي كةركووك , بةاَلم وةكو جةناب  فةرمووت, مةسةلةي كةركووكيش نيية 58ماددةي 
هةموومان لةطةَ  سةربةخؤيي كوردستانني نةك هةر لة هي , ئَينة هةموو ئةطةر راي خؤمان وةربطرين, باوَيني
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ناتواني كة لة , وةكو رخيؤَلة كوَيرةيةك واية, بةَراس  مةسةلةي كةركووك مةسةلةيةكي زؤر مواةدةدة, كةركووك
ي؟ ئةمةش ثَيويس  بة بريكردنةوةو ضارةسةر ضؤن رزطار بي  لَي, كة هةية  انيش دةكات, كاتَيكاا هةميشة ثَيتةوةية

, ئَينة ئةطةر مَيذوو خبوَينينةوة, هةموو حكومةتةكاني يةك بة دواي يةك كة هاتوون, بؤ بنرَبكردني ئةو اليةنة, هةية
كةوا كةركووك نابَي  , لةطةَ  ئةوةدا بوون, هةموو بةشَيوةيةكي مةدروس لةبةر ئةوةي نةوت لة كةركووكاا هةبووة

كةوا , لَيرةشاا تةئكياي كردؤتةوة, من لَيرةدا نووسينَيكي مستةر ئةدومؤن م لة َيردةس  داية, َيتة سةر كوردستانخبر
بااتبار انها حتتوي الى ثروة ن طية للعرا  وان اي حكومة ارادية توافق الى )دائةنَي ئةَلَي , ئيبقا ليوا كةركووك و

ئةطةر , يةاين ئةمة خؤي لة خؤياا, (عة انشائها ال ميكن ان تبقي يف ساة احلكماحلا  هذه انناطق باحملافظة الكردية ان م
كة ئَيستا شان , كة ئَيستا دةسةاَلتيان لة كةركووك هةية, حتى تةنانةت بةريتانيةكانة, ئَينة ئاوةَرباةينةوة لة اةدليةتي

هةروةها خؤمشان وةكو بةَرَي  كاك , كااهيضيان نةكردووة بؤ طؤَرانَيك لة دميوطرايف كةركوو, بةشاني ئةمةريكيةكان
ئةوي , خؤمشان بةَراس  لةم الو ئةو الوة هيض هةوَلَيكي وامان نةداوة بؤ طؤَرانكاريةكي وا, غةفور مةمخووري باسي كرد
, ئَينة ئَيستا دةزانني كةوا كةركووك ضي بةسةر هاتووة؟ لةَرووي ئةو اةرةبة هاوردانة, كةوا لةسةر شاني ئَينةية

هةر لة , َي يش  ئاطاداري ئةو اليةنانةي كة ضؤن حكومةتي بةاس بة مةدروسي سَي ثشتَينةي دروس  كردووةبةَر
هةتا لةناو شاردا بةتابيةتي ئةو خانووانةي كة بة دةهةزار ئةوان , حةوجيةوة هةتا دةوروبةري شاري كةركووك

اساني ضارةسةر بكرين؟ بؤية من لةطةَ  ئةوةدام ضؤن ئَينة بتوانني ئةم مةسةلةية وا بة ئ, فرؤشتيان بة اةرةبةكان
, ئةمة يةك, نةك بؤ ضل رؤ ي تر دةبَي  تةواو بكرَي , كةوا دةستووري اَيرادي بؤ شةش مانط با تةئجيل بكرَي

كة شتَيكي ضاكة بةنيسبةت ئَينةوة ئةم خااَلنةي , كة دةبَي  ئَينة ثَيي لَي دابطرين 58خاَلَيكي تر بةنيسبةت ماددةي 
, كة موشكيلةيةك هةية, خؤي لة خؤياا ياسايةكة دانوني ئياارةي دةوَلةت داني ثيا داناوة, (ج)تايبةتي بَرطةي  بة

, (انتنازع اليها)دوو نةصةكة تةحاياي ناوضةكان كة دةَلَي , ئةويش موشكيلةي ئةو شوَينانةية كة كَيشةيان لةسةرة
يان بة ياسا , ثَيويستة ئةوانةي مةانني بة دةستوور, ي تَياايةكةركووك ئةمة ئيلتباس و غنوزَيك جطة لة, نةكردووة

مةبةس  لةم ناوضانة ضيية؟ ئايا لةمةناةلييةوة تاكو سنجار؟ ئايا هةر ئةو شوَينانةي , ئاوةَر لةم غنوزة بارَيتةوة
اَلي سَييةم داواي خ, ثَيويستة ئةو شتانة ئيشارةتي ثَيبارَي, ئةو شوَينانةي دةروربةري دهؤكة, دةروبةري كةركووكة

بةَراس  ئةمة كَيشةيةكي طةورةية , ئةمةش غنوزَيكي زؤر طةورةية, تةئجيلي نةصةكة داواي تةسوييةي نيهائي دةكات
كة ئَيستا خةريكة وا ضةنا ساَلَيكة ضةنا كةسانَيك , لة اةدليةتي شوظَينةتي اةرةباا, لةسةر سةروةري زةوييةكةمان

ناوةكانيش لة , كة ئةمةجَيطةي سوثاسيانة و, ؤظيين بري ناكةنةوة لة مةسةلةي كةركووكبة اةدليةتَيكي ش, دةركةوتوون
لةناو مةجليسي بةغااشاا ئةو اةدلة , جا لةبةر ئةوة ثَيويستة ئَينة ئةوة رةضاو بكةين, ثةجنةكاني دةستنان زياتر نني

يان كة دةَلَين اخواننا , كة دسة دةكةن, بكة تةنانةت لةسةر مةسةلةي كوردستانيش دةَلَين مشا  احلبي, شؤظينية هةية
جا بؤية بةَراس  , ئةوانة هةمووي جؤرة موستةَلةحاتَيكة لةو كوراسة كؤنة شؤظينيةوة كة بؤيان ماوةتةوة, يف الشنا 

مايف  كة دةَلَي  دانيشتوان خؤيان, خاَلَيكي تري ئةو ماددةية زؤر موهينة, ئَينة ضي بكةين لةم حاَلةتةدا؟ كةوا ثَيويستة
بؤية ئَينة ثَيويستة ثاش ئةم , ئةمة شتَيكي جوانة لةماددةكة, ضارةنووسي خؤيان بة حوَريةت دةس  نيشان دةكةن

ئَينة ضؤن , ئَينة دةكةوينة ناو ئةمرَيكي واديع ثاش ئةم هةموو تةارييب ناوضةكة, خاَلَيكي تري دَي , هةموو خاَلة
 ...... .مةسةلةي هاوردةي اةرةبةكان,   خؤي لة خؤياا كَيشةيةكةبةَراس, بتوانني رزطار ببني لةمانة كة ئةمة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
, ئَينة باس لةمة ئةكةين, ضوار فةدةرةية يةك ماددةية, يةاين بة جوودا نيية, هةمووي ثَيكةوة مةربووتة 58ماددةي 

 .ماددةكان هةمووي ثَيكةوة مةربووتن
 :  ابراهيمشكرية رسو. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو , تةنانةت دةتوامن بَلَيم دةت كورد لةطةَ  ئةو ميللةتانةي لة خاكي كوردستاناا دة ي, ئةمَرؤ لةناو خؤماناا رَيكني

اةدليةتَيكي بة , هةروةها داواكارم ئَينة بة ط توطؤ, بؤية دةَلَيم ئريادة لة هَي  داية و, ئةمَرؤ تةباو رَيك و ثَيك نةبوونة
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ي , بةتايبةتي دؤستةكة ي ئةمةريكي بَي , دؤس  بؤ خؤمان ثةياا بكةين, حةكينانة مامةَلة لةطةَ  ئةمَرؤدا بكةين
ثَي , بؤ مةسةلةي كةركووك, هةروةها ليذنةيةكيش لةناو ئةم ثةرلةمانة دروس  بكةين, ي توركي بَي , بةريتاني بَي 

هةروةها مةسةلةي , بةتايبةتي شاري كةركووك دادةطرم و, كي كوردستانلةسةر ورو اناني هةموو جةماوةري خةَل
دةَلَيم كة ليذنةيةك , ئينجا بؤية من ثرسيارَيك لة بةَرَي ت دةكةم, ري راناؤمةكة ضي بةسةر هات؟ كة ئَينة كردمان

بَلَيي مةسةلةكة ثارة بؤ دةس  بةكار نةبوو؟ تؤ , وةكو بةَرَي يش  ئاما ةت ثَي كرد, ثَيك هات بؤ مةسةلةي كةركووك
كة رَيطةي نةدا كةوا ئةم , يان مةسةلةكة اةدليةتي شؤظيين اةرةب بوو, بوو؟ يان لة ئياارةي خودي ناو كةركووك بوو

 .زؤر سوثاس, كة ئةمَرؤ بؤتة مةسةلةيةكي طةورة, مةسةلةية جَيبةجَي بكرَي 
 
 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
يةاين بةَراس  كة ئةمة , بضنة سوَليب مةوزواةكةوة, وشك و برايانةي كة دسة دةكةنتكاية ئةو خ, زؤر سوثاس

ئةطةر ئةو , يةاين هةموو ئةو خوشك و برايانة ئةو شةرحة دةزانن, كاتةكةمان دةكو َي و ئيستي ادةشي لَي ناكةين
 .فةرموو, بةَرَي  هيوا, شةرحة دووبارة بكةنةوة هيضنان بؤ نامَينَي 

 :ا صابر ادابةَرَي  هيو
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بسم ا  الردن الرحيم

شتَيكي , بةَراس  شتَيك نيية كة ئَينة خؤمان بة تةفاصيلي ئةمة باس بكةين, دةزيةي كةركووك باسي زؤر لَيكرا
سةر ثَيي ااتي ي  بةاَلم ئةمة بةشَيوةيةكي, مةباةئيية بؤ هةموو كوردَيك كة كةركووك ثَيويستة خبرَيتة سةر كوردستان

تةحالوف لةسةرةتاي بيستةكانةوة دةيانويس  دةوَلةتَيك بؤ كورد , بةَراس  كورد زؤر طةزراوة, نابَي  بضينة ثَيشةوة
لةبةر ئةوة من ضةنا كؤسث و , بةاَلم دوايي لة رووي هةناَي ئيتي ادياتي تر هةَلوةشَينرايةوة, دروس  بكةن

حكومةتي ئَيستاي اَيرا  و تةحالويف شيعة و , تة ئَينة تةحروك بكةين لةسةر ئةوانةثَيويس, ئاستةنطَيكي طةورة دةبينم
, واَلتاني دةوروبةر ئاستةنطَيكي طةورةن لةرَيي ئَينةدا, اةرةبةكان وا دةزانن تةدةبوولي ئةوة ناكةن و تةفاهومي ناكةن

كا و بةريتانيا و بة طش  هَي ي تةحالوف بةصةراحةت من زؤر طومامن لة ئةمةري, دةبَي  هةميشة ئاطاداري ئةوان بني
جةناب  ئاما ةت بةوة كرد لةسةرةتاوة كة , بةرامبةر بة ئَينة تا ئَيستا شتَيكيان بةرووني بة ئَينة نةووتوة, هةية

ئةوان بةاَلم ئَينة لة ئةدةبياتي تةحالووفاا , بَلَيني كةركووك كوردستانَيكي بضووكة, نةَلَيني كةركووك اَيرادَيكي بضووكة
, ح ب و اليةنةكان كة لةطةَ  ئةمةريكا و بةريتانييةكاناا دائةنيشة, لةسةرةتاوة كة هاتنة اَيرا  ئةوةيان ئةوت

لةبةر ئةوة دةبَي  ئَينة ئاطامان لةوة بَي  و بةسةرماناا , ئةوةيان دووثات دةكردةوة كة كةركووك اَيرادَيكي بضووكة
ثةرلةمان نابَي  بةسةر دوو , ئةويش دوو ئياارةي كوردستان, ركووك دايةطرفتَيكي تر لةبةردةمي كة, تَينثةرَي 

ثاش شةرايةت و سوَيناخواردني سةرؤكي , ئَينة دوايي دياري كردني ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم و, ئياارةدا تَيثةرَي 
و ئةو ئةناامة ئاما ةي بةَراس  بَي دةنطي بؤ ئةمة وةك, ثَيويس  بوو ئياارةي كوردستان بكةينةوة بة يةك, هةرَيم

كوردستان , ئَيستا ئَينة كوردستامنان لةت كردووة, ئةوةناة طرف  نيية بؤ ئَينة, ثَيكرد يةكطرتنةوةي هةردوو ئةَلنانيا
ئَيستا داواي ئةوة , ئَينة ناتوانني لة كوردستاناا حامسانة  هةَلوَيس  جةريةانة بؤ ضارةسةري وةربطرين, دوو ئياارةية

لةبةر ئةوة من داوا دةكةم لةثةرلةمان لة ن يك ترين كاتاا , كةركووك دةيان طرف  و كَيشةي لةسةرةكة , ئةكةين
ئَيوة باسي ضي , بةَراس  بة هةردوو سةرؤك كؤماري اَيرا  و سةرؤكي هةرَيم, م ةكةرةيةك باةين بة سةرؤكي هةرَيم

لةبةر ئةوة من وةكو ثةرلةمانتارَيك , يس كردووةدةكةن؟ مةسةلةي كوردستانتان لة نَيوان دوو مةكتةبي سياسياا دةت
كة ثةرلةمان لةم جةلسةية , خاَلَيكي تر وةكو ثَيشنيارَيك كة ئَيستا ئَينة بيكةين, ئيحتيجاجم هةية بةرامبةر بةم دةزية

, كردبؤ ثشتطريي لةو دسةية كة ئةم ئةناامة ئاما ةي ثَي, موزةكةرةيةك ئاراستةي حكومةتي اَيرا  و ثةرلةمان بكات
من سةد لة سةد لةطةَ  ئةوةم , ئةوة ثشتطرييةك دةبَي  بؤ ئةوة و, سةرؤكي كؤماري اَيرا , وتاري بةَرَي  مام جةال 
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نووسينطةكان و , كة هةموو دامةزراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني لة كوردستاناا, هةر لة ئَيستاوة بانطهَيشتَيك بكةين
تةحةرووك بكات لةسةر , دةربَرين لةم ثةرلةمانة ليذنةيةك تةشكيل بَي  ح بةكان بة طش  خؤثيشاناان و ناَرةزايي

بةَراس  خؤش باوةَر نةبني , لةطةَ  بةريتانيةكان دسة بكةين, لةطةَ  ئةمةريكيةكان دسة بكةين, ئاس  اَيرا 
خري دسةمان ئةمشةو طوَيم ئا, بةَراس  ئةوانة وةكو مار ثَينانوة دةدةن لة داهاتوودا, بةرامبةر بة واودة سةرزارييةكان

ئايا , ليذنةي دةستووري حةز دةكةم ئةوةمان بؤ روون بكةيتةوة, لةم دسانة بوو كة جةنابيش  ئةناامي لةو ليذنةية
لةبةر ئةوة من وةكو , ليذنة صةالحةيةتي ثةرلةمانة؟ لة ثةرلةماناا تةشكيل دةكرَي  يان لة مةكتةبة سياسيةكاناا

ثَيويستة لةم ثةرلةمان تاوتؤ , ثَي هةَلسانةكان بة شةَراي نازامن, يذنةية بةشةَراي نازامنئةناام ثةرلةمانَيك ئةم ل
 .لةطةَ  رَي ماا, نةك ئةناامي مةكتةبي سياسي, ئةنااماني ليذنةكة ئةناام ثةرلةمان بن, بكرَي  و

 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

هيض كَيشةكي سياسي لةبةيين ئةو , م ثةرلةماني كوردستان لةمة بطةنحةز دةكة, بةنيسبةت هةردوو ئياارة تةواو بووة
وةكو , لة كاتَيكي زؤر ن يكيش ئةمة تةواو بووة, اليةنانةي كة ضةنا ساَلة كوردستان لة ي شَيوةيةك ثَي دةرباز بوونة و

مةسائيلي , ةي بكرَيثةرلةمان ثَيي ئاطادار دةبَي  كة تةكلي ي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بؤ تةشكيلي كابينةك
بةنيسبةت ئةو ليذنةيةش ئةوةي كة , دَيتة بةردةستتان, تةكنيكية وةكو بيستووتانة لة زؤر موناسةبات باَلو كراوةتةوة

ليذنةكة ثَيك هاتووة كة , ئةو ليذنةية بؤ نووسينةوةي دةستوور نيية, بؤ نووسينةوةي دةستوور, باسي دةكةي 
ئةطةر هةموو اليةك لة , يذانَيك كة ثَيك دَي  لة ئةنااماني ثةرلةمان ثَيك نايةتهةموو ل, مسووةدةكة ئامادة بكات

ئةويش دةيااتة , دةخياتة بةر دةس  ثةرلةمان, ئةو ليذنةية مسوودةيةك ئامادة دةكات, ئةناام ثةرلةمان ثَيك بَي 
يةاين ئةمة , ةراري لةسةر دةداتثاشان تاوتؤ دةكرَي و دَيتةوة ثةرلةمان و ثةرلةمان د, دةس  ليذنةي ياسايي خؤي

ضونكة وا نيية ئةوان , خؤي, هةناَيك برا جورمَيك بة حةديان دةكةم, ضونكة ئةو برادةرانةي لة بةغاان, بةم شكلةية
بطةَرَيتةوة ئةم , ضونكة ئةوانيش رةئييان ئةوةية كة بطةَرَيتةوة ئَيرة, هيض دةرارَيكيان نةداوة, لةوَي كاردةكةن

دانيشتين , راستة وسائيلي ثَيشرت سياسي هةبوو, ش  تاخري بَي , م ثةرلةمانة دةراري بؤ بااتئة, ثةرلةمانة
لةناو ليس  برايةتي كة , دوو بؤضووني هةبوو, مةسةلةي كةركووك موشكيلةيةك هةبوو, ثةرلةمانةكةش تاخري بوو

ةح ابي سةر بة جةبهةي توركناني لة جةبهةي توركناني يان لة ئ, اليةنةكيش ئةويان ويس , زؤرينةيان هَينابوو
هةناَيك دةيان , اليةنَيكيش دةيوت لةو توركنانانة بن كة كوردستانيةتي كةركووك دةبوَ  دةكةن, جَيطري ثارَي طار بَي 

طةر بيان , ئَينة تةجرووبةمان هةية, دةيان طوت نةخَير, ثاشان لةسةرةخؤ دانيعيان بكةين, ووت نةخَير با بيانهَينني
كة لةم برا , هةر لةم دوو رؤ ة خؤيان لة نَيواني خؤيان, بؤية طةيشتنة تةوافق, لةوانةية هةر بةم شكلة بَرؤين, هَينني

جةمااةت كؤ دةبنةوة ,  ئيحرتاميان لة ناو جةماوةري كةركووك هةية, موحتةرةمن, توركنانانةي كة شةخصياتن
ثاشان خؤيان برادةرَيك دةس  نيشان , ط تؤطؤ دةكات لةوَي لةطةَليان, دةضنة خ مةتي جةنابي سةرؤك مسعود بارزاني

, لةناو ئاطر ئيش دةكةن, ئةو برايانةمان كة لة بةغاا شةو و رؤ  كار دةكةن, كؤتايي ثَيهاتية, ئةوةش ئيت ا  بوو, دةكةن
, ودا هةيةبةاَلم نةطةيشتنة دةنااةت بةرامبةرةكةي ئةفكاري ج, ط توطؤش دةكةن, ئَينة حة  نيية بَلَيني كار ناكةن

كة , ئةو برايانةي ئَينةش دةبووَلي ناكةن, ئةفكاري تري هةية كة دةيةوَي  بة شكلةك راتبكَيشَي  وةكو خؤي دةيةوَية
ئَينة بؤية ئةم , دَيتة ثَيش ثةرلةمان, ئةينَيرنةوة ديادةي سياسي كوردستان, وجهةي نةزةري ئةوان اكس دةكةنةوة

رَيطة , كة لة ناو حةدةسةكة بني, و بةَرَي انةي كة ثَيشنيارةكةيان بةرز كردةوةلةطةَ  ضةنا ئة, جةلسةمان داوا كرد
, زيرةك بن, دابنَيني بؤ هةموو ضارةنووساز بةنيسبةت كوردستان هةموو وا ثَيتان دةَلَيني لةم ثةرلةمانةوة دةردةضَي 

مةهَيَلن هيض , ةهَيَلن فَيَلتان لَي بكرَيم, مةهَيَلن هيض دةرارَيك كة بةر ةوةناي كوردستاني تَياا نةبوو دةرباز بَي 
, لة مةكتةب سياسي اليةنَيكي بةرزة, لةوانةية يةكَيك لة موستةوايةكي بةرزة, خاَلَيكي الوازيش لةسةرمان دةرباز بَي 

, و حةدةئيسثات دةبَي  كة ئة, بةاَلم موالحةزةي دةدات, بةاَلم يةكي تر كة سياسيش نيية, بةاَلم خاَلَيك بة باش دةزانَي
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بةَرَي  , ئينجا دةرباز دةبَي , بؤية ئَينة دةيهَينية ئَيرة مونادةشةيةكي دوورو درَيذ لةسةر هةموو مةوزواةكان دةكةين
 .فةرموو, كوردستان ثريداوود

 :بةَرَي  كوردستان ثريداوود دادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كة زؤر , بةاَلم لةسةر يةك خاَ  زؤر تةئكيا دةكةمةوة, ان كردزؤربةي زؤري هةظااَلن باسي, ئةو خاالنةي كة نووسي بووم
جةماوةريش كة خؤمان دةزانني كة زؤربةي زؤريان لةطةَ  , ئَينة ثَيويستينان بة دةنطي جةماوةر هةية, باسي لَيكرا

زؤري ئةو كة باس كرا زؤربةي , خؤثيشاناانَيك ساز باةين, بؤي هةية كة ئاطاداري جةماوةريش بكةينةوة, ئَينةية
لة هةر , بة شَيوةيةك كة توناو تيذانة نةبَي , منيش تةئكيا لةسةر ئةمة دةكةمةوة كة موزاهةرة بكرَية, ثَيشنيارة

 .زؤر سوثاس, سنوورةكاني هةرَيني كوردستان لة هةر سَي شوَين
 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
تا ي حةددَيك , هَيشتا خؤمان نازانني تا ي حةددَيك موافقن و, وةبةاَلم تا ئَيستا دةستوورةكة نةنووسرا, زؤر سوثاس
ئَينة ئةَلَيني ئةم ليذنانة كة ثَرؤ ةكان حازر , كة وةخ  هات, يةاين هَيشتا ثَيش وةختة, موزاهةرة بكةين, موافق نني

, ليذنةي دةستووري دانيشة برادةرامنان لة بةغاا لةطةَ , ثَرؤ ةكان كة هاتة ثةرلةمان و ثةرلةمان ئيقراري كرد, دةكةن
ثةرلةمان , ئينجا هةموو جؤرة خةباتَيكي دميوكراتيانة مةشرواة, دبووَ  نةكرا لةوَي, ئةطةر لةوَي فشاري لةسةر هةبوو

بةاَلم بة , بَلَيني موزاهةرة بكةين,  بةاَلم هَيشتا وازيح نيية, و هةموو اليةنَيكي تري سياسي كوردستان لة ثش  دةبَي
ئَينة لةبةيين , ئةو تةصرحيةي جةا ةري داي, من لةطةَلتامن دةبَي  نةهَيَلني دةرباز بَي , ي رةمسي حكومةتتةصرحيات

لة ن يك ترين فرسةت سبةييَن و , احلناا  سةالمةتة و, هةتا لةطةَ  كاك اانان كة اةملياتيشي كردووة و, خؤمان
كة دةرارمان دا زوو ئةو , ةطةَ  برادةراني تري ناو ثةرلةمانل, بة تةلةفؤن تةنسيقنان كرد, دووسبةي تةشري ي بَيتةوة

وا هةم رةئي , داوا لة هةموو ئةو بةَرَي انة دةكةين, ئَينة لةمةوال, ئَيستاش مةهَيَلن دةرباز بَي , وةاَلمةيان باةينةوة
بةردةوامني , لَيرة, بكةنكة ئةنااماني ثةرلةمان دةبَي  مورةتةب دةوام , هةردوو رَي دار مام جةال  و كاك مسعوديشة

ضونكة مانطَيكي حامسة ئةطةر توانينان لةو مانطة مةسريي ئَينة مةربووتة لةطةَ  دةستوور , لةطةَ  مةوزواةكة بني
بة هةموو , ئينجا بة هةموو هةَلوَيستَيك, ئةطةر نةكرا, ثَيويس  بة هيض شتَيكي تر ناكاتن, توانينان مةزبووتي بكةين

 .فةرموو, رَيةشَيوةيةكي تر وةربط
 :بةَرَي  سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ومتان , ئَينة كة ثَيشنيارةكةمان تةدايم كرد, بةَراس  من روونكردنةوةيةكم هةية لةسةر ثَيشنياري كوردستان خان

دي ضةنا اونسرَيكي جووالنةوةي جادةي كور, تةنها موزاهةرات نيية, جةنابي سةرؤك جووالنةوةي جادةي كوردي
تةتبييق نةكرَي  58ماددةي , نةوةك فةترةكة تَيبثةَرَي, ئَينة ثَينان باشة ئَيستا بكرَي, لةزومين وان موزاهةرةشة, هةية

هةم دةبَيتة فاكتةرَيكي يارمةتياةر بؤ وةفاي م اوزي كورد , بؤية دةَلَيني ئةطةر ئَيستا بكرَي, ئةو كاتة بَي ئيش دةبي, و
 .زؤر سوثاس, َيتةوة وةردةي زةخ  بؤ سةر حكومةتي اَيراديهةم دةب, و

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
يةاين دةبَية ئاليةتَيك باؤزينةوة كة هةر لة ئَيستاوة جبولَيتةوة لةسةر , 58من سةد لة سةد لةطةَلتامن بؤ ماددةي 
ئامادة بكرَية و دةس  بةكار , و ئيشارةتيان ثَيكردئةو موزةكةرانةش كة هةمو, هةموو مستةوايةك لة هةموو مةجالَيك

 .فةرموو, دلَير. لةوان د, هَيشتا مةمجواةيةك خوشك و برا ماون, بني
 :دلَير امساايل حقي شاويس. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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بةاَلم مةبةس  , مان دةبَي ئةطةر ضي لة ضوارضَيوةي كةركووكاا باسةكة, بَيطومان ئةو بابةتةي كة ئَينة باسي دةكةين
, من نامةوَي  ئةو شتانةي ثَيش من باس كران, ئةو ناوضة كوردستانيانةية كة تا ئَيستا لةدةرةوةي هةرَيني كوردستانن

نامةوَيتيش بةَراس  ئَينة زؤر درةنط , نامةوَيتيش باسي ثَيشينةيةكي مَيذوويي ئةو كَيشةية بكةم, دووبارةيان بكةمةوة
, نامةوَي  باسي ئةو شتانة بكةم كة دةبواية ضينان بكرداية بؤ ئةوةي ئةو كَيشةية واي لَينة هاتاية, وتنيبة خؤمان كة

يةكَيك لةم شتانة لة راستياا كَيشةكةي ئَينة لةطةَ  جةا ةري و , بةاَلم ثَيم باشة هةناَيك ش  جةخ  بكةمة سةر
, َ  هةموو دةسةاَلتااران و ضني و توَيذ و اةرةبي ناوضةكانةكَيشةي ئَينة لةطة, سةددام حسني و اباالسالم اارف نيية

, بة كورد و توركنان و كلاؤ ئاشوور و هةتا دوايي, ئةو كةسانةي كة مافةَرةواكاني طةالني كوردستان ثَيشَيل دةكةن
تةنها  نةك, يةاين ضارةسةر نةكردني كَيشةي كورد, لةَراستياا مةترسي ضارةسةر نةكردني كَيشةي كةركووك هةية

بةَلكو لةسةر هةموو ناوضةي رؤ هةاَلتي ناوةَراس  و نةبووني ئارامي و , اَيرا  و يةكَي  نيشتنانيي لة اَيراداا
هةنطاوناني ئَينة , من ديسانةوة جةخ  دةكةم لة سةر ضارةسةر كردني ئةو كَيشةية, ئاساييش لة رؤ هةاَلتي ناوةراستاا

يةكَي  ري ةكاني هَي ة , رَيكخستنةوةي ماَلي كوردة, دةضنة ناو بابةتةكةوة من زياتر بةَراس , و ثَيااويستيةكان
, ئةمة ثَيااويستيةكي هةنووكةيية , بةتايبةتي يةكَي  هةردوو ئياارةي دةسةاَلت لة كورستاناا, سياسيةكاني كوردستان

ثَيويستة , جطة لةوة, ارا بكرَي دةبَي بة زووترين كات حكومةتي كوردستان جَيبةجَي بكرَي لةسةر هةموو ئاستةكان ك
لة نووسيين , هةموو دام و دةزطاكاني كؤمةَلطاي مةدةني خبرَيتة طةَر بةهةموو شَيوازةكانيةوة لة خؤثيشاناانةوة

ياداش  , هَي ة دميوكراتي و نيشتناخنوازةكاني اَيرا , ياداش بارَي  بةهةموو هَي ة سياسيةكاني اَيرا , ياداشتةوة
ياداش  بارَي بة , راي طش  لة رؤ هةاَلتي ناوةراس  وجيهاناا, راي طش  اةرةبي, و راي طش  اَيراديبارَي  بة هةمو

ئةوة خبرَيتة , بارَي بة يةكَي  ئةوروثا, بة ئةجنومةني ئاسايشي نةتةوة يةكطرتووةكان, كؤمةَلةي نةتةوة يةكطرتووةكان
كة كاتي خؤي كؤمةَلةي طةالن كؤمةَلة , ئةوة خبرَيتة ياديانثَيويستة , لة ياداشتةكةدا, بري نةتةوة يةكطرتووةكان
ئَيستا نةتةوة يةكطرتووةكان مول ةمة بة بةردةوامي ئةو ئلتي اماتانة بةرامبةر بة وياليةتي , ئيلت اماتَيكي وةرطرتووة

, ئيهتيناميان ثَينةدا يان, كة براياني ثَيش من باسيان نةكرد, ديسان اليةنَيكي طرنط هةية, موسَل و كوردستاني خواروو
, ثَيويستة بة ئةركي خؤيان هةسة لةم بوارة, لة راستياا ثَيم ضاكة ئاوارة كوردةكان لة ئةوروثا لةدةرةوةي كوردستان

بةَراس  بكةوينة , دام و دةزطاكان دةبَي , ئةبَي  هةموو كؤمةَلطاي كوردستاني ي لة ناوةوة ي لة دةرةوةي كوردستان
بؤ دروس  كردني ليذنةيةك بؤ طةَرانةوةي ئةو , لةسةر ئةو ثَيشنيازة دةكةم كة ثَيشرت باس كرا من ديسان جةخ , خؤ

لةسةر بنةماي بةرنامةيةك ئةو كارانة , بؤ ئةوةي ئَينة بةرنامةيةكنان هةبَي , ناوضانةي كة لة دةرةوةي كوردستانن
, كات زؤر رؤيشتووة, لة بةر ةوةناي ئَينة نييةجارَيكي تريش جةخ  دةكةمة سةر ئةوةي كة بة فرَيؤداني كات , بكةين

 .زؤر سوثاس, لةبةر ئةوة دةبَي  هةنطاوةكامنان زؤر بة ثةلة بَي , بةداخةوة ئَينة زؤر درةنط كةوتينةوة خؤمان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

 .فةرموو, بةَرَي  كاك دا اباا  حمنود, سوثاس بؤ جةناب 
 : حمنودبةَرَي  دا اباا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
حكومةتي , اةالوي و. من دةَلَيم هةردوو حكومةتي د, و خؤدزينةوة لَيي بة ئاشكرا 58ديارة مةسةلةي ماددةي 

لةو , بة ئاشكرا ثةشينان بوونةوة بة شَيك لة اليةنة سياسيةكاني اَيرادي, جةا ةري لة جَيبةجَي كردني ئةم ماددةية
ئةوةي لةبةر , كاتةكة كة تَيثةَري كردووة% 91ربووني بةشَيكي زؤر كاتي جَيبةجَي كردنةكة كة لة ماددةية بة تَيثة

بؤية من ثَيم واية ئةوان , تةنها سَي مانط و دة رؤ ي لةنووسينةوة دةستوور و دةنطاان لةسةر دةستوور, دةستنان داية
تا ئَيستا شتةكاني , وةرطرتن لة مةسةلةي كةركووكلةسةر هةَلوَيس  , كة كورد زؤر جاي نيية, دةنااةتَيكيان هةية

كة دةبَي  كورد فشاري , نووري دةكةم. بؤية من بةتوناي ثشتطريي ثَيشنيارةكاني د, ئَينة ياداش  و ط توطؤ بووة
ئةطةر هةيةةتي ئاسايي كردنةوةي بارودؤخي كةركووك لة , لةبةر ئةوةي ماوةكة زؤر كةم ماوة, حةديقي ثشان بااتن

لةبةر ئةوة ثَيويستة , ثَيم وا نيية ش  جاي بكرَية, بؤ سَي مانط و دة رؤ ي تر, يةوة دةس  بةكار بكاتبةيان
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بةَرَي ان , ثةرلةماني كوردستان و خةَلكي كوردستان و ديادةي سياسي كورد و كوتلةي كوردستان لة ثةرلةماني اَيرادي و
دةبَي  ئةو ثَيشنيارانةي كة ئَينة ثَيشكةشي , شةيي اَيرا ئةنااماني كورد لة ليذنةي نووسينةوةي دةستووري هةمي

, ثَيويستة مودابليةتي مةسةلةي كةركووك بؤ كورد ضارةنووسازو خةتي سوورة, زؤر بة جاي وةريان بطرن, دةكةين
بةالي كةمي لة ئَيستاوة دةس  بكرَي  بة هةَلثةساردني كاري ئةنااماني نووسينةوة ليذنةي دةستووري هةميشةيي 

 .زؤر سوثاس, اَيرا 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

 .فةرموو, كاك شكري نريؤوةيي, سوثاس بؤ جةناب 
 :بةَرَي  شكري صاحل نَيرؤوةيي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ة ب, سوثاسيان دةكةين, بة تَيرو تةسةلي لةسةر هةموو شتَيك باسيان كرد, بةَراس  برادةران بةو ئازاديية كة هةية

بةاَلم يةك دوو , تةسةوَري من لةبةر رؤشنايي موداخةالتي برادةران ثةرلةمان دةتواني هةنطاوي ئيجابي باش بنَي 
بؤ بةدةس  هَيناني , يةكَيك لةوانة بةَراس  كورد دةيان ساَلة لة خةبات و تَيكؤشان دابوو, روونكردةوةو ثَيشنيارم هةية

خاَلة , هةر وةخَ  كة م اوةزات و ئةوانة بوو, ي زؤر ط توطؤو م اوةزات بووةلةم ماوةيةدا تةبيع, مافة رةواكاني خؤي
بةاَلم كة طةيشتؤتة سةر خاَلة ئةساسيةكان كة مةسريي ميللةتي كوردي ثَي , سانةوييةكان بةبَي مةشاكل جَيبةجَي بووة

ئةطةر , وة ئةو خااَلنة جَيبةجَي بكةننةيان هَيشتو, اةرةبة زَر برايةكامنان بة حةديقةت خؤيان لَيكشاناؤتةوة و, بةناة
ي 00لة ئيت اديةي , بةحةديقةت ئةو بةدواخستنة زؤر جار بووة, ثةنايان بردووة بؤ بةدواخسة, هيضيان ثَينةما بَي 

هةتا , لةم بةدواخستنةدا, هةموو جارَي ميللةتي كورد زةرةري بينيوة و ئةوان دازاجنيان كردووة, ئازار و تا ئَيستا
ئةويش كة طةيشتنة , مةوزواَيكي زؤر طرنطة, ة مةوزواي كةركووك كة ئَيستا هةموومان باسي دةكةينطةيشتؤت
يان ضارةسةري مةوزواي كةركووك دواخرا بؤ , دوا خبرَي بؤ كاتَيكي تر 58داوايان كرد كةوا ماددةي , بنبةس 

من ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةو ليذنةية كة , خرائةمةش ئَيستا بة تةسةوَري من ئَينة طرفتاري ئةوةين كة دوا, وةختَيكي تر
زوو بَرياري لةسةر , بؤ ئَينةش مةوزواي ضارةنووس بؤ ميللةتي كورد ضي تر دوانةخرَين, ئَيستا دةستوور دادةنَي  و

, ئَينةش دي اع لةو برادةرانة دةكةين, دوو, ئةوة يةك, ضونكة دواخسة بة تةسةوَري من ضارةسةر نابن, بارَي باشرتة
, ضونكة ئةوانةي كة ضوون بؤ بةغاا, دي اايان لَياةكةين, بةرةنطَيكي تر, بةاَلم وةكو جةناب  فةرمووت, لة بةغاانة كة

بةَراس  ئةوانة نوَينةري حكومةتي , ي بؤ حكومةت ي بؤ ثةرلةمان, نوخبةي كاديرةكاني ئةح ابةكان ضوون بؤ بةغاا
بةاَلم دةبواية ئةوان , وردستان و لةطةَ  هةردوو حكومةتي كورستانبة تةنسيق لةطةَ  ثةرلةماني ك, كوردن لة بةغاا
بة حةديقةت ئةوةي كة خواس  و ويس  ميللةتي , ضونكة نوَينةري ميللةتي كوردن, بؤ ميللةتي كورد, ش  باشرت بكةن

منوونة يةكَيك , نةداوة وةكو ثَيويس  هةوَليان, هةَلوَيستيان سيس تر بووة, هةَلوَيستيان بةو رةنطة نةبووة, كورد بووة
دةبواية , بةاَلم فاياةي نةبوو, سوَينا خورا, بة حةديقةت راستة ضارةسةر كرا بؤ جاري دووةم, لةوانة سوَينا خواردنةكة

ضونكة جةا ةرميان بيين كة , دةبواية جاري يةكةم لةسةريان دةرباز نةبواية, ئةو سوَيناةي كة جاري دووةم خورايةوة
من ايالدةم ضيية؟ , كة ئةوان دانيع بن, ئةوانة هةموو حازر بوون, ة طوتي هةموو وةزيرةكاني كوردزؤر بةثَيكةنينةو

دةيةوَي نةك , جةا ةريش لة زَربرايةكامنانة, جا ئَينة زؤر طلةيي لة جةا ةري نةكةين, منيش وةكو ئةوان دانيعم
, وةكو بةاةرةب حيسابيان بكات, تة سةر اَيرا   وئةطةر بةوبَي دةيةوَي  هةولَيرو سلَيناني و دهؤكيش خبرَي, كةركووك

كة ويس  , بة حةديقةت هةَلوَيس  برادةرامنان لة بةغاا بةم رةنطة نةبوو, بةاَلم ئَينة دةبَي  طلةيي لة خؤمشان بكةين
ؤيان ماناوو زياتر خ, من داوا لة ثةرلةمان دةكةم كة وةكو ثَيشنيارَيك داوايان لَيبكرَي , و خواس  ميللةتي كورد بَي

ضونكة ئةو شوَينة بة هؤي خوَيين شةهياان و تةزحيةي برا , بري لة خؤيان نةكةن كة لةو شوَينةنة, بكةن
فكر , دةبَي  فكر لةو شوَينةي خؤيان نةكةن, طةلي ئَينة بةدةس  هاتووة, ئةم ثةرلةمانة و ئةم ميللةتة, ثَيشنةرطةكان و

بةرةئي من ئةو كاتة , ئةطةر ضارةسةري كَيشةكاني ميللةتي كورد كرا, نلة ضارةسةري كَيشةكاني ميللةتي كورد بكة
 .زؤر سوثاس, هةر ئةوةنام هةبوو, دةتوانن شوَيين باشرتيش داوا بكةن
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
, ن راستةكار دةكة, مةمجواةيةكيان زؤر لة ثش  كارن, بة حةديقةت ئةو برايانةي كة لةوَين, سوثاس بؤ جةناب 

يةاين ئَينة , دسنَيكيان هةر دةواميش ناكةن, وا نيية, ثةرلةمانتارةكان هةر هةمووي بَلَيني وةكو يةك كار دةكةن
يان بطؤَردرَين بةوانةي كة ليستةكاناا , لةبةر ئةوة داوايان لَياةكةين كة يان دةوام بكةن, موالحةزةي ئةوةمان كردووة

ئةوة , ثَيويستة لة ثش  كار بن, وةكو هيض كاتَيكي تر نيية, ةيةكي ضارةنووسسازةضونكة ئةم مةرحةلةية مةرحةل, هةن
لة , لةم الن, هةناَيكيان هةر لة ناوةوش نني, برا وةزيرةكان زؤري خةريكي كاري وزارةتن, سةد لةسةد دروستة

, ئاشكرا باسي ئةم مةوزواةي كردرَي دار مام جةال  زؤر بة , لةم مةرحةلةية دةبَي  ئاليةتَيك باؤزرَيتةوة, دةوروبةرن
كة ئَينة لةطةَ  هةردوو سةرؤك مام جةال  , موالحةزةي هةردوو مةكتةبي سياسي بكة, فوئاد معصوم باسي كرد. كاك د

بةاَلم لةطةَ  ئةوةش ئةو ط توطؤيانةي لةو ن مية , ئةوانيش ئةو موالحةزاتةيان هةبوو, و كاك مسعود دانيشتني
, هةمووي هَينراوةتةوة بؤ ئَيرة, دةرباز بَي  لةسةريان, يةاين ئين ايةكيان نةكردووة, كيان نةداوةهيض دةرارَي, دةكرَية

ليذنةي ياسايي لَيرة بَرياري , كة ئَيوةش بيكةن بكةوتة بةردةستان, ئةو ليذنةيةي كة ئَيستا ديراسةي ثَرؤ ةكة دةكات
 .فةرموو, كاك اباالردن ادا, ثةرلةماني كوردستان بةبَي, هيض بَريارَيك بةنيسبةتي ئايناة نادرَي, لَياةدرَي

 :رضابةَرَي  اباالردن ادا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 ديارة بةرنامةمان بؤ ئةم ثَرؤسةية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

 .فةرموو نازناز خان, ببورة يةك دةديقة نودتةيةكي ني امي هةية
 :ادربةَرَي  نازناز حمنا اباالق
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة شتَيكي مَيذوويية , كة طوتي هةموويان ئةو سوَيناةيان كة خوارد بة هةَلة خوارديان, لةسةر دسةكاني شكر نَيرؤيي
برهم صاحل و ئةوي تر كاك . يةك د, دوو كةس لةوانةي كة سوَينايان خوارد بة دروس  خوارديان, دةبَي  بيَلَيني
ئةوة ثَيويستة دةبَي  , كة ناوي اَيرادي فياراَلي يةكطرتوويان هَينا, سوَيناةكةيان بة دروس  خوَينا ,اباالباسط بوو
بةَراس  هةية , كة هةمووي لةوَي وةكو خؤتان بينيتان لةوَي هةموويان وةكو يةك ئيش ناكةن, راس  بكةينةوة
 .....جاريش ياخود هةناَي, زؤر فةاا  ترة, زؤر وشيار ترة, ئينتيباهي زياترة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
ئةو , بةنيسبةت ئةو برايانة كة هةموويان سوَيناةكةيان خوارد, ني امي نيية, ئةوة تةوزحية, ئةوة نودتةي ني امي نيية

, لَيوة نةهَينا ئةوانيش دةنطيان, بةاَلم دةنطيان نةهات و, بةرهةم و ئةو براي تر كة بة دروس  خوَينايان.دوو بةَرَي ة د
 .لةواني تر, وريا تر بوون, بةاَلم سوَيناةكةيان خوارد

 :رضا ادا اباالردن بةَرَي 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةم ثَيشنيارم بة خاَلَيكي دانوني كة ئةويش تةنها مةسةلةي , ديارة وتةكامن بة ضةنا ثَيشنيارَيك دةس  ثَياةكةم
بةَلكو ئةطةر تةماشاي دانوني دةوَلةتي اَيرادي بؤ دؤناغي , ي ابراهيم جةا ةري نييةتةنها وتةكان, نيية 58ماددةي 

كة دةَلَي  سَرينةوةي , ئةويش بةشَيكة لةدةستوورةكة, طواستنةوة بكةي لة ثَيشةكي لة ديباجةكة دةس  ثَياةكات
, يان بَيجطة لة حكومةتي ئينتقالي ,58ئاسةواري راطواسة و سةنانةوةي رةطةزنامة لةوَيوة دةس  ثَياةكات تا ماددةي 

بؤ سَرينةوةي ئاسةواري راطواسة و , دةَلَي  حكومةتي كاتي كاري جاي بكات, دا هاتووة6حكومةتي كاتي لة ماددةي 
خاَلي يةكةمان لة , كةواتة ئةم مةوزواة زؤر دوَلة, ئةويش لة مةرحةلةي ئةياد اةالوي بوو, سةنانةوةي رةطةزنامة

ثَيشنياري دووةمم ئَينة بتوانني لة , ئَينة حةدي رةخنةمان هةية, بة وردي و بة جاي, سةماننووسينةوةي ثَرؤ
ئةم مةجليسة , 58ئةم مةجليسة ثشتيوان بَي  بؤ ماددةي , لة هةموو نةتةوةكان, كةركووك مةجليسَيك دروس  بكةين
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بةرضاو رؤشن , بةرنامةي ثَي بَي , ةميشةرووبةَرووي دةبَيتةوة ه, ئةوةي روو دةكاتة كةركووك, رَيكخراوة بيانيةكان
خاَلَيكي ترمان دةستةي , بؤ ئةم دؤناغة كة ئَينة كامتان لةبةردةم نةماوة, ئيعالم ضَرؤ ثَر كةين, خاَلي سَييةمم, بَي 

ي ئةويش ئَينة لةسةر بنةما, بااَلي ضارةسةري موَلكايةتي زةوي وزار لة كةركووكاا رَي و شوَيين دانوني بطرَيتة بةر
, كة موالحةزةيةكة كة بة ثةلة ومت, خاَلَيكي ترم, جوطرايف مَيذوويي ئةو ليذنةية دةتوانَي  كاري باش بكات بؤمان

كة ناسراوة بة ميللةتَيكي خاوةن مةاري ةت , بةكار هَيناني هةناَي دةستةوا ة بؤ ئَينةي كورد, جةناب  مةشغو  بووي 
, كة دةس  ثَيبكةين لةوةوة كة رَيطةي دانوني كة ئةمَرؤ زماني رؤ ة يةاين, بةَراس  باش نيية بؤمان, و ئةخال 

بؤ , ئةوة بةَراس  ش  لَياةبَيتةوة, ساَ  داطري كردن0411كة زؤر ناوهَيناني تارخيي اةرةب , ئةمَرؤ ئةوانة بطرينة بةر
ثةرلةماني اَيرا   حاضم احلسين سةرؤكي, بؤ منوونة اةرةبيش هاتة ئةم مةجليسة, ميللةتي كورديش باش نيية

جا لةبةر ئةوة بةم شَيوةية ئَينة ناتوانني ئاماجنةكامنان جَيبةجَي , بةراس  هةَلوَيس  جواني هةبوو, دووجار هاتة ئَيرة
بةم شَيوةية بةرةو , دَلخؤش كردني جةماوةرةكةمان, ثتةوكردني ئيشي خؤمان, رَيكخستنةوةي ماَلي خؤمان, بكةين

 .ؤر سوثاسز, ئاماجنةكامنان دةضني
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت

بةاَلم خةَلكي باشيش , نةكراوة, يةاين ئينسان نابَي  بَلَي  هةرضي كراوة, هةناَي جار ئيشارةت بة تاريخ زةروورة
لةم , ردووةبةاَلم تاريخ زوَلني لَينان ك, كة ااديالنة بري دةكةنةوة, يةاين تةوافقَيك لةناو برا اةرةبةكامنان هةية, هةية

, جارَيكي تر زوَلنان لَيبكرَي , ئةطةر ضاومان لَيبوو ثَيشان ماناي واية ئينتي ار بكةين, سةر زةمينة زوَلني كردووة
هةوَليشنان نةداوة مافيان داطري , ئَينةي كورد هيض كاتَيك د ي برايةتي كورد واةرةب و هيض نةتةوةيةكي تر نةبووينة

ئةوةي , مرؤظ نابَي  لة حةديقةتةكان برتسَي, يةاين ئةوة واديعة, بةاَلم زوَلننان لَيكراوة ,زوَلنيان لَيبكةين, بكةين و
يان هةر , جا ي اةرةب بَي , دةبَي  ئيناني بةم حةدائيقانة هةبَي , بةجياييةت و بة بريَيكي باش بريي لَيبكاتةوة

 .فةرموو, كاك ئارام رسو , كةسَيكي تر بَي 
 :نابةَرَي  ئارام رسو  مام

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم ئةوةي تةنها من ثَيم خؤشة لَيرة , بةشَيكي زؤر لة خوشكان و برايان ئاما ةيان بة بةشي زؤري خاَلة طرنطةكان دا

بَرياري ئةوةي , ي دةستووري كاتي كة كؤي دةنطي لةسةر دراوة و58خاَلَيكي طرنطي ماددةي , تةئكياي لَيبكةمةوة
بضَيتة , بةو حاَلةتي دواي جَيبةجَي كردني, راطةياناني دةستووري هةميشةيي جَيبةجَي بكرَي و لةسةرة كة ثَيش

ئاشكراية هةم ابراهيم جةا ةري و خةَلكي تريش لة شوظَين مي اةرةبيش ئةو راستية , دةستووري هةميشةييةوة
بؤ ئةوةي بة هةر شَيوةيةك كة بؤيان , ةنبؤية بةردةوام لة هةوَلي ئةوة دان كة موماتةلة لةسةر ئةم بةناة بك, دةزانن

بؤية , بكرَي هةوَلي ئةوة باةن ئةو ماددةية دوا خبرَي  و بة هيض خاَ  و بةناَيك نةضَيتة ناو دةستووري هةميشةييةوة
كة ثَيويستة بَريارَيكي راشكاوانةي ئاشكراو بة ثةلة , واتة بة ئةركي خؤماني دةزامن, بة ئةركي ثةرلةماني كوردستان

كة , دووةم ببَيتة بَرياري سةرجةم خةَلكي كوردستان و, بؤ ثشتيواني كردن لة سةركردايةتي سياسينان و, يةكةم, ارَي ب
ثَيش  58من ثَيم واية دةبَي  بَريارةكةمان بري  بَي  لةوةي كة دةبَي  ماددةي , ئَينة لَيرة نوَينةرايةتيان دةكةين

ثَيويستة لةم حاَلةتةدا خةَلكي كوردستان يان , ئةطةر نا, جَيبةجَي كرا بَيراطةياناني رةشنووسي دةستووري هةميشةيي 
يان مةرجي ئةوةيان هةبَي  لة حاَلةتي دواي جَيبةجَي كردني , بةشااري نةكةن لة ثَرؤسةي دةنطااني دةستوورةكة

, كوردستانيةتي كةركووك وواتة بةمةش , لة نَيو دةستوورة هةميشةييةكةدا بةراشكاوي ئاما ةي ثَيكرا بَي  58ماددةي 
 .سةرجةم ناوضة تةاريب كراوةكاني تر زامن دةكةين

دةبَي  ئةمَرؤ هةموومان ببينة ثَيشنةرطةي , ئَينة شؤَرشَيكي ضواردة ساَلينان ثَيشكةش بة كةركووك كرد, بةَرَي ان
 .زؤر سوثاس, كة بارزاني نةمر ناوي لَيناوة دَلي كوردستان, طةَرانةوةي كوردستانيةتي ئةم شارةي

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن بةوةكالةت
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دواي , ضةنا برادةرَيك ماون, بة حةديقةت ئَينة ئةم مةوزواة زؤر بة تَيروتةسةلي باس كرا, سوثاس بؤ جةنابتان
 بؤ شَيوازي كاركردن بؤ مةسائيلي, ضونكة دةمانةوَي  بَريارَيك وةربطرين, بةاَلم نةَرؤن, ئةمان ئيسراحةتَيك دةكةين

 .كاك ئيحسان اةباوَلاَل فةرموو, زؤر سوثاس, ضارةنووسي كوردستان
 :بةَرَي  احسان اباا  داسم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كاتي خؤي سةركردايةتي شؤَرش ئةيلوو  , راس  ئينسان سةير دةبيين لةو دؤناغة موشكيلةي كةركووك ئاَلؤزترة
ئةمَرؤ لة بةغاا , ين دةكرد لة ثَيناوي كةركووك زؤر ش  بةدةستةوة هةبووموفاوةزةي لةطةَ  ر َينَيكي ديكتاتؤري شؤظَي

ئةوجا هةس  دةكةي  ئةو موشكيلةية زؤر , هةموو موئةسةساتي حكومةت رؤلي كوردي تَياا رؤلَيكي سةرةكيية
, قالييةنة جةاةفةري و حكومةتي ئينتي, بةَرةئي من موشكيلةي مة نة اةالوي و حكومةتي موئةدةتة و, مواةدةدة

طوري ئيت ادي و ش  وا ئةوانة , كاتَيك كة هةرَيني كوردستان بة اَيرا  ئيلحا  كرا بة دةرارَيكي ئينطلي ي بوو
ئةمريكا ئةطةر , اَيرا  دةطرترا لة اليةن ئةمريكيةكان, ئةمَرؤش اَيرا  سةروةري خؤي نةطةَراناةوة, هةموويان بوون

ئَينة دووةتي خؤ سياسي لة , ئَينة كو دةَلَيني دووةت ايلةت دةبَرية, دةكاتن حةز بكاتن زوو كَيشةكاني ئَينة ضارةسةر
, ئَينةش وةكو ميللةتَيكي رزطارخيواز مافنان هةية بةكاري بَينني, لةوَيش دوواتي اةسكةري خؤمان هةية, بةغاا هةية

بةس ئَينة ئَيستا , و بة اةرةب كراوة ئةوةي داطري كراوة لة الي اَيراديةكان, بؤ طةَرانانةوةي هةموو ناوضةكاني خؤمان
بةس ئَيستا ضي هَي ي , لةبةر اةرةبةكان و كة هَي يان هةية؟ راستة شؤفينيةتن, لةبةر كوَي ناتوانني ئةم ئيشة بكةين

كة كاتي خؤي طوتي نابَي  بضنة ناو مووسَل و ناو , يان لةبةر ئةمريكيةكان, اةسكةري لةبةر دةس  اةرةبةكاناا نيية
, ئةطةر ئةمريكيةكان دانع بنب و دايل بنب, كةواتة بةَلَيين من زؤربةي زؤري لةبةر دةس  ئةمريكاية, كةركووكخودي 

ئةو كاتة كَي ئَينة , دةتوانني بضينة ناو كةركووك, ئَيستاش ئَينة تةزاهور بكةين بة جةماوةري خؤمان, ئةو كاتة
 .بوو دةردةكاتن؟ ثَيش ساَلَيك لة ن يك دهؤك موجةاَيكي لَي

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بؤية باشرت واية تةركي  بكةينة سةر , ضونكة دةبينم ئةناامان زؤر هيالكن و دةردةضن, تكاية وةرة ناو مةوزواةكة

 .مةوزواةكة
 :بةَرَي  احسان اباا  داسم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هاتن خةلكي ئَينة لةناو ئةو , ئَيوة هةرَيني كوردستانةطوتيان وةَلاَل سنووري , كاتَي ئَينة ضووينة ناو موجةمةاةكة
, ئَيستا زؤر ش  بة رَيطاي ئةمريكا بة ئَينة دةطةيةنن, نةك اةرةبةكان, ئةمريكيةكان هاتن, موجةمةاةية دةرخس 

ة ئةوجا ل, لةبةر ئةوة بة رةئي من ئةطةر برادةران ئَينة ئةوة نةبوون مومةسيلي ئَينة لة سةرؤك كؤمارةوة بطرة
بةثَيي , جَيطري سةرؤك حكومةت و جَيطري ثةرلةمان و ئةنااماني ئَينة و لة وةزيرةكان هةموويان لةوَينة

, با ئةم ئيشة بكةن و بةرنامةكة جَي بةجَي بكةن, بةرنامةيةكي ئينتيخابي بوونة نوَينةري ئةم طةلة و رؤيشتنة ئةوَي
لةبةر ئةوةي بةم مةوزواةي ئَيستا زؤر ش  , ي فائياةي تَياايةمانةوةي ئةوانة لةوَي , ئةطةر نةتوانن ئةو ئيشة بكةن

لةدواي ئةوة دةراري , دانوني ئياارةي دةوَلةت( 58)لةوانةية مةسةلةن بؤ داكؤكي كردن لة ماددةي , هةية ئَينة بيكةين
نة لةوَينة دةبَي  ئةوانةي ئَي, داكؤكي ئةم مةسةالنة بكةن( 6)ئَينةي خؤمان لة ثةرلةماني كوردستان دةراري  مارة 

ئةطةر ئةو موئةسةسةي كة مةسةوولن , ئةطةر نةكةن با دةرارةكة تةهايايشي لةطةَ  بَي , هةوَ  باةن ئةم ئيشة بكةن
بؤ ئةوةي زةختَيك , يةاين موزةكةرةيةكي ئيحتيجاجي بَي , ئَينة سةحيب دةكةين, لة ئيشةكة جَي بةجيَي نةكةن

ئةطةر نا هةتا ئةطةر , دةتوانني لة دواي ئةوة هةوَلَيكي تر باةين بةشَيوةيةكي تازة, ئةطةر ئةو جارةش نةكرا, بكةينةوة
ئَينة , شؤَرمشان كردووة لة ثَيناوي رزطار كردني كوردستان بةردةوام دةبني, ثَيويس  بَية هةوَلَيكي اةسكةري باةين

 .زؤر سوثاس, ئَيستا هَي مان باشرتة لة ئةواني ديكة
 :ومةنئةجنسةرؤكي  بةَرَي 
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بة وجودي ئةمريكا دانونَيك , تةسلينيش نابَي , خؤ كورد تةسليم نةبووةو, برا ئَينة وةكو كورد, سوثاس بؤ جةناب 
ئةمة , ئةمة ئةساسَيكة بؤ نووسينةوةي دةستوور, دانوني ئياارةي دةوَلةت زؤر زؤر ش  طرنط و باشي تياية, دانراوة

ئةوةي بة , هةناَيك تةاايالت ئةوانةي كة موةدةتة نابَي  مبَينَية, ايالتلةطةَ  تةا, دةبَي  بَرواتةوة بؤ دةستوور
, مومةسيلي ئَيوةية, ئةوة وةفاةي بةغاا ناتيقي ئَيوةية, نةك ئةو وةفا و بةغاا, باشرتي دةزانن ئَيوة ئي افةي دةكةن

, ةي ي خؤيان دةرار باةنيةاين نةك خؤيان دةضن بة ك, بؤ ئةوةي هةمووي تةسبي  بكةن, ئةوان لةوَي ئيش دةكةن
ئةوة ئةو , يةاين مةسةلةن سَي موحافةزة لةسةر دةستووري اَيرا  موافيق نةبَية, ئةمة زؤر ش  باشي تياية

هةناَيك ش  كة ئيتي ادنان , دوايَي دةبَي  تةاامو  لةطةَ  واديع بكةين, ئيبتاَ  دةبَية, دةستوورة جَيي خؤي نابينَية
تؤ دةبَي  ثابةناي ئةمة بَي  و ئةم , ئَيستا بَرؤي بة زؤر داطريي بكةي دةرت دةكةن, سا دانراوةبؤتة يا, لةسةر كردووة

كة كةس ناَلَي  اَيرادي فياراَلي , دوايَي لة جَيطةيةك باس كرا, دانونة جَي بةجَي بكةي  بةشَيوةيةكي دميوكراسيانة
يةاين هةناَيك ش  , ادَيكي ئيتحادي فياراَلي تةااودييةكة اَيرا  اَير, ماددةي ضوار تةسبي  بووة, هةر كورد دةَلَي 

ش  , ئةو ماددانةي ضارةساز بؤ ميللةتي ئَينة بة كوردستان جوان باش بريي لَي بكةينةوة, هةناَيك ش  ماوة, كراوة
, طةز بَيتةوةئةوانةي كة تةسبي  كراوةو باش دةبينني نةهَيَلني ثاش, ئينجا داوا بكةين ئي افة بكرَية, باشرتتان هةية

 .فةرموو كاك سامل, يةاين ئَينة موختةسةري موفياة
 :سامل حمنا الي بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ي , بةري ئيستي تاي سةر دةستوورَي اَيرادي بَيتة كرن, رةئيا من ئةطةر ماددةي ثةجناو هةش  بة كاملي تةتبيق نةبَي 
رةئيا من , ئينجا بؤ هةناَي ئةم رةف  نةكةين, وورَي اَيرا  بكةينئةم رةف ة دةست, ثَي نةظ  ئةمة رةف  بكةين

ثَيويستة تةتبيقا ماددةي ثةجناو , ليذنةيةك لة ثةرلةمانَي ئَينة لةطةَ  ثةرلةمانَي اَيرادَي سةد َيكي زةمين بَيتة دانان
ئةطةر ئةو اةرةبَي هينايةتة فةدةرةيةك زياتر بوو مةسةلةن , ئةطةر تةتبيقا ماددةي ثةجناو هةش  بوو, هةش  ببَية

دانونةن و , ئيستي تا زةرووري بوو بَيتة كرن, لَيرة ي ايالج نةبوون  ي لَيرة بنب و, كةركووكَي بؤ دةساا تةارييَب
 .زؤر سوثاس, شةراةن حةدي ئةو اةرةبانة نينة دةنطَي خؤ لة ئيستي تا باةن

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

يةاين ئةوة هةر شتَيك , لةوَي بَي  وةَلاَل دةنط دةداتن, نابَي  لةوَي مبينَين بةس تةاريب, بؤ جةناب  سوثاس
اارةب لةناو كةركووك بَية , ضونكة ئَينة خؤمان دةزانني لة زؤر جَيطا حاود بؤ شتَيكي اام دابنَية زةدةتة, ناخواتن

بؤية اةرةبي تةاريب دةبَي  , ر دةداتيةاين ضي بكةين وةَلاَل دةنط هة, بيةوَي  تةاريب بكات, د ي تؤ بَي  و, و
 .كاك جةما  فةرموو, بَروات

 :مجا  حمنا داسم بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

من , لةوانةية جياواز بَي  لةطةَ  ئةو شتانةي كة هاورَيكامن باسيان كرد, لةَراستياا ئةوةي كة من دةمةوَي  بيَلَيم
دةبَي  ديراسةي هةموو ئةو , دةتةن بتةوَي موشكيلةيةك ضارةسةر بكةي بةس اا, نامةوَي ئةوانة دووثات بكةمةوة

يان لةطةَ  بةَرَي  , ئَينة موشكيلةمان تةنها لةطةَ  اةرةب نيية, تةرةفانة بكةي  لة دةوروبةري ئةو موشكيلةية
ةسة و ئَيستا ئَينة ئةو خةَلكةي كة هاتوون و كاربةد, ئَينة موشكيلةمان لةطةَ  حولةفا هةية, جةاةفةري نيية
يان طةَرانةوةي , دةبَي  ب انني بريو بؤضوونةكانيان ضؤنة؟ ي لةسةر ئةو اةرةبانةي كة هاتوون, دةسةاَلتيان هةية

ليذنةي , من بة حوكني ئةوةي كة بة سةدان ليذنةم ديوة, يان طةَرانةوةي وةحااتي ئيااري بؤ سةر كةركووك, كوردةكان
ليذنةي مةدةني كة هاتوونةتة كوردستان و لةسةر ئةم مةسةلةية دسةمان , ئةمين ليذنةي, ليذنةي دةستووري, ياسايي

, كة اةرةب دةربكرَي  و كورد بطةَرَيتةوة, جارَي ئةمريكيةكان بة هيض شَيوةيةك ناضَي  بة مَيشكياناا. لةطةَ  كردن و
  خةَلكَيك كة دةردةكرَي  دَيتة ئةمريكا دةَلَي, منوونة لةسةر خؤيان دَينم, ضونكة ئةوان دةنااةتيان واية خةَلك ئازادة

بة حةوت ساَ  حةدي ئةوةي هةية كة ببَيتة ئةناامي , بة ضوار ساَ  دةبَي  بة مواتن, بة دوو ساَ  كارتي دةدةييَن
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, لةبةر ئةوة ضؤن خةَلكَيك سي ساَ , بة دة ساَ  حةدي ئةوةي هةية كة خؤي هةَلبذَيرَي  بؤ سةرؤكي كؤمار, ثةرلةمان
ضؤن دةري , سي ساَ  لة مةنتيقةي ئَينة لة دايك بوو بَي , يان لةوَي لة دايك بوو بَي  و, ل ساَ  هاتبَي  ويان ض
بةنيسبةت طةَرانةوةي وةحاةي ئيااري زؤر بة , ئةمان وجهةت نةزةريان ئةمةية بةرامبةر بة اةرةبةكان, دةكةين

و االةم بةثَيي ثَيويس  وةحاةي ئيااري جيا دةكرَيتةوة لة ئاساني ئةوان ثَي  دةَلَين ئةمة شتَيكي مةانوليية لة هةمو
مةفروزة ئَينة ش  , ئةو بَريارةي ثةجناو هةش  كاَ  و كرضة, ئَينة ئةو دةرارةي كة دةس  نيشامنان كردووة, شارَيك

اَ  حاصالتي خةَلكي ضةمضةم, كة باسي خةَلكي ضةمضةماَ  دةكرَي , ئينساني و ش  ثَيويس   يان خبةينة ئةو دةرارة
ئاسانرتة بيبات لة , لةباتي ئةوةي حاصيالتي زرااي بطةيةنَيتة سلَيناني كة ماوةيةكي زياتري دةوَي , زرااي هةية

يةاين ديراسةيةكنان بؤ ئةو ثَيويستيانةي كة , بتوانَي  لة كةركووك ئيش وكارةكاني خؤي بكات, كةركووك بي رؤشَي 
خةَلكي , اادات و تةدالياي كورديية, خةَلكَيكي ك ري لوغةتةكةي كورديية, خةَلكي لة دةوروبةري كةركووك هةبَي 

هةناَي , لةوةي كة بضَي  لة بةغاا شتةكان ب رؤشَي , كوردستانة ئاسانرتة لةوةي لةطةَ  خةَلكي كةركووك مامةَلة بكات
بؤ ئةوةي دةنااةت بة , بنةما بكةينة, ش  واديعي و مةدةني كة ايالدةي بة وةزاي  ياني مرؤظ و كةسَيتيةوة هةبَي 

مةمجواةيةك , زؤر تةبيعيية زؤر وياليةت هةية لةسةر حاودةكةي هيض شارَيكي طةورة نيية, ئةمريكيةكان بكةين
, ئةو دَيهات و ئة شارة بضكؤالنة دةبةسة بة وياليةتَيكي ترةوة, رؤ انة ئةو تةاايالنة دةكةن, دَيهات هةية لة ئةمريكا

ئَينة , بةاَلم زةمينةمان لة دةس  داوة, ئَينة مافَيكي شةراينان هةية, رةكانيان بة رَيكوثَيكي بَرواتبؤ ئةوةي ئيش و كا
ضونكة هةموو االةم  لَي , لةبةر ئةوةي كةركووك ناخةنةوة سةر كوردستان, ئَيستا ناتوانني بَلَيني شةَر دةكةين

سي ضي دةكةي؟ باسي كورد و كوردستان دةكةي؟ سةرؤكي تؤ با, دةَلَي  سةرؤكي حكومةتي اَيرادي كوردة, هةَلاةستَي 
زةمينةي ضينان هةية؟ , لةبةر ئةوة زةمينةيةكنان نيية ئَينة دةنااةت بة خةَلك بكةين, هةموو اَيرا  كوردة

ئةوة ببَي  بة , ليذنةيةك ديراسةيةكي وردي ئةو مةناتيقانة بكات, زةمينةي واديعي و  يان و مايف كةسَيتينان هةية
تةنانةت ئةطةر بضَيتة بةردةمي نةتةوة , يان بة خةَلكَيكي تر بَينني, اس كة دةنااةت بة ئةمريكيةكانئةس

نةك لةبةر ئةوةي شتَيك , بؤ ئةوةي دةنااةت بةو خةَلكة بكةي, مةفروزة ئةو شتانة ب اني باسي بكةي, يةكطرتووةكان
ك خاَ  زؤر طرنطة حاليةن وةزاي ئَينة زؤر خراثة بةَرَي  ية/ دووةم, ئةوان طوَي نادةنة ئةوة, كة ئَينة ثَينان ناخؤشة

لةم رؤ انة موئتةمةرَيكي , بةاَلم وةزاي زؤر نالةبارة, هاتووة اَيرادي رزطار كردووة, سةرؤك بؤش ئةم كارةي كردووةو
, خراثةماناي واية وةزاي , مليؤن خةَلك سةيري كردووة( 22), مليؤن( 332)موئتةمةري تةلةف يؤني لة , طرتووة

, كةسيان تا ئَيستا لة سةربازةكانيان كو راوة( 0711)سةبةبةكة ضيية؟ سةبةبةكة ئةوةية كة , وةزاي تةواو نيية
بةاَلم ئايا هةتا , ئةم دةَلَي  دةينَيرَين هةتاكو ثَيويس  بَي , ئةوة دةبو  ناكات, خةَلكي ئةمريكي ئةوةيان ثَي باش نيية

دميوكراتيةكان نةواة وجهة نةزةرَيكي , يان سبةينَيكة ئينتيخاباتَيكي تر دةكرَيتةوة, سةر دةتوانَي  ئةو دةرارة باات
شةش مانطي , كة دةستوور دواخبرَي , لةبةر ئةوة مةسةلةي هةَلبذاردن كة زؤر لة برادةران باسي دةكةن, تريان هةية

ةي دةراري ثةجناو هةشتيان ئين ا كرد؟ ئةوان بؤضي هاتن مةسةل, دةسةاَلتَيكي تر هةية, ئةمة بةدةس  ئَينة نيية, تر
كة توانيان هةَلبذاردن بكةن لة , لةبةر ئةوةي كة شتَيك ثيشاني ميللةتي ئةمريكي باةن, ئةمريكيةكان و بةريتانيةكان

ئةمةش دةستكةوتَيكي طةورةية , اَيرا  و حكومةتي اَيرادي و ثةرلةماني اَيرادي و ثةرلةماني كوردستان بَيننة كايةوة
, ئَيستاش دةستوورةكة لةكاتي خؤياا دةبَي , كة بتوانَي  لةناو موجتةمةاي ئةمريكي دسةي لةسةر بكات, وشبؤ ب

ئةطةر تاخريي بكةن ميللةتي ئةوَي لَييان دةبو  , ضونكة تاخريي ناكةن, هةَلبذاردني تريش لة كاتي خؤياا دةبَيذ 
ئةم مةوزواة كة , ثَيشنيارم ئةوةية ليذنةيةك دروس  بكرَي لةبةر ئةوة من , بةاَلم دةبَي  دياريةكيان هةبَي , ناكات

, ئينساني, طةَرانةوةي ئةو ناوضانةي كة دابَراون لة كةركووك لةسةر بنةمايةكي واديعي, مةوزواَيكي زؤر طرنطة
ئةوة داوا ئةو خااَلنة بكرَي  بة ئةساس لةسةر ئةو بنةمايانة , تةربةويش ديراسة بكرَي , تةناروس , زرااي, جوطرايف
يةك تَيبينيشم هةية لةسةر وتةي برادةرَيك ئةوةي كة مةفروزة , كة ئةو ناوضانة بطةَرَينةوة سةر كوردستان, بكرَي 

كةسايةتي دةوري تيا , ثةرلةمان دةوري تيا بينيو, لة هةموو االةم دةستوور كة دانراوة. دةستوور لة ثةرلةمان دابنرَي 
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نةك , خةَلكي رؤشنبري و ياساناسان دةوريان تيا بينيو بؤ داَرشتين دةستوور, يا بينيوكةسايةتي ئاييين دةوري ت, بينيو
 .زؤر سوثاس, هةر ئةنااماني ثةرلةمان

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

, ثةرلةمان دةبَي  ئيتي ادي لةسةر بكات, لة ئةخريةوة بؤ داَرشتين دةستوور هةر دَيتةوة ثةرلةمان, بؤ جةناب  سوثاس
بةنيسبةت ماددةي ثةجناو هةش  لة دانوني ئياارةي , لة ثةرلةمان ئيقرار دةكرَي , تم ثرؤ ةكة ئامادة دةكةنمن لةطةَل

ماددةي ثةجناو , يةاين خؤيان دةوريان هةبوو لةكاتي مةجليسي حوكم, ئةمريكيةكان خؤيان داياننا, دةوَلةي اَيرا 
اةرةبي تةاريب , كة ئَيستا دةَلَية مةسائيل فةردة, تةوةكة اةرةبي تةاريب دةبَي  بَروا, هةش  ئةوان باسيان كرد

ئَينةي كورد , ايقاب بكرَي , دانونيةن دةبَي  مةحكوم بكرَي , دةوليةن, بةشاار بووة لة جينؤسايا د  بة ميللةتةكةت
يعي هاتبَي  لَيرة لةبةر ئةوة فةردي هةية لةطةَ  يةكَيك بةتةب, بَلَيني لَيي خؤش بووينةو بَرواتةوة هاوكاريشي بكرَي 

, ضونكة تؤ اارةبي, لة هةولَير ئةطةر اةرةبَيك هةبَي  كةس نةضووة بَلَي  بَرؤ, لة سلَيناني, ئَيستا لة زاخؤ,  يا بَي 
ئةمانة , خةَلكي تؤي كوشتووة, تةاةداي لة تؤ كردووة, بةاَلم ئةمة هاتووة خاكي تؤي داطري كردووة, ئيشي خؤي دةكاتن

لةبةر ئةوة مومكني نيية , كاري ئريهابي دةكات, بة ئةفكاري بةاسي تةربيةت دراوة, مناَلةكةشي, نموجرمي, تاوانبارن
ئةنااماني , ئينطلي يش موافةدةتي كردووة, ئةمريكاش موافةدةتي كردووة, اةرةبي تةاريب لة كوردستان مبَينَي 

, كةم تةرخةميةكة خؤمانني, بكرَي  ئةجنومةني حوكم لة اريا  هةمووي لةسةر ئةو دانونةن دةبَي  جَي بةجَي
ئَينة دةبَي  جوان و رَيكوثَيك خؤمان و جةماوةر و دااياة و ديادة و , نةخيةينة ملي ئينطلي , نةخيةينة ملي ئةمريكا

مةسةلةي , تةمبةَ  بني وةَلاَل ش  تريشنان بةسةر دَي , هةموو مومكينة تةتبيق بَي , هةموو ح بةكان كار بكةين
ئريهاب ثةياا , ئةمة مةسةلةيةكي سياسيية ضارةسةر نةكرَي , ئةمة ئينساني نيية, نساني باس بكةينزرااي و ئي

, نة بةدسةي ثةرلةمان دةكةن, نة بةدسةي يةكَي  و, نة بةدسةي ثارتي و, طروث و تريؤريس  ثةياا دةبَي , دةبَي 
ئةمة مةسَلةحةتي اةرةبي تةاريبيشة , ةبَي ئةوجا ئةويش دَية حةربي ئةهلي دروس  د, مةزبةحة دةكات لةو شارة

نة بة اليةنة , نة بةو ثةرلةمانة, ئةوجا نة بة ئَينة, بؤ ئةوةي بة سةالمةتي مبَينَية, نابَي  لةوَي مبَينَية, بَرواتةوة
, ةيةئيال لة وةخ  خؤي من لةطةَ  بووم لةو خاَل, بةنيسبةت دانوني شةش مانطي تر, سياسييةكان كؤنرتؤ  ناكرَي 

دةتوانني شةش , لة حاَلةتَيك ئةطةر ئيجنااَيك لة ديادةو ثةرلةمان ثةياا ببَي , ضونكة لة دانوني ئَينة وةخ  داوة
ئةوةي كورديش لة دةستووري اَيرا  , ئَينة لةطةَ  تةئجيل نني لة وةخ  خؤي بكرَي  باشة, مانط تةئجيلي بكةين

حةدي داواي ئةجتيل , بةاَلم لة حاَلةتَيك اةردةلةي كةوتَي بةثَيي دانون, ئةوة باشة, تةسبي  بكرَي  و كاري بؤ بكةن
خؤ هةموو نابنة ئةناام , ليذنةيةك دروس  بكرَي  لة هةموو جَيطايةك بؤ هةموو شتَيك, بكرَي  بؤ ماوةي شةش مانط

  خةَلكي ثسثؤَر لة دةبَي, ئةطةر ئَينة هةموومان ببينة هةموو ليذنةيةك هيض ئيشي ترمان ثَي ناكرَي , ثةرلةمان
ثرؤ ةكة حازر دةكةن دةخيةنة , ئةوانة دَين ليذنةكان تةشكيل دةكةن, مةجالي دانون, مةجالي جوطرافيا, مةجالي تاريخ

هةم , داواي لَيبووردنيش دةكةم, كة كاك شَيروان حةياةريية, يةك برادةر ماوة, دَين لَيرة ئيقراري دةكرَية, بةر دةس 
 .زؤر سوثاس, هةم خستومانة ئاخري كةسةوة ,لة ليذنةي ياسايةو

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 :تةنها بة مورةكةزي دوو سَي موالحةزةم هةية, من نابَي  زؤر دسة بكةم
ةشَيوةيةكي ب, زؤر بة مةنتقي و, زؤر بة مةاقولي, زؤر بة واديعي, يةكةميان ئَينة دةبَي  مةوزواةكة زؤر بة هَيننانة

مةوزواَيكة تايبةمتةناي خؤي , ضونكة مةوزواي كةركووك, ئةمة يةك, حةزاري و دانوني بضينة دووي ئةو مةسةلةية
ئةو كارةساتانةي , بةدرَيذايي خةباتي طةلي كورد و, ئَينة مةوزواي كةركووكنان بة هةَلواسراوي بةجَي هَيشتووة, هةيةو

, بؤية دةبَي  زؤر بة حةزةر ئَينة تةاامو  لةطةَ  ئةو مةسةلةية بكةين, بووة بةسةر ئَينةش هاتووة لة سةر كةركووك
 .ئةوة يةك
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ماددة ثةجناو , بة ثةرلةمان و بة ديادةي سياسي خؤمان, ئَينة تةمةسوكنان بة ماددةي ثةجناو هةش  كردووة/ هي دوو
كة تةمسيلي زياتر , دةراريان لةسةر داوةئةناامي ئةجنومةني حوكم ( 25), هةش  لة دانوني ئياارةي دةوَلةت هاتووةو

يان تةجاوز كردن لةسةري بةنيسبةت , ئةو تةهنيش كردني ماددةي ثةجناو هةش , ي طةالني اَيرا  دةكات%(81)لة 
ئةوةش , دةبَي  سَي لةسةر ضواري جةمعيةي وةتةني موافةدةت بكات زائياةن ئيجنااي هةيةةي ريةاسي, دانونةكةوة

ئةمة , ماناي واية ئَينة دةبَي  دةرار لةسةر ضارةنووسي خؤمان باةين, ة طةيشتينة ئةو خةتة سوورةكةي ئَين, مةحاَلة
 .دوو
ئةطةر , دةبَي  مةسةلةي كةركووك ضارةسةر بكرَي  و, من لةطةَ  ئةوة دام ثَيش ئةوةي دةستوور بنووسرَي / سَي

ئينجا , مةسةلةي كةركووك ضارةسةر بكرَي  ,من لةطةَ  ئةوةم كة شةش مانط تةئجيل بكرَي , ضارةسةر نةكرَي 
 .داخيلي دةستووري دائيني بكرَي 

ئةم مةسةلةية زؤر , نةك بة موزةكةَرةيةك و بة ياداش  و ئةو شتانة, من لةطةَ  ئةوة دام ثةرلةماني كوردستان/ ضوار
ئةو دةسةاَلتةي بة ثةرلةمان دراوة لة  من لةطةَ  ئةوة دام بَريارَيك وةربطريَي  بةثَيي, لةوة بةرزتر و طةورةترة بةَراس 

لةسةر , دةرضووة 05/0ة لة (61)كة رةدني , ماددة ثةجناو هةش  زائياةن ئةو دةرارةي كة لة ثةرلةمان دةرضووة
كة ضارةنووسي طةلي , بطةينة بَريارَيك بة ئيعتباَري ئةوةي ثةرلةمان دةسةاَلتي ئةوةي هةية, رؤشنايي ئةو دوو دةرارة

 .لةطةَ  رَي ماناا, بكات كورد دياري
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .ئةطةر جةنابيش  كةرةم بكةي, نازامن ناوي الي ئَينة نيية, يةك برادةر موالحةزةي هةية, زؤر سوثاس بؤ جةناب 
 :دلَير حمنا شريف بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

بةَراس  ثَيشنيار , دلَير. ناوي من كةوتة بةري د, ر هةيةلةبةر ئةوةي ديارة دوو دلَي, من ناوم نووسي بوو بةَراس 
ضونكة من هةس  , زةرووري واية ثاش دوو سةاات هةناَيك ئيسراحةت بكةين, دةكةم ثَيش ئةوةي بضنة سةر مةوزوع

ةيكةم هةس  دةكةم بة حاَلةتَيك د, ئَيستا من ئةو دسانةي كة دةشيكةم, دةكةم هيالكةتيةكي زؤر لةناو برادةران هةية
باشرت واية , بةهةر حاَ  من ثَيم واية ماددةي ثةجناو هةش , لةوةية تَيطةيشة و طوَي طرتنيشي لَي موناسيب نةبَي 

ضونكة بةَراس  ماددةكة فراوانرتة بؤ ئةوةي كة , ئَينة تةنها لة ضوارضَيوةي مةسةلةي كةركووك سةيري نةكةين
ونكة ماددةي ثةجناو هةش  تةابريَيكي سياسيية بةر لةوةي تةنها ض, سنووري هةرَيني كوردستاني تيا دةطرَيتةوة

بؤ خؤي ماددةي ثةجناو هةش  يةكَيكة لة مةسةلة طرنطةكاني ناو ياساي كاتي بةَرَيوةبردني , ماددةيةكي دانوني بَي 
اناني دةستووري كة تةبيعةتي دةستووري هةية تا كاتي د, كة ئةويش لةم كاتةدا ياساي سةرةكيية و, دةوَلةتي اَيرادي

بؤية ئةو ماددةية من بة دةنااةمت ئةوةناةي تةبيعةتَيكي سياسية و ثةيوةناي هةية بة تَيروانيين كورد و , هةميشةيي
زؤر ثَيم , كة دياري كردني سنووري هةرَيني كوردستانة, داواكارييةكاني كورد لة ضوارضَيوةي دةوَلةتي اَيرادي فياراَ 

ئةم دةوَلةتة دةوَلةتَيكي , كة بةناو ئةوة كراوة, بةتايبةتي كة ئَينة دةزانني لةناو ياسايةكة ,واية ثةيوةناي بةوة هةية
ئةو هةرَينة , دةبَي  تةوزيعي دةسةاَلت بة طةلي ناوةنا و هةرَينةكاناا هةبَي , ئةويش ئةطةر فياراَلي بَي , فياراَلية

بةَلكو سياسي و دانوني , دانوني نيية بة تةنيا, َيكي سياسييةثَيم واية ئةو سنوورة تةنها سنوور, كة هةرَيني كوردستانة
ئةوةناةي كة , لةبةر ئةوة بةَراس  ئةو ماددةية زؤرتر مةسةلةيةكي سياسيية, و كؤمةَلَي ش  تريش شةمل دةكات

دانونةكة , وةراستة لة رووي دانونييةوة خؤي تةبيعةتي ماددةكة زؤر ئيلتي امي تيا دروس  كرا, ماددةيةكي دانوني بَي 
بةاَلم ماددةي ثةجناو هةش  دوو جار , هةر هةمووي بة ماددةي ثةجناو هةش  و ئةواني تريشةوة ئيل امي تيا هةية

لةبةر ئةوةي لةناو نةصةكانيان هةر هةمووي  تةئكيا لةسةر حكومةت و تةئكيا لةوة دةكات بة , ئيل امي تيا هةية
ةوة (ب)بةتايبةتي لة بَرطةي , (على احلكومة العراقية( )ة العراقية االنتقاليةيقوي احلكوم)نةصصي ئةوانة دَيتة ثَيشةوة 

يان بة , دةبَي  بطةَرَيتةوة كاتي خؤي, ئةو تةالاوبةي بة وةحاةي ئياارةي كوردستان كراوة, تةئكيا لةوة دةكاتةوة
ئةو مةوزواة لة رووي ئياارييةوة تةبعةن ضارةسةر كردني , بؤ ئةوةي ضارةسةر بكرَي , ثَيشنيارَيك بارَيتة ثةرلةمان
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ضونكة كاتي , بؤ هةرَيني كوردستان ضارةسةري بةشَيكي طةورة لة مةسةلةي سنووري هةرَيني كوردستان دةكات
بؤ خؤي سنووري جوطرايف و تارخيي لةسةر , طَيَرانةوةي توز و كةالر و ك ري و ئةمانة بؤ سةر ناوضةي كةركووك

بؤ خؤي بةشَيكي طةورة لةو مةسةلة , بي جوطرايف و تارخييية تةحاياي دةكاتكة مةتلة, ئةساسي مةتلةبي كورد
بؤ ئةوةي مةسةلةي دانوني لة رووي دةستوورييةوة , ئةوةش بؤ خؤي زةمينة خؤش دةكات, سياسيية ضارةسةر دةكات

دةبَي  ثَيشي , ةكةمبؤية من بةَراس  ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة تةئكيا لة دسةكاني كاك شَيروان د, ضارةسةر بكرَي 
نةك ماددةي ثةجناو , دةزيةكة من لة رووي سنوورةوة دةَلَيم, نووسينةوةي دةستوور دةزيةي كةركووك حة  بكرَي 

, ديسان دةركردنةوةي اةرةبةكانة بؤ شوَينةكانيان, ي طَيَرانةوةي كوردةكانة بؤ ناوضةكاني خؤيان و(ا)هةش  بَرطة 
نوَينةراني كورد لة ليذنةي دةستووري دةبَي  , دةبَي  مةسةلةي سنوور تةسبي  بكرَي  و, بةاَلم هةر بةوةناة نةوةستني

 .زؤر جادي بن لةوةي كة مةسةلةي هةرَيم بةَراس  ئيشي لةسةر بكةن
ئةطةر هاتو لة حاَلةتَيك لة ثاش ئةوةي كة ياداش  , من ثَيشنيارَيكي ترم هةية ثَيم واية دةبَي  زةرووري وا بَي / دووةم

بؤ ئةوةي ياداشتَيك باةينة ثةرلةمانيش و سةرؤكي كؤماريش و سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانيش و , بَريار وةربطري و
, ثَيم واية ئةطةر لة حاَلةتَيك ئةو شتانة جَي بةجَي نةكرَي , نةتةوة يةكطرتووةكانيش و زائياةن سةفاراتي دةوَلةتانيش

وةكو كةركووك و مةمخور و ئةوانة , موو ئةو ناوضانةي كة كورد نيشيننزةرووريية ئَينة وةكو كوردستان ئيلتي امي هة
ئيلتي امي ئيااري دانونييان رةب  بكةين بة هةرَيني كوردستان و بة دةستووري كوردستان و بة ثةرلةماني كوردستان و 

نةك , ةتي كوردستان بَي كة ئةوان ئيلتي اماتي خؤيان بة حكوم, ئَينة ئةوةيان لَي داوا بكةين, بة حكومةتي كوردستان
 .سوثاستان دةكةم, بة خواروو

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بؤية كةمسان را , ضونكة ئةوةناة خةبةرةكة طرنطة, بةحةديقةت خاَلَيك زؤر دووبارة كرايةوة, سوثاس بؤ جةناب 

, ئيستي تا لةسةرينةطرت لةسةر ئةوةي كة ماددةي ثةجناو هةش  جَي بةجَي بَي  ثَيش نووسينةوةي دةستووري 
واتا ئَيوة دةرار دةدةن , يةاين ئةم ثةرلةمانة بةَرَي ة, ئةوة خؤتان دةينووسن, يةاين ئَينة هةموومان رةئينان ئةوةية

, ئةو صيغة نيهائيية ئَينة لةطةَ  بةغاا لة ليذنةي دةستووري لةوَي ئةو نوَينةرانةي ئَينةي كورد, لةسةر صيغةي نيهائي
, ئةطةر تةسبي  نةكرا ديادةي كورد, ئينجا دةبَي  تةسبي  بكرَي , سن ئةمانة دةبَي  دابنرَينكة( 05)كة لةوَين 

بؤ ئةوة دةبَي  , بة دَلنيايي هةَلوَيس  ئةبَي , سةركردايةتي سياسي كورد هةَلوَيستيان ئةبَي , ثةرلةماني كوردستان
كة سنووري كوردستان كوَيية؟ نةواي حوكم , ي ببييَنشَيوةيةكي ياسايي بةخؤ, شتةكامنان زؤر بة حةكينانة دابَرَيذين

مةسةلةي ئةو شوَينانةي كة , مةسةلةي ثَيشنةرطةية, لة اَيرا  ضؤن دةبَي ؟ لَيرة ئةمانة ضؤن دةبن و زؤر خاَلي تر
, زؤر مةالومة, مةالوم نيية, برادةرَيك طوتي نازانني شوَينةكاني تري غةيري كةركووك كة نةهاتؤتةوة سةر هةرَيم

, ثَيي دةَلَين( نزاع عليه)ئةو شوَينانةي كة , هَيشتا لةبن دةسةاَلتي بوو, هةموو شوَينَيك كة ثَيش ئةوةي سةددام مابوو
, جا ئةو خةَلكةي كة لةوَي دة ي  توركنانة, هي كوردستانة, ئةوة هي ئَينةية, كَيشةي لةسةرة, ئةوانةي كة كَيشةدارة

بؤ ئةم سنوورة , ئةوة يةاين بطةَرَيتةوة سةر ئةم سنوورة, زؤرينةشي كوردة, ةكةيةجول, ئةرمةنيية, ئاشووريية, اةرةبة
دووبارة سوثاس , جوطرافيناسةكان خةريتةيةك لةم رؤ انة دةخةنة بةر دةس  و دةم و دةستيش دةراري لةسةر دةدةن

بؤ ئةوةي ئةو , ين نيو سةااتئةوجا ئيسراحةتَيك دةكة, ببوورة موالحةزةيان هةية, بؤ ئةوةي كة وةختَيكي درَيذ بوو
تكاش لةو , دوو سَي شتة دةراري لَي دةدةين, كة جةمعة بةناي دسةكاني بةَرَي تانة, بَريارةي دةمانةوَي وةريبطرين

لةمَرؤوة دةبَي  , نة دوور لة ماَلي خؤتان, كة نة هيالكةتيتان ال طرنط بَي , ئةناامة بةَرَي انةي ئةم ثةرلةمانة دةكةين
هةموو رؤ َيك دةوامي كاميل دةبَي  لة , كة ئيسراحةتة, جطة لة رؤ ي هةيين و شةممة نةبَي , دةوام بكةين هةموو رؤ 

ئةم تةنيسيقة , تةاليناتي زؤر و مونادةشةي زؤر و بَرياري زؤريش دةبَي , ثةرلةمان ليذنةكان دةس  بةكار دةبن
كة لةم مانطةو لةم ثةرلةمانة بةَرَي ة زؤر , ئةوانيشة ضونكة داواي, لةطةَ  رَي دار مام جةال  و كاك مةسعود كراوة

فةرموو كاك , ضونكة ئةمة مانطَيكي حامسة بةنيسبةت ئايناةي ميللةتي كورد, بةجادي خةركي ئيش و كار بني
 .اومسان
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 (:باني ماراني)اباا  دادر  عثمان بةَرَي 
  .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ة وةفاَيكي رةمسي ثةرلةمان بة سةرؤكايةتي كاك ناصح غةفور ضؤتة دةرةوةي لة رؤ نامةي برايةتي خوَينامةوة ك
فيعلةن , ضونكة ئةطةر وةفاي ثةرلةمانة, ئةو وةفاةمان بؤ روون بكةنةوة, ئَينة ثرسيار لة جةناب  دةكةين, واَلت

ةوز ئةناامَيكي لةطةَ  ئةطةر نا هةر لة ليس  س, دةبواية ئةنااماني تري ليستةكاني تري ثةرلةماني لةطةَ  بوايةو
يان بةناوي ليس  زةرد باَلو , يان باَلو نةكرَيتةوة, ئةطةر نا دةبواية بةناوي ثةرلةمان هيض تةسرحيَيك نةدةن, بواية

يةاين ثَيشنيار دةكةم مةسةلةي دانيشة تةسبي  بكرَي  لة , خاَلَيكي تر مةسةلةي دانيشة داوا دةكةم, بكرَيتةوة
ضونكة بةَراس  شَيوةي , ي بة ليس  بَي , يةاين ي بة حرويف ئةجبةدي بَي , ةرلةماندااةي كؤبوونةوةي ث

, داوامان كرد بوو ئةطةر ئةوة ضارةسةر بكرَي , جارَيكي تريش ثَيشنيارمان كرد بوو, دانيشتنةكان ناحةزاري ثَيوة ديارة
 .زؤر سوثاس

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ناصح راستة .د, واب امن هيض وةفاَيك بةناوي ثةرلةمانةوة نةضؤتة دةرةوة, ةمبةنيسبةت ثرسياري يةك, زؤر سوثاس

لةطةَ  , ثَيش ئةوةي كة ثةرلةمان سوَيناي ياسايي خبؤات دةاوةتَيكيان هةبوو, بةس ثَيشرت, ئةناامي ثةرلةمانة
وةفاةكةش , ي كوردستانثارَي طاري سلَيناني و كةركووك و هةولَير و دهؤك و ضةنا برادةرَيكي تري اولةماي هةرَين

ناصح لةطةَ  كاك اةدنان موف  . ئةوةي من ئاطام لَي بوو كاك د, طرنط بوو ضوونيان وةخ  كة هاتة سةر ئةوةي بَرؤن
كة بةحةديقةت وةفاي , جا دةبَي  لة ئيعالم ئيشارةيان بةوة كرد بَي , بة ئاطاداري ئَينةش ئيجازةي وةرطرت و رؤيي, و

لةم , حازر بووةو, بةنيسبةت شوَيين تةرديم بةناي لة ناو ثةرلةمان تةواو بووةو, مةالوومات  ثةرلةمان نةبووةو بؤ
 .زؤر سوثاس, ئةوةش ئامادةية ئَيستا, ضةنا رؤ ة ناحيةي فةني دادةنرَي 

 :حمنا حكيم جبار بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

لةوانةية ئَينة هةر لة , ثَيشنيار و تَيبيين و داخوازميان هةيةئَينة كؤمةَلَي , تكا دةكةم دانيشتنَيكي بة ثةلة بكرَي 
يةاين ضؤن ئةوة ضوار سةاات , يةاين ئةو ثرسيارانة مايف خؤمانة, ثرسطاوة تا شوَيين جةناب  ئَينة ثرسيارمان هةية

جا , بؤ دةضنة دةرةوةئةوة بةَراس  خةلةلَيكة دةبَي  بثرسني ئةو خةَلكة , ئةو ناوانة نةطؤَراون, و نيوة دانيشتووين
يان بة , ئايا بة حرويف ئةجبةديية, ضؤن تةرديم دةكرَي , ئَينة دةبَي  ب انني دانيشتين ثَيشةوة تةرديم كراوة

ضونكة , ضونكة وا ناو نراوة, يةاين ئةو كاتة واي لَي دَي  ليس  ح بَيكي تر لة ثشتةوة بَي , يان بة طروثة, فراكسيؤنة
يةاين , يةاين ثَيم واية ئةم ثةرلةمانة ثَيك هاتووة لة كؤمةَلة ليستَيك, يان اةليية, حمةمةدةمةسةلةن ناويان هةموو 

من لة مةكتةبي سياسي , دةبَي  ئَينة ب انني ضؤن بَريار دراوة, ئةوة مايف خؤمانة ثَيش ئةوة بَريارةكامنان بؤ بنَيرن
دةَلَين بؤ سةرؤك و جَيطر زؤر نيية , لي ح بَيك دةكةمضونكة من تةمسي, كة دادةنيشم لةطةَليان, هةردوو ح مب زانيوة

من زؤر تةئياي دسةكاني , ئايا ئةو دسة كردنة, يةاين ئةوة دةبَي  وةاَلمي ئةوةمان باةنةوة, دسة بكةن بة حةديقةت
بَي اادزي يةاين ئَينة بة, خاَ  بةخاَ  وةاَلم  داوة, بةاَلم جةناب  وةاَلمي هةموو دسةكان  داوة, كاك جةما  دةكةم

 .ئةوة خاَلي يةكةم, داواي جةلسةيةك دةكةين
من ناَلَيم دةبَي  هةموو ليذنةكان , وةكو مةكتةب سياسي هةردووال, ئةو ليذنةية كة ئَيوة بَريارتان داوة/ خاَلي دووةم

ةناَيك ثةرلةمانتاريشي دةبا ه, بةاَلم ثَيم واية مايف خؤمانة ئةو ليذنةية لَيرة بَرياري لةسةر بارَي , لةناو ثةرلةمان بن
ليذنةي ياسايي , من ثَيم واية لةم ثشووةدا, روو لة ليذنةي ياساييش دةكةم, با خةَلكي سياسيشي تَياا بَي , تَياا بَي 

كة ثَيم واية خةَلكي ديكةي لةو , ئايا ئةو كارةي كة مةكتةبي سياسي هةردوو ح ب كردوويةتي, وةاَلممان بااتةوة
 .زؤر سوثاس, نةك وةكو تاكة شةخس, وةكو ليذنة وةاَلممان باةنةوة, يان نا, كارَيكي ياسايية, وةليذنةية بَي بةش كردو

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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مةسةلةن دانوني , حةدة ئةطةر ببيين شتَيك لةطةَ  دانونةكة ناطوجنَي  تةوزحيي هةبَي , بةنيسبةت وةاَلم دانةوة
, ئةوانيش ثَيي مول ةمن و ثشتيواني لَي بكةن و, ةكانيش دةسةاَلتيان لَي هةبووئيااري دةوَلةي اَيرا  دانراوة ئةمريكي

ئَيستاش كة , كة ببَيتة ئةساسَيك بؤ ئةو دةستوورةو, ئَينة كورد و اةرةب و هةموو ثَيكهاتةي اَيرا  مول ةمني بةوة
وةكو , مةسائيلي سياسيية, يةمةسائيلي ئينساني ني, مةسائيلي كورديش, ثَيويستة جيا بكرَيتةوة, دةنووسرَيتةوة

ئةوة زؤر , بةنيسبةت ليذنةيةك ثَيك بَية بؤ ط توطؤ كردن لةسةر كةموكوريةكان, مةسائيلي ئينساني سةيري ناكةين
ليذنةكان ثَيشنياري خؤيان روون دةكةنةوة وةاَلم , جةلسةي ثةرلةمان بؤ كةموكوريةكان ناكرَي , تةبيعية دةكرَية

ئَينة لةطةَ  ئةوةين هةموو , ئةوة ناكرَي , بؤ ئةوةي بؤ خؤمان ضي بكةين, ةلسةيةك تايبةت بكةينبةاَلم ج, دةدرَيتةوة
ئةطةر , بؤ ئةوةي بتوانني ئيش بكةين, كةموكوري و نةدوساني ئةم ثةرلةمانة جَي بةجَي بكرَي  و ضاك بكرَي 

دةبَي  جَي بةجَيشي , ة مةجبورة ثَيي هةَلبسَ ثَيشنياري خؤتان بكةن و ئياار, ئياارة هةية لَيرة, نةواديسَيك هةبَية
 .بكةن

 :بةَرَي  فرس  ادا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, جةمااةتي كاروباري ئةجنومةن فريا نةكةوتن دوَييَن تةرديني بكةن, تةبعةن ليستةكان حازرن, بةنيسبةت ناوةكان

حة  , ن هةريةكة حةدة لةسةر كورسي خؤي دابنيشَي  بةَراس ثاش تةواو بوو, لةوانةية ئَينة سبةيَني تةواوي بكةين
خةبريمان هةية لة , ناوةكانيش بةشَيوةي حرويف ئةجبةدي دةبَي , نيية لةسةر كورسي برادةري خؤي دابنيشَي 

مان ئَينة موستةايا نني دةوائيني خؤمان بة ئارةزووي ئةناامَيكي ثةرلة, شارةزاي زمانن, ثةرلةمان شارةزاي اةرةبية
بةس خةَلكَيكي شارةزامان , منيش لَيي نازامن, ئوسولَيك هةية بةنيسبةت حرويف ئةجبةدي, دروس  بكةين بةَراس 

خارجي ثةرلةماني كار تةرح , بةنيسبةت كةموكوريةكان كاكة نابَي  هةموو شتَيك لةناو جةلسةي ثةرلةمان, هةية
جةلسةكةش الزمة بةطوَيرةي , ي داخيليةكة داواي جةلسة دةكةنبةطوَيرةي ني ام, ني امَيكي داخيلينان هةية, بكرَية

بةنيسبةت , يان دة ئةناام داوا بكات, ئةوجا ي ليذنة داوا بكات, ني امي داخيلي بَي  و تةحايا كراوة لةوَي
موَراجةاة رَيطاي , لة جَيطاي تر هةبَية, لة ليذنةكان هةبَية, تةلةباتةكاني تر كةموكوريةكان لة  وورةكان هةبَية

سةرؤكي كوتلةكان , سكرتَيري ثةرلةمان لةوَيية, جَيطر لةوَيية, سةرؤك بة تةنيا نيية, هةية كاكة دةستةي سةرؤكايةتي
بة , ئةطةر بةرنامةي كاري جةلسةكة تةواو بوو, با شتةكة ئوسولي بَي , دةتوانن تةبةني مةوزواةكة بكةن, لةوَينة

ضونكة ئةطةر وا بَية و ئيلتي ام بة , خارجي بةرنامةي جةلسةكة بَي , رةئي من كةس حةدي نيية ش  تةرح بكات
 .سوثاس, ي بةديلَيكنان هةية بؤ ني امي داخيلي, باشة ضي بكةين لةو حاَلةتة, ني امي داخيلي نةكةين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةمانةوَي  , بَريارَيكي ثَي وةربطرين, يةبؤ ئةوةي كة ضةنا ثَيشنيارَيك هة, برادةران ئَيستا بؤ ئةم ط توطؤيةي دةيكةن

بةس حةز دةكةين و , 5يان  4,31جا بؤ ئةم ئيسراحةتة حةز دةكةم سةاات , دواي ئيسراحةت جةلسةيةكي تر بكةين
هةموو  3,31باشة سةاات , ئَينة ئامادة دةبني لَيرانة 3,31ئةطةر موافيقن لةسةر سةاات , دةمانةوَي  ئَيوة بيَلَين

 .زؤر سوثاْْْس, دةستان بةرز بكةنةوة فيقنئةطةر موتة
 

 
 
 
 

 (               كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا                                  فرس  ادا ابااللة                                
 ةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي            سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي                                                س    
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 بةوةكالةت /اَيرا  –اَيرا                                                       كوردستاني  –كوردستاني            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 (8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 5/7/0225سَي شةممة رَيكةوتي 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن 
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 (8)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
 5/7/2115سَي شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا  بة   5/7/2115ي ثاش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (3)كاتذمَير 
بةَرَي  فرس  ادا , سةرؤكي ئةجنومةن بة وةكالةت و( كةما  كةركووكي. د)ادر اباا سةرؤكايةتي  بةَرَي  حمنا د
 .                 ي خؤي بةس (2115)ساَلي , ي خولي دووةمي هةَلبذاردن(8)دانيشتين  مارة, اباا  سكرتَيري ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومةني 0992ي هةمواركراوي ساَلي (0)اوخؤي  مارة لة ثَيَرؤي ن( 21)ي ماددة (0)بة ثَيي حوكنةكاني بَرطة 

ي خولي (8)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة , نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
 :           دا بةم شَيوةية بَي 5/7/2115ي ثاش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (3)دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري 

بةرضاوخسة و دةنط لةسةر داني ثَيشنيازي سةرؤكي ئةجنومةن كة خولي ئةم كؤبوونةوانةي ئَيستا تا  -0
 .درَيذة بكَيشَي( 30/7/2115)

ياساي )ي (58)بةرضاوخسة و ط توطؤ لةسةر ثرؤ ةي بَريارَيك كة داواكراوة بؤ جَيبةجَي كردني ماددةي -2
) ي رؤ ي(7)بؤ ئةو بابةتانةش وةربطريدرَي كة لة دانيشتين  مارة, و(را  بؤ طواستنةوةبةَرَيوةبردني دةوَلةتي اَي

 .دا بةرضاو خرابوون(4/7/2115

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

  مارةي خولي بةستين, ساَلي يةكةم, خو  هةَلبذاردني دووةم, دانيشتين ئةمَرؤ بةناوي طةلي كوردستان دةكةينةوة
لة ثَيَرؤي ناوخؤي ( 21)ي ماددة(0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة, بةرنامةي كار, 5/7/2115رؤ ي دانيشة , 8دانيشة 

دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن , ي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان اَيرا  0992ي هةمواركراوي ساَلي (0) مارة
ي ثاش نيوةَرؤي رؤ ي سَي (3)ولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير ي خ(8)بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة

 :بةم شَيوةية 5/7/2115شةممة رَيكةوتي 
بةرضاوخسة و دةنط لةسةرداني ثَيشنياري سةرؤكي ئةجنومةن كة خولي ئةم كؤبوونةوانةي ئَيستا تا  -1
 .درَيذة بكَيشَي( 30/7/2115)
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ياساي )ي (58) ةي بَريارَيك كة داواكراوة بؤ جَيبةجَي كردني ماددةي بةرضاوخسة و ط توطؤ كردن لةسةر ثَرؤ -2
ي رؤ ي (7)بؤ ئةم بابةتةش وةربطريدرَي كة لة دانيشتين  مارة, و( بةَرَيوةبردني دةوَلةتي اَيرا  بؤ دؤناغي طواستنةوة

 .دا بةرضاو خرا بوون(4/5/2115)

 .بةَرَي ان
لةبةر زؤر سةبةبي طرنط كة , بةاَلم لةبةر زؤر ئةطةر طرنط, ردستانةئَيستا ضونكة كاتي ثشووداني ثةرلةماني كو

ئَيستا , ثةرلةمانةكةمشان لةدواي هةَلبذاردني ئةجمارة بؤ ماوةيةك دوا كةوت و, ميللةتةكةمان ثَيي دةرباز دةبَي  و
دةخةينة بةر دةس  ئةم ثَيشنيارة , بة طرنطنان زاني داوا لة بةَرَي تان بكةين, دةس  بةكارةكاني خؤي كردووة

بؤ ئةم مةبةستة ئةم ثَيشنيارة دةخةينة بةر دةس  , بؤ ماوةي مانطَيك درَيذةي ثَيباةين و, بةَرَي تان بؤ ئةوةي ماوةكة
دةتوانرَي , ئةو بةَرَي انةش كة رئيان شَيوةيةكي ترة, ئةو بةَرَي انةي كة دةيانةوَي  دي ااي لَيبكةن و. بةَرَي تان

لةم مةرحةلةية بةردةوام بووني , ئَينة زؤر بة طرنطي دةزانني لة دؤناغَيكي مَيذوويي دةرباز دةبني, مونادةشة بكرَية
طرنطرتة , بؤية باشرتة و, مةسائيلي ضارةنووسازي نةتةوةكةمان ثَيوةية, كاري ثةرلةمانتارة بةَرَي ةكان المان زؤر طرنطة و

 .زؤر سوثاس ,لةوةي ثشوو باةين, بةردةوام بني لةسةر كارةكامنان
كَي لةطةَ  ئةوةية كة , باشة, ئةطةر نا دةخيةينة دةنطاانةوة, ئةطةر هيض برايةك موالحةزة يان تَيبيين هةية بةسةرضاو

بة كؤي دةنط ثَيشنيارةكة , مانطَيك بةرنامةكامنان درَيذة ثَيباةين و لةسةر كارةكاني رؤ انة بةردةوام بني؟ زؤر سوثاس
 .اشرت و ضاكرت بؤ هةموو ئةم بةَرَي انة دةكةينتةماناي كاري ب, وةرطريا

ي (58)بةرضاوخسة و ط توطؤ كردن لةسةر ثَرؤ ةي بَريارَيك كة داواكراوة بؤ جَيبةجَي كردني ماددةي, خاَلي دوو
ي (7)بؤ ئةم بابةتةش وةربطريَي كة لة دانيشتين  مارة, و( ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةتي اَيرا  بؤ دؤناغي طواستنةوة)

, جَيطرو, سةرؤك و, بؤ ئةم مةبةستةش داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين, (دا بةرضاو خرا بوون(4/5/2115)رؤ ي
 .فةرموون, تةشري يان بَينة شوَيين خؤيان, مودةرير

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَرَي ان ئةنااماني ئةجنومةن
 .بانبةناوي خواي طةورةو ميهرة

, ثاشان براي بةَرَي م كاك اوني ثَرؤ ةكة بة كوردي دةخوَينَيتةوة, ثَيشةكي دةدي ثَرؤ ةكة بة اةرةبي دةخوَينينةوة
 .ئَيستا دةدي ثَرؤ ةكة بة اةرةبي دةخوَيننة, ثاشان دةضينة سةر مونادةشة كردني ماددةكان يةكة بةيةكة

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .بسم الشع 

 . لكوردستان العراقاسلل الوطك
مللسته املنعقدة  , العراق -املعدجم قرر اسلل الوطك لكوردستان 0992لسنة ( 0)من القانون رقم( 56)استنادا حلكم املادة

 :مايلي 2115/ /بتاري  
 :املادة االورب

, العراق -للشع  كوردستان إن اسلل الوطك لكوردستان العراق هو املرجع السياسي والدستوري للبت   املسائل املصريية
وعلى ثثلي شع  كوردستان   اجلمعية الوطنية , ويديد العالقة الدستورية مع السلطة االيادية جلمهورية العراق

العودة اليه   كل ما ركن طرحه من احكاي و مواد   مشروع دستور العراق الذي له  اه مباشر او غري املباشر مبصاحل 
 .اقليم كوردستان

 :املادة الثانية
ال جيوي الت لي او التنايجم كاًل او جزءًا عن اي حق اكتس  مبوج  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وان 

 .يكون هلا انعكاسًا واضناًً   دستور العراق ويعتق اال ي  عبريًا عنها
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 :اواًل
السياسي القائم   كوردستان العراق وسلطا ه التشريعية والتنفيذية  اعرتا  قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية بالنظاي

 .والقضائية وصالحيتها ومهامها بأرر رجعي منذ  أري   أسيسها
 :رانيًا

االحكاي اخلاصة باملاد ني الثامنة و اخلمسني من قانون ادارة الدولة والعاشرة من قانون املفوضية العليا حلل منايعات 
رفع الظلم الذي سببته ثارسات النظاي السابق واملتمثلة بتايري الوضع السكاني واالداري حملافظة كركو  امللكية اخلاصة ب

 .وبقية مناطق كوردستان
 :املادة الثالثة

 .على اجلهات ذات العالقة  نفيذ احكاي هذا القرار او القرار
 :املادة الرابعة

 .وينفذ من  أري  إصداره( تانوقائع كوردس)ينشر هذا القرار او القانون   جريدة 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ثَينان باشة بة كورديش , ليذنةي ياسايش بؤ بةَرَي تاني خوَيناةوة, خؤي نوسخةكان لةسةر هةمووتان بةش كراوة
 .فةرموو, ئينجا مونادةشةي لةسةر دةكةين, ئةطةر هةبَي , خبوَينرَيتةوة

 :بةَرَي  اوني كنا  سعاي ب از
 .   سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي

 :مادةي يةكةم
اَيرا  مةرجةاي سياسي و دةستووري يةكالكردنةوةي ثرسة ضارةنووسسازةكاني  -ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان

, طةلي كوردستان و دياركردني ثَيوةنايي دةستووريي هةرَيني كوردستانة لةطةَ  دةسةاَلتي فياراليي كؤماري اَيراداا
لؤ ثَرؤ ةي , بؤ هةر حوكم و ماددةيَي, ة لةسةر نوَينةراني طةلي كوردستان لة كؤمةَلةي نيشتنانياالةبةر ئةوة ثَيويست

بطةَرَينةوة بؤ , دةستووري اَيراداا ثَيويس  راستةوخؤ يان ناراستةوخؤي بة بةر ةوةناي هةرَيني كوردستانةوة هةبَي
 .اَيرا  -راي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان

 :ماددةي دووةم
ناشَي واز لة هةموو يان , وةدةس  هاتيَب( ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةتي اَيرا  بؤ دؤناغي طواستنةوة)بة ثَيي , هةر مايَف

, ئةو مافانة دةبَي لة دةستووري اَيراداا بةرووني بارةوشَينةوة, لة بةشَيكي بهَينارَي يان دةس  لَي هةَلبطريدرَي
 :ةبَرنئةمانةي خوارةوةش ئةو مافانة دةرد

 :يةكةم
داني بة سيستةمي سياسي و دةسةاَلتةكاني تةشريعي و تةن ي ي و , بؤ دؤناغي كواستنةوة, ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةت
 .لة رؤ ي دامةزرانايانةوة, سةاَلحييات  و ئةرك و فةرمانياا ناوة, دادياريي كوردستاني اَيرا  و

 :دووةم
ماددةي دةيةمي ياساي , ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةت و( ثةجناو هةش )ةيئةو حوكنانةي كة ثَيوةناياارن بة مادد

بؤ البردني ئةو زوَلنةي كة رةفتارةكاني ر َيني , موفةووةزييةتي بااَلي ضارةسةركردني ملنالنَيي موَلكاارَي  تايبةت
 .كوردستان سةثاناوويةتيثَيشرت لةطؤَريين باري نيشتةجَيي و ئيااريي ثارَي طاي كةركووك و ناوضةكاني ديكةي 

 :ماددةي سَييةم
 .يان ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن, ثَيويستة لةسةر اليةنة ثَيوناياارةكان حوكنةكاني ئةم بَريارة

 :ماددةي ضوارةم
 .ئةم بَريارة يان ياساية لة رؤ نامةي وةدائيعي كوردستان دا باَلودةكرَيتةوة و لة رؤ ي دةرهَينانيةوة دةخرَيتة كار
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 :َي  سةرؤكي ئةجنومةنبةَر
 .ئةطةر ثَيشكةشي ثةرلةماني بكةي, ئَيستا راثؤرتي مودةرير

 :مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابو بكر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةي دةخيوَينينةوة راو بؤ ضووني ليذنةي ياسايية لةسةر ثَرؤ ةي بَريارةكان
لارض مناقشة مسودة مشروع  5/7/2115ي يوي الثالراء املصاد  اجتمعت الل نة القانونية للم لل الوطك لكوردستان

القرار املقدي من قبل العدد القانوني من اعضاء اسلل واخلاص بالتاكيد على دور اسلل الوطك للبت بالقضايا املصريية 
قالية فيما  ص شع  العراق ومتابعة  نفيذ ما ورد   قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنت -لشع  كوردستان

منه وبعد قياي الل نة بدراسة املشروع املنبثق نتي ة املناقشات اجلارية   اجللسة ( 58)كوردستان العراق السيما املادة
وندرج ادناه مالحظات الل نة القانونية على مشروع املذكور  4/7/2115سلل الوطك الكوردستان ليوي ( 7)املرقمة

 :وكما يلي
 : نة القانونية وباالياع صياغة ديباجة ملشروع القرار وعلى ان يكون كاال ي قرتا الل-0
املعدجم وبناءًا على ما عرضه العدد  0992لسنة ( 0)من القانون رقم( 53)واملادة( 56)من املادة( 0)استنادًا الحكاي الفقرة)

 شريع  5/7/2115لسته املنعقدة بتاري قرر اسلل الوطك مل, القانوني من اعضاء اسلل الوطك لكوردستان العراق
 :القرار اال ي
   2115 لسنة )    (القرار رقم 

 : قرتا الل نة وباالياع اعادة صياغة املادة االورب من املشروع وجعلها كاال ي-2
 :املادة االورب

ة لشع  كوردستان العراق ان اسلل الوطك لكوردستان العراق هو املرجع السياسي والدستوري للبت   املسائل املصريي
وان ثثلي شع  كوردستان   اجلمعية ( الفدرالية)ويديد العالقة الدستورية مع سلطات يهورية العراق االيادية

الوطنية العراقية ملزمون بالرجوع اليه   كل ما يتم طرحه من احكاي ومواد عند صياغة دستور العراق الدائم ال  هلا 
 .اشرة مبصاحل كوردستان العراقصلة مباشرة او غري مب

 :املادة الثانية
يتمسك شع  كوردستان العراق  قوقه املكتسبة مبوج  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وال   عق عن 

 :جزء من  طلعات شع  كوردستان وينباي ان يتضمن دستور العراق الدائم ذلك منطلقًا من االسل اال ية
 :اواًل

ا  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية بالنظاي السياسي القائم   كوردستان العراق وسلطا ه التشريعية اعرت
 .والتنفيذية والقضائية وصالحيا ها ومهامها بأرر رجعي منذ  اري   أسيسها

 :رانيًا
راقية للمرحلة االنتقالية واملادة العاشرة من قانون االحكاي الواردة   املادة الثامنة واخلمسني من قانون ادارة الدولة الع

 أسيل اهليئة العليا امل تصة  ل منايعات امللكية العقارية اخلاصة برفع الظلم الذي سببته ثارسات النظاي السابق 
 .واملتمثله بتايري الواقع القومي والسكاني واالداري حملافظة كركو  واملناطق االخرى من كوردستان

 (:مادة اضافية: )الثالثة املادة
من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية بشأن قضية ( 58) شكيل جلنة مؤقتة لارض متابعة  نفيذ املادة

 .كركو  واملناطق االخرى من كوردستان
 .اد بعد التصنيحال  وجد لدينا مالحظات على املاد ني الثالثة والرابعة   مسودةاملشروع مع مراعاة  سلسل املو-3
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 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ثاشان رةئي , لةطةَ  ماددة يةك, ئةطةر ئيجازةمان ثَيباةي ديباجةي مةشرواةكةي دةخوَينينةوة هي ئةصليةكةي
 .دةبنيلة مونادةشةكة بةردةوام , ليذنةي دانوني لةسةر ماددةي يةك ئاراستةي ئَيوةي بةَرَي  دةكةين و

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .بسم الشع 

 .اسلل الوطك لكوردستان العراق
مللسته املنعقدة  , العراق -املعدجم قرر اسلل الوطك لكوردستان 0992لسنة ( 0)من القانون رقم( 56)استنادا حلكم املادة

 :مايلي 211/ /بتاري  
 :املادة االورب

, العراق -هو املرجع السياسي والدستوري للبت   املسائل املصريية للشع  كوردستان إن اسلل الوطك لكوردستان العراق
وعلى ثثلي شع  كوردستان   اجلمعية الوطنية , ويديد العالقة الدستورية مع السلطة االيادية لل مهورية العراقية

لذي له  اه مباشر او غري املباشر مبصاحل العودة اليه   كل ما ركن طرحه من احكاي و مواد   مشروع دستور العراق ا
 .اقليم كوردستان

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كة ئةوةش ئةو ديباجة بوو كة , ديباجةيةكي تايبةتينان داناوة, ئَينة هةروةكو براي بةَرَي م شَيخ كاكة ئيشارةتي ثَياا

اغةمان كردووة بةم شكلةي كة لة رةئي هنة دانوني بةاَلم ئيعادةي صي, ئَينةش لةطةَ  ناوةَرؤكي ماددةكةين, خوَينايةوة
 :ئةويش بةم شَيوةية, دا هاتية

 :املادة االورب
, العراق -إن اسلل الوطك لكوردستان العراق هو املرجع السياسي والدستوري للبت   املسائل املصريية للشع  كوردستان

وان ثثلي شع  كوردستان   اجلمعية , (الفدرالية)ياديةويديد العالقة الدستورية مع سلطة اجلمهورية العراقية اال
الوطنية العراقية ملزمون بالرجوع اليه   كل ما يتم طرحه من احكاي و مواد عند صياغة الدستور الدائم ال  هلا صلة 

 .مباشرة او غري مباشرة مبصاحل كوردستان
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

رةئي دواييش , ئةطينا مةباةئةكة هةمان مةباةئة كة لة ثَرؤ ةكةدا هاتووة, ردووةتةنها ئَينة دةستكاري صيغةمان ك
 .لةطةَ  رَي ماناا, ئةنااماني ثةرلةمانة, رةئي ئَيوة و

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ةرز با دةس  خؤيان ب, ئةو بةَرَي انةي كة دةيانةوَي  دسة بكةن, ئَيستا ئَينة ئةو ماددةية دةخةينة بةر مونادةشة

فةدةت , مونادةشة دةكرَي , دةرطاي ناونووسني دادةخةين, ئةطةر كةس نةماوة, كةنةوة بؤ ئةوةي ناونووسيان بكةين
تَيبيين سوود , بؤ ئةوةي ئيستي ادة لة كاتةكة بكةين و, تكاية لةميحةوةري ماددةكة دةرنةضن, لةسةر ئةو ماددةية
 .فةرموو, طلعت خضربةَرَي  , بةخش وةربطرين

 :سيف الاين طلعت خضرَي  بةَر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 ,خةتي دوو, ماددةي يةكةم, لةسةر ماددةي يةكةم, من دوو موالحةزةم هةية
دوو المة ئةوةي يةكةم ثَيم , (لشع  كوردستان العراق ويديد العالقة الدستورية مع السلطة االيادية جلمهورية العراق)

 .واية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, ئينجا ثاشان وةاَلمي ثرسيارةكان  دةدةينةوة, دسةكاني خؤت هةمووي تةواو بكة
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 :سيف الاينطلعت خضر بةَرَي  
 . بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة ئةمة كَيشةكةمان لةو برادةرانةي كة , (وعلى ثثلي شع  كوردستان   اجلمعية الوطنية العراقية), خةتي سَييةم
 .لةطةَ  رَي ماا, اريادي تةحايا بكرَي, ادينةلةوَينة اري

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك سردار هركي, تكاية بَياةنطي بؤ ئةوةي سوود لة ثَيشنيارةكاني ئةو بةَرَي انة وةربطرين

 :بةَرَي  سردار صباح بوزو هركي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كوردستان تاكو ئاخريي ( ثثلي شع )دةكرَي لة خةتي سَييةم, م هةيةتةنها ثَيشنيارَيك, لةسةر ماددةي يةكةم
لة ماددةي يةكةم هةر , ياخود ئةو ئي افةية بكرَيتة ماددةيةكي جيا, ئةوةي ثَيشنيار دةكةم ئي افة بكرَي , هةَلبطريين
يعتق باطاًل ) ,ر نووسيومانةوةبةم شَيوةية هاتووة ثَيشنيارةكة لةطةَ  هةناَي برادة, بةاَلم تةئكيا كردنة, تَيياا هةية

وغري ملزي لشع  كوردستان العراق كل أ فاق أو موافقة على اي قانون أو امر مع أي جهة اخرى حيدد مبوجبه مصري 
لةطةَ  , (كوردستان العراق و شعبه أو جزء منه إذا مل يستند على قانون أو قرار صادر من اسلل الوطك كوردستاني

 .رَي ماا
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي  س

 .فةرموو, ناصح. بةَرَي  د, زؤر سوثاس
 :رمضانغفور  ناصح. د بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
مةفروزة , كة ئةوان ئيعادةي صياغةيان كردؤتةوة, تةبيعي من رةئي لةسةر ئةوةي ليذنةي ياسايي دةدةم

إن ) , لة كؤتايياا دةستكاري ئةم وشانة بةم شَيوةي بَي لَيرةدا من بة ثَيويس  دةزامن, مونادةشةكةمان لةسةر ئةوة بَي 
, العراق -اسلل الوطك لكوردستان العراق هو املرجع السياسي والدستوري للبت   املسائل املصريية للشع  كوردستان

دستان   اجلمعية وان ثثلي شع  كور, (الفدرالية)ويديد العالقة الدستورية مع السلطات لل مهورية العراقية االيادية
, (لَيرة طؤَرانكاري بة ثَيويس  دةزامن), الوطنية العراقية ملزمون بالرجوع اليه   كل ما يتم طرحه من احكاي و مواد

ضونكة , (عند صياغة الدستور الدائم جلمهورية العراق االيادية ال  هلا صلة مباشرة او غري مباشرة مبصاحل كوردستان
جلمهورية العراق )ضونكة, بةاَلم دةبَي  دووبارةي بكةينةوة, لة ثَيشوو تر وتوومانة, اوي لَيبنَينيئَينة دةبَي  لَيرة ن

 .لةطةَ  رَي م, مةفروزوة بةم شَيوةية بَي  باشرتة, (االيادية
 :امحد بارزاني عثمانادهم  بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة اَيرادةكة , (اسلل الوطك لكوردستان العراق)ضونكة , ثَيم واية لَيرة من, (  املسائل املصريية لشع  كوردستان)

 .سوثاس, لَيرة اَيرادةكة هةَلبطريَي, كة لة دوو مةصري شعب كوردستان دَي , زَياةية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, بةَرَي  كة ا  خان, زؤر سوثاس
 :بةَرَي  كة ا  جميا دادر
 .ةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجنوم

اَيرا  مةرجةاي سياسي و  -ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان)لةطةَ  ئةوةي كة دةَلَي , من ثَيم واية خاَلي يةكةم
دةستووري يةكالكردنةوةي ثرسة ضارةنووسازةكاني طةلي كوردستان و دياركردني ثَيوةنايي دةستووريي هةرَيني 

بةَلكو ثَيويستة حكومةتي , نةرامنان لة كؤمةَلةي نيشتنانييثَيم واية ئةوةشي بؤ زياد بكرَي  نةك نوَي, (كوردستانة
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لة هةر مةسةلةيةكي , هةرَيم و سةرؤكي هةرَينيش بطةَرَينةوة بؤ راي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
 .زؤر سوثاس, ضارةنووسازياا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك حامت, زؤر سوثاس

 :ان حسنبةَرَي  حامت حمنا ج
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم وةكو خؤم لةطةَ  دةدي ئةوةم كةوا ليذنةي ياسايي , ناصح كرديان. د, زؤربةي دسةكاني من بةَرَي ان كاك ادهم و
 .زؤر سوثاس, صياغةيان كردووة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, بةرَي  حمناي حاجي حمنود, زؤر سوثاس
 :حمنود بةَرَي  حمنا حاجي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو صياغةيةش كة , لةبةر ئةوةي حةز ناكةم دووبارةيان بكةمةوة, بةَراس  زؤربةي دسةكاني منيش برادةران كرديان

هةر صيغةي ئةو دةرارةش بكرَيتة دةراري مةرجةايةت هةموو شتةكان , ليذنةي دانوني صياغةكةيان زؤر باشة
, ئومَياَيكي طةورةية, بةَراس  ئةوة خواستَيكي هةموو اليةك و خةَلكي كوردستان و, كوردستان بطةَرَيتةوة بؤ ثةرلةماني

بةاَلم لةطةَ  , ئةمة شتَيكي طرنطة كة ئةو بَريارة ئةمَرؤ بياةين, من ثَيم واية راستة هةر دةرارَيك لَيرة باسي دةكةين
ضونكة ئَينة , ئةو دةرارة هيض ثَيشرت باس كراوة, ي ناوَي ئايا ئتي ادة يان ثرسَيك شتَيك, ئةوةش كة بَريارةكة طرنطة
ئةوة هيض , ئَينة هةموو لةطةَلني, يةاين ئةطةر ئيتي ادتان كردووة, بةياني شتَيكي تَيبكةوَي, لَيرة ئةو دةرارة باةين و

 .زؤر سوثاس, من ثَيم واية شتَيكي طرنطة, موشكيلة نيية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, لةناو تةرةفَيكي بةهَي ي كورد, رَي دار سةرؤكي كؤمار كة دةورَيكي بةرزي هةية, هةر بؤ دسةي جةناب تةوزحيَيك  
سةرؤكي هةرَيني كوردستان كة ئةويش دةورَيكي طرنط و , داواي كرد كة ثةرلةمان بة هةموو تادةتي دةوري خؤي ببييَن

ئةويش كة , ان موتةفيقن لةسةر هةموو ئةو شتانةهةردووكي, بةرزي هةية لة ناو كوردستان و لة حمافلي دةولي و
, ئَينة ثَييامنان وتوة, ئةركي سةرشاني خؤيانة و, كة دةوري مَيذوويي خؤيان ببينن, داوايان لةو بةَرَي انة كرد

كة ئةطةر ئَيوة شتَيكتان لَي دةرباز بوو بة خواس  ميللةت و , هةردووكيان بةرةحابةتي صةدرةوة ثاَلثشتيان كردووة
دوايي يادةي كةس نةطرن ونةَلَين خةتاي , خؤتان بةرثرسن لَيي و, خواس  ميللةت نةبوو, ئةنااماني ثةرلةمان نةبوو

بةسةراحةت ئةو شتانةي دَيتة ثَيشي مةربووتة بة , كَيية؟ ئةم ثةرلةمانة دةبَي  دةوري خؤي ببييَن بة دميوكراتيةت
 .زؤر سوثاس, اا ببييندةبَي  رؤلي خؤيان تَي, مةسريي ميللةتي كوردةوة

 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, اليةك ثَيي نارازي بوو, ضونكة تةرحةكة كة كرا, بة تةئكيا من تةنها ئةو موالحةزةية لة دانيشتنةكةي دوَييَن وة
 .سوثاس زؤر, يةاين وةكو وابوو تةوجيهةكة نةهاتبوو بَلَين كاكة لةسةر ئةوة مونادةشة مةكةن

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك مجا  مشعون, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  مجا  مشعون ايليا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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يان ديباجة دةبَي  بة تةنيا , دةبَي  ديباجة لةطةَ  ماددةكان تَيكةاَلو بكرَي , لة سةرؤكي ليذنةي ياسا, ثرسيارَيكم هةية
 .سوثاس, بي موجةبة بؤ هةر دةرارَيك ديار بكرَي تةنها ئةسبا, بنووسرَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, بةَرَي  ا الاين بادةسرَي, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  ا الاين سليم خاياا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم , ووينة لة جةمعيةهةناَي برادةر دةرض, (ثثل شع  كوردستان   اجلمعية الوطنية العراقية)وا ب امن لة فةدةرةكة
ضونكة هةناَي برادةر دةرضووينة , (وللجنة صياغة الاستور), ئَيستا دةسةالت ئي افة بكرَي  لة صياغةي دةستوور

 .زؤر سوثاس, صياغةي دةستوور دةكةن ئَيستا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, بةَرَي  كاك رشاد ادا, زؤر سوثاس
 

 :هيمبةَرَي  رشاد ادا ابرا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تةئيكياي , كوردستان العرا  انصريية, لة نيهايةتي ماددةكة, بةاَلم يةك ش  هةية, برادةران ئيشارةتيان بة زؤر ش  دا
احكاي و مواد   مشروع دستور العراق الذي له  اه )كة دةَلَي , ضونكة لة ئةوةَلةوة هاتية انصريية, لةسةر بكرَيتةوة

ئةطةر , (تشريع درار) لة بياايةتيش, بؤ تةئكيا دووبارة بكرَيتةوة باشة, (او غري املباشر مبصاحل اقليم كوردستان مباشر
 .زؤر سوثاس, باشة( اصاار القرار)بكرَيتة 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك حمنا, تةنها يةك بةَرَي  ماوة, ئةو خوشك برايانةي كة ويستيان رةئي باةن

 :َرَي  حمنا فرج ادابة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, كة ئَينة هةَلوَيستَيكي سياسي باةينة حكومةتي اَيرا , ئَينة زؤر مونادةشة و مش  مرمان كرد لةسةر ئةوة كرد
ة شتَيكي باشة ك, بةاَلم ئَيستا ئةوة بووة كؤمةَلَيك مةواد, دةربارةي ئةوةي كة دةيةوَي  مةسةلةي كةركووك دوا خبات

بؤ هةر كةسَيك , كة ثةرلةماني كوردستان ببَيتة مةرجةاَيكي سياسي و دةستووري دائيم, ئةم مةوادانة تةسبي  بكرَي 
بةاَلم ئَينة ثَيويستنان بةوة هةبوو كة هةَلوَيستَيكي ثةرلةماني كوردستان , ئةوة زؤر باشة, كة دةيةوَي  دسة بكات

يةكَيكيان ئةوةية ناَرةزايي دةبَرَين بةرامبةر هةر كةسَيك , رةي تَياا هةبَي دوو مةتَلةبي طةو, باةينة حكومةتي اَيرادي
كة بةشَيكي ئةساسية لةناو , كة لة خؤوة بةرامبةر بة مةسةلةيةكي زؤر مةصريي كة ثةيوةناي بة شةابَيكةوة هةية

هةرضي خَيرا تر كردني , دووةميبةشي , لةخؤيةوة دسة نةكات بةرامبةر بةم مةسائيالنة, لة ثَيكهاتةي اَيرا , اَيراداا
لةو بَرة ثارةيةي كة بؤ ئةو ليذنة بؤ جَيبةجَي كردني , لة دروس  كردني ليذنةكةي, بَي  58جَيبةجَي كردني بَرياري 

, خَيرا ئةو بَرة ثارةية تةحويلي ئةو ليذنةية بكرَي  بؤ دةس  بةكار بووني, ئةو مةسائيالنةي كةركووك دياري كراوة
راس  ثَيم باشة ئَيستاش , دوَينَيش مونادةشةمان لةسةر ئةوة كرد, ة هةَلوَيستَيكي سياسينان هةبووايةدةبواية ئَين

كة ئَينة نوَينةري ئةو , ئةو موزةكةرةية باةينة حكومةتي اَيرادي وةكو ديكؤمَينتَيك مبَييَن, نةضووة ئةو داواية
ئَيستا , هةردةبَي  جارَيكي تر بيكةين, وة دةسةيةكنان نةبَي ئَينة ئةطةر لة, ئةو خةَلكةش بةشَيكن لة ئَينة, خةَلكةين

 .زؤر سوثاس, زؤر جَيطاي خؤيةتي ئةو دسةية بكةين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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, ئةخيةينة دواي ئةوةي كة ئةو ماددانةي ئَيستا وةكو دةرار بَريارة ثَيي وةربطريَي, ثَيشنيارةكةت لة جَيطاي خؤيةتي
ئةطةر بةَرَي ان موافق بوون , كة ئةويش بة شَيوةيةك يان بةشَيوةيةكي تر بَي , ةري ط توطؤ دةكةينثاشان برادةران لةس

 .فةرموو, كاك خورشيا شَيرة, لةسةري
 :بةَرَي  خورشيا سليم شَيرة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة دوَييَن مونادةشةمان , دئةوي تريش ئةو برادةرة باسي كر, يةكيان كاك حمنا فةرمووي, من دوو ثَيشنيارم هةبوو
ئايا باشة يان خراثة؟ , نةبوو 58لةسةر ناوةرؤكي ماددةي , لةسةر دانوني ئياارةي دةوَلةت نةبوو, لةسةر خاَلَيك بوو

, هةموو مونادةشةي دوَينَينان و ئةسبايي كؤبوونةوةكةمان لةسةر ئةوةبوو, هةموو موتةفق بووين لةسةري 58ماددةي 
هةَلوَيس  ئَينة ثةرلةماني  58ات و مةود ي جةا ةري بةرامبةر بة جَيبةجَي نةكردني ماددةي ئايا ئةو تةصرحي

كة , بةاَلم من تةئياي ئةو رةئية دةكةم, كوردستان ي دةبَي ؟ هةرضةناة ئةو برادةرة ئةو مةوزواةي ئيشارةت ثَيكرد
بةاَلم بةَراس  مةود نان ي , تةئياي دةكةين ئَينة سةد لةسةد, ئَينة ئةساسةكةمان لةسةر خراثةي ئةو ماددةية نيية

بةرةئي من ئةطةر موزةكةرةيةك وةكو ثَيشنيارمان , ئةوة يةك, دةبَي  بةرامبةر بة تةسرحياتةكاني جةا ةري
 ...كردبوو

 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, لة اليةن بةَرَي  خوشكة ثةخشان, كاك خورشيا نودتةي ني امي هةية
 :خشان اباا  حسنيبةَرَي  ثة

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, دةرةوةي بابةتةكةمانة, دةرضوو لةو نودتةية, ئَينة نودتةيةكي موحةدةد مونادةشة دةكةين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ  وةخ  تةرخان دةكةين, ئَيستا ئةو نودتانة خةاَلس بوون, بةَلَي نودتة ني اميةكة لة جَيطةي خؤيةتي و

بؤ ئةوةي ضي ئيستغنا بكرَيتة سةر دانيشتنةكةي , رةئي ئةو خوشك وبرايانةش وةردةطرين, ثَيشنيارةكاني كاك حمةمةد
كة ليذنةي , تكاتان لَياةكةين, وا ب امن ناوةكان تةواو بوو, بؤ ميللةتةكةمان, دوَييَن و ئةمَرؤمان كة سوودي هةبَي 

 . دانوني با وةاَلمتان بااتةوة
 :شَيروان ناصح حياري بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَينة , بة حةديقةت بةرةو ثَرؤ ةكة ضوو, طلعتبةنيسبةت كاك , وةلةو موختةصةريشة, هةناَي وةاَلممان حازر كردية

بةنيسبةت كاك سةردار دةَلَي  نةصَيك ئي افة , ئةوةي ئةو وتي لة  مودتةرةحةكةي خؤمان تةسحيحنان كردووة
, ئَينة بة حةديقةت نةصَيكي لةوةي زؤر طرنطرتمان هةية, ئةوةي كة لَيرة هاتية باتيلة, (كل ات ا  يقع خالفل),بكرَي 

ئَينة ئَيستا لةم بَريارة تةئكيا لةسةر دةوري , كة باس لة مةسائيلي مةصريي و دةزائي دةكات, ئَينة ثةرلةمامنان هةية
كل )بَلَي , ئةوة مةسةلةكي مةدةني نيية, ئيلي مةصريي دةكاتلةسةر ئةوةي كة بةت لةسةر مةسا, ثةرلةمان دةكةين
ئَينة لَيرة ئيل اممان , خياليف ئةو مةوزواانة بوو, ئةطةر هاتو برادةراني بةغاا ئيت ادَيكيان كرد, (ا فاق يعتق باطاًل

وة ئةو فةدةرة هاتووة ئة, ناصح ئيشارةتي ثَياا. بةنيسبةت ئةوةي د, تةئكيامان كردية لةسةر دةوري ثةرلةمان, كردية
ئةوةي مةوزواي سةرؤكي حكومةت و سةرؤكي هةرَيم دةستكاري لةسةر مةسةلةكان , دووبارة كردني ئيجاب ناكاتن, و

ياساي تايبةتي , بة حةديقةت سةرؤكي هةرَيم دةسةاَلتي تايبةتي هةية, ئةوةي ئةو خوشكة ئيشارةتي ثَيكرد, نةكةن
لة هةمان كاتاا ثةرلةمانيش دةسةاَلت و , ياساي تايبةتي هةية, يبةتي هةية وسةرؤكي حكومةت دةسةاَلتي تا, هةية

ئيستقالليةتي هةر , ئَينة لَيرة مةباةئَيكنان وةرطرتية فةصل بني سوَلتامتان وةرطرتية, ياساي تايبةتي هةية و
ئَيستاش بة , يشتووةبةم شَيوةية رؤ, كةس تةدةخوولي ئيش و كاري دةزطاكةي تر ناكات, دةزطايةكنان وةرطرتية و
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ئةوةي دةوري , بةنيسبةت كاك حمنا حاجي حمنود, طوَيرةي ئةم ياسايانة ئَينة تةااموو  لةطةَ  مةسةلةكان دةكةين
, لةو بَريارةش ئَينة تةئكيامان كردية و, ثةرلةماني ئَينةش دةبَي  زؤر بة روون وئاشكرايي وازيح بَي  و ديار بَي 

تةي دووةم ئةو بَريارةش كة وةردةطرين بةَراس  ثشتطريي كردنة لة طروثي كوردي لة نود, حةدَيكي تةبيعي خؤمانة
بَي ئةوةي بطةَرَينةوة بؤ ثةرلةماني , نةتوانرَي هيض شتَيك بكةن, بؤ ئةوةي بتوانن بة ناوي ئَينةوة دسة بكةن, بةغاا

ئةو ديباجةية لة , تايبةتينان هةية بةَلَي ئَينة ديباجةيةكي, بةنيسبةت كاك مجا  باسي ديباجةي كرد, كوردستان
, ئةوة شتَيكي ئينشائي نيية, زؤر ئعيتيادية و زؤر تةبيعية, ئَيستا هَينامانة سةر مةشرواةكة, مةشرواةكة نةهاتبوو

بةنيسبةت كاك ا الاين مةسةلةي , تاكو ئَيستا, لة بياايةتي دروس  كردني ثةرلةمان, كليشةيةكة بةكارمان هَيناوة
ثَيش , ئةوانة ئةناامي ثةرلةمانن, ئةوة مةداري بةحس نيية, ئةوانة ئةناامن لة صياغةي دةستوور, وورصياغةي دةست

بةنيسبةت كاك رشاديش , بؤية ثَيويس  ناكات ئيشارةت بةم مةسةلةية بارَي, ئةوةي ئةناام بن لة صياغةي دةستوور
ئةوةي كاك حمنا , ئةوة ئينكان هةية, نا فرجبةنيسبةت ئةوةي كاك حم, ئةوة بةرةئي ئَينة تكرارة, ئةوةي مةصريي

ئَينة هةر , نةك جَيطاكةي لةم بَريارة هةبَي , ئيشارةتي ثَياا لة موزةكةرةيةكاا ئاراستةي جيهةي ثةيوةناارةكان بكةين
 ئةوةي كاك ادهم, ببورن بابةتي اَيرا , فةرموون, ئةطةر ئَيوة تَيبيين ترتان هةية, ئةوةناة تَيبينييةمان هةبوو

بةَراس  ئيستينادمان كرديتة سةر دانوني ئياارةي دةوَلةت بؤ , ئَينة مةصاةري ئةو بَريارانة, ئيشارةتي ثَياا
هةمان دانون سةروضاوةي , يش لة هةمان دانون دةرضووة58ماددة , مةرحةلةي ئينتيقالي كة بةناوي اَيرا  دةرضووة و

 .زؤر سوثاس, َيرا  باةينئَينة ئيشارةت بة ا, ئةكيا دةبَي  لَيرة, دةستوورة
 :بةَرَي  سةردار صباح بوزو هركي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة , كة ثَيشنياري ئَينة كة ئةوة دانون مةدةني نيية, كاك شَيروان حياري باسي ئةوة دةكات, من تةوزحيَيكم هةية

, دةبَي  ماددةي يةك ئيلغا بكةين, ك شَيروانكا, بؤية ئةطةر بةو مةنتيقة لَيك باةينةوة, ثَيشنيارة لة جَيطاي خؤي نيية
بةاَلم ثَيشنيارةكة تةنها تكرارَيكي بةهَي  , ئةوة لَيرة تكرارة, مل مون, لةبةر ئةوةي لة ماددةي يةكةم باسي ئةوة دةكات

 .تر بووة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَرَي ان
, كاك شَيروان جارَيكي تر بيخوَينةوة, رَيتةوة دةنطاانيشثَيش ئةوةي خب, ئَيستا مودتةرةحي ليذنة دةخةينة دةنطاانةوة

 .فةرموو, ئينجا تةصوي  لةسةر دةكةين
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة االورب
تان العراق ان اسلل الوطك لكوردستان العراق هو املرجع السياسي والدستوري للبت   املسائل املصريية لشع  كوردس

وان ثثلي شع  كوردستان   اجلمعية ( الفدرالية)ويديد العالقة الدستورية مع سلطات يهورية العراق االيادية
الوطنية العراقية ملزمون بالرجوع اليه   كل ما يتم طرحه من احكاي ومواد عند صياغة دستور العراق الدائم ال  هلا 

 .كوردستان العراقصلة مباشرة او غري مباشرة مبصاحل 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَليةتي با دةس  بةرز كاتةوة؟ زؤر , خوَينارايةوة, مونادةشة كرا, ئَيستا ئةوة تةوزيح كرا و, زؤر سوثاس
نودتةي , تةواو بوو, بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, تكاية تةواو بوو, كَي مومتةنيعة؟ نيية, كَي د ة؟ دوو كةس, سوثاس

 .فةرموو, نووري.  امي كاك دني
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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 .زؤر سوثاس, جارَيكي تريش بة كوردي خبوَينرَيتةوة, حةز دةكةم ضؤن بة زماني اةرةبي خوَينرايةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كاك مسكؤ نودتةي , تةواو بووة, تةصوي  لةسةر كرا, بووتكاية ئةو خاَلة تةواو , بة كوردي تةرجوومة نةكراوة بةباشي
 .فةرموو, ني امي  هةية

 :حمنا دزةيي طاهربةَرَي  مسكؤ 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

حة  واية بَريارةكانيش ثَيشرت هةموو بة , بة كوردي مونادةشة دةكةين, ئَينة لةثةرلةمان بة كوردي دسة دةكةين و
بةَراس  من بة , بة كورديةكةشي تةرجوومةي نيية, ستا هةموو بة اةرةبي دةخوَينرَيتةوةئَي, كوردي خبوَينرَيتةوة
 .لةطةَ  رَي م, نودسانيةكي دةزامن

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

اوني دةتوانَي بة  ئَيستاش كاك, كة كاك اوني لة بياايةت خوَينايةوة, ئَينة نوسخةيةكي ماددةكةمان بة كوردي هةية
ضونكة ئةو ثَرؤ ةي ئَيستا لةوانةي طؤَرانكاري لةسةر كرابَي  , بةاَلم لةسةر ئةساسي ثَرؤ ةي ثَيشرت, كوردي بيخوَينَيتةوة

بةاَلم ئةوةي ثَرؤ ةي ئةصلية كاك اوني , ئينكان نابَي  بةو لةح ةية بة طؤَرانكارييةوة تةرجوومةشي بكةينةوة, و
ئَينة دووبارة لةسةر تةاايل , دَيتةوة ليذنةي دانوني, لَيرة ئةطةر طؤَرانكاري بةسةر ماددةكة هات, ةوةدةتواني بيخوَينَيت

 .زؤر سوثاس, بؤتاني باَلو دةكةينةوة, ئَينة تةرجوومةي دةكةينةوة بةكوردي, و ئي افةكان
 :حمنا دزةيي طاهربةَرَي  مسكؤ 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يةاين , ئينجا تةرجوومة بكرَي  بؤ اةرةبي, دةبَي  يةكةم جار بة كوردي بينووسينةوة,  خؤي كة بَريار دةردةضَي
دوايي دةَلَيني تةرجومةي , بة اةرةبي دةخوَينينةوة, ئَيستا ئَينة دةينووسينةوة بة اةرةبي و, بةَراس  من ثَيم سةيرة

بةاَلم هةية اةرةبي , كوردي تَياةطةينهةموومان , خؤي ئةصلةن دةبَي  بةكوردي بنووسرَي , دةكةين بة كوردي
 .تَيناطات لَيرة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ضونكة ثةرلةماني هةرَيني كوردستانة و, بة زماني رةسةني كوردي بَي , من تةئياي ئةو برايانة دةكةم كة داوا دةكةن

, دةس  بةكار بن, كوردي دابنَيني وبؤ ئةم مةبةستة بة زووترين كات ليذنةيةكي وةرطَيَر لة زماني اةرةبيةوة بؤ 
د ي بوون رةتي دةكةينةوة , رةئي ئةنااماني ثةرلةمان وةردةطرين و, بَريارةكاني داهاتوومان ئةطةر بةم شَيوةية نةبَي 

 .زؤر سوثاس, و راياةطرين
اتوو بةم شَيوةية كار بؤ جاري داه, ضونكة برادةران دوَييَن لةبةر ئةمة رايامنان طرت و, ئةمَرؤ با ئةمة دةرباز بَي 

 .ماددةي دووةم تكاية, زؤر سوثاس, دةكةين
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية
ال جيوي الت لي او التنايجم كال او جزءًا عن اي حق اكتس  مبوج  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وان 

 .واضنًا   دستور العراق ويعتق اال ي  عبريًا عنها يكون هلا انعكاسا
 :اواًل

اعرتا  قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية بالنظاي السياسي القائم   كوردستان العراق وسلطا ه التشريعية والتنفيذية 
 .والقضائية وصالحيتها ومهامها بأرر رجعي منذ  أري   أسيسها

 :رانيًا
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ملاد ني الثامنة و اخلمسون من قانون ادارة الدولة والعاشرة من قانون املفوضية العليا حلل منايعات االحكاي اخلاصة با
امللكية اخلاصة برفع الظلم الذي سببته ثارسات النظاي السابق واملتمثلة بتاري الوضع السكاني واالداري حملافظة كركو  

 .وبقية مناطق كوردستان
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةم شَيوةيةي كة ئَيستا , بةاَلم ئيعادةي صياغةي ماددةكةمان كردؤتةوة, نةش بةَراس  لةطةَ  ناوةرؤكي ماددةكةينئَي
 .بؤتاني دةخوَيننةوة

 :املادة الثانية
يتمسك شع  كوردستان العراق  قوقه املكتسبة مبوج  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وال   عق عن 

 :ن  طلعات شع  كوردستان وينباي ان يتضمن دستور العراق الدائم ذلك منطلقًا من االسل اال يةجزء م
 :اواًل

اعرتا  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية بالنظاي السياسي القائم   كوردستان العراق وسلطا ه التشريعية 
 .ي منذ  اري   أسيسهاوالتنفيذية والقضائية وصالحيا ها ومهامها بأرر رجع

 
 :رانيًا

االحكاي الواردة   املادة الثامنة واخلمسني من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية واملادة العاشرة من قانون 
 أسيل اهليئة العليا امل تصة  ل منايعات امللكية العقارية اخلاصة برفع الظلم الذي سببته ثارسات النظاي السابق 

 .واملتمثله بتايري الواقع القومي والسكاني واالداري حملافظة كركو  واملناطق االخرى من كوردستان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, تكاية, بة كوردي ئةو ماددةيةش خبوَينرَيتةوة
 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دووةم
ناشَي واز لة هةموو , وةدةس  هاتيَب( ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةتي اَيرا  بؤ دؤناغي طواستنةوة)ي هةر مافذذذَي بة ثَي

, ئةو مافانة دةبَي لة دةستووري اَيراداا بةرووني بارةوشَينةوة, يان لة بةشَيكي بهَينارَي يان دةس  لَي هةَلبطريدرَي
 :ئةمانةي خوارةوةش ئةو مافانة دةردةبَرن

 :يةكةم
داني بة سيستةمي سياسي و دةسةاَلتةكاني تةشريعي و تةن ي ي و , بؤ دؤناغي طواستنةوة, اي بةَرَيوةبردني دةوَلةتياس

 .لة رؤ ي دامةزرانايانةوة, سةاَلحييات  و ئةرك و فةرمانياا ناوة, دادياريي كوردستاني اَيرا  و
 :دووةم

ماددةي دةيةمي ياساي , ياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةت و( ثةجناو هةش )ئةو حوكنانةي كة ثَيوةناياارن بة ماددةي
بؤ البردني ئةو زوَلنةي كة رةفتارةكاني ر َيني , موفةووةزييةتي بااَلي ضارةسةركردني ملنالنَيي موَلكاارَي  تايبةت

 .يةتيثَيشرت لةطؤَريين باري نيشتةجَيي و ئيااريي ثارَي طاي كةركووك و ناوضةكاني ديكةي كوردستان سةثاناوو
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةوةي ناونووسيان , با دةس  خؤيان بةرز كةنةوة, بةَرَي ان ئَيستا ئةو خوشك و برايانةي كة دةيانةوَي  دسة بكةن
بةَرَي  , بؤ ئةوةي تةسجيل بَي , كة هةَلاةسة با جارَيكي تر ناوي خؤيان بَلَين, تكا لةو خوشك وبرايانة دةكةين, بكةين

 . ووري فةرموون.د
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د

 .بةَرَي سةرؤكي ئةجنومةن
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سةرةتاكةي , بةناي دوو, سةبارةت بة بةناي دوو, من ضةنا تَيبينيةكم هةية, جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان, زؤر سوثاس
َيوةبردني اَيرا  بؤ ماوةي وةكو دةزانن دانوني كاتي بةَر, بةاَلم ثَيويستة تةواو بكرَي , باشة بةم شَيوةية هاتووة

لةاليةن , ي ئةو دانونة جَيبةجَي بكرَي 58دةبواية بة ثةلة بةناي , ثةسةنا كراوة 4/2114لة مانطي , طواستنةوة
تاكو مةسةلةي هةَلبذاردني ئةجنومةني نيشتنانيي , بةاَلم ئةو كارةي ثش  طوَي خس , حكومةتي ئةياد اةالويةوة

بة ثةلة كةوتة كار بؤ ئةوةي كةوا دانونَيك ثةسةنا , تةدا ثَيويس  بة ثشتطريي كورد هةبوولةوكا, اَيرا  هاتة ثَيشةوة
سةرؤكي ئةو , دانونةكة دةرضوو, بؤ دامةزراناني دةستةي بااَلي ئاسايي كردنةوة لة ثارَي طاي كةركووك, بكرَي 

ني ئةنااماني ئةو دةستةية و ئةو كارانةي كةوا بةاَلم ثاشان هيض كارَيكي تري ئةجنام نةدرا بؤ ناونا, دةستةية دياري كرا
ثاشان حكومةتي جةا ةري ئةو كارةي طرتة , كة دةبوو بةثةلة جَيبةجَي بكرَي , خرابوونة ئةستؤي ئةو دةستةية

بةرووني و بة ئاشكرا , طروثي ئيتاليف زامن كراون, دةس  لةو رَيككةوتنامة دوو دؤَلييةي لة نَيوان طروثي كوردستاني و
ثَيويستة ئةو دةستةية دةس  , كة دةبَي  لةماوةي مانطَيكاا لةو رؤ ةوة كةوا ئةو حكومةتة دةس  بةكار دةبَي , ووةهات

هةروةكو لةبةردةم ليذنةي دانوني , جَيبةجَي بكرَين, ئةرك و كارةكانيان دةس  نيشان بكرَي  و, نيشان بكرَي  و
داوايان لَيكردم كة , م ساَلاا سةركردايةتي سياسي كوردستانئةمَرؤدا من بؤم روون كردنةوة لة مانطي شوباتي ئة

/ 00ئةم ثَرؤ ةية لةبةر دةستم داية لة , ني امَيك بؤ دةستةي بااَلي ئاسايي كردنةوةي ثارَي طاي كةركووك ئامادة بكةن
ستم لةم ثَيشةكية مةبة, بةاَلم تاكو ئَيستا هيضي لةسةر نةكراوة, نَيردراوة بؤ بةغاا, دا ئامادة كرا2115/ شوباتي

بؤ ئةوةي كةوا ئةو , هيض نيازَيكي نيية, ئةوةية كة حكومةتي جةا ةري كة دوَييَن هةموومان بة ئاشكرا بامسان كرد
, بؤ ئةوةي بتوانَي ئةركةكاني سةرشاني بةزووترين كات جَيبةجَي بكات, ئاسانكاري بؤ بكات, دةستةية دةس  نيشان بكات
ثَيش نيازي من , ثاش دةرضووني دانوني بةَرَيوةبردني دةوَلةتي اَيرا  دامبةزرَي, م دةستةيةلة كاتَيكاا ثَيويس  بوو ئة

ئةركةكاني بة طوَيرةي ئةو , ئةو دةستةية بة زووترين كات دةس  نيشان بكرَي  و, ئةوةية كةوا ئَينة داوا بكةين
ئةطةر هاتوو حكومةتي جةا ةري بة ثَيي , ودالة ماوةيةكي دياري كرا, داواكارييانةي اليةني كوردستاني ثةسةنا بكرَي 

ثَيشنيازي , ئَينة هةَلوَيستَيكنان هةبَي , بة ثَيي ئةو ئيلتي اماتةي لةسةريةتي جَيبةجَيي نةكرد, ئةو ئةركةي سةرشاني
, دستانيداوا بكةين لة ئةنااماني ليذنةي دانوني اليةني كور, ئَيستا دووبارةي دةكةمةوة ئةوةية, منيش دوَييَن ئةوةبوو
تا ئةو دةمةي كةوا حكومةتي جةا ةري ناضار دةبَي  ئةو دةستةية , ضاالكيةكانيان رابطرن, كارةكانيان رابطرن و

تاكو ئةجنومةني ثارَي طاي , ئةو ثارةي كةوا ثَيويستة بؤي تةرخان بكات, ئةركةكاني دةس  نيشان بكات, دامبةزرَيَني و
, ئةمة وا ب امن بضووكرتين داواكاريية لة حكومةتي جةا ةري, هةَلبسَ كةركووك بتوانَي بة ئةركةكاني سةرشاني 

ثَيويس  ناكات ئَينة , من دةَلَيم ثَيويستة هةنطاو بة هةنطاو بؤي بضني, ضونكة هةناَي كةس داواي ش  زياتر دةكات
كةوا , واز ناهَينني لةو ليذنةية, ئَينة ناكشَيينةوة, ئةمة هةنطاوي يةكةمة, بَلَيني كةوا بكشَينةوة لة حكومةتي ناوةناي

 .زؤر سوثاس, تاكو حكومةتي جةا ةري بةم ئةركةي سةرشاني هةَلاةسَ  و, كارةكامنان رابطرين و
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, زؤر برادةر نودتةي ني اميان دا, بةشَيكي دةرضوون بوو لة بابةتةكةي ئَينة كة مونادةشةي لةسةر دةكةين, زؤر سوثاس
, نةك هةر ئةو جةلسةية بَرياري تري ثةرلةماني كوردستان هةية, سةلةي كةركووك ئَينة موستةمَر لة دواينبؤ مة

ئينجا ثةرلةماني كوردستان و ديادةي , ئةطةر نةكرا, 58جَيبةجَي نةكردني ماددةي, ئةطةر بة ئةركةكاني هةَلنةستا
, ئَيستا ئَينة ئةو شتانة دةكةين, بَرياري ثَيوةرطرياوة, جةماوةري كوردستان هةَلوَيس  وةردةطرَي  و, سياسي كورد و

جةلسةيةكي تري بؤ , دة رؤ ي تريش, هةفتةيةكي تريش, كة ئَينة ثش  لة كةركووك دةكةين, ماناي ئةوة نيية
يةاين ئةمة نة ئةوة  جةلسةية نة ئاخرييش , تةحروك دةكةين, بة طوَيرةي زروف و بة طوَيرةي كاتي خؤي, دةكةين
نةتيجةي ضي , بةَرَي  مام جةال  دةيكات, بةاَلم ب انن ئةو حةرةكةتي كة ئَيستا هةية, يةاين تاخري بووة راستة, دةبَية

 .فةرموو, كاك حسن بابةكر, زؤر سوثاس, دةبَي ؟ ئَينة موستةمَر جةلسامتان بةردةوامة
 :بةَرَي  حسن بابةكر ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو ديارة زؤر بة دووةت ترة بة نةزةري من لةوةي كة , يتنسك شعب كوردستان حبقودة, راوةئةو ماددةيةي تةاايل ك
ضونكة زؤر حة  , ئةطةر دواي حبقودة انشرواة بنووسرَي  انشرواة انكتسبة, ال جيوز زؤر بَي هَي ة و, ثَيشرت نووسراوة

لة , ئةطةر مةجامل باةي, شةرايةتي باشرتة, بةاَلم ئةطةر شةرايةتي بة هي خؤمان بَلَيني, بةدةس  هاتووة, هةية
 .بةاَلم با هةر بيَلَيم ئةطةر تةصويتيش كراوة, بةاَلم درةنط دةستم بةرز كردةوة, ماددةي يةكةم تَيبينيةكم هةبوو

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
با ئصولي , باسي بكةتكاية ثاشان ط توطؤي لةسةر دةكةين لة فراكسيؤنةكان , ئةو ماددةيةي تةصوي  لةسةر كراوة

 .بةَرَي  كاك مجا  يوسف, باشرتة, جةلسات زةب  بكةين
 :بةَرَي  مجا  يوسف بؤتاني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يتنسك شعب كوردستان العرا  حبقودة , ئةطةر ئيجازة هةبَي , بةاَلم هةناَي تَيبينيم هةية, من ماددةكةم زؤر ثَي باشة
 املناطقبل , االخري من كوردستان واملناطقفةدةرةي ئةخرييش , وانكتسبةشي لةطةَ  بَي ئي افة بكرَي  و , التارخيية

زؤر , هةر تةنها ئةو دوو ئي افةم هةبوو, انوصل ودياىل ياخود شارةكاني تريش بلَيي حمافظ االخري متنازع اليها يف 
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك غ ور مةمخوري, سوثاس

 :سعيا مةمخوري طاهرةَرَي  غ ور ب
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
من ثَيم باشة لةسةرةكةي بنووسرَي  ئةو مافانةي كة لةم ياسا كاتية هاتووة كة كةمرتين مافن , بةنيسبةت ئةو ماددةية

يةاين ديار بكرَي  بؤ ئةم , ين ماف بؤ ئةم دؤناغةبةاَلم كةمرت, ئةو نووسراوة, بؤ ئةم دؤناغةي خةباتي طةلي كوردستان
بةنيسبةت , خاَلَيكي تر, ئةوة خاَلَيك, لةبةر ئةو ش  زؤر سةرةتايني, لةبةر ئةوة دواخواس  كورد نيية, مةرحةلةية

ئةطةر  ,كاك مجا  باسي ئةوةي كرد ناوي دوو ثارَي طاكةي هَينا, بةَراس  ئةطةر بنووسرَي , بَرطةي دوو لة ماددةكان
هةموو , بكرَي ثارَي طاي كةركووك و ناوضة بةاةرةبكراوةكاني تري وةك سنجار و شَيخان و مةمخور و مةناةلي

بؤ ئةوةي بناسرَين كامة ناوضةن ئةوانة ي كة ئَينة مةبةستنانة ئةوة ئةطةر , ناوضةكان ديار بكرَي  باشرتة لَيرة
مناطق اخرى )ئةو الف و المة واب امن زيادة و (   و املناطق اخرىفيما  ص كركو)نةصةكةش وا مبَينَيتةوة  نةصةكة  

 (.من كردستان
  :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 فةرموو سؤيان خان, يؤر سوراه بؤ جةنابت
 :بةِرَيز سؤيان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

) رةتاا بةس كاك جةما  باسي دووةمي كرد بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن وةَلآل من يةك خاَلم هةية دوو خاَ  بوو لة بنة
ياري بةم خاكةي ئَينة دةكرَي  و لَيي , وة 0929ضونكة ئَينة لة ( برفع الظلم الذي سببته ثارسات االنظمة السابقة

من ( مناطق اخرى)و ئةوي تريش ( االنظمة السابقة)كورت ئةكرَي  و لَيي ئةبرَي و لة جياتي مبان دةنةوة لَينان دةبَرن 
ردستان ناوي بَينني باشرتة ضونكة هةردةم ئةوة جَيطةي شك ئةبَي  ئيََنة ناوي بَينني خانةدني و شارةكاني تر ناويان ك

 .بَينني بة ناو هَينان زؤر سوثاس
  :بةَرَي  سةؤكي ئةجنومةن

 بةَرَي  كاك حمنا حاجي حمنود, زؤر سوثاس



 248 

 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ةَلآل لة رووي زمانة واني و لة رووي ناوةرؤكةكان هةموو ئةو خوشك و برايانةي باسيان كرد منيش خؤم لةوانة زؤر و
شارةزايم نيية لة زمانة وانياا بةآلم ئةوةي كة لةوة كة باس دةكات كة ئَينة دةس  لَي هةَلناطرين لةو بَريارة لة بَرياري 

َيكي ياخود بةشَيكي بةَراس  ئَينة لة هةمووي رازي نني يةاين من بةش ياساي كاتي ئياارةي اَيرا  ياخود هةنا
بةحاَلي خؤم لةسةر سَي خاَلي ئةوة يةكَي لةوانة ئةَلَي نابَي كةركووك لةطةَ  هيض اليةكا فياراَلي بكات خؤ كةركووك 

يا مةسةلةن خاَلَيكي كةيان ئةَلَي  ناَروات لةطةَ  بةسرا بيكات هةر بؤئةوةي لةطةَ  ئَيرة نةيكات ئيلغاي ئةو خاَلة بكرَي
نابَي حاودي ئيااري دةس  كاري بكرَي يةاين بؤ حاودي ئيااري دةس  كاري نةكرَي لة كوردستان يان لة اَيراداا 

ئَينة ثَينان وانيية لةسةر مةسةلةي كوردستان ني اع هةبَي ئةو , خاَلَيكيان لةسةر مةسةلةي ني اع لةسةر ئةو ناوضانة 
ة ناوضةي كوردستانة يان ئةوة خاكي كوردستانة يان بؤ ني ااي لةسةرة من ثَيم باشة ئةطةر بتوانني داواي ناوضةية ك

 .لة دانوني ئياارةي دةولةي اَيراداا بؤ كاتي طواستنةوة زؤر سوثاس, ئيلغاكردني ئةو سَي خاَلة بكةين 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَرَي  خوشكة شوكرية, زؤر سوثاس
 :  شوكرية رسو  ابراهيمبةَرَي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةو خاآلنةي كةوا من نيازم وابوو باسي بكةم بةَرَي ان كاك حمنود لةطةَ  خوشكة سؤزان باسيان كرد زؤر سوثاس و  

زؤر طرنطة  منيش سوثاسي بةَرَي ت دةكةم كة دةَلَيي لةمةوال ئيرت دةبَي بةكوردي شتةكان خبرَيتة بةرضاو ئةمة خاَلَيكي
زؤر سوثاستان دةكةين ئةطةر رَيطةمشان باةن ئةوةي كة كراوة بةكوردي ئَينة جارَيكي تر ضاوي ثَياا خبشَينينةوةو 
ثَيشكةشي ئَيوةي بكةين ضونكة بةراس  وةكو دوَييَن شتَيك  بؤ من ئاما ة كرد ئةمة ئسلوبَيكي ئةدةبيية درةوشانةوة 

 .وثاسئةمة ناضَي  بؤ ئةم جَيطاية زؤر س
  :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .خوشكة طوَلناز اةزي , زؤر سوثاس
 :بةَرَي  طوَلناز ا ي  دادر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لة شَيوةي ياساي اةرةبي من يةكَيكم لةسةر اةرةبييةكة دسة ناكةم ضونكة بةراس  رةخنةي ئيعالمي و شاراوة  

عالمي هةية و راطةيانانةكةي خؤمان ئةطةر شاراوةي كوردي جاليةي كورديش يةاين زؤر ناخؤشة بَلَين رةخنةي ئي
كوردي ئةوة زؤر بةرةخنة هاتؤتة سةرمان وامان لَيهاتووة كة ثةرلةماني كوردستان درارةكاني بة اةرةبي دا كة ئةمة 

و تةرجومةش كة شتَيكة ثَيضةوانةي كاري ئَينةية ئةوة بؤخؤم بةياني بةنووسراو رةخنةكةم دا بة ليذنةي ياسايي ئة
درةوشانةوة رةنطة ئينشائي بَي  ئةطةر بكرَي  , كراوة تةرجومةيةكي باش نيية و خاَلَيكيش لة مةسةلةي درةوشانةوة

بَلَيني لة دةستوري اَيراداا بةرووني بارةوشَيتةوة كار بؤ جَي بةجَي كردني بكرَي  لة ماددةي دووةميان دا ئةو 
 نوسراوي  مارةيشي بنووسرَي باشرتة ية بة 01و ماددةي  58حكومانةي كة 
 .ئيرت سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشكة ثةخشان, زؤرسوثاس

 : بةَرَي  ثةخشان ابااللة حسَين
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ة ئةو حقودة خؤي هةي( يتمسك شع  كوردستان العراق  قوقة املكستبة)منيش لةطةَ  رةئي ئةو برادةرانةم كة ئةَلَين 
ئَيستا ماناكةي ئيحاي وا ئةدات كة بة ثَيي دانوني ئياارةي دةوَلةت دةستنان كةوتوة بةرةئي من بكرَي  لة جياتي دةس  



 249 

ال   عق عن جْز  من  طلعات شع  )بة اةرةبي و لة ري ي دووةم كة ئةَلَي و ( املتنققة)كةوتوو وةدي هاتوو يان 
, يةاين طةلي كوردستان تةتةلوااتي هةية(  تطلعات شع  كوردستان)يان و (  عق عن جْز   من حقوقة)كوردستان 

 .ضونكة مايف هةية بةآلم زةوت كراوة ئةوة بةشَيكي هاتؤتة دي لةو مافة ئيرت سوثاس 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَرَي  كاك سةردار هةركي, زؤرسوثاس 
 : ردار صباح بوزو هةركيبةَرَي  س

 .بةَرَي سةرؤكي ئةجنومةن
يتمسك شع  كوردستان العراق  قوقه )بةراس  من سَي تَيبينم هةية دوويان لؤغةوين يةكةميان كة دةطوترَي   

من نةك  (باحلقوق ال  اكتسبها)بةراس  ئةوة بَرَيك بة رةكيكي دةبينم ئةطةر بكرَي  بيكةينة ( املكتسبة مبوج 
من ثَيشنيار دةكةم بكرَي ( منطلقا من االسل اال ية)راية ئةوة يةك دوو لة كؤتاي ئةو مجالنة نووس( مبوج )بَلَيني

ثَيشنياري سَيهةمم دانوني ئياراةي دةولة يعين ئةو مافانةي دايتة ئَينة وةكو دةزطاكان وةكو ( انطالقُا من االسل اال ية)
هةبَي بؤ منوونة طةلي كورد تةبيعي ئةوة بة تةواوي ئةو مافانةي نةداوة بةَلكو لةوانةية زؤر تَيبيننان لةسةري 

 ( عديل و  نفيذ قوانني) ئةجنومةني نيشتناني كوردستان لة ماددةيةك دانون ئياارةي دةوَلةت دةَلَي بؤي هةية 
و ضةنا ماددةي ديكة لَيرةدا ئةمة دةبَي ئيشارةتَيكي  25ئةوجاش لَيرةدا هةناةك موادي استسنا كردية ماددةي 

( للمرحلة االنتقالية)بةو حقودانة بكةين بؤية ثَيشنيار دةكةم لة ثاش بنووسني كة ئريادةي ئةوةمان هةية طةشة 
كة دةنووسني كة ئةساس ئةوةلي ماناي ئةوةية ئَينة دةمانةوَي طةشة بةو حقودانة باةين و ( كأساه أورب)بنووسني 
 .سوثاس

  :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 . زؤر سوثاس فةرموو تاظطة خان

 : بةَرَي  تاظطة حمنا الي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ناوي شوَينةكان ( من كوردستانواملناطق اخرى )نَيبينيةكةم طوترا بةس لةبةر طرنطي دووبارةي دةكةمةوة لة دواي  
 .سوثاس, بطوترَي باشة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَرَي  كاك ااد , زؤر سوثاس

 :بةَرَي  ااد  حمنا دا امني
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

وةآلهي سةبارةت بةم ماددةية من بة شتَيكي زيادي ئةزامن لةبةر ئةوةي ئَينة هةموو اليةك ئةزانني كؤمةَلةي نيشتناني 
بؤ نووسينةوةي دةستوري هةميشةيي اَيرا  لةو ليذنةيةش ئَينة وةكو , اَيرا  ليذنةيةكي تايبةتي دروس  كردووة

هةية لةوَي كة خةَلكي شارةزاو خةَلكَيكن بة توانان بؤ نووسينةوةي كةس  05وةكو نوَينةراني كورد ثَيم واية , كورد
ئةوانة يعين ئةو بابةتانة ئةتوانرَي  لة ( ينباي  ان يتضمن دستور العراق الدائم)يعين ئَينة كة لَيرة ئةَليني , دةستوور

رة كة ئةوشتانة ئةكةين ئةوة ئَينة لَي, دةستوورا تةسبي  بكرَي  نةك ئةوةي ئَينة لَيرة ئيشارةت بةو بابةتة باةين
ئَينة دةسةآلتَيكي وامان نيية تةدةخو  بكةين لة ئيش و كارةكاني ليذنةي , ئةطةر نة نووسرايةوة, ئةطةر نةكرا

هةموو ثَيكهاتةكاني اَيرا  , نووسينةوةي دةستوور لةبةر ئةوةي ئةوة هةموو اليةكنان دةزانني ئةوة بة تةوافق كراوةو
بةشاارة , لة نووسينةوةي دةستورا هةتا سوونة كة بةشااري لة ئينتخاباتاا نةكردوة ئَيستا هاتووةنيسبةي خؤيان هةية 

لة ليذنةي نووسينةوةي دةستور جا بؤية من ئةوة بةشتَيكي زيادة ئةزامن ئةو بابةتة لةبةر ئةوةي لة سيناي دةوَلةتي 
سةآلتي ياساداناني دةوَلةتي فياراَلي يةاين ئةوة بؤ مايف فياراَلي دوو دةسةآلتي تةشريعي هةية ئيقلينةكان با بَلَيني دة

ثاراستين هةموو كةسة بؤ ئةوةي يةكساني هةبَي لة هةموو مافةكانة ئةطةر ضي هةناَي وآلت دوو مةجليسي هةية كة 
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برادةرانةي  زياتر بؤ ئةوةي كة مايف هةموو كةمينةكان بثارَي َي يةاين ئةوة بابةتَيكة من ثَيم واية ئةطةر َئَينة ئةو
جا من بؤ ئةوةي ثَيشم ,َ بة ئَينة لَيرة ئةو بابةتانة تةسبي  ناكري, ئَينة كة لةوَي ئةو مافةمان بؤ تةسبي  نةكةن

بابةتَيكة ئاليةتَيكة مةجليسي ريةاسة لةطةَ  مةجليس وزْا  ئةوان تةوسيية ئةدةنة مجعيةي وةتةني  58باشة ماددةي 
دةكرَي  كة UNا ئةكرَي تةحكيم و ئةوة دانرَي ئةطةر و ئةخريةن ئةوة نةكرا داوا لة ئينجا ئةطةر ئةو ثَيي نةكرا داو

نوَينةري خةَلكي كوردستان نوَينةري , من ثَيم باشة ياداش  نامةيةك بنووسني وةكو, ئةوة بكرَي  يةاين ئةوة بابةتَيكة
ةوةي كةوا ئةو حكومةتة حكومةتي بةَرَي  خةَلكي هةرَيني كوردستان كةنيطةراني خؤمان و نارةزايي خؤمان دةربربين ل

ئةتوانني ئَينة ياداش  نامةيةك بنووسني بؤ ثةرلةماني . ئةو ماددةية جَي بةجَي بكةن, جةا ةري كة نةيان توانيوة. د
بؤ نوَينةري  UNبؤ , اَيرا  بؤ ئةجنومةني اَيرا  بؤ مةجلس ريةاسةي كؤماري اَيرا  بؤ رئيس وزراي اَيرا 

, بؤ ئةو وآلتانة يةاين من ثَيم باشة ئَينة ئةو موزةكةرةية فعا  ترة لةوةي ئَينة , نوَينةري بةريتانيابؤ , ئةمريكا
 . زؤر سوثاس. لةبةر ئةوةي ئَينة تةدةخوالتة لةو بابةتانة بةتايبةتي مةباةئي فياراَليةت 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 . فةرموو كاك اومسان. زؤر سوثاس

  :ا دا ئةمنيادعثمان  بةَرَي 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بة خَير هاتنةوةت دةكةين و دوااي سةركةوتن  بؤ دةخوازين ئةو ماددةي دووةمة زؤر بةزايف دةزامن ضونكة  
يتمسك شع  كوردستان العراق  قوقه املكتسبة ), لةرووي بةالغةي اةرةبيةوة ئةو رستةية رستةيةكي هةواَلي ية

ئينجا ئةوة و ينبغي لةطةً  و جيب دوو ( دولة العراقية للمرحلة االنتقالية و ال   عق عن جزءمبوج  قانون إدارة ال
وجي  ان يتضمن دستور العراق ذلك )وةكو بَلَيي دةبَي بةس جيب ثَيويستة  يتضمنموستةَلةحي لَيك جيان ماناكةيان 

 هةر ماددةكة طؤرانكاري يةكي جةزري بةسةر دابَي  بةآلم بةراس  من وا دةزامن, ئةوة خاَليك( منطلق ا من االسل اال ية
ئةمة بامسان لة دةستوري دائنة ضؤن حقودي شعيب كوردستان لة ( يتمسك شع  كوردستان العراق  قوقة املكستبة)

يتمسك شع  كوردستان بدستور العراق دائم بشرط ان يتضمن حقوقه )دةستووري دائم تةسبي  بيَب لةبةرئةوة 
ئةوةش بؤخؤي تعرب ان ج ء من ( تسبة مبوج  قانون االدارة الدولة العراقيةللمرحلة االنتقالية و ال   عقاملشروعة املك

لةراس  دا يةاين لةو . تتطلعات شعب كوردستان خؤ بةراس  ئةوة ئةاالي سةد ي تةتةلوااتي شةايب كوردستان نيية
ئةوة تةنيا ئيخبارَيكة هيض لة دةزيةكة ناطؤَرَي ( يتمسك)ية دؤناغة دا بةشَيكة لة تةتةلوااتي شعيب كوردستان ئينجا بؤ

جيب بَي  يةاين لة رووي بالغي و ناحيةي اةرةبيةوة جيب لةطةَ  , ئةوةي كة داواي دةكرَي  ئةو ينبغي يةش ثَيويستة
 .دوةتي زياترة زؤر سوثاس( جيب)ينبغي دوو ش  زؤر لة يةك جيان و ماناي ينبغي زؤر ركيكة و

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي  
 . كاك حمنا, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من دسةم لةسةر تةرجومةكةي هةية يعين ئةطةر اةرةبيةكة ديار نةبَي  كورديةكة خبوَينيةوة كةس نازانَي ئةوة 
جي  ان ال ) ئةبواية , ئةوة لة كوَي ي اةرةبيةكة داية ئةَلَي بؤ شَيواز يا هةموو بةشَيكي بهَينرَي)هي ئةوةية بؤ منوونة 

لة كوَي هةية لةبةر ئةوةي من ثَيشنيار دةكةم ئةو تةرجومةية ئاوا بَي  خؤي ئةوة ( يت لي جي  عدي الي
بةآلم كة تةرجومةي , مةسةلةيةكي طرنطة ئةطةر ئَينة بة كوردي بنووسني ئةساسةكةي كة لة نيةمتان داية دةردةكةوَي 

ةكةين داميةن تةرجومة وزةاي رتة لة ئةسَل لةبةر ئةوة من جارَيكي كة ثَيشنياري ئةوة دةكةم يان تةئكيا لةسةر د
ئةوة دةكةمةوة كة نووسيين ئةساسي بة كوردي بَي  كة ئَينة ئةو نييةتةي هةمانة دةردةكةوَي  ثَيشنيار دةكةم 

لةسةر ئةو مافانةي كة لة ياساي بةرَيوةبردني دةوَلةتي اَيرا  طةلي كوردستان ثَياا دةطرَي ), تةرجومةكةي ئاوا بَيذ  
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لة كاتَيكاا ئةو مافانة تةابرية لة بةشَيكي خواستةكاني طةلي كوردستان هةروةها , (بؤ دؤناغي طواستنةوة دا هاتووة
 . ثَيويستة لة دةستوري اَيرادي دائم دا بة ئاشكرايي ئةو ماددانةي تَياا تؤمار بكرَيذ  زؤر سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ناصح. كاك د, زؤر سوثاس

 :ناصح غفور رمضان. د بةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةنسبةت ماددةي دوو من ثَيم واية بةم , ثَيشةكي بةخَيرهاتنةوةي بةَرَي  سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم بةخَير بَيذتةوة 
ضونكة حقو  وةردةطريَي نةك ئةدرَي ( راق بتلك احلقوق ال  اكتسبوهايتمسك شع  كوردستان الع), شَيوةية بَي باشرتة

يتمسك شع  كوردستان العراق بتلك حقوقه املكتسبة مبوج  ) لةبةر ئةوة لَيرة وضوحَيكه لةاليةن ميللةتةوة بَلَيني 
و رةئي منيش لةطةَ   (انقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية و ال   عق عن جزء من  طلعات شع  كوردست

النظاي )دووةميش (. جي  ان يتضمن دستور العراق دائم ذلك من منطلقا من االسل اال ية)ئةوةية كة يبنغي بكرَي  بة 
وادعي , ضونكة يةك ني ام ني ية كؤمةَليََك ني ام هاتن غةدريان لة كورد كردو( االنظمة السابقة)بكرَي  بة ( السابق

( االنظمة السابقة)بكرَي  بة ( الذي سببتهم ثارسات النظاي السابق)نيية ( االنظمة السابقة)عين كوردستانيان طؤٍري ي
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 . كاك بارزان, زؤر سوثاس

 : بةَرَي  بارزان ابااللة نصراللة
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

طواستنةوة داني بة سيستةمي سياسي دةسةآلتةكاني تةن ي ي و  برطةي يةكةم ياساي بةَرَيوة بردني دةوَلةت بؤ دؤناغي
تةشريعي دادوةري كوردستاني اَيرا  ياساو بريارةكاني حكومةتي هةرَيني كوردستان و سوَلتةي تةن ي ي و تةشريعي لة 

يار دةكةم بكرَي  بة من ثَيشن, كوردستاني اَيرا  بري  نيية لةو سَي ثارَي طايانةي كة ئةو ياسانة كاريان ثَي دةكرَي  و
هةرَيني كوردستان ضونكة تةاري ي دانوني ئياارةي دةوَلةت بؤ هةرَيني كوردستاني اَيرا  تةنها ئةو سَي ثارَي طاية 

كة دةَلَيني كوردستاني اَيرا  يةاين هةموو شوَينة تازة رزطار كراوةكان كة هَيشتا نةطةَراونةتةوة زمين , دةطرَيتةوة
 .سوثاس. رَيني كوردستان و سوَلتةي تةشريعي و تةن ي يدةسةآلتي حكومةتي هة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك دلَير, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  دلَير حمنا شريف
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةبواية , بووسةرةتا بةخَيرهاتنةوةي كاك اانان دةكةم بةَرَي ان ئَينة لة ليذنةي ياسايي كؤمةَلَيك شتنان دارش  ثَيم وا 
ئةوة مقرتةحي ئَينة بوو بؤ تعايلي ئةو نةصةي , ليذنةي ياسايي روونيان بكردايةتةوة يةكةميان ئةوةي كة دارَيذراوة

لةبةيين , ئةو كوردية تعايل كراوةكة نيية ئَيستا نيقاشةكان تَيكةَ  بوونة, دووةميان ئةو كوردية, كة بياايةت دانرابوو
ثَيشنيارَيكي تريشنان , لةبةيين تعايلةكة بؤية هةناَي جار نيقاشةكان بة تَيكةَلي دةَروات , كوردي سياغةي يةكةمةكةو

ثاش ضاككردني كؤمةَلَي , هةبوو ئَينة لةتةك ئةوةي كةوا ئةم ليذنةية ئةم سياغةيةي لة رووي دانون داَرشتووة
, يَن لة دانيشتنةكان كؤمةَلَي داواكاري هةبووكة دوَي, م رةداتي دانوني و سيغةي دانونيةكاني ئَينة تَيبيين ئةوةمان كرد

, لة ثاش ئةمة ياداشتَيك تقايم ئةكةين, لةبةر ئةوة ئَينة ثَيشنيارمان وابوو 58بؤ ضؤنيةتي جَي بةجَي كردني ماددةي 
بؤ ئةوةي ئةو داواكاريانةي كة ناوضةي معقولن لةم زروفةيا ئةطوجنَين ببَيتة هاناةرَيك , بؤ جيهاتي يةاين تياية هةموو

كةوا سوَلذتةي سياسي يان دةزيةي سياسي لة اَيراداا ت عيل بكات بة ئيتجاهي مةسلةحةتي كوردستاني ئةوة ببَيتة 
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شتَيك لة ياداشتةكة ئَينة تةرحي بكةين بؤية ئةطةر ثَيشرت برادةراني ليذنةي دانوني لةسةرؤكايةتي روونيان 
 .زؤر سوثاس, َيستا بؤ خؤي باشرت دةرؤيش ثَيم واية هةناَي لة نيقاشةكان ئ, بكردايةتةوة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .با ليذنةي دانوني جوابي باةنةوةو دةس  بةكاربن, زؤر سوثاس

 : بةَرَي  شَيروان ناصح ابااللة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ة ثَرؤ ةي ئةو بريارةمان ئَينة ك, من بة طش  جواب دةدةمةوة لةطةَ  ئةو دسانةي كة لة ئةخريي كاك دلَير كردي
و ئةو وشانةي ئة لةوَي دا هاتيية بة , دانوني ئياارةمان كردؤتة مصار بؤ ئةو ثٍرؤ ةية لة راس  دا, تةحايا كرد

بةآلم ويستيتنان لةطةَ  , ئي افةي بكةين, هةمان َشَيوة ئةو وشةمان لَيرة بةكار هيناية شتَيكنان لة خؤرا نةهَيناوة
هي دوو رةنطة هةَلةي لوغةوي تَياا بَي  من ناَلَيم تَيياا . ئةمة يةك, َلةت هاوسةنط بن ئةم وشانةدانوني ئياراةي دةو

نيية هةر هةَلةيةكي لؤغةوي تَياا بَي  ئينكان هةية لة ئيعادةي سياغة هةَلة لؤغةويةكان ضاك بكةينةوة بة شَيوةيةكي 
حقودي مكتسبة , برادةران ئيشارةتيان ثَياا رَيك و ثَيك دةربضي بةنسبةت حقودي مكتسبة كة زوربةي زؤري
ئةو , بةنسبةت ئَينة ئةو حةدةي كة وةرطرياوة, نةزةريةيةكة لة دانون ئةو حةدانةية كة بة ثَيي ياسايةك وةرطرياية

ناوي حةدةكاني , دانون ئياارةي دةولةية بؤية ئَينة لَيرة ناوي حقودي مكتسةبةمان هَيناوة, ياسايةي كة وةري طرتووة
تةتةلوااتي ميللةتي كورد ئةوة , بةنسبةت ئةو بريارة بةَلَي ئةوة بةشَيكة لة تةتةلوااتي ميللةتي كورد, ةمان نةهَيناوةك

فيعلةن , بةنسبةت ني امي رابردووش, لة راس  دا بؤ ئةوةش ئيشارةمتان ثَيااوة, كة ئةوةي لةو بريارة هاتووة, ني ية
بةحةديقةت , ئةوةي كاك دلَير باسي كرد, يةتي هةموو ني امةكان دةطرَيتةوةبَي لةجَيطاي خؤ( االنظمة السابقة) كة

ئةوة ئَينة بةنسبةت موزةكةرة ئَينة وومتان موزةكةرة شتَيكة ئةبَي خارجي ئةم بريارة بَي  و ئَينة ومتان با ئةو بريارة 
لةسةر ئةو , افةيةكيشنان هةبووةلة هةمان كاتاا ئي , نيهايةتي بَي  ئينجا ئَينة باسي ئةو موزةكةرةية دةكةين و

ي ياساي ئياارةي دةوَلةت لةطةَ  58بريارةي ئةويش دةس  نيشان كردني ليذنةيةكي كاتي بؤ ثَيااضوونةوة بة ماددةي 
 . رَي ماناا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مسكؤ, فةرموو, زؤر سوثاس

 :حمنا دزةييمسكؤ طاهر  بةَرَي 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كة هةموو وةرطرياوة  58كاك شَيروان دةَلَي ئةو شتانةي كة لَيرة وةرطرياوة هةمووي لة دانون ئياارةي دةولة وةرطرياوة 
بؤضي ئَينة ئةو بريارة دةردةكةين ئَينة ئةطةر تةئكيا كةين دةبَي لةو حالةتة يةاين ئةو هةموو كؤبونةوةية بؤ 

بكرَي   58ةيكةين خؤ ئةمة تةئكيا كةين بَلَيني دةبي تن ي ي دراري يةاين ئةو منادةشةية دوو سَي رؤ ة د, دةكةين
 زؤر سوثاس , دةرنةضووبَي 58ئةطةر هةمووي لة دانوني رةدةم , بة حةزافرييها خؤ ثَيويس  ناكات ئةو شتانة بنووسني

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بؤ ئةوةي كؤتايي ثَي بَي كاك شَيروان ئةطةر تَيبيين يةكاني برادةران هةموو وةآلم باةنةوة 

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سياغةكةش ئيشارةمتان ثَياا ئةواني تريش هةر , زؤر بةي زؤري تَيبيين يةكان ثةيوةناييان بة سياغة هةبوو لةراس  دا
دانةوة مةسةلةي تةرجومةكةش ئةوة ئي كاك ئةوانةش وةآلممان , دوو سَي برادةر تَيبيين يةكيان لة هةمان تَيبيين بوو

, يةاين ئةم كةم و كوريةش ئينشاالة لة دانيشتين داهاتوو, حمنا فرج ئةوة لة بياايةتي دانيشتنةكة ئيشارةمتان ثَياا
 .جَي بةجَي ي دةكةين, بةنسبةت ترجومة كورديةكان

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن



 253 

 .تةي ني امي فةرموو نود. ئَيستا دووبارة بيخوَينةوة بريارةكة
 :بةَرَي  شَيرد  ابااللة حوَي ي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة دسةكاني من سؤزان خان كردي لةسةر ئةوةي كة هاتيية ئةوة سياغةش نيية واب امن بةوة نووسراية ممارسة ني ام 

ضونكة هةر ني ام سابق ( العراقيةمنذ  اسيل الدولة )سابق ئةو تةئكياي كرد بةآلم ئةو ئةَلَي بطوترَي ني ام سابق 
 .زؤر سوثاس, مةسةلةي كةركووك هةية, لةوةتي حةوجية دروس  كراوة, هةر سةدام نةبووة, نةبووة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 . فةرموو كاك حةما, زؤرسوثاس

 :بةَرَي  دا ابااللة حمنود
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دةكةين كة ئةو دوو بَرطةية لة دةستووري هةميشةيي اَيرا  بضةسثَي بةآلم ئَينة لة ديارة ئَينة لة ماددةي دووةم داوا 
ثَيش نووسينةوةي دةستوور جَي بةجَي  58دةكةين لة اليةك ئَينة داوا دةكةين ماددةي  58بَرطةي دووةم داواي ماددةي 

ئاية ئةوة تةنادوزةك نيية لة ناوي دا لة دةستووري هةميشةيي اَيرا  بضةسثَي  58بكرَي  لَيرةش داوا دةكةين ماددة ي
ئةوة دةكرَي  دةمَينَيتةوة بؤ دواي نووسينةوةي دةستووري هةميشةيي اَيرا  كة بريار  58ديارة بةشَيك لة ماددةي 

دانة لةسةر ضارةنووسي كةركووك ئايا دةكةوَيتة سةر هةرَيني كوردستان يان بؤ خةَلكي كةركووك بةجَي دةمَييَن بةآلم 
جَي بةجَي  58تري ئَيستا ئَينة لة دوَينَيوة منادةشةمان لةسةر ئةوةية ثَيش نووسينةوةي دةستوور ماددةي  بةشةكةي
يةكةم نا دووةم ديارة ( وجي  ان يتضمن دستور العراق الدائم ذلك)ياخود ( وينباي)لَيرة ئةمة داوامان كردية , بكرَي 

 .ة الي خؤمان دةكةوينة تنادض زؤر سوثاسيةكةميان زؤر زؤر باشة بةآلم دووةميان من ثَيم واي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك سةردار, زؤر سوثاس
 :بةَرَي  سةردار صباح بوزو هةركي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يتمسك شع  ), لةراس  دا لةبارةي تةفاصيلة ووردةكان من رةئيم دا بةآلم لةسةر هةموو ماددةكة يعين كة دةطوترَي

باشة ئَينة ئةو . يةاين واي تَياةطةي كة تةرةفَيك هةية كة داوات لَي دةكات كة تةنازو  بكةي لةو حقودةي( ردستانكو
كةواتة ئةوةي , حقودة لة كوَي وةرمان طرت يعين كةسَيك لة طريفاني خؤي دةري نة هَيناوة بة ياسا وةرمان طرتووة

بؤية ثَيم واية ئةو ماددةية هةر خؤي لة خؤيا زيادةية ئَينة تةنها , يةداوات لَي دةكات تةنازو  بكةي شتَيكي نا ياسايي 
ماددةكنان بنووسيباية كة بَي  و ئةو دانونانةمان نة درَيَ  ئةو حقودانةمان نةدرَيَ  رَيطة ضارة ضي ية وةكو ماددةي 

 .سوثاس, و 60 ياخود ماددةي (سن  سيقة من احلكومة العراقية)و بة ئةويش كة بة ( فقرة الف)ضل بة 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئنجا با منيش تَيبينيةك باةم لةسةر دةستورةكة فةرموو, زؤر سوثاس
 : بةَرَي  رشيا كةريم رشيا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 , من ثَيم باشة ثَيشنيارَيك بكةم لةبةر ئةوةي كة ليذنةي ياسايي ماوةكةيان كةم بوو
ثةرلةمان , و سياغةيةكي جوانرتي بكةن ئينجا بيخةنة بةردةم, كي تر بةم ماددةيةدا بضنةوةماوةيةكيان بارَيَ  جارَي

 .زؤر سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 تكاية ئةوة خاَلي ني امي نةبوو رجائةن من ثَيشنيارَيك ئةكةم كة ئةم ماددةي دوو
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 قوقه التار ية و )ةي تر وةك خؤي مبَييَن ئةو( يتمسك شع  كوردستان العراق  قوقه التار ية و املكتسبة) 
ئةو تارخييية ئةوةية كة , ئةوة حقي تارخيييةن معلومة مكتسةبيش ئةوةية هةتا ئَيستا بةدةستنان هَيناوة( املكتسبة

 .خوشكة فةرموو, تؤ كة متسكي ثَي دةكةي, هَيشتا وةرمان نةطرتووة
 :بةَرَي  سؤزان شهاب نوري
 .نبةَرَي  سةرؤكي ئةجنومة

ئَينة زياد ( املناطق اخرى من كوردستانو)بةَرَي اني ليذنةي ياسايي راي خؤيان دةرنةبَري لةسةر ناو هَيناني شوَينةكان 
 .سوثاس, لةسَي كةس داواي ئةوةمان كرد كة ناويان بَينني ئةو شوَينانة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك نوري, زؤر سوثاس

 :َلةبانينوري مجيل تا. بةَرَي د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةرةتادا بةخَيرهاتنةوةي بةَرَي  جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم لة راس  دا ئةو ماوةي كة دانرابوو بؤي كةوا 
, هةروةها لة وةرطَيراني دانونةكةشاا ئَينة دانونةكةمان طؤَري, سياغةي ئةو دانونة دابرَيذرَي  ماوةيةكي كورت بوو

, بةآلم ئةو بةو شَيوةي خؤي ويس  نووسييةوة, نوونةكة دراية وةرطَيَر لةثةرلةماناا بؤ ئةوةي تةماشاي بكاتةوةبةآلم دا
ئَينة لة ليذنةي , دابةش كرا بةسةر ئةنااماني ثةرلةمان دا, ضاث كراو, ثاشان هةر بةو ضةشنةي كة ئةو نووسيبويةوة

ريانةي تَياا كةوت لة راستياا كَيشةكة كَيشةيةكي طةورةية ئَينة بؤية ئةو كةم و كو, ياسايي ضاومان ثَي نةكةوتووة
كةوا سةنطي , خةَلك ضاوةَرَيي ئةوةية كةوا بَريارَيك لةو بارةيةوة بارَي , دةبَي بريارَيكي طرنط باةين لةم بارةيةوة

نة بتوانني سبةييَن كاتي هةنة ئةطةر ئَي, كؤمةَلَيك تَيبيين تر, هةبَي  لةسةر ئاس  اَيرا  و ناوةوةي كوردستان دا
 .ثةرلةماني بةَرَي  زؤر سوثاس, بةردةم, ثاشان بيخةينة, بةياني دووبارة سياغةي بكةينةوة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, نوري تاَلةباني. لةسةر ثَيشنيارةكةي كاك د, رةئي بةَرَي ان ئةنااماني ثةرلةمان وةردةطرين, رةئي ليذنةي دانوني و

, تا باشرت دابَرَيذرَيتةوة, ب انني ئايا ئةو ماددةيةي ؟ بؤ جةلسةيةكي تر تةئجيل بكةين  باةن بؤ ئةوةي تكاية رةئيتان
 .يان نا؟ سوثاس

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

رةنطة , ان نةدايَ شتَيكي خصوصةيةمت, ئةمة مةبادئي اامة, ئَينة ئةو ماددةيةمان بة تَيروتةسةلي مونادةشة كردية و
لة دواي ئيعادة كردني صياغة ئةم كةم و كوَرييانة ايالج , لة صياغة كةم و كوَرييةكي تَياا هةبَي , وةكو ئيشارةمت ثَياا

مةسةلةن ئةوةي تةئرخيي , ئي افة بكرَي , ئينكان هةية, هةناَي فةدةرات هات برادةران ئيشارةتيان ثَي كرد, دةكةين
من ثَيم واية صياغةكةش بةم شكلة , ئةوةي ئةن ميةي سابقة دةتوانرَي لَيرة ئي افةي بكةين, بكرَي دةتوانرَي  ئي افة 

بةاَلم ئةطةر ئيغنا , بةَلكو صياغةكة بة تةسةوَري ئَينة رَيك و ثَيكة, كة برادةران هةريةكة موالحةزةي لَياةداتن, نيية
 .زؤر سوثاس, ار بكرَي  لة مونادةشةئَينة ثَينان باشة ئيستنر, بكرَي بةو دوو سَي فةدةرةية

 :بةَرَي  مجا  يوسف بؤتاني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةيةش من , كة ماددةيةكي تر ئي افة بكرَي , حةديقةت من موالحةزةي بةَرَي  حمنا فةرةج بة موهيم دةزامن
مطالبة احلكومة العراقية )كة دةَلَي , نةوةبةم شَيوةية ئةطةر جةنابتان مةجا  باةن بؤتاني دةخوَين, صياغةم كردووة

لتفعيل االوضاع   حمافظة كركو  و املناطق , للمرحلة االنتقالية الوفاء بالتزاما ها و  عهدا ها االدارية و القانونية و املالية
 .سوثاس, ئةم فةدةرةية, ئةم ماددةية ثَيشنيار دةكةم ئي افة بكرَي , (املتنايع عليها   كوردستان

 :ةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةنب
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نةك تةفصيالت , يةاين تؤ ئيجبار تةفاصيل بة دانون دةبةستيتةوة, تؤ دانون دادةنَيي, براي بةَرَي  ئةوة تةفاصيلة
دةتوانني لةطةَ  ماددةي سَي كة ليذنةيةك تةشكيل دةكرَي  , ضؤنيةتي ئيش كردن, ئةو ثَيشنيار و موزةكةرة و, دابنَيي

 .سوثاس, ئةو فةدةرانة ئي افة بكةينلةوَي , بؤ كةركووك
 ,دسةكاني بةَرَي  ادهم بارزاني تؤمار نةكراوة

 :خضربةَرَي  دادر سعيا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم ,ئَينة ثَينان خؤشة بنووسرَي, سةبارةت بة ئةن ميةي سابقة, بةنيسبةت ئةو ثَيشنيارةي كة هةناَي برادةر كرديان
, ئةوةي كة ئَينة زؤر تةئكياي لةسةر دةكةين, ئةو نةصةي كة لة دانون دةولةي اَيرا  هاتووة لةطةَ , تةااروز دةكات

بةاَلم لةرووي , ئةوة باش بوو, ئةطةر ثَينان كرا ئةن ميةي سابق ضارةسةر كرا, دةَلَي  مومارةساتي ني امي سابق
 .سوثاس, تَيط دةطريَي لةطةَ  ئةو نةصة, دانونيةوة
 :جنومةنبةَرَي  سةرؤكي ئة

, ثةرلةماني كوردستان ئةكرَيتة مةرجةاَيك بؤ هةموو دةرارَيك و, يةكةم, بة حةديقةت ئةمة هيض زوا َيكي ثَيوة نيية
هيض , هيض شةخصَيك, هيض كةسَيك, نةصةن بةناَيك تةسبي  دةكةي, بؤ هةموو ئيت ادَيك كة لةطةَ  اَيرا  دةكرَي

ئةمة , بَي ئةوةي بَيتةوة ئةم ثةرلةمانة, هيض ئين ايةك بكات, نيية هةتا ليذنةي دةستووري بةغااش بؤي, طرنطيةك
بةنيسبةت ئةم ماددانةش كة , ثَيويستة هةموومان بةَرَي ةوة سةيري بكةين, خؤي نودتةيةكي زؤر طةورةو ئةساسيية و

ة وَينة هةرضينان دةتوانني ل, بةنيسبةت ئةم ماددةي كة ماوة مونادةشةي لةسةر دةكةين, دانراوة هةمووي ش  طرنطة
وةكو ثةرلةمانيش , فشارَي لةوَي بيكةينة كاري ئةو ليذنةية, داخوازيية, دةوَي بؤ موزةكةرةكةية يان نووسراوة

كة ضووينة سةر مةسةلةي ليذنةيةك كة بؤ كةركووك دروس  , ئَينة باسي ئةو نودتةية دةكةين, ثشتيواني لَياةكةين
, بةاَلم ئَيستا باسي ئةو ماددةية دةكةين, بينووسية, ةو مةوزواة ئي افة بكرَيةئينجا دةتواني ضي باشة بؤ ئ, دةكرَي 

 .فةرموو, ئي افة بكرَي  يان تةاايل بكرَي , كة ئايا ئةمة بةم شكلة مبَينَي 
 :بةَرَي  كريم حبري اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم بَريارة بؤ بةهَي  كردني مةودعيةت و مةودف و  ئةطةر فةلسةفةي, لةوةي كة بةَرَي  ادهم بارزاني باسي كرد
, بةرامبةر اليةنةكاني تر لة م اوةزات و ش  تر, هةَلوَيس  بةَرَي ان سةرؤك كؤماري فياراَ  و سةرؤكي هةرَيم بَية

يان ئةوةتة , دنااضونكة بَريار بةهَي ترين دةرةجاتة لة دةرةجاتةكاني ياسا دةركر, بةَراس  ئَينة نابَي  بَريار دةربكةين
, يان ئةوةتة دةبَي  ئَينة دانون دةربكةين, بةداخةوة, كة دةستوورمان نيية, لةنةصةكةي دةستووري داية ئةم مةسةلة

هةمووشيان , ئَينة سةرلةنوَي جارَيكي تر ثَياا بضينةوة, ئةطةر مةبةستنان لةوة بَي , ثَيم باشة, دانون بةهَي ترة
 .سوثاس, ياسا لة بَريار بةهَي  ترة, بةاَلم دةبَي  شَيوةكة بطؤَرين لة بَريارةوة بؤ ياسا, يةنةصةكان ي اةيبيان تَياا ني

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَينة هةموومان , سةركردةي كوردستان بةهَي تر بكات, ضي تَيااية ئةطةر ثةرلةمان هةَلوَيستةكاني خؤي بةهَي تر بكات

, سياسي كورد كة بؤ مةصريي ئةم ميللةتة لةناو حةربَيكي سياسياا بةهَي  بَية قلىرلةوة دةطةَرَيني كة ئينَرؤ هةلةو 
, ثاَلثش  ئةم ثةرلةمانةشن, ئةو بةَرَي انةش وةزنَيكي سياسييان هةية, ثةرلةمانيش نوَينةري شةايب كوردستانة و

 .فةرموو
 (:اانان م  )بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة مةسةلةي , بةَراس  من لة مةتاَرةوة هاتووم, كي تر بَينةوة خ مةتتانثَي خؤشحاَلم جارَي, بةناوي خوا
, بؤ مونادةشة كردن و دةنطاان لةسةر بَريارةكة, مةسةلةيةكي طرنطة حةزم كرد لةطةَلتان بةشااري بكةم, كةركووك

يان بؤ , اساكاني ثةرلةمانبةاَلم هةموو دةراراتي ثةرلةمان و هةموو ي, ديارة ئةوةي شَيخ ادهم فةرمووي زؤر راستة
سوَلتةي تةن ي ي , تةبيعيية يةاين ئَينة دةرارَيك دةدةين, يان بؤ جَيبةجَي كردنة, ئاسان كردني دةسةاَلتي تةن ي يية
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سةرؤكي كؤمار بةو ئيعتيبارةي كة , دةرارَيك لَيرة باةين سوَلتةي تةفي ي ناتوانَي  جَيبةجَيي نةكات, جَيبةجَيي دةكات
, ئةويش ثش  دةبةستَي  بةو دةرارةي كة ثةرلةماني كوردستان سةد َيكي داناوة, كي كورديشي هةيةمةسةوليةتَي

سةرؤكي فياراَ  كة بةناوي , كة كةمرت داوا بكةين, حاودَيكي داناوة ناتوانني ئَينة تةنازو  لةو حاودة بكةين
بةَلَي بؤ , زؤر تةبيعية بة ئاشكراش بيَلَيني بؤية, لةطةَ  دةسةاَلتي بةغاا بةهةمان شَيوة, كوردستانةوة دسة دةكات

ضونكة ئَينة , و دةراراتةكامنان سنوورةكةي نةيةتة خوارةوة, ئةوةية دةسةاَلتي تةن ي ي دةوانينةكامنان جَيبةجَي بكات
ن مةسةلةي دةرار يان دانون م, نوَينةري هةموو خةَلكي كوردستانيشني و نوَينةري ئةوانيشني, نوَينةري ئةوانيشني

, من زؤر مةنتيق بةكار دَينم, بةاَلم وةكو شتَيكي ئةوةلي مةنتيقةن, هةرضةناة لة مونادةشةكة بةشااريم نةكردووة
جَيبةجَي كردنةكةشي لة , ضونكة دانون دةبَي  جَيبةجَي بكرَية, نةك دانون, مةنةتيقةن ئةمة دةبَي  دةرار بَي 

دةسةاَلتي تةن ي ي لة هةرَيني , ي كوردستان بةَلَي دانون دةردةهَييَنهةرَين, حاودي هةرَيني كوردستان دةضَيتة دةرةوة
هَيشتا دةسةاَلتي تةن ي ي ناتوانَي  , كة شتَيك لة دةرةوةي هةرَيني كوردستان بوو, كوردستان جَيبةجَيي دةكات

وَليش دةدةين دةسةاَلتي هة, دةبَي  بة دةرار خؤمان مول ةم بكةين ثَيي و, نابَي  بة دانون دةريبكةين, جَيبةجَي بكات
زؤر ش  , ئَيستا بَيينة سةر مةسةلةكة, جَيبةجيَي ئةو دةرارة بكات ئيحرتامي بطرن, تةن ي ي لَيرة و لة بةغااش

خةَلكيش موتابةاةي , بة راديؤش موتابةاةم كردووة و, من بة تةلةفؤن موتابةاةم كردووة, باشتان مونادةشة كردووة
, ئةطةر ثَيتان باشة ماناوو نني, ك ثةيوةناي بة ئايناةي هةموو طةلي كوردستانةوة هةيةمةوزواي كةركوو, زؤر دةكات

دةتوانني تةئجيلي بكةين بؤ , ئةطةر ثَيشتان باشة دةتانةوَي صياغةكة دةوَلةمةنا تر بكرَي , دةتوانني دةوام بكةين
بةياني هةم صياغةكة , لسةيةكي تر بكةينئةطةر ثَيتان باشة جة, جا ئةوةي مونادةشةكة ثَيش من زؤر كراية, سبةييَن

بؤ ئةوةي جةلسةيةكي بؤ , تؤزَيك ئةوانةي كة ماناووشن ئيسراحةت دةكةن, هةم ليذنةكة دابنَيني, تازة بكةينةوة
بةاَلم , دةيهَيين و دوو جةلسة و سَي جةلسةشي بؤ بكةين, كَيشة ومةسةلةيةكي طرنطة, دةيهَييَن كةركووك, بكةين

لةبةر , لة خ مةتي ئةم هةنطاوة بَي  كة تةسبي  دةكرَي , لة خ مةتي دةرارةكة بَي , شرت بَية ودةرارةكةمان با
بةياني جةلسة بكةين , ئةطةر ثَيتان باشة دةخيةمة دةنطةوة, كنا  و بة ئيجازةي كاك فرسةتيش. ئةوةي بة ئيجازةي د

دةس  هةَلبطري  بؤ , بةياني جةلسةيةي بؤ بكةين ئةوةي دةيةوَي, يان ئَيستا تةواوي بكةين, بؤ ئةوةي تةواوي بكةين
ئةوةي دةيةوَي  بةياني جةلسةي , يان ئَيستا تةواوي بكةين, بؤ ئةوةي تةواوي بكةين, ئةوةي بةياني جةلسةي بؤ بكةين
بؤ ئةوةي هةم صياغةكةي , ئةوةي دةيةوَي  بةياني جةلسةيةكي تايبةتي بؤ بكةين, بؤ بكةين دةستيان بةرز بكةنةوة

, تةئجيلي بكةين بؤ بةياني دةس  بةرز بكاتةوة, هةم ليذنةكةش دابنَيني, بؤ ضاك بكةينةوةو زياتر دةوَلةمةناي بكةين
باشة , زؤربةي دةنط دةيةوَي  ئَيستا تةواوي بكةين, ئةوةي دةيةوَي  ئَيستا تةواوي بكةين دةس  بةرز بكاتةوة

 .تةصوي  كرا
 (:ا  كركوكيكةم. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا  

 .كاك مسكؤ فةرموو, تكاية بَي دةنط
 :حمنا دزةيي طاهربةَرَي  مسكؤ 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
اعرتا  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية بالنظاي السياسي القائم )لة ماددةي دووةم لة فةدةرةي يةك دةَلَي  
من , (لتنفيذية والقضائية وصالحيتها ومهامها بأرر رجعي منذ  اري   أسيسها  كوردستان العراق وسلطا ه التشريعية وا

دوايَي ئةو ني امة سياسيةي كة , (منذ  اري   أسيسها)يةي بؤ ضيية؟ دةتوانني بَلَيني (ارر رجعي)دةمةوَي  ب امن ئةو 
ئةوان دةَلَين بة كاميان , حكومةتنيئَيستا ئَينة دوو , مةسةلةن ئَينة باسي سوَلتاتي تةن ي ي ودةزائي دةكةين, دائينة
يان بة , بة سوَلتةي سلَيناني, دةَلَيني ئَينة ئةو سوَلتةية بارَي  بة كاميان, ئَيستا ئَينة داوايان لَي دةكةين, بيكةين
رر بأ)و, ئةو دائينةي هةَلطرين( النظاي السياسي لكوردستان)يةاين بة رةئي من صياغةكة واي لَي بَي  باشرتة , هةولَير

 .سوثاس, هةَلطريَية( رجعي
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
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يتمسك شع  ) لة ديباجةكةي دةَلَي  , بؤ ئةوةي بضينة سةر ئةوةي تر, جارَي ماددةي دوو ديباجةكةي تةواو بكةين
  عق عن جزئ كوردستان العراق  قوقه التار ية واملكتسبة مبوج  قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وال 

يةاين ثَيم واية , (من  طلعات شع  كوردستان وينباي أن يتضمن الدستور العراق الدائم ذلك منطلقا من األسل آال ية
كة , ضية؟ من رانةوةستام لةسةري( جي )و ( ينباي)باشيش دةزانن جياوازي نَيوان , دانونيةكان باشيان شةرح كردووة

بؤ , ئةمة وةكو ثَيشرت اةرزم كردن,  ي خؤت دةَلَيي دةبَي  جَي بةجَيي بكةي تؤ بة دةسةاَلتي تةن ي( جيب)وت  
, اةرةبي تَيااية, كة ئةوان كوردي تَيااية, بؤ ليذنةي صياغةي دةستووري اَيرادة, دةسةاَلتي تةن ي ي ئَينة نيية

نوَينةري ميللةتَيكني بةشَيكة لة اَيرا   كة, ناكرَي  ئَينة لَيرةوة, خةَلكي دانوني تَيااية, شيعةي تَيااية, سوننةي تَيااية
زةروورةتة رَي  ( ينباي)بةاَلم , يةاين شتةكة ئيستي  ازيية بةرامبةريان, (جيب)بةثَيي دانون و ئةوانة ثَييان بَلَيني 

ان زؤر بة ديقةت ئةو برادةرانة ئةو وشةيةم, يةكة هاتووة(ينبغي)ةكة نةهاتووة لَيرة (جيب)بؤية , بطرن لةو ميللةتة
كَي مموافيقة لةسةر ئةو ديباجةية دةس  , لةبةر ئةوة ئةطةر ئةو ديباجة ثَيتان باشة دةنطي بؤ باةين, داناوة لَيرة

 :ئوسوسةكة, بةطش  دةنط وةرطريا, بةرز بكاتةوة
عراق وسلطا ه اعرتا  قانون االدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية بالنظاي السياسي القائم   كوردستان ال)يةكةم 

سي ةتَيكي ( ارر رجعي)كة وت  , (التشريعية والتنفيذية والقضائية وصالحيتها ومهامها بأرر رجعي منذ  اري   أسيسها
دةكرَية دةوَلةمةناي بكةين بَلَيني لة , يةاين لةو رؤ ةوة ئةو دةسةاَلتانة هةية( ارر رجعي), دانونيية دةبَي  تَياا بَية

ئةوة بة رةئي من ئةطةر دانونيةكان ثَييان باش , كة دامودةزطاكان دانراون, 0992كةمةوة لة ساَلي رؤ ي ئينتيخاباتي ية
يةكة (ارر رجعي)يةاين , (كوردستان ثرنانوانت اب  0992بأرر رجعي منذ اجراء االنت ابات االورب سنة )بَي  

, ئةطةر موالحةزةيةك لةسةر ئةوة نةبَية, ر وانئةوة دةطةَرَيتةوة سة, بةاَلم ئةطةر ئةوةش ئي افة بكةن, مةفهوميشة و
كَي موافيقة لةسةر ئةو صياغةية دةس  بةرز , ئةطةر نيية دةنطي بؤ باةن, ضونكة ئةو صياغةية زؤر باش هاتووة

 .دةستان خؤش بَي , بكاتةوة
رحلة االنتقالية واملادة العاشرة من األحكاي الواردة   املادة الثامنة واخلمسني من قانون إدارة الدولة العراقية للم: رانيا

قانون  أسيل اهليئة العليا امل تصة  ل منايعات امللكية العقارية اخلاصة برفع الظلم الذي سببته ثارسات النظاي السابق 
 .واملتمثلة بتايري الواقع القومي والسكاني واإلداري حملافظة كركو  واملناطق األخرى من كوردستان

,  كَي خاَلي ني امي هةية, ئةطةر دسة كراوة لةسةري, كَي دةيةوَي  دسة بكات, ةسةر ئةوة هةيةكةس موالحةزةي ل
 .فةرموو يا شَيخ

 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةنطي دةرنةضووة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك غةفور, باشة ئةوة دةكرَي , ئةوة موالحةزةيةكي باشة, ئةوة لة سيانة تةسليح دةكرَي  
 :سعيا مةمخووري طاهربةَرَي  غ ور 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, يةاين تةنها كةركووك نةبَي , كة ناوي ناوضةكاني تر بنووسرَين, ديارة ضةنا ثةرلةمانتارَيكي ئَينة ئةوةمان داوا كرد

بؤ , هةموو ئةو مةنتيقة بة اةرةبكراوانة بنووسرَين لَيرة, ماركةركووك و خانةدني و سنجار و مةمخوور و شَيخان و ز
 .كة ئَينة مةبةستنان كوَيية؟ زؤر سوثاس, ئةوةي ديارتر بَية لَيرة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
جارَيكيان , لةبةر ئةوةي تووشي ئيحراج نةبني, بةاَلم ثَيم واية ئةوةي كة نةينووسيووة ناوةكان, موالحةزةيةكي باشة

كؤمةَلَيك فةيلي بة نامة و بة ئةنتةرنَي  و بة ئيعتريازات و لةمالو لةوال طوناَيك لة بري , ئَينة لة بريمان ضوو بوو
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يانيش , كام ال تةاريب نةكراوة, كة كام ال تةاريب كراوة, بؤية يةاين يان دةبَي  زؤر دةديق بني و راوةستني, دةكةين
 .فةرموو, خاَلي ني امة, بؤ ئةوةي ئيعرتاف بؤ موستةدبليشة ئاسانرت دةبَية, باشرتةبةو شَيوةية بةجَي بهَيَلني بؤ خؤمان 

 :بةَرَي  سؤزان شهاب نوري
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 (.االراضي املتنايعة عليها)
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ية دةوَلةمةناي دةكةن و تةماشاي تةبعةن بةو صياغة, هةر هةَلةيةكي لةوغةوي و ضاث هةبَي , ئةوة خاَلي ني ام نيية
بةاَلم صيغةكة بةم , هةَلةيةكيان هةبَي  ضاكي دةكةينةوةو ثيتَيكيان لةبري ضوو بَي  ئي افةي بؤ دةكةن, دةكةين

كَي موافيقة دةس  , ثاشان ليذنةي دانوني كةموكوَري لوغةوي و ئةوانة ضاك بكاتةوة, شَيوةية دةخيةمة دةنطاانةوة
كة ليذنةيةك دابنرَي  , ماددةي سَييةم كة ماددةيةكي تري بؤ ئي افة كراوة, ستا ئةو شتة طرنطة ماوةئَي, بةرز بكاتةوة

من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية بشأن ( 58) شكيل جلنة مؤقتة لارض متابعة  نفيذ املادة ) دةَلَي  
بؤ ئةوةي موتابةاةي ئةو , ن دةبَي  ليذنةيةك لَيرة دابنَينيئةمة تةبعة( قضية كركو  واملناطق األخرى من كوردستان

دوايَي دةبَي  دانونيةكة , مةباةئةكة ئيقرار دةكةين, باشة كَي خؤي تةرشيح دةكاتن بؤ ئةو ليذنةية, ئيشة بكاتن
ماددةي  ئةوانيش, دوو ماددة ماون, زؤر ضاكة, بةس مةباةئيةن موافيقن لةسةر ئةو ليذنةية, طوَييان لَي رابطرين

, دةبَي  جَي بةجَيي بكةن, ماددةي رؤتيين ئةوةية دةَلَي  ئةو جيهةتانةي كة ثةيوةنايان بةو دةرارةوة هةية, رؤتينني
 .فةرموو ديارة خاَلي ني امي هةية, يةاين سوَلتةي تةن ي ي

 :بةَرَي  ا الاين سليم خاياا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش سةد ي زةمين , ماددةيةك ئي افة بكةين, دةكة و موافةدةي لةسةر بكةينثَيش ئةوةي بضينة سةر هةردوو ماد
ئةو ليذنةية , لةو ماوةية ئةطةر سةد ي زةمين ئي افة نةكرَي , دابنَيني بؤ جَي بةجَي كردني ماددةي ثةجناو هةش 

 .ثاسزؤر سو, كةي دةس  بةكار بَي  و كةي ئيشي خؤي تةواو بكات؟ تةحاياي سةد ي زةمين بكرَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة بة تةنيا ناتوانني دةرار باةين كةي دةس  , يةكةية(ينبغي)و ( جيب)وةكو , ئةوة بة حةديقةت ديسان دةطةَرَيتةوة
خاَلي , بؤ ئَينة ناشريينة و دةرارةكةمان زةايف دةكاتن, بَلَيني لة فالن رؤ  بؤمان نةكرَية, ئةوة ط توطؤية, ثَي بكاتن

 .دوايَي مامؤستا, كاك غةفور فةرموو, امني 
 :سعيا مةمخووري طاهربةَرَي  غ ور 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, بةس دةبواية بَريارةكة هةمووي بةتَيكَرايش خبرَيتة دةنطاان, ماددة ماددة خرانة دةنطاان

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .د فةرةجفةرموو كاك حمةمة, هَيشتا دوو ماددة ماوة

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم بؤ موتابةاة و ضاودَيري كردني ئةو , من ثَيم واية داناني ليذنة بؤ كاروباري كةركووك مةسةلةيةكي زؤر طرنطة
جناو هةش  لة ئةو جيهةتةي كة تةن ي ي ئةو بَريارة دةكات بَرياري ثة, واب امن ثياضوونةوةيةكي دةوَي , بَريارة

بةاَلم ئةطةر ئةم , لة حكومةتي اَيرادي ئَينة ضؤن دةتوانني موتابةاةي ئةوة بكةين, دةرةوةي بازنةي كوردستانة
ئةو , ئةو شتانةي كة تايبةتة ئةوة, شتَيكي زؤر طرنط و موهينة, ليذنةية تايبةت بَي  بة كاروباري كةركووكةوة

بتوانَي  , يان بة هةر شتَيكي تر و, بيكات بة بَريار, دستاناا تاو و تؤ بكاتليذنةية دةتوانَي  هةم لة ثةرلةماني كور
ي ئةو جيهةتي , كة بتوانني تةئسري لةو بَريارة بكةين, ئَينة ئَيستا ئةو دسةية دةكةين, بياات بة ثةرلةماني اَيراديش
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دةبَي  زووتر بكةين لة دياري كردني ئَينة , من ثَيم واية ئةوةش دوَييَن هةر ديسان ثَيشنياري دةكةمةوة, مونةفي ة
تكاش دةكةم لةمةوال لةم كوردستانة , حكومةتي يةك ثارضةيي هةرَيني كوردستان و, حكومةتي هةرَيني كوردستانة

ئةم ثةرلةمانة ئةساسة شةرايةتي , ئَيستا هيض ئياارة شةرايةتي دانوني نيية, باسي يةكخستنةوةي ئياارة نةكرَي 
دروس  , لةبةر ئةوة تكا دةكةم لةمةوال لةم ثةرلةمانةشاا يةكخستنةوةي هةردوو ئياارة, ةيةكنةداوة بة هيض ئياار

ئةو حكومةتة دةتوانَي  ئةو جيهةتة مون ي ةي اَيرا  تةكليف , كردني حكومةتي يةك ثارضةيي هةرَيني كوردستان
 .رَي ماا لةطةَ , يان فشار خباتة سةري بؤ جَي بةجَي كردني بَرياري ثةجناو هةش , بكات

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, موافيق نني لةسةري, زؤر مونادةشة كراوة, جارَي لةسةر دروس  كردني, ئةطةر ئيجازةم باةنَي, ئةو دوو موالحةزةية

وةكو خؤي ناوي لَينَين , دوو حكومةت هةية, ناخؤش بووة, دوو واديعي طةلَيك تاَ  بووة, ضونكة دوو واديع هةية
ئَيستا دوو , بَلَيني دروس  كردن, ئةو مةسةلةية زؤر ئاسان نيية, ئةو مةسةلةية دةديقيشة, شة كراوةزؤريش مونادة

هةم , لة حكومةتَيكاا دةرارَيكي هةم دوو مةكتةبي سياسيية, ئةو دوو حكومةتة يةك دةطرَيتةوة, حكومةمتان هةية
, س  نيشتنانيي و دميوكراتي و ليستةكاني تريشةهةم بةرنامةجي سياسي لي, هةم ئريادةي ميللةتة, دةراري ثةرلةمانة

بةناَيكي تَيااية دةَلَي  هةردوو ئياارة , كة ئينتيخاباتيان كردووة, بة تةئكيا هي كؤمةَليشة و هي زةدةتكَيشانيشة
لَيرة ثَيك ئةو ليذنةيةي , ئةوةي تر هي ليذنةكة, لةبةر ئةوةي ئةوة مةوزواَيكة دةبَي  بةو شكلة بَية, يةكرت بطرَيتةوة
جارَي ثَيش هةموو شتَيك دةتوانَي  ئةو ليذنةية لةطةَ  حكومةتي , وا نيية كة جةناب  دةفةرمووي, دَية ئيشي زؤرة

وةفاةكة بضَي  , بؤ ئةو مةوزواة, داوا بكات لة مةجلسي اَيرادي جةلسةيةك تةرخان بكةن, خؤمان دةرارةكةي بااتَي
تاوةكو ئةوانيش بَريارَيك , دةرارةكةيان ثَي بَلَية, ن بةناوي ميللةتي كوردةوةلة مةجلسي وةتةني اَيرادياا دسة بكات

, موزةكةرة بااتة حكومةت بضَي  لةطةَ  رةئيس وزةَرا داوا بكات, دةربكةن و مونادةشةي بكةن و ثشتطريي بكةن
لةطةَ  نةتةوة يةكطرتووةكان  ,ضاو ثَيكةوتن لةطةَ  رةئيسي كؤمار بكات, ضاوثَيكةوتن لةطةَ  ئيرباهيم جةا ةري بكات

بؤ ئةوةي ب انَية ضؤن ئةو دةرارة دةبَيتة , لةبةر ئةوة ئةو ليذنةية دةسةاَلتي هةية, ئةطةر طةيشتة ئةو دؤناغة, بكات
ئةوانةي ليذنةي , ئةمرَيكي واديع؟ ضؤن رَي ي لَي دةطريَية؟ ضؤن جَي بةجَي دةكرَية؟ ضؤن لةطةَ  ليذنةي دةستوور 

لةبةر , يان ضوار ثَينج كةس ثَيكةوة بَية, يةكة يةكة بَية, بضَي  لةالي ئةوانة دابنيشَية, دائيم دادةنَيندةستووري 
كَي ئيلتي امي , ئةطةر ئةو ليذنةية نةبَية دةرارَيكة تؤ دةي  و لة رؤ نامة باَلو دةبَيتةوة, ئةوة ئةو ليذنةية زؤر طرنطة

بةاَلم تؤ ئةدةبيةن كة , ئةوانةي تر مول ةم نني ثَيي, غةيري حكومةتي خؤمان, كَي ئيلتي امي ثَي ناكات, ثَي دةكات و
بؤ بينا كردني اَيرادَيكي دميوكراتي , من هاتووم دةاةمي تؤ دةكةم, طوتي ئةوة ئريادةي ميللةتي كوردة ,ضووي  بؤ الي

, ضاوي حةديقةت تةماشا بكةيتؤش دةبَي  بة, ثشتطريي كردن بة د ي تريؤر بؤ ضةسثاناني دميوكرايتةت, فياراَ 
دةنطنان , ئةطةر خاَلي ني امتان نيية, مافةكاني ئةمةية كة ثةرلةمان دةرارةكةي داوة, رةضاوي ميللةتي كورد بكةي

ئةطةر خاَلي ني ام نيية , بؤ ئةوةي دانونةكة تةواو بَي , لةسةر داوة دوو ماددةكةي خبوَينينةوة دةنطي لةسةر باةين
ئةوة دةبَيتة خاَلي , (على اجلهات ذات العالقة  نفيذ احكاي هذا القرار)ماددةي سَي , ةخوَيننةوةدوو ماددةكةي تر د

لةسةر ماددةي ضوارةم , (ينشر هذا القرار   جريدة وقائع كوردستان وينفذ من  اري  اصداره) ماددةي ثَينج , ضوارةم
بةكؤي دةنط , زؤر سوثاس, يقة دةس  بةرز بكاتةوةئةوةي مواف( على اجلهات ذات العالقة  نفيذ احكاي هذا القرار)

يان دانونَيك دةردةكات ئةو ماددةية , هةموو ثةرلةمانَيك كة دةرارَيك دةدات, هةموو دةرارَيك, ئةوة صيغةيةكة, وةرطريا
امل تصة  على اجلهات)يان دةرار دةردةكةي  دةَلَي  , تؤ دانون دةردةكةي , بةو صيغةية دةنووسرَي  لة هةر كوَي بَي 

ينشر هذا القرار   جريدة وقائع كوردستان وينفذ )ماددةي ثَينجةم , ناتواني تةحاياي بكةي, ( نفيذ احكاي هذا القرار
ئَيستا هةموو دةرارةكة بة تةاايالتةوة دةخةينة , كَي موافيقة دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, (من  اري  اصداره

ئَينة , زؤر ضاكة بةكؤي دةنط دةرارةكة وةرطريا و تةواو بوو, بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي موافيقة دةس  بةرز , دةنطاان
 .دةبَي  موزةكةرةيةك بنووسني ئَيوةش موافيقن وا نيية

 :غفور رمضانناصح . بةَرَي  د
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 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ةن بةَرَي تانةوة دايَرَيذرَي  و بنووسرَي بةاَلم ئَينة لَيرة بَريارماناا موزةكةرةكة لة الي, ئةو مةبةس  موزةكةرةكة بوو

لةبةر ئةوة مافَيكي ئَيوةية ئَيستا دةتوانن ئةو , ئةوةش حةدَيكي تةبيعيية لَيرة ثةرلةمان دةراري لةسةر داوة
 .لةطةَ  رَي ماا, موزةكةرةية حازر بكةن و بينَيرن

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو خاتوو ثةخشان

 :اا  حسنيبةَرَي  ثخشان اب
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيم واية باشة ئَيستاش , هةناَي ثَيشنياري لَي كرا, بةَراس  مةزموني موزةكةرةكة دوَييَن باسي لَيكرا, بةخَير بَييتةوة
 باسم من يةكَيك لةو خااَلنةي كة دوَييَن, يان وةبري خستنةوةيةك مةزموني موزةكةرةكة كيَي تيا بَي , وةبريمان بَيتةوة

كة ئَينة مةسةلةي خةَلكي اَيرا  بة كورد و اةرةب و توركنان و كلا و , ئةمَرؤش دووبارةي دةكةمةوة, كرد
هيض اليةنَيكي دةرةوةي اَيرا  بؤي نيية خؤي بكاتة ساحَييب ئةو , ئاشوورييةوة مةسةلةي خةَلكي اَيرا  خؤيةتي

يةاين ئةوة يةكَيكة لةو خااَلنةي كة من , مووش تَياةطةنلةوةشاا مةبةستم هةية هة, دةزيةو دةس  تَيوةر باات
كة كَيشةي كةركووك نةك بةس , ثَيشنيار دةكةم مةسةلةكة وةبري خبرَيتةوة, ثَيشنيار دةكةم لةو موزةكةرةية دابَي 

وستاناني بةَلكو بةدرَيذايي ضةناين ساَلة هةروةكو دونبةلةيةكي مةودوت بووة لة دانو, لةسةر دةمي ر َيني ثَيشوودا
يةاين ئةوة وةبري بَينينةوة لة موزةكةرةكة , بةيين هَي ة كوردستانيةكان و حكومةتي اَيرادي يةك بةدواي يةكاا

بؤ , يةاين ئةوة مةسةلةن دةَلَيم, ضارةسةر نةكردني ئةو كَيشةية زةرةر بة ثرؤسةي سياسي لة هةموو اَيراداا دةدات
 .م تؤزَي مةالميحي موزةكةرةكة روون بكةنةوة؟ زؤر سوثاسهيوادار, ئةوةي درَيذة بة وةختةكة نةدةم

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر موالحةزةكانتان بة نووسني باةن زؤر باشة, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  سردار صباح بوزو هةركي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يةاين ناَلَيم , لةناو ئةو موزةكةرةية بينووسنيي وةسائيلي زةختنان هةية , لةبةر موزةكةرةكة ثَيم واية ئةطةر بكرَي 
, ئةطةر ئةو ماددانة جَي بةجَي نةكرَي , ثَيم واية ئَينة ئيشارةت بةوة باةين, بةاَلم با بَلَيني وةسائيلي زةخ , تةهايا

ماددةي , و(بسن  الثقة من احلكومة()ب,ا)ميللةتي كورد و نوَينةرةكانيان ثةنا دةبةنة بةر ماددةي ضل بة فةدةرة 
 .زؤر سوثاس, كة سَي موحافةزات دةنط نادةن بة دةستووري دائيني( 60)

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يةكةم جار ئةوان دةرار , ئةنااممان هةية لة ئةجنومةني نيشتنانيي اَيرادي( 77)خؤي ئَينة , موالحةزةكةت بنووسة

بةاَلم ئَينة دةتوانني ثَييان بَلَيني و يةكَيك دسة , وان بكةندةتوانن بة, كوتلةيان هةية, ئةوانيش ئريادةيان هةية, دةدةن
بةس موالحةزةكانتان بنووسن و , بةاَلم لةجياتي ئةوان ئَينة لَيرة بني باشرتة, بكاتن بَلَي حةدي خؤمانة وا بكةين

 و موزةكةرةكة هةر كَي موالحةزةي هةية لةسةر موزةكةرةكة با بة نووسني بؤمان بنووسن مةمنوني دةبني, مباناةنَي
سةرؤك و جَيطر , بةاَلم هَيشتا ئينتيخاباتيان نةكردووة, ئةوةناةي من زانيم ليذنةكان تةشكيل كراون, دةوَلةمةنا دةكات

ثَيم وا , كة ئةمَرؤ تةواوي بكةين, لةبةر ئةوةي سبةييَن ئةوانةي كة دةنطياناا, و مودةرير و ئةوانةيان هةَلنةبذاردووة
ليذنةكان ئيشيان , بؤ ئةوةي ليذنةكان ئيشي خؤيان تةواو بكةن و,  دةبَي  لَيرة كؤبوونةوة بكةنسبةييَن, بوو دةضنةوة
 .فةرموو كاك تاريق. زؤرة بةَراس 

 :حمنا سعيا جامباز طارقبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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, دوييَن تةبعةن يةكةم جاريش بوو, وةبةَراس  دوَييَن هةموويان باس كردو, ئةوةي ئَيستا باس دةكرَي , بةخَير بَينةوة
ئةوةي تَيبيين هةية دةتوانَي  بينووسَي  و , ثَيويس  ناكات بةَراس  وةختنان بكو ين هةمووي دووبارةو سَي بارة بَي 

 .سوثاس, بيااتة سةرؤكايةتي و تةواو
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .جا سبةييَن كؤبوونةوة بؤ ليذنةكان
 :امني طاهربةَرَي  زرار 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةنااماني ليذنةكان كؤبينةوةو ئيش , ئَينة بَريارمانااية لة دواي ئةو كؤبوونةوةية, بةخَير هاتنةوةيةكي طةرم  دةكةم
زؤر , ثَيويس  ناكات بةياني بَيينةوة, لةبةر ئةوة ئةطةر ئةمَرؤ جَي بةجَيي بكةين, و كارةكاني خؤمان جَي بةجَي بكةين

 .سسوثا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم ئةطةر من لة جياتي ئَيوة مب سبةييَن كؤبوونةوةي ليذنةكان , ثَيشنيارةكةت راستة ثةيوةناي بةخؤتانةوة هةية
ئةناامي / دوو. لة مونادةشةكان ماناوو بوونة, ئيسراحةتَيك بة خؤتان دةدةن/ يةك: لةبةر دوو سةبةب, دةكةم

, ئَينة تا كؤتايي ئةم مانطة بَريارةكةتان داوة دوَييَن, رؤ  كؤبوونةوةي بكات و دوايَي بَرواتةوة ثةرلةمان ئةوة نيية دوو
, لةبةر ئةوة دةمَينَيتةوة بؤ خؤتان, ئيشنان يةكجار زؤرة, تا نيهايةتي ئةو مانطة ثشوومان نيية, يان ئةمَرؤ داوتانة

 .فةرموو
 :امني طاهربةَرَي  زرار 

 .مةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجنو
دابني , تاوةكو ئَيستا ئةوانةي لة دةرةوةي شاري هةولَيرين جَيطامان نيية, بةَراس  ئَينة بؤ مانطَيك و دوو رؤ  دةَروات

 .زؤر سوثاس, كردني جَيطاش دةبَيتة هؤي ئةوةي ئَينة بة بةردةوامي لَيرة مبَينينةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي , ساَلة( 05,04)ضونكة مةسافةيةكي زؤرمان بَريوة ,  ياني ثَيشنةرطايةتي بةاَلم تؤزَي ناَلَيم بة, خؤي واية
ئَينةش خةريكي حةلي ئةو مةوزواة دةكةين , ثَيشنةرطايةتي ئةو دوو هةفتةيةش موهيني بكةن و تةرتييب بكةن و

 .ئينشائةَلاَل
 :رمضانناصح غ ور .بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, هةر يةك لة ئَينة كة هةَلاةستَي / يةكةميان, بة ثَيويس  دةزامن لَيرة ئَيستا باسي بكةم ضةنا وشةيةك هةية

, يان مام, نابَي  ناوي تر بَييَن بَلَي  كاك, (بةَرَي  سةرؤكي ثةرلةمان)يان , (بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن)ثَيويستة بَلَي  
يان لةطةَ  ئَينة , هةروةهاى بةَرَي يشتان كة بانطي ئَينة دةكةن ,يةاين بةَراس  ئةمة شتَيكي ئوسولييةو, ثَيويس  ناكات

 .بةنيسبةت ئَينة ثَيويس  ناكات, مامة, بابة, ثَيويس  ناكات بَلَي كاكة, (بةَرَي  فالن)دةدوَين ديسان بَلَين 
من نامةوَي , ؤربةمانبةَراس  ئةمَرؤ دوو رؤ ة ز, خاَلَيكي تري زةرووري هةية كة بة ثَيويس  دةزامن رووني بكةمةوة

كة مونادةشةي , زؤربةمان دةرضووين لةو بةرنامةيةي كة دياري كراوة بةرامبةر بةو ماددةيةي, كةس ئيستيسنا بكةم
يةاين زؤر جار هةبوو كة ثَيويس  بوو ئَينة دةستنان , راستة مةجالتاناا, لة ماددةكة دةردةضني, ماددةكة دةكةين

ثَيويستة هةر ماددةيةك كة باسي , بةاَلم موَراااتي نةفسيةتي برادةرامنان دةكرد, ني امييةبؤ ئةوةي خاَلَيكي , هةَلرَبين
ثَيويس  ناكات هةناَي شةرح و ئةوانة , يةاين باسي ماددةكة بكرَي  وةكو ثَيويستة, دةكرَي  لة ماددةكة دةرنةضَي 

 .لةطةَ  رَي ماا, بكرَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوةي دةيةوَية ليذنةكان سبةييَن , يان سبةي, ثَيشنيارةي كاك زرار ليذنةكان ئَيستا تةواو دةكةن ئينجا ئَيستا ئةو
كؤتايي بة , يان سبةي بة كةي ي خؤتان بَي , ئةمَرؤ, باشة هةر ليذنةيةك بؤ خؤي دةراري خؤي باات, كؤبوونةوة بكةن

 .زؤر سوثاس, دانيشتنةكةي ئةمَرؤمان دَينني
 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (               كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا   دا ابااللة                    فرس  ا          
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي   

 اَيرا  -اَيرا                       كوردستاني  -كوردستاني           اَيرا                      –كوردستاني            
            

                    

 

   
 
 

 
 
 
 
 

 (9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 19/7/0225سَي شةممة رَيكةوتي 
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 خولي دووةمي هةَلبذاردن 
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 (9)ذمارة  ؤتؤكؤلي دانيشتينثر

 09/7/2115شةممة رَيكةوتي  سَي

ئةجنومةني نيشتنانيي كوردسذتاني اَيذرا  بذة      09/7/2115ي ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (00)كاتذمَير 
( كةما  كذةركووكي . د)بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا , سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

سذاَلي  , ي خذولي دووةمذي هةَلبذذاردن   (9)دانيشتين  مذارة , بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن, جَيطري سةرؤك و
 .ي خؤي بةس (2115)

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومذذةني 0992ي هذذةمواركراوي سذذاَلي (0)لذذة ثَيذذَرؤي نذذاوخؤي  مذذارة ( 21)ي مذذاددة (0)بذذة ثَيذذي حوكنذذةكاني بَرطذذة 

ي خذذولي (9)دةسذتةي سذذةرؤكايةتي ئةجنومذذةن بَريذاري دا بةرنامذذةي كذذاري دانيشذتين  مذذارة    , كوردسذذتاني اَيذذرا  نيشذتنانيي 
 :دا بةم شَيوةية بَي  09/7/2115ي ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (00)دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري 

 .َي دار سةرؤكي ثةرلةمان ثَيشكةش دةكرَي كورتة باسَيك لةسةر بارودؤخي ئةمَرؤي كوردستان لةاليةن ر -0
 .خوَينانةوةي بةرايي ثرؤ ةي ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان -2

 .بؤ سةر ليذنةكاني ثةرلةمان( دا اباا  حمنود)زياد كردني ئةناامي ثةرلةمان رَي دار  -3

 .الكي ليذنة و ئةناامانط توطؤيةكي طش  لةسةر ضؤنيةتي كارا كردني ئيش و كاري ثةرلةمان و ضا -4

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
ي هةموار (0)لة ثَيَرةوي ناوخؤي  مارة( 21)ي ماددة(0)بةرنامةي كار بةثَيي حوكني بَرطة, بةناوي طةلي كوردستان

ةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي دةستةي سةرؤكايةتيي ئ, ي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 0992كراو ساَلي 
ي ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (00)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (9)كاري دانيشتين  مارة 

 :دا بةم شَيوةي خوارةوة بَي 09/7/2115
 .كرَي كورتة باسَيك لةسةر بارودؤخي ئةمَرؤي كوردستان لةاليةن رَي دار سةرؤكي ثةرلةمان ثَيشكةش دة -0
 .خوَينانةوةي بةرايي ثرؤ ةي ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان -2
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 .بؤ سةر ليذنةكاني ثةرلةمان( دا اباا  حمنود)زياد كردني ئةناامي ثةرلةمان رَي دار  -3

 .ط توطؤيةكي طش  لةسةر ضؤنيةتي كارا كردني ئيش و كاري ثةرلةمان و ضاالكي ليذنة و ئةناامان -4

ئةمة دووةم جارة ئةم كؤبوونةوةية ثةخش دةكات بؤ , َي  ئاطادار بن كة تةلةف يؤني زاطرؤس راستةوخؤسةرةتا دةب
ئَينة خؤمان , بةاَلم ئَينة بةرنامةيةكنان هةية بؤ ئةوة, هيوادارين بةردةوام بن لةم كارةيان, سوثاسيان دةكةين, بينةران

ئةوةي , بؤ ئةوةي كار ئاساني بكاتن بؤ هةموو تةلةف يؤنةكانجيهازَيك دادةنَيني , وةكو ثةرلةمان شتَيك دادةنَيني
ثةخشي بكاتن بؤ , بتوانَي  بةَرَيطاي ئةو جيهازةي كة لة ثةرلةمان دادةنرَي , بيةوَي  جةلةساتي ثةرلةمان نةدل بكاتن
, نودتةمان لةثَيشة دوو, كورتة باسَيك لةسةر بارودؤخي ئةمَرؤي كوردستان, سةتةالي  و تةلةف يؤنات و كةناَلةكاني تر

كة هةموو خةَلكاني كوردستان ضاوةَرواني هةنطاوةكاني , يةكطرتنةوةي حكومةتي هةرَيني كوردستان, يةكَيكيان
لةبةر رؤشنايي بَريارةكاني مةكتةبي سياسي ثارتي و يةكَي  و , يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارةي هةولَيرو سلَينانني

لةو بةرنامةيةشاا , ر بةرنامةي نيشتنانيي دميوكراتي كوردستان رَيككةوتوونهةموو اليةنةكاني كوردستان كة لةسة
ئةركة سةرةكيةكامنان ئةوةية كة ئةم دوو ئياارةية يةك , يةك لة كارة سةرةكييةكامنان, كة ئَينة مول ةمني ثَيي, هاتووة
كة لة ثَيناوي يةكطرتين هةردوو , دةكاتلةبةر ئةوة ثةرلةمان بة ثةَرؤشةوة موتابةاةي ئةو هةوَ  وتةدةاَليانة , بطرَية

ئةوسا , ديارة ئَينة وامان بة باش زاني كة وردةكارييةكان تةواو بكرَي , ئياارةدا دةدرَي  و لةطةَليشياناا بةردةوامني
, بؤ ئةوةي وةختةكة كورت بَي , كة هةردوو ئياارة ثَيك دةهَينَي , تةكلي ي سةرؤكي حكومةتي يةكطرتوو بكرَي 

كة وردة , هةر واش باشة, لةبةر ئةوة ثَيشرت وا بةباش دانرا, كَيشة دروس  نةكات, دةستووري و دانوني نةبَي  و فةراغي
بؤ ئةوةي لةبةيين تةكليف , لَيرةش ئَينة تةكلي يان بكةين, ئينجا ئاطاداري ثةرلةمان بكةن و, كارييةكان تةواو بكةن

بةاَلم ديارة وةكو ميسالي , زؤر نةخايةنَي , ةكي كورت بَي مسافةي, كردن و ئيعالن كردني حكومةتي يةكطرتوو
كة , دةَلَي شةيتان لةناو هةموو تةفصياَلتةكان داية, تةرجوومةش كراوة بؤ هةموو زمانةكاني تر, ئينطلي يش هةية و

اوة لة ثَيناوي ئةوةناةي كة ئاطادارين هةنطاوَيكي زؤر تةواو كر, كؤسث لة ثَيشة, دةضية ناو تةفصياَلت تةماشا دةكةي
بةاَلم , كارَيكي وا ئاسان نيية, بةاَلم ديسان رَيكخستنةوةي دوو ئياارة لةثاشي دابَرانَيكي نؤ ساَلياا, لة تةفصيالتة, ئةوةدا

كة دةبَي  , ئةوةية كة ئةو ئريادة بة دووةتة لةاليةن سةركردايةتي سياسيا زؤر بة دووةتة,  ئةوةي كة دَلنيامان دةكاتن
لةو , ئريادةي طةلةكةمانة كة تةابريي كردووة, يان ثَيش ئةوة, جطة لةو ئريادةية, اارة يةك بطرَي  وئةم دوو ئي
هةنطاو , لةبةر ئةوة, يةك دةنطني داوايان لَياةكةين كة بة زووترين كات ئةو دوو ئياارةية يةك بطرَية, ثةرلةمانةدا

بةردةواميشن لةم رؤ انةدا ليذاني تايبةت بؤي , تريش ماوةبةاَلم هةناَي مةسائيلي , نراوة و بةرةو ثَيش ضوون هةية
داوايان , ئَينة وةكو ثةرلةمان دائينةن ثَييان دةَلَينةوة, رةنطة هةمووتان موتابةاةتان كرد بَية, دروس  كراوة

, لةسةر بكةينكة لة جةلسةيةكاا مونادةشةي , لةاليةن  مارةيةكي دانونيش داوا كراوة, لَياةكةين كة ثةلةي لَي بكةن و
داخيلي بكةين و بة تةفصيل باسي , لةوانةية جةلسةيةكي تر بكةين, بةاَلم بة داخةوة دةرنط ثَينان طةيش  ئةمَرؤ

, تا ئةو كاتي ئةو جةلسةية دةبَي , يان نياايةكي بؤ باةين, رةنطة ئةو كاتي ثَيويس  بكاتن بَريارَيكي بؤ باةين, بكةين
, لةو جةلسةيةي داهاتوودا, كة ئةو دوو ئياارة يةك دةطرية, لةثَيش ضاو نةبوو, اهةنطاوي كاريطةرو اةمةلي نةنر

مةسةلةي يةكطرتنةوةي , ئةنااماني ثةرلةمان كة داوايان كردووة, دةخيةينة بةرنامةوة لةسةر داواي  مارةي دانوني
, يةك هةَلوَيس  سياسي كوردة, تنةئةوةي زؤر طرنطة و هاوكاريشة بؤ ئةو يةكطر, هةردوو ئياارة خبرَيتة بةرنامةي كار

ضونكة ئةو , دةدةم بة كاك كنا , هةناَيك لةو تةفصيالتة, لة مةسةلة ضارةنووسسازةكان, لة مةسةلة سرتاتيذيةكان
لةم بةينةدا دؤستاني طةلةكةمان , بةاَلم من كورتةيةكتان بؤ باس دةكةم, ثَيش فةترةيةك لةطةَ  برادةران ضوو بؤ بةغاا

لة , نيطةراني كورد هةية, لة مةسةلةي كةركووك, لة مةسةلةي دةستوور, بوون لةوةي كة طريوطرف  هةيةبة ثةَرؤش 
بؤ , هةنطاوي بؤ نةنراوة 85ئَينة نيطةرانني لةوةي كة تاوةكو ئَيستا ماددةي , زؤر بوارةكاناا نيشامنان داوة كة

, ئةو دؤستانةي ئَينة غةيري اَيراديش, ي نةكردووةدةس  بة ئيش و كار, ئةو ليذنةيةي بؤ دانراوة, جَيبةجَي كردني
لةطةَ  هَي ة سياسيةكاني اَيرا  و ئةوانةي كة لة , وةكو بةريتانيا و شةخصياتي ترو ئةح اب, وةكو ئةمةريكا و

هةم بؤ نووسيين , حكومةتي اَيراديش و هةموو اليةنةكان لة ط توطؤيةكي رؤ انة دان, نووسيين دةستووردا بةشاارن و
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ديارة , هةميش بؤ مةسةلةي كةركووك, خؤ هةمووتان مووتابةاةي دةكةن لة تةلةف يؤنةكاناا و, ستووري اَيراديدة
كة ثةرلةماني كوردستان تةنيا مةرجةايةتة بؤ بَرياري سياسي , لة جةلسةي ثَيشوودا, ئةو بَريارةي  ثَيشوو دامان

ي لة , ي لة مةسةلةي دةستووردا, حَيك لة بةغاا بارَي واتة هةر بَريارَيك لة بةغاا بارَي  هةر مودتةرة, كوردي
ضونكة ئَينة و ئَيوة نوَينةراني , شةَرايةت وةرناطرن, ئةطةر لَيرةدا ثةسةنا نةكرَية, مةسةلةي مةوزواي كةركووك

, هةيةلةسةر مةسةلةيةك كة ثةيوةناي بة ئايناةي طةلةكةمانةوة , تةنيا جيهةتني كة دةتوانني رةئي باةين, خةَلكني
ئةمة تا , راستةوخؤ ميللةت دةنطي بؤ بااتن, ئةطةر شتَيك ري راناؤمي بؤ بكرَية, تةبيعي هيض لةوة طةورة تر نيية

لةسةر ئةو مةسائيالنةي كة , بؤ بَرياردان لةسةر ئايناةمان, ئَينة مةرجةايةتي طةلي كوردين, ئةو كاتةي كة نةبووة
بة ئايناةي طةلي , خرَيتة دةستوورةوة ثةيوةناي بة طةلةكةمانةوة هةيةلةسةر ئةو ماددانةي كة دة, باس دةكرَية

كة دةَلَيني كةركووك دَ  و , دةكةين 85ديارة ئَينة كة باسي ماددةي , بؤ مةوزواي كةركووكيش, كوردستانةوة هةية
ئَينة ثَينان واية , ةكاتوا تةسةوَر د, كة هةناَي كةس بةغةَلةت تَياةطات, مةبةس  لةوةدا ئةوة نيية, دودسي كوردستانة

بؤية ئَينة , ياخود بةشَيك نني لةم ثارَي طاية, خةَلك و ثَيكهاتةكاني تر مافيان نيية, كةركووك شارَيكي كورديية و
يةاين كةركووك ثَيك , ضارةسةرةكةش باس دةكةين, دائينةن بؤ مةوزواي كةركووك بة تَيطةيشتين وادعيةتي كةركووك

بةاَلم ئةو حةديقةتةي كة ناتوانني هيض لَيي , لة كلاؤ ئاشوور, لة ئةرمةن, لة اةرةب, كنانلة تور, هاتووة لة كورد
, ئةو حةديقةتة بضةسثَي  لة دةستووردا, ئةويش ئةوةية كة كةركووك بةشَيكة لة كوردستان, تةراجووع بكةين

كةركووك حةدي خؤيانة مافيان بة  لةو ضوارضَيوةيةدا هةموو ثَيكهاتةكاني, كةركووك بطةَرَيتةوة هةرَيني كوردستان
وةكو توركنان و , بةشااري بكةن لة ئياارةي شارةكة و هةموو مافةكاني نةتةوايةتيان هةبَي , تةواوةتي ثَيبارَي 

بةاَلم لةناو ئةو , ئَيستا ئةجنومةني ثارَي طاي كةركووك ثاش هةَلبذاردن زؤرينةي ليس  برايةتي هَيناويةتي, ئةواني تر
بؤ ئةوةي بتوانن , ئَينة حةزدةكةين ئةوانيش بةشااري بكةن, ليس  تريش هةية, دا ثَيكهاتةي تريش هةيةئةجنومةنة

تةنيا ئةوةية كة بةشااري لة هةر تةحالوفَيك , بة يةكةوة تةابري لة خةَلكي كةركووك و لة داوا كاريةكانيان بكةن
تةنيا داوامان لةو , َي  لةسةر ئتي ادي بةرنامة بَيةدةب, لة هةر ئياارةيةك بكةي, لة هةر ئيةتالفَيك بكةي, بكةي

ليستانةي كة رَيذةيان هَيناوة لة ئةجنومةني ثارَي طاي كةركووك ئةوةية ثابةنا بن بة بنةماكاني كة ئَينةش داواي 
وةدةتي كة ثابةنان بة دانوني ئياارةي م, لةو مةرحةلةيةدا تةنيا شتنان لَي داواية كة خؤيان ئيعالن بكةن, دةكةين
هيض اةواميلي موشتةركنان لةطةَلي ثةياا , بةو ياساية, ضونكة بَي ئةوةي اليةنَيك ئيلت امي خؤي ئيعالن بكاتن, اَيرا 
بةناة بة جَيبةجَي كردني ماددةي , با مةسةلةكاني تريش با بَلَين بةناة بة ئاسايي كردنةوةي وةزاي كةركووك, نابَي 
وةكو , بةاَلم ئةو ياسايةي كة ئَيستا بةردي بناغةية بؤ نووسيين دةستوور ,بةناة بة وةرطرتين راي طش , 85

ناكرَية  مارةيةك ياخود , بةرنامةي كارة بؤ حكومةتي بةغاا, دةستوورَيكي موةدةتة بؤ جةمعيةي وةتةني اَيرادي
لةبةر , امةية موافق بيةبةبَي ئةوةي لةسةر ئةو بةرن, ليستَيك لة موحافةزةيةكاا بيةوَية بةشااري لة ئياارة بكات

ئةوة ئَينة داوا لة ليس  توركنان و ضةنا ح بَيكي اةرةبي دةكةين كة كورسيان هَيناوة لة ئةجنومةني ثارَي طاي 
جَيطايان بكرَيتةوة , لةسةر دانوني ئياارةي موةدةتي دةوَلةتي اَيرا , داوا دةكةين كة ئةوان موافةدةت بكةن, كةركووك

ثَيم واية ئةوة دَلنياييةك , هةمةاليةن بية, ة بؤ ئةوةي ئةو ئياارةيةي كة لة كةركووك دادةمةزرَيةبة ثَيي ئةو رَيذةي
كة ئايناةيان لة , دَلنيايان بكةينةوة, حيوارَيك لةبةيين ئةو ثَيكهاتانة دروس  بية, بؤ ئةوةي دياَلؤطَيك, دةداتن

داوا لة ئَينة , يش 85ديارة بةنيسبةت ماددةي , رةبي رةسةني اة, ي توركنان و, كوردستان لة دوارؤ دا باشرت دةبية
لة ثةرلةمانيش ثَيشرت بامسان , ئَينة وةكو ومتان, مرونةمتان هةبَي  لة جَيبةجَي كردني, دةكةن مرونةمتان هةبية

دابيلي  85ماددةي , كة خياليف لةسةر نيية, نودتةيةك, اليةنة سياسيةكانيش موسرن لةسةر هةَلوَيستَيك, كردووة
ضونكة بة ثَيي دانونةكة خؤي حكومةتي ئينتقالي مول ةمة بة , ناكرَي  دوا خبرَي  تا دةستوور دادةنرَي , تةئجيل نيية

واتة تا دةطاتة ري راناؤم و , هةمووي لةنودتةي يةكةم تا ئاخريي, بةاَلم ئَينة ناَلَيني جَيبةجَيي بكة, جَيبةجَي كردني
 85مةالوميشة بة ثَيي ماددةي , شةش مانطنان لة ثَيشة, رةنطة ئةوة زةدةت بَي  و ,ئيحساو ضارةنووسازي كةركووك

ئَينة دةَلَيني , بة ي ناوَيك بية دوا خبرَي  ئةو ماددةي بؤ دواي دةستوور, بةاَلم ئَينة دةبوَ  ناكةين, يش وا نةبَي 
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ليذنةي , ليذنةكة دانراوة, يةكةم كة نراوةحكومةتي بةغاا هةنطاوي , دةس  ثَيكردنةكةش بةوة دةبَي , دةس  ثَيبكات
هةناَي , بؤ ئةوةي دةس  بة ئيش و كارةكاني بكات, كار ئاساني بؤ ئةو ليذنةية بكاتن, 85جَيبةجَي كردني ماددةي 

دوايي داوايان كرد , بةوةي كة ثَيشرت داواي كردبوو دواخبرَي  و, هةنطاومان لةبةر ضاوة كة وةريطرتووة حكومةتي بةغاا
كة , بةاَلم ئَيستا كة داوا دةكةين, راجووع بكرَي لة  َير زةخ  جةماوةر و هةَلوَيس  ثةرلةمان و هَي ة سياسيةكانتة

, ضةنامان بؤ كرا هاوكاريان بكةين, دوانةخرَي , بةزووترين كات بكرَي  و, ئةو ليذنةيةي كة دانراوة دةس  بةكار بية
بةاَلم , ئيحساية دةكرَي, ري راناؤمة, ئةوةي تر كة ئايناةي كةركووكة, ةلة ماوةيةدا بكرَي, ئَينة ضةنامان بؤ كرا

ئَينة دائينةن هةموو م اوةزاتي كورد لةطةَ  , 85ناكرَي ئَينة ئَيستا موافةدةت بكةين لةسةر دواخستين ماددةي 
ةر لة بيستةكان لة سييةكان ه, حكومةتي مةركةزي هةر لة رؤ ي دامةزرانانيةوة داوامان لَيكراوة كَيشةكامنان دوا خبةن

بةتايبةتي مةوزواي كةركووك كة دةهاتة ثَيشةوة داوايان لَياةكردين كة , 58لة  07لة  36لة  85ثاشي , لة ضلةكان
بةاَلم , دابيلي تةئجيل نيية, دابيلي دواخسة نيية, ديكتاتؤريةت نةماوة, ئَيستا ئةو مةرحةلةية تةواو بوو, دواي خبةين

دةبَي  لةو سَي مانطةدا كةركووك بطةَرَيتةوة , مروونةكةمان لةوة داية ئَينة ناَلَيني, واديعييةتبة تَيطةيشتين 
ليذنةي دةستووريش كة لة , بةاَلم دةَلَيني فةورةن زوو ئةو ليذنةية دةس  بةكار بية و هةنطاوةكان بنَي , كوردستان

بة هةموو اليةكنان , دا مةرجةايةتي طةلي كوردينئَينة كة بَريارمان , بةغاادا خةريكن هةناَيك مةسائيل هةية
كة مةسةلة ئةساسيةكاني , بةنامة ئةو وةفاةي كة ضوو بؤ بةغاا كاك كنا  بؤتان باس دةكاتن ضي كردووة, راطةيانا

, فياراَليةت بةو مةتاتيةتة نامانةوَي , ئَينة رازي نني بةو دةستوورة, كورد بة رووني لة دةستووردا دةنووسرَي
مايف طةلي كوردي نةتةوايةتي دميوكراسي , مةاالينةكةي ديار بي , دةبَي  فياراَليةتةكة روون بَي , اَليةت ضؤنةفيار

دةبَي  تةفصيالتي ئةو دميوكراتيةتة ديار , مةسةلةي دميوكراتيةت هةر ئةو دوو كةلينة نيية, هةمووي تيا ديار بَي
بؤية زؤر موهتةمني بةوةي ئةو , اتيةت لة هةموو اَيراداا هةبَي ضونكة فياراَليةت تا بضةسثَي دةبَي  دميوكر, بَي 

ئَينة هةموو , ئَينة بة تةنيا باسي كةركووك ناكةين, لةاليةكي تريشةوة, دميوكراتيةتةي كة باسي دةكةن ضؤنة
ةي كة دراوة ئةو موزةكةر, سنجارة, خانةدينة, بةشَيكن لة كوردستان, ناوضةكاني تري كوردستان كة لة دةرةوةي هةرَينن

تارخييةن كوردستاني اَيرا  لةم شوَينانة ثَيك , كة خةريتةي جوطرافياي كوردستانة, خةريتةيةكنان نيشان دراوة
بؤية دةبَي  ئةو جانيبةش لةاليةن ئةو كةسانةي كة دةستوور , ناكرَية تةنازوو  لة هيض شوَينَيك بكةين, هاتووة
ئةمةش مةسةلةيةكة هةموو اليةكنان موتةفقني لةسةر , دةوَلةت بة دينةوة مةسةلةي ايالدةي, رةضاوي بكةن, دادةنَين
رَي  لة ئايني , دةوَلةتي اَيرا  دةوَلةتَيكي موسلنانة, زؤرينةي اَيرا  موسلنانة, ئَينة هةموومان موسلنانني, ئةوةي

ئةطةر ئةو , ثَينان واية, يةبةاَلم دةوَلةتي اَيرا  دةوَلةتَيكي ئاييين ني, طرتن واجبَيكة لةسةر شاني هةموومان
يةاين يةك , ضونكة كة وت  دةوَلةتَيكي ئاييين, كَيشة بؤ ئَينة دروس  دةكات, حةديقةتة لةدةستووردا نةنووسرَي 

بةم مانايةش نايةت كة بَلَيني ئَينة دةوَلةتَيكي , كَيشةت زياد دةكات لة كؤمةَ , يةاين دين  خستة ناو سياستةوة, نةوع
ئيسالميش مةصاةرَيكي , ديين دةوَلةتة رَي يشي لَي بطريَي , نةخَير ديين ئيسالم, رَي  لة ئاين ناطرين, ايلنانينة و

, لة هةوا وة نةهاتووين, بةاَلم ئَينة لة دةرةوةي االةم نني, موهينة بةو صيغةيةي كة دةنووسرَي  لة مةسائيلي تةشريع
رةنطة بتوانني ئةو , ئةوة مةسةلةيةكي طرنطة, يست ادةي لَيبكةيندةبَي  ئ, تةجارووبي دنيا هةموو بؤ ئَينة سةروةتَيكة

لة مةسةلةي ئايين و , تايبةمتةنايانةي كة هةية لةناو ثَيكهاتةكاني اَيراداا تؤزَيك خسوسيةت باةنة هةناَيك شوَين
, دةستوورةكةدابؤية ئةو مروونةتة ئةطةر هةبَي  لة, تائي ي و ئةوانة ضارةسةركردني ئةو كَيشانة بة فياراَليةت

, تايبةمتةناييةكي خؤي هةية, دةكرَية ئةو كةسانةي كة مةسةلةن داوا دةكةن لة نةجةف و لة كةربةال لةو شوَينانةدا
برادةراني ئَينة لة , رةفتاري لةسةر بكات, دةكرَي  ئةو تايبةمتةنايية لة دةستووري ئيقليني خؤياا تةسبي  بكاتن

هةروةها لة , بةشااري دةكةن لة كؤبوونةوةكاناا, بة دائيم لة ط توطؤدان و, ليذنةي دةستووري دائيم لة بةغاا
, ئةو ليذنةيةي كة ضوو بؤ بةغاا دةورَيكي باشي بيين, جةمعيةي وةتةني اَيراديشاا ط توطؤكان بةردةوامة

لةطةَ  , لة بةغاالةطةَ  سةرؤكي هةرَيم و لةطةَ  اليةنةكاني ثةيوةناياار سةرؤكي مجهور , ثةيوةناييةكي باشي كرد
بةاَلم ئَيستا داوايةك , ئةو موزةكةرةي دةراري ثةرلةمانيشي ثَيطةيانان, دةوريشي هةبوو, اليةنةكاني ثةيوناياار و
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, كة ليذنةيةكي ثةرلةماني بضَي  بؤ بةغاا, لةاليةن سةرؤك هةرَينيشةوة, لةاليةن سةرؤك مجهورييةوة و, هةية
ثةيوناي بكات لةطةَ  اليةني , ئةنااماني كوردي لةوَي, توور دةنووسَي ثشتطريي ئةو ليذنةية بكاتن كة دةس

, جا لةبةر ئةوة, ئةو بَريارةي كة ثةرلةمان خؤي داويةتي بةرَيطاي خؤيانةوة شةرحي بكةن و بيطةيةنن, ثةيوةناياار
ضونكة رةنطة بةيةكةوة  ,ئةوةش مةسةلةيةكي ترة, 85كة ليذنةيةك دابنَيني بؤ ماددةي , ئَينة دةرارَيكي خؤمان هةية

بةاَلم , دةوامي دةوَي  لةوانةية شةش مانط, مةوزواَيكي ترة, 85بةاَلم ئةو دةرارةي داناني ليذنةي , ئريتباتيان هةبَي 
بؤية ئَينةش سةرؤكايةتي ثةرلةمان وامان بةباش زاني , تا كؤتايي دَي  بة نووسيين دةستوور, ئةمةيان تا سةري مانطة

هةميش بتوانَي  لةوَي , هةم خةَلكي دانوني تَياا بَي  و, تةابري هةم لة ثَيكهاتةي ثةرلةمان بكاتن ,كة ئةو ليذنةية
, بَرياري ثةرلةمان وبَرياري طةلي كوردستان بة خةَلكةكة بطةيةنَي  و, لةطةَ  اليةنة ثةويوةناياارةكان دسة بكات و

ضونكة مةسةلةكة ليذنةيةكة بؤ دةرةوةي ثةرلةمان , باةن ئَينة ئةطةر ئيجازة, لةسةر ئةو بنةمايانةي كة باسي دةكةن
دةبَي  سبةي يان دوو سبةي , كاتيشنان كةمة و, بؤية لة دةسةاَلتي سةرؤكايةتي ثةرلةمانة, بؤ ناو ثةرلةمان نيية

فةرسةت هةر كاك , هةر تَيياا دةبَي , كنا  خؤي لةوَي بووة. كاك د, ئَينة ليذنةكةمان بةم شَيوةية داناوة, سةفةر بكةن
, لة ليذنةي دانونيية ئةويش دةضَي  طارقكاك , موتابةاةي تَياا بووة ئةويش دةضَي , لة ليذنةي دةستوورياا بووة

كاك كةرخي لة برا توركنانةكان لة جياتي ليس  توركنان يان , كاك شَيروان ئةطةر رةغبةتي هةية, كاك كريم حبري
تؤش لة جياتي ناتوامن بَلَيم كلاان يان , كاك رؤميؤ, لة رَيطاشاا ثَيم وت, ئةويش ئةطةر موافق بي , طروثي توركنان

تؤ دةتواني تةابري بكةي  و ئةواني تريش رازي , بةاَلم دةتوامن بَلَيم لة جياتي كلاان و ئاشوور هةردووكيان, ئاشووري
ئَينة هيض , م ئةطةر يةكَيكي تر دادةنَينبةاَل, ئَينة ئيقرتادان واية, ئةطةر كلاانَيكي تريش بضَي  مانعنان نيية, بكةي 

كاك , كامةتان ثَي باشة, بةنيسبةت يةكطرتوو يان كاك حمةمةد يان كاك خليل, دواي دسةي لَياةكةين, مانعنان نيية
, ئَينة نامانةوَي  جَيطاكان ضؤَ  بَي , ئةطةر خاتوو ثةخشان وةكو هةم  ن و ئافرةت, كاك زانا, لة كؤمةَ , حمنا فرج

يةاين ئةو ناوانةي ومت من دوايي سةفةرةكةيان بؤ تةرتيب , ة ئةوانة كة دةضن تا كؤتايي مانط دةبَي  لةوَي بنضونك
 07, ئةطةر نا تةوةدووع دةكرَي , ئيال ئةطةر وتيان تةواو بَرؤنةوة ثَيشرت, رؤ َيك لةوَي دةبن 07يةاين , دةكةم

, تةبعةن ليذنةكة ثةرلةمانيية, باشة, ناضي , دةضي كاك نوري, يةكاك نوري لة كوَي, كاك خار ئَي دي, رؤ َيك لةوَي بن
, كة ئةوانيش لةطةَلياناا بية, رةئيةكي وا هةية, بةاَلم لةبةر ئةوةي كاك بةختيار لةطةَ  كاك كنا  ثَيشرت تَياا بوو

ئةو بَريارةي كة دامشان ناية , ئينشا ا  سووديان دةبَية, جا ئةوة خَيري تَيااية, بةاَلم ئةوانة بةناوي ثةرلةمان دةضن
كاك كناليش ئَيستا , وثَييان دةطةيةنن, لةبةر رؤشنايي ويس  خةَلكي طةلي كوردستان لة بةغاادا ثةيوةناي دةكةن

ببورن لةمةو دوا سةرؤكي ثةرلةمان و جَيطري ثةرلةمان وسكرتَيري ثةرلةمان , بؤتان باس دةكات بؤ سةردانةكةي بةغاا
تةدايم بكات ضي , رلةماني سةفةر بكات بؤ دةرةوة كة هاتةوة دةبَي  راثؤرت باات بؤ ثةرلةمانهةر ليذنةيةكي ثة

, كة ئَينةش وةكو بةغاا دةخيةينة بةرنامةي كار جارَيكي تر, ئينجا رةئييةكي تريش هةية, وازيح بكات, كردووة
, مونادةشةيان دةكةين, باةنة ثةرلةمان سةرؤكي حكومةت و وةزيرةكانيش هةروةها كة دةضنة دةرةوة دَين لَيرة راثؤرت

ضيان كردووة؟ ثرسيارمان هةبَي  , وةكو نوَينةري ميللةت ئةو زيارةتة سوودي ضي بووة, بؤ ئةوةي ئَينةش ئاطادار بني
 .فةرموو, كاك كنا , خةَلكيش ئاطادار بي  لةو ضاالكييانة, لَييان بكةين

 (:كنا  كةركووكي.د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة كة ضووينة بةغاا , رَي  بؤ هةموو ئةناامة بةَرَي ةكاني ثةرلةماني كوردستان, زؤر سوثاس بؤ سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنةي ثارتي دميوكراتي كوردستان و يةكَي  نيشنانيي , ليذنةي اليةنة سياسةكان, بة نوَينةرايةتي ليذنةيةك

بةَرَي ان مام جةال  و كاك , بة ئامادة بووني هةردوو رَي دار سةرؤك كؤمار و سةرؤكي هةرَيم ئةوة, كوردستان ثَيك هات
بؤ ئةوة نةبوو ئةم بريو , بريو بؤضووني اليةنةكان بوو, ثرؤ ةيةكنان برد, لَيرة ئَينة كة رؤيشتوون, مسعود بارزاني

بَريارَيك وةرطرياوة كة ثةرلةمان دوا , وون بَي حةز دةكةين ئةمةتان ال ر, بؤضوونانة تةواوة دةبَي  تةسبي  بَية
بةاَلم ئةو شتانةي , جَيطاي باوةَرن, مةرجةاة بؤ هةموو دةرارَيك ئةو ليذنةيةمان ئاطادار كردةوة كة ئَيوة جَيطاي رَي ن
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طةَرَيتةوة دة, ئينجا ثَيش ئةوةي ئين اي لةسةر بكةن, ثَيويستة ئةم خااَلنةي تَياا بَي , كة ط توطؤي لةسةر دةكرَي
, ئةوانيش دَينة ئَيرة, ليذنةي دةستووري ئَينةش كة ئَيستا لة بةغااية, ئينجا نوَينةري ئةو ليذنانة, ثةرلةمان

, موافةدةتي لةسةر نةكرد, ئين ا دةكرَي , ثَيكةوة ثةرلةمان موافةدةتي لةسةر كرد, ثَرؤ ةكةيان لَيرة تةدايم دةكرَي 
بةَراس  المان طرنطة ئَيوةي بةَرَي  بي انن لةو زيارةتة كورتة كة ضةنا رؤ َيكي  ئةو خااَلنةي كة, رةت دةكرَيتةوة

بؤ , د  بة ميللةتةكةي ئَينة, بؤمان روون بؤوة كة ئةفكاري شؤظيين وةكو سةددام و لة سةدداميش خراثرت هةية, خايانا
كة ئيناني بةوة نيية كة كةركووك  بؤضوون هةية, ضوون هةية لةناو ليذنةكة ئةسَلةن ئيناني بة فياراَليةت نيية

لةبةر ئةوة دواي ضةنا دياار لةطةَ  بةَرَي  , رؤ َيك لة رؤ ان بطةَرَيتةوة سةر كوردستان, ئةسلَةن كوردستان بَي  و
, ئةوة ليذنةيةكي بةرز هةم سياسي و هةم ثةرلةماني لةطةَ  يةك بضن, بَريارمان دا كة بطةَرَيينةوة, سةرؤك كؤمار

ئةفكار ئامادة بكةين بؤ ئةوةي براكامنان لةناو , ةنة سياسيةكان لةطةَ  ئةترايف موئةسري لةوانة لة ط توطؤ بنلةطةَ  الي
, يةاين كة حازر بكرَي بؤ ئةوةي دواي ئةوةي كة ئَينة طةيشتينة دةنااةت و, ليذنةكة لةو ضوار ضَيوةية دةرنةضن

ئةو خااَلنةي , يةاين ئينعيكاس بكات لة رةئي ئَيوةي بةَرَي , بَي لَيرة اةردةلةمان نة, موافةدةت كرا بَيتةوة ثةرلةمان
دةبَي  اَيرادي فياراَلي , دراية وَينة كة دةبَي  خاَلي يةكةم ناوي اَيرا , كة برادةرامنان و ئَينة ثَيكةوة ئامادةمان كرد و

, اوةكة بشهَينني هةر لة يةكةم خاَلةوةن, زؤر بؤضووني تر هةية, يةاين نابَي  يةكَيك لةوانة, يان ئيتحادي بَي , بَي 
ضاكرتي , دةبَي  بةرةو باشرتي بيبةي, ئَينة ثابةناين بة دانوني ئَياارةي دةوَلةي اَيرا  كة لةوة خراثرت نابَي بيبةي

هَي ي ضةكااري , ئةو مومكني نيية, لة س رةوة دةس  ثَيبكةي, بةاَلم تؤ تَيكي باةي , باشة, بكةي و ثةرةي ثَي باةي
لة بةر ةوةناي ني امي مةدةني و , َينة ثَينان واية هَي ي ضةكااري اَيرا  دةبَي  لة خ مةت بةر ةوةناي اَيرا  بَي ئ

بؤية دةبَي  ئةو هَي ة ضةكاارة لةبن , نةك وةكو سةددام ديكتاتؤريةت و واَلتي ثَي وَيران بكاتن, ثَيشخستين بَي 
بة , هةروةها لة ئيقليم, نابَي  تَيثةَر بَيذ % 8بؤي دةس  نيشان دةكرَي رَيذةي هاوكاريش كة , ئياارةي مةدةني بَي  و

لةطةَ  , لةطةَ  توركيا, لةطةَ  دةوَلةتةكاني جريان لةطةَ  ئَيران, نيسبةت ئَينة كة ئيقليني كوردستان كة سنوورمان هةية
سالحي تةدرييب و , مجي ئةو هَي ةثةرلةماني كوردستان حة, ثَيويستة هَي َيكي ضةكاار لةو ئيقلينة هةبَي , سوريا

هةروةها هَي ي ضةكااري اَيرا  , تةنسيق لةطةَ  وةزارةي دي ااي اَيرا  هةبَي , ناوةكةي بةدانونَيك تةشخيص بكات
بؤشي نيية هَي ي اَيرا  بنَيرَي بؤ دةرةوةي , بَيتة ناو كوردستان بةبَي موافةدةتي ثةرلةماني كوردستان و, بؤي نيية

ئَينة , بةنيسبةت ئايناةي كوردستان, موافةدةتي ثةرلةماني ئيتيحادي كة سَي لةسةر ضوار دةنطي بَينَي  سنوور بةبَي
ئةطةر , هةمووي بؤ بةَرَي تان مةتروحة كة ئاخري جار دةراري لةسةر دةدةن, بة طرنطنان زاني و زةروريشة و

ةموو اليةنةكان تةتبيق بَي  لةناو ئةم ه, دةستوورةكة بة شَيوةيةك نووسراو هةموو كةس موتةفيق بوو لةسةري
دواي دوو دةورةي ئينتخابي , ئيست تاي هةبَي , ماددةيةك هةبَي  كوردستان حةدي ري راناؤمي هةبَي , دةستوورة

مةسةلةن ئيعتياايةك , ئةطةر حاَلةتَيكي غةير تةبعي هاتة سةر كوردستان, ئةطةر تةبيعي بوو رؤيي, دواي هةش  ساَ 
يان ئةوةي كة بة تةئريخ و بة جوطرافياي , يان هةوَ  درا دسنَيك لةم هةرَينة جيا بكرَيتةوة, م هةرَينةهات بؤ سةر ئة

ئينجا خةَلكي , وةك كةركووك و مةنتيقةكاني تر, كوردستان بووة كة ئَيستا ني ااي لةسةر نةهَيَلَين بَيتةوة سةر ئَيرة
كورد , بةنيسبةت دةرةوة, تةدرير لة ضارةنووسي خؤي باات, موباشةرةتةن ري راناؤم بكات و, كوردستان بؤي هةية

لة , ئَينة بةطرنطي دةزانني لة وةزارةي خارجيي اَيرا  و, زؤري بةسةر هاتووة زؤر تووشي كَيشةو طريوطرف  بووة
 دسنَيك هةبَي  لةوةزارةي خارجيي لة سةفارةتةكاني اَيرا , سةفارةتةكان دسنَيك هةبَي  بؤ ئيش و كاري ئيقليم

هةروةها هةيةةتَيكي رةدابةي مالي هةبَية كة ئةو واريااتي كة , مةربوت بَي  بة ئيش وكاري ئيقليم, لةدةرةوةي واَلت
نةك بؤ , بؤ ئيشي طرنط دابةش بكرَي , بة شَيوةيةكي اةدالةت دابةش بكرَي  و, اَيرا  هةيةتي ضؤن سةرف دةكرَي 

واريااتةي , بؤ ئيقليم بَي , مةوارياي ئةم ئةدلينانة, ةرويف دةكات وئةوةي يف سبيل مةسةولَيك بة ئارةزووي خؤي تةص
بؤ ئةو % 8ئةم دابةش كردنة , نةوتةكان هةرَيم خؤي دةري دةكات, مةااةني و مةوارياةكاني تر موَلكي ئيقليم بَي 

يشي بؤ هةموو % 37,  ضاكسازي بؤ ئةوة تةرخان دةكرَي, شارة بَي  كة لَيي دةردةضَي  بؤ خةَلكي ئةو مةنتيقةية بَي 
يشي بؤ حكومةتي ئيتحادي %68, بة واريااتي نةوت و مةاادني هةرَيم بؤ ئيقلينةكة دةبَي % 37, هةرَيم دةبَية
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هةروةها بة اةكسيشةوة مةوارياي حكومةتي ئيتحادي دةبَي  بة ثَيي نيسبةت بة اةدالةت دابةش , دةنَيردرَي 
, ئةن ا  كراون, كينيا باران كراون, وانةي كة زةرةرو زيانيان لَيكةوتووةتةخصيص بكرَي  بؤ ئة% 8لةوةش , بكرَية

رَي مان , ديين دةوَلةت ئيسالمة, دةبَي  ئةمةش رةضاو بكرَية, دةردةسةريان بةسةر هاتووة لةدةس  ر َيني ديكتاتؤر
ام لة ئةديانةكاني تريش وةكو مةصاةرَيكة لة بؤضوونةكة ئيحرتامي بطريَي  و ئيحرت, ديين دةوَلةي رةمسيية, بؤي هةية
نةك لةمةركةزةوة بؤ , سعري بازاَر ئيقليم خؤي تةحاياي ئةسعار بكاتن, لةوانةش رَي  بطريَية, صابيةةية, مةسيحية

بؤية هةر ئيقلينَيك هةر مةنتيقةيةك سعري , تةحاياي ئةوة دةكات, اةرزو تةلةب, منوونة بَلَين سعري تةماتة دة فلس
, ثَيويستة ئيقليم سةرثةرش  بكات, مةشاريعي دةوَلةتي ئيتيحادي ئةطةر لة ئيقليم هةبَي , ا دةكاتبازاَر خؤي تةحاي

هةر ضةناة ئَينة رَي مان بؤ , سوَلتةي دةزائيش بة شَيوةيةك دابنرَية كة ئيجحاف نةبَي , بةتةشاور لةطةَ  ئيتحادي
, َي  ئةو دةرارانةي لة سوَلتةي دةزائي بةرز وةردةطريَي لةبةر ئةوة دةب, بةاَلم بةسةرمان هاتووة, حاكم و دةزا هةية

لةوَي نيسبةتَيك سَي لةسةر ضوار دةس  , نوَينةرةكاني ئيقليم بة شَيوةيةك دابنرَية كة لةوَي زؤرينة كةمينة نةخواتن
لة ثَرؤ ةكةدا هاتووة ئةمة هةناَيك لةو خااَلنةية كة , كة رَيذةي كورديش لةو ليذنةية بةم شَيوةية دةبَي , نيشان كراوة

ئةو ليذنةش كة دةضَيتة , هةريةك لة ئَيوةي بةَرَي  نوسخةيةكتان هةبَية, ئَينة بة طرنطي دةزانني كؤثي بكرَي , و
لَيرة شوَينَيكيان بؤ دادةنَيني , بةغاا هةناَيك خوشك و براي تريش كة لَيرة دانني بؤ ليذنةي كةركووك ئي افة دةكةين

لةطةَ  سةرؤكي , لة ثةيوةناي دةبني لةطةَليان ئيشةكة دوو جانيبة دةبَي , ئينتةرنَيتيان هةبَي ,  كؤمثيوتةريان هةبَي
ئةويش لة رَيطةي بةَرَي تانةوة ئامؤ طاري و ش  باشرت ئةوةي ثَي , ثةرلةمانيش بؤ دةرارة بةرزةكان لة كؤنتات ئةبني

, لة مَيذوودا زؤرجار فَيل لة كورد كراوة, فَيَلنان لَي نةكرَي كة بة هةموومان هةدةفنان ئةوةية لةوَي, دةوَلةمةنا دةكات
الي , بةنيسبةي مةسةلةي كةركووك, بةاَلم دةبَي  فَيَلنان لَي نةكرَي , ئَينة فَيَل لةكةس ناكةين, زؤر تةااامان لَيكراوة

, خاكَيكي كوردستانة, سييةمةسةلةي كةركووك مةسةلةيةكي سيا, ئَينة مةسةلةي كةركووك تةنها دانوني و ئيااري نيية
بؤية لة ثَيش هةموو ش  , ر َينة ديكتاتؤريةكان يةك لة دواي يةك بة ثيالن بة تةختي  ويستيانة لَي  بسةننةوة

, زوَلنَيكي تياية بةرامبةرمان 85تةتبيقي ماددةي , ئينجا دانوني و ئيااري دَي  و, مةسةلةكة مةسةلةيةكي سياسيية
لة واشنتؤن كةس ناضَي , (ئيست تا بكرَي  كة ئايا كةركووك كوردستانيية يان نا)كة دةَلَي ئةوةي ئةخري (ج )فةدةر 

, ثَري ئةدوامي ترة, ثَري هنايية, ضونكة ثَري صينيية, بَلَي واشنتؤن ئةمةريكاية يان ئةمريكا نيية, ئيست تا بكات
منان لة مةجليسي حوكم بة ثش  دائيني بة برادةرا, بةاَلم لةبةر ئةوةي زروفَيكي تايبةت بووة, لةناةنيش هةر وا

ئَيستاش ئَينة بة هيض شَيوةيةك كةركووك , كة بة رَيطايةكي دانوني بَي , طةلةكةمان و بة خةَلكةكة ئةوةيان دبوَ  كرد
, خةَلكي كوردستان نايكات, ثارتي و يةكَيتيش مساوةمة بكات, من دَلنياتان دةكةم, دابيلي هيض مسواوةمةيةك نيية

ناهَيَلَي  هيض ح بَيك مساوةمة لةسةر كةركووك , كوَر و كض خؤي لةو جادةية بسوتَينَي , ةماني كوردستان نايكاتثةرل
سوثاس بؤ , بؤ هةموو ئةحااسَيك و هةموو زروفَيكيش بؤ كةركووك هةموو كوردستان ئامادةية, ناشي كةين, بكات و

هةموو ثَيكةوة موتةفقن و هةمان , بةبَي ئةوالو ئةم ال يةزدان ئَيستاش لة اليةنة سياسييةكان باالمجاع دةبينم
, لةوَي لةطةَ  دؤستان لةطةَ  ئةمةريكيةكان, هةتا مةسةلةيةكي بةَرَي مام جةال  بؤتان باس بكةم, هةَلوَيستيان هةية

وتي ئَينة , اكاتبَلَين دةياي ن, ثامان نيية, هةرضي بكةن, وتي تةسةوَر نةكةن ئَينة براي ئَيوةين لة طريفانتاناا بني
رَي دار كاك مةسعود بة , بَيتة سةر مةسةلةي كةركووك باَليشنان هةية ب َرين, ئةطةر بَيتة سةر مةسةلةي مةصريي

, دةَلَين زةخ , مةسةلةي هةناَي برادةر منطة منطَيط دَي , لةطةَ  هةموو بةرثرس و, هةمان شَيوة بؤ كةركووك
لة كةركووك , ميللةت دةرار دةدات, سيستةمي دميوكراتي ميللةت دائياي شةابة لة, ئةمةريكا دةوَلةتَيكي دميوكراتيية

بؤية ئةو برايانة لة ليس  برايةتي دةبَي  خاوةن , ليس  برايةتي ئةكسةريةتي هَيناوة, هةَلبذاردنَيكي دميوكراتي بووة
لة براي , رَي  لة براي توركنان, بكةنبة اةدالةتيش كار , تةنازو  و مساوةمةت نةكةن, خاوةن مةودف بن, هةَلوَيس  بن

, اةرةبي هاوردةش دةبَي  بة رَي ةوة بنَيردرَيتةوة, اةرةبي ئةصَلي لة براي كلاؤ ئاشووري لة براي ئةرمةني بطرن
كة سةالمةتي و ئيحتريام و رَي ي ئةو هاوردانة ئةمَييَن , بؤ ئةشرةف دازي بامسان كرد, دةبَي  ئةوة جَيطاي ئةوان نيية

, ناتوانَي  بوركانَيكة بتةدَي , ضونكة خةَلك خةتةرَيكي طةورةية ئةطةر ب انَي  تةاااي لَي بكرَي ,  بَرؤنةوةوةخ 
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خةريتةي , ئةكرَي بؤ مةنتيقة ثَيويستة بة ئيحرتامةوة ئةوانة بضنةوة جَيطاي خؤيان, لةبةر ئةوة ئةطةر ئيستقرار بوو
ئةم , بة ئيهتينامةوة وةريان طرت, وردستاناا بة زؤر جَيطاي سةرجنيان بووطةلَي كؤنيشنان ثَيياناا كة كةركووك لة ناو ك

جَيي , مةمجواةيةك ئوستازي جاميعة و زانكؤي سةاَلحةدين و ثسثؤَر, خةريتةي ئَيستا بؤ كوردستامنان حازر كردووة
هةرضةنا بةالي من ئةوة , سيبة موافةدةتي ئةتَرايف سيا, ئةمةيان ئامادة كرد, رَي  و تةدايرة كارةكانيان زؤر بةنرخة

زؤر لة مَيذووةوة طؤَرانكاري دميوطرايف , زؤر تةاااي لَيكراوة, كوردستان زؤر زوَلني بةسةر هاتووة, هةموو كورستان نيية
بةثَيي وةسائقي , ئةمة وادعَيكة بةثَيي حةدائق, بؤية ئةمةي ئَيستا هةية, لةسةر ناوضةكاني دوور دةس  كردووة

هةَلوَيس  , ئَينة تةَردان كردووة و, ئةمة كوردستان نيية, هيض كةسَيك ناتوانَي  بَلَي , ديكيؤمَين  بةثَيي, تةئرخيي
سةفريي , ئةو طرَينتيانةي كة نيطرؤثؤن , وةريان طرتووة 08/0دةورةي يةكةم كة لة , ئةو ثةرلةمانة بةَرَي ةش

ي اَيرا  دايةتي ثةرلةماني كوردستان ئيجازةي بة مةجليسي وةتةن, ريةاسةي مجهوري, حكومةتي اَيرادي, بةريتاني
ئَيستاش ئةو دةنطة , جَيبةجَي بَي  85لةسةر ئةو ئةساسةي كة ماددةي , خةَلكي كوردستان داخيلي هةَلبذاردن بَي 

, ةرجَيبةجَي نةبَي  هةَلوَيس  كوردستان هةية بةرامب, دةبَي  جَيبةجَي ببَي , جَيبةجَي نابَي  85كة ماددةي , هةية
هةناَي كةسي نادانونيان هَيناوةتة ليذنةي دةستووري مع كل , دوا خبرَي , هةوَ  دةدةن شتةكان نةكرَي , تةالاوب هةية
بةاَلم , كاري ئةوان جَيبةجَي دةكةن, ئةوانيش دائيا ئةوانن, وا دةزانن كة هَيشتا سةددام دانيشتووة و, احرتامي بؤيان

بةاَلم , بضووك بوو كة رؤيشة, بةنيسبةت ئةو وةفاة, جَيبةجَيش دةبَية و,   وحةدَيك خاوةني هةبَي  لةدةس  ناضَي
باسي , هةوَ  هةية نةهَيَلن كةركووك بَيتةوة سةر كوردستان, هةوَ  هةية ثاشطةز ببنةوة, زؤر ش  تَيطةيشة لة وَينة

يةك هةَلوَيس  , َيس  اليةنة سياسييةكانيةك هةَلو, بةاَلم ئةم يةك هةَلوَيستييةي ئينَرؤي كوردستان, زخوتات دةكرَية
هةَلويس  سياسي ثارتي و يةكَي  و طش  اليةنة , هةردوو رَي دار كاك مسعود بارزاني و بةَرَي  مام جةال  و

طرَينتيتان ئةدةمَي ئةوة كورد بة ئاماجنة ثريؤزةكاني خؤي , طش  طةلي كوردستان بؤ مافةكاني, سياسييةكاني كوردستان
بة هةموو دنياش دةبَي  , رَي  لةهةموو كةسيش دةطرَي  و, كورديش كة سةركةوت زوَلم لةكةس ناكات و, َي  ودةطةيةن

مةسةلةن مساوةمة كردن لةسةر تاخري بووني , ئَيستا مةجليسي كةركووك بؤي هةية, بَلَيني ئَينة مةسةلةي كةركووك
, دةس  بة ئيشةكة بكرَي, نابَي  بكرَي , و دةبَي  نةيكةين, زوَلنَيكة بةحةدي كورد و كوردستانيان كرد

هاتة , دوَييَن تةشري ي هاتة كوردستان, لةسةر ئةو ئةساسةش كاك ديا جميا موسا, مستةدبةلةكةشي ديار دةبَي 
خةريكة لةو رؤ انة تةواو دةبَي  و ئيعالن دةبَي  , كة لةطةَلي بن و, ليذنةكة تةدريبةن دةس  نيشان كراوة, سةالحةدين

ئَينة ثَينان باشة وةفاَيكي ثةرلةماني , ئةم وةفاةي ئَينةش لةو يةك دوو رؤ ة دةضينة بةغاا, ةس  بةكار دةبَي د, و
كة لة كوردتسان لةطةَلناناا , مشلي هةموو اليةنةكان و هةموو ثَيكهاتةكان بكات, وةفاَيكي سياسي بةدووةت, بةدووةت

 .لة خ مةتتان داينة, ئةطةر ثرسيارَيك هةبَي , زؤر سوثاس, ني وبؤ ئةوةي بتوانني لةوَي دةوري خؤمان بَين, دَين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينةش دةرارمان , 01ضونكة ئةوة بووة سةاات , ثرسيارةكانتان دوو سَي دةديقة دوا خبةن, ئةطةر دةتوانن, ببورن
تةتةوَرَيكي تازةي , بةخؤيةوة ديووة كة لةو بةينةدا مةوجةيةكي تازةي, مةوزواي تريؤر باس بكةين, 01دابوو كة 

بؤية يةاين مةسةلةكة ختوَرةتي , مةدةني دةكو ن, خةَلكي بَي اليةن دةكو ن, كوَيرانة مناَ  دةكو ن, بةخؤيةوة ديووة
, كة طةيشتؤتة ئةوةي هةر ضؤنَيك بَية, لةاليةكةوة دةليلي ئي السي فيكري وسياسي ئةو توناَرةوانةية, زيادي كردووة

لة كورد , سوننة و شيعة بةطذ يةكرتدا باةن, خةَلكي اَيرا  تَيك بةرباةن, كوشتار زياد بكةن, خبةنة ناو ميللةتفتنة 
, بؤية سةرةتا بة ناوي ئَيوةوة بة توناي ئيستنكاري ئةو تاوانانة دةكةين, بةاَلم لة هةمان كاتاا شةهيا زؤر بووة, بكو ن

ي ئةوةي لة موسةيب بووة هؤي شةهيا بووني ن يكةي , اقوبة مناَلةكاني ئةوةي لةبة, كة لةم ضةنا رؤ ةدا رووياا
زياتري % 07كة زؤربةي زؤري , ي ئةوةي لة بةغاا رووياا, بريناار بووني ضةنا كةسَيكي تر, كةس و 077

 كة هيض ثةيوةناييةكيان رةنطة بةسياسةت يان بة, زةحيةكانيان مناَ  و مةدةني و  ن و ثريو خةَلكي سادة بوون
, دةديقةيةك بوةستَية 01لة هةمان كاتاا بةياني جةمعيةي وةتةني اَيرادي بَرياري دا كة سةاات , ح بايةتي نةبَي 

ئةمَرؤ دةديقةيةك دةوةستني بؤ طياني ثاكي , ئَينة لةبةر ئةوة ئةمَرؤ جةلسةمان هةية, بؤ طياني ثاكي ئةم شةهياانة
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طياني ثاكي هةموو شةهيااني طةلي كوردستان و طةلي , ةس  تريؤرةوةئةو شةهياانةي كة بةم دوايية شةهيا بوون بةد
 . فةرموون, بؤ كؤتايي هَينان بةم تريؤر و تريؤرستانة, ئومَيا دةخوازين كة خوا هاوكاري طةلي اَيرا  بكاتن, اَيرا 

 .دةديقةيةك وةستان
دةزامن ثرسياريشتان , مةوادمان زؤر لة ثَيشة ضونكة, من ثَيم واية ئةطةر ئةمَرؤ تةنيا باسي وةزاةكة بَي , زؤر سوثاس
جةنابيش  زؤر , يةكَيكيان كاك دةي حاجي مةدود و, دةياي ناكات, بةاَلم ئةطةر دوو ثرسيار هةبية, زؤر هةية

ضونكة دواي , نامةوَي  هةموو وةختةكةي ببةين, كاك دة فةرموو, هةر ئةوةناة, لةطةَ  دكتؤر و, ئيعرتازت هةية
 .فةرموو, كاك بةَلَين نودتةي ني امي هةية, ةيةكي موغلةدنان هةية ثاشي ئةمةئةمة جةلس

 :بةَرَي  دا ابااللة حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة تا ئَيستا نازانني , ثَيك بَينني 85ئَينة لة جةلسةي رابردوو بَريارمان دا كة ليذنةيةك بؤ بةدواداضووني ماددةي 
 .سوثاس, ياداشتةكةي كة بربَيتة ثةرلةماني اَيرادي ئةوةمشان نةديووة, ك هاتووة يان نا؟ دووئةو ليذنةي كَيية؟ ثَي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر , كة ئةو ليذنةي كاري رؤ َيك و دوو رؤ  نيية, ليذنةكةش من اةرزم كردن, لةطةَ  خؤيان دةيبةن, ياداشتةكة هةية

فةردي  85ئةو ليذنةيةي هي , باسي دةكةين و, ناوةكامنان الية, َي داواي كردك, لةبةر ئةوةي ثَيك دَي , دةخايةنَي 
 .فةرموو كاك دة, لةطةَ  ئةو ليذنةيةي كة سبةي دووسبةي دةضن بؤ بةغاا, هةية

 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةنااماني بةَرَي ي ثةرلةمان
بةَراس  سةرؤكي ثةرلةمان لةسةرةتاي دسةكاني باسي يةكطرتنةوة , نةكردبوو ضونكة ديارة ماوةيةكة كؤبوونةوةمان

وام زاني مو دةي يةكطرتنةكةمان , من ويستم ضةثَلة لَيباةم, ثَيش ئةوةي دسةكاني تةواو بكات, هةردوو ئياارةكةي كرد
بة , لةوة ناضَي , ةكرَيتةوة لة اَيرا ئةوة ثاش ضوار مانطي تر ئينتخابات د, ئَيستا باسي وردةكارييةكان دةكرَي , دةداتَي

 .ئاساني فرياي ئةمة بكةوين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .من تةاليق دةدةم, ئةطةر نا, كنا  هةية.ئةطةر ثرسيارَيك  لة د, ئةوة مةوزواي نقاش نيية, اةفووم بكةي, كاك دة
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو كاتي ئَينةش شةرايةتيان , ئةطةر نا دةنط نةكةين هةتا ئةوان دةطةنة نةتيجة, ةكارييانة ب اننيهةدة ئةو ورد
, بةتةئكيا ئةوةي لة دوايشاا بةَرَي  جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان باسي كرد, بؤ مةسةلةي كةركووك, ئةوة باشرتة, باةييَن

انن كة ئةمةريكييةكان ئاطاداريان كردن هةموو شتةكاني بةاَلم لةم رؤ انة خؤ دةز, هةموومان لةطةَ  ئةو رةئيانةين
يان  85مةسةلةي ماددةي , ئةوة يةكَيك لةو خااَلنة, تا ئةواني تريش بةشااري دةكةن, ئةجنومةني كةركووك راطرن

راية دةبواية زووتر بك, بةاَلم ئةمانةش هةناَيك تاخري بووينة, ئةوانة هةمووي ش  باش كرا لةم ضةنا رؤ ة, دةستوور
مةسةلةي دةستووري كوردستان زوو ثةلةي لَي بكرَي  , بةاَلم ئَيستاش من ئةوة تةئكيا دةكةمةوة, ثَيم واية باشرت بوو

سةردانةكةي بةَرَي  جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان و ضةنا , ئَينة كاري بؤ بكةين, ثَيش ئةوةي دةستووري اَيرا  دةربضَي 
يةاين مةسةلةي , يةكيان ئةمةي هةر ئةوة بوو كة ئةوانن نايكةن, ي باس كرددوو سَي خاَل, بةَرَي ي تريش بؤ بةغاا

كة برا اةرةبةكان ثشتيوانينان , يةاين ش  واي تَياا نةبوو, ثاشةكشة لةمةسةلةي كةركووك, ثةشينان بوونةوة
, ئةوانة بووين لةوة ضونكة ئَينة زوو تر ضاوةَرَيي, ئةمة يةكَيك بوو لةو خااَلنة, تةنها خؤمان نةبَي , لَياةكةن

بيانوتباية كَي لةطةَ  ئةو ليذنةية , لةبةر ئةو ثَيش ئةوةي ناوةكان بهَينن بَلَين فالن و فالن, مةسةلةي ليذنةكةش
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تةن ميي  ووري , يةك خاَلي تريش هةية, بةاَلم هةر كةس خؤي تةرشيح كردباية باشرت بوو, باشرت بوو, دةَروات
 .زؤر سوثاس, كة بؤ ئةوةي هةر كةس جَيطاي خؤي ب انَي , و هةم ناو هؤَلةكان هةم  وورةكان, ثةرلةمان بكةين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر نا خؤت باش دةزاني وةزاةكة ضؤنة؟ هةر , رةب  مةوزواةكة نةبوو% 08بةاَلم مةوزواةكان  لة , زؤر سوثاس

, نودتةيةك هةية ئةمةوَي رووني بكةمةوة, سةي دواييبةاَلم منيش تةاليقةكةم تةئجيل دةكةم بؤ جةل, بؤ تةاليق بوو
, رةئي خةَلكَيكي وا هةية لةوَي, ئةمة كؤتايي نيية, وايان وتووة, ئةم مةسةالنةي كة كاك كنا  باسي كرد لة بةغاا

, ا  مونةزةمبةاَلم ئَينة وةكو بةشَيكي طرنطي اَير, دةَلَي  فياراَليةت بؤ اَيرا  دةس  نادات, يةاين خةَلكَيكي وا هةية
جطة لةوةي كة تايبةمتةناي خؤمان , خاوةن حكومةت خاوةن ميللةتَيكي بةدووةت, خاوةن ثةرلةمان, خاوةن ئةزموون

مادام شتة موشتةرةكان لةطةَ  ثَيكهاتةكاني تري اَيرا  , ئَينة تةنيا كةسني كة دةتوانني بَلَيني ضينان دةوَي , هةية
ئَينة خؤمان دةَلَيني , دةمانةوَي  لة اَيراداا بةيةكةوة بذين, اني تر موشتةرةكةلةطةَ  اةرةب لةطةَ  توركنان و ئةو

, ئةطةر نا, لة نةتيجة دةبَي  ئيت ادي لةسةر بكةن, ئةو ثَيكةوة  يانة ضؤنة؟ لةبةر ئةوة ئةو با رةئي خؤي بَلَي
يةكَيك دةَلَي  , ستاني تَياا نةبَي ئةطةر هةموو ويستةكاني طةلي كورد, ئةو دةستوورة نانووسرَي , ئيت ادةكة نابَي 

بةاَلم لة , ئازادة با بَلَي , كةي ي خؤيةتي, يةكَيك دةَلَي  اَيرا  بةشَيكة لة ئوممةي اةرةبي, نابَي  اَيرا  فياراَلي بَي 
, ي يةكطرتووكة اَيرا  دةكاتة اَيرادَيكي فياراَل, بطةنة ئةو حةدائيقانةي كة اَيرا  طوتي و دةيَلَيتةوة, نةتيجة دةبَي 

طومتان با دوو كةسي تر دسة , بةاَلم هةر كةسَي رةئي خؤي بَلَي , نابَي , ئةوةي لةسةر ئةساسي حةدائيقةكان نةبَي 
 .فةرموو, بؤ ئةوةي بضينة سةر مةوزواي تر, بكات

 :بةَرَي  مجا  حمنا داسم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت دةس  نيشان , لةو ثرٍِؤ ةيةي كة كاك كنا  باسي كرد ,بة حةديقةت من هةنطاوَيكي زؤر طةشبني دةبينم
ضونكة لة داهاتوو , لةسةر ئةو نيسبةتةي كة دياري كراوة, بةاَلم تَيبينيةكم هةية, كردني داهاتي هةرَيم بؤ هةرَيم

ينة ي بؤ ئيقليم لة سيستةمي ثَيشكةوتوو لةسةر ئةم زةم, اادةتةن لة سيستةمي فياراَلي, دةبَيتة موشكيلةيةكي طةورة
بة % 01زةريبة ئةدرَي بؤ فيارا  لة % 0بؤ وَينة لة ئةمةريكا بؤ ئيقليم لة , ي بؤ مةركةز نيسبةتَيك ديار كراوة

بؤ وَينة خؤي ئةنوَييَن لةو , مودابيل حكومةتي فياراَلي ئةو خ مةتانةي كة ئةيكات بؤ خةَلكي سةرتا سةري ئةمةريكا
تةنها , مةسةلةن ئةطةر شةخصَيك بيةوَي  سةيارةيةكي شةخصي بكرَي , را  دةكاتثَرؤ انةي كةخ مةتي هةموو فيا

جطة لة خواردني سارد بادي شتةكاني تر , لةطةَ  هةموو شتَيكي تر كة ئةيكرَي, زةريبة دةدات بة ئيقليم% 0لة 
ؤ نةدَل كردني ئةساسة لة شاحينة ب, بةاَلم ئةطةر بيةوَي  بضَي  شاحينةيةك بكَرَي, ي لةسةرة%0هةمووي زةريبةي لة 

نيسبةيةكي % 01لة , ئةدات% 01يان مةناتيقي تري حكومةتي فياراَلي لة , بةيين ئيقليم و ئيقلينةكاني تر
بؤ ئةوةي لة داهاتوودا نةبَيتة موشكيلةيةك بؤ ئيقليم خةَلكَيك , كة ثَيويستة تةحايا بكرَي  لة ئَيستا, مةانوليية

تةبعةن ئةمة هةنطاوَيكي زؤر ثريؤزة بؤ كةم كردنةوةي , بة مودابل, باا بة فيارا % 68نةوَيرَي شاحينةيةك بكَرَي و
ئةو , بةنيسبةت جةيشةوة, خاَلَيكي تريش ئةطةر زةدةت نةبَي , يةاين مةركةز دروس  نابَي , دةسةاَلتي مةركةز

كة هةر حكومةتَيك بةناحة  , ةبةاَلم ياساي دةوَلةت دياري كردوو, نيسبةتةي كة دياري كراوة شتَيكي زؤر ثريؤزة
كة دووةتَيكي وا طةورة , ئيرت جارَيكي تر بؤي نيية, بةشااري هةر شةَرَيك بكات يان تةااا لة دةوَلةتَيكي تر بكات

 .زؤر سوثاس, ئيلال ئةو دووةتةي لةخ مةتي دانيشتواني ئةو واَلتةدا بَي , دروس  بكات
 :شكرية رسو  ابراهيم.بةَرَي  د

 .ؤكي ئةجنومةنبةَرَي  سةر
, ثَيك هاتبوون, لةم ماوةيةدا وةفاَيكي نيشتنانيي اَيرادي كة لة اةرةب و توركنان, من ثرسيارَيكم لة بةَرَي ت هةية

من حةز دةكةم ب ام ئايا ئةوة ختورةي نيية بؤ ئَينة؟ ئةمة كة خؤشيان لة داناني ثرؤ ةي , سةردانَيكي توركيايان كرد
سيستاني خوازيارة ئةو فياراَليةي كة كوردستان دةيةوَي لةناو , خاَلَيكي تريش, خاَلَيكئةمة , دةستوور باسي دةكةن
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نيوةي دسةكاني , كناليش كردي. ئةو دسانةي كة بةَرَي  د, ئةوانيش هةمان داخوازيان هةية, دةستووردا بضةسثَي
هةروةها ئةم هةرَينةش كة طوايا لة , و سيستانية كة داواي اةدالةتَيك دةكات لة سامانة سروشتيةكاناا بؤ هةردوو اليان

, خوَينامةوة الوطنكة من لة رؤ نامةي , يةاين حكومةتي بةغاا ياسا ودادي ئةم هةرَينانة بةرةمسي بناسَي, ياسا و
كة بةَراس  زؤر دَلي , رايةكي ئيسناايل بَيشكضي هةية, كة زؤر زؤر بة جَيية, كنا  دةكةم. ثشتطرييش لة دسةكاني د

دةَلَيي ئةوةي كة جَيطاي سةرنج و , كة َلَيي دةثرسن ئةمَرؤ ضؤن باشووري كوردستان هةلاةسةنطَيين, مخؤش كرد
دةس  هةَلنةطرتن , سووربووني كوردة لةسةر فياراَلي م و هةوَلاان بؤ وشيار كردني فياراسيونَيكي كوردي, دَلخؤشيية

هةروةها را و بؤضوون و , شة بؤ هةموو اليةكنانكة ئةمة بابةتَيكي زؤر سةرنج راكَي, لةسةر مةسةلةي كةركووك
ئَيستا ناوضةكة لة كوردايةتياا , هةَلسةنطاناني برادةرانة بؤ رَيكخستين ثةيوةناييةكي بازرطاني و هاتؤضؤكردنَيك

 .زؤر سوثاس, ئةمانة هةمووي جَيطاي دَلخؤشيية, ناوةكانيان هةمووي بة كوردية, دوكان و بازاَرو شةدامةكان, دة ي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة , ئةويش ئةطةر وةفاَيكي جةمعيةي وةتةني ضوو بَي  بؤ توركيا, تةنيا تةاليقَيكي بضووكم هةية, زؤر سوثاس
موهيم ئةوةية كة , ئَينةش ئةطةر داوا بكةن بة مةمنووني دةضني بؤ توركيا, هيض موشكيلةيةك نيية لةوة, كارَيكي باشة

باسي ي دةكةي و ي دةبوَ  دةكةي لة مودابيلةكة؟ لةبةر ئةوة سةرداني , ة ي زمانَيك دسة دةكةييان ب, دةضي ضي بَلَيي
ضونكة من دَلنيام زؤربةي زؤريان و بةتايبةتي كة سةرؤكي , دازاجني ئَينةية, وةفاَيك لة جةمعيةي وةتةني بؤ توركيا

توركنانيش كة دي اع دةكةن , بووة و جةمعيةي وةتةني و زؤربةي زؤري ئةناامان جطة لةوةي كورديشي لةطةَ 
, بؤية ئةو سةردانانة دازاجنة, دي اع دةكةن كة كوردستان كة فياراَليةتي هةبَي , لةاَيرادَيكي دميوكراتي و فياراَلي

دسةكانيان و , توركيا ئةطةر تةماشا بكةن ئَيستا لةطةَ  ثَيشي ضةنا فةردي هةية, تةفاهوومَيكي موشتةرك ثةياا دةبَي 
ئةوةناة لة دازانج و , ئةوةناة ئةو وادعة دةبوَ  دةكةن, ضةنا ئةو ثةيوةناييانة زياتر بَي , ةبووَلي ئةو واديعةتةد

 .فةرموو, ضةسثاناني فياراَليةت و دميوكراتيةتة
 (:كنا  كةركووكي. د) بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

زةخ  دةكةن , بةنيسبةت كةركووك كة ئةمةريكيةكان داوايان كرد بوو, كي هةبووبؤ رَي دار كاك دة ثرسيارَي, سوثاس
, بةَراس  ئةمريكا دةوَلةتَيكي دميوكراتيةتة و, موسااةدات رادةطرن, دةَلَين كة ئةطةر ئياارةكة بةم شَيوةية ثَيك نَي 

رةي كةركووكيةكان بة شَيوةيةكي ضونكة ئياا, ئةطةر ب انَي  باَلو دةبَي  بة تةئكيا, زةخ  بةم شَيوةية ناكات
هةموو ئةوانةي كة داخيلي هةَلبذاردن بووينة ليس  برايةتني و زؤرينةي دةنطي , دميوكراتي هةَلبذاردنيان كردووة

بؤية ليس  برايةتيش نةيوتووة نة اةرةب نة توركنان نة ئاشووري نة كلااني نة , هَيناوة 08ئةواني تريش , هَيناوة
ئةوة معاوني موحاف  برايةكي اةرةب دانراوة شوَيين نائيب موحاف يشيان بؤ , واي نةوتووة, نكةس بةشاار ناكة

ئَينة بؤ جَيطري , ئيلال دةبَي  ئةو شةخصة بَي , ئينجا هيض دوةتَيك لة دنيا نيية ثَي  بَلَي , برايةكي توركنان داناوة
, ئةجنومةني شاري كةركووك, بَريار دراوة, يان بووممن خؤم لة دانيشتنةكة, موحاف  برادةران لةطةَليان دانيشتووين

ئيناني , ئاسايي, ئةو برايةي ئيناني بة ثَيكةوة  ياني ئاش , برايةكي توركنان بؤ جَيطري موحاف  دةس  نيشان بكات
بة غةيري ئةوة هيض , هةبَي   85ئيناني بةجَيبةجَي كردني ماددةي , بةبووني ئياارةي دةوَلةي اَيرا  هةبَي 

ئيناني بة , ئيناني بة ئياارةي دةوَلةت و دانوني ئياارة دةولةي اَيرا  نةبَي , بَروات كةسَيك بَينَي , ةسَيك نييةك
لةطةَ  , لةبةر ئةوة ئةوانة مةرفوزن, بيهَينَيتةوة, هةر ئةوةناة ماوة سةددام لة حةثس دةركات, ئازادي اَيرا  نةبَي 

بة , جَيطاي سةرسوورمانة, هةتا لةناو ئةجنومةني شاري كةركووكيش, ترسَينئةوة ئةو زةختة هةناَيك برادةر لَيي دة
بة غةيري ئةوة هيض كةس , هةبَي  85ئيناني بة جَيبةجَي كردني ماددةي , بووني ئياارةي دةوَلةي اَيرا  دةبَي 

هةر ئةوةناة , اَيراديش نييةئيناني بة ئازادي , بَرؤي يةكَيك بَييَن كة ئينان بة دانوني ئياارةي دةوَلةي اَيرا  نةبَي
بؤية ئةو زةختانةي هةناَيك برادةر لَيي , لةبةر ئةوة ئةوانة مةرفوزن, ماوة سةددام لة حةثس دةربكات و دايبيَن

ئةوروثا , ئةمةريكا دةوَلةتَيكي دميوكراتية, جَيطاي سةرسوَرمانة, هةتا لةناو ئةجنومةني شاري كةركووكيش, دةترسَين
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تا واي , ئيعالم دةتواني حةشري ثَي بكات, ئةطةر شكاناني, ئةوة ثَرنسييب دميوكراتي ناتوانَي بشكَييَن لةبةر, دميوكراتية
لةطةَ  , لةطةَ  حولةفا لة كةركووك, ئةوةي من دةي امن لةطةَ  ئياارةي كةركووك, لَياةكات خؤي تةراجوع بكات
, بةاَلم كة خؤيان هةر شَل كرد, ئَيوة خؤتان بيكةن, لييةدةَلَي  ئةمة كارَيكي ئَيوةي داخي, نوَينةري ئومةمي موتةحياة

, تاكو ئَيستا مةشاريع كراوة, دواي ئةو ثارةيةي كة دةَلَين ئَينة مةشاريع ناكةين, تا وايان كرد برايةك لةم ال دسة بكات
تا بؤ ئريهابيةكان هة, من خؤم لةوَي بووم, ثارةكة لة كةركووك, هةر مونةزةماتي ئةجنةبي كة لَيرةية خؤيان دةيكةن

مونةزةماتي ئةجنةبي نازانَي  تؤ , كةشةَري ئةمةريكا بوو بة شةو بة رؤ  هاوكاري دةكران, هةناَي مةشاريع دةكةن
لة , مةنتيقةيان تةاريب كرد بوو, كَيي ؟ ئةو كَيية؟ ئةضوون لةم مةنتيقانة ئةو خةَلكانةي كة جاران تةاريب بوون

, مونةزةمات دةضوون, لة وَي دانيشتبوون, ضوو بوونة مةنتيقةي حةوجية, دبوومةنتيقةي شوان و دوب  رايان كر
بؤية بةالي من واية لةطةَ  برادةراني ئةجنومةني شاري كةركوكيش , ئةو هاوكاريية هةر نةبَي  باشرتة, هاوكاريان دةكرد

بةاَلم ئةوةي كة ثَرةنسييب , ةنزءَلم لة هيض كةس نةك, ئريادةي خؤيان نابَي  بؤ هيض كةسَيك بلةرزَينن, دسةم كرد
ثَيرَيش لةطةَ  ئةجنومةني شاري , دوَينَيش لةطةَ  برادةران ط توطؤ لةسةر ئةم مةوزواة كرا, جوطرايف جَيبةجَي دةكات

شةش اةرةب و نؤ , ئةوان ثان ة كةسن, ثَينان باشة بَينةوة ناو ئةجنومةن, ئَيستا دةرارة لةطةَ  ئةو برايانة, كةركووك
ئَينة , ئةَلَين با ليس  برايةتي تةشكيلي خؤي بكات, نووسينيان هةية, ثَينان باشة بَينةوة كار بكةن, ركناننبراي تو

يةاين , زؤر تاخرييان كرد ئيشةكة, بةاَلم ديارة برادةران و خؤمشان هةناَيك كةم تةرخةمني, دَيينةوة ناو ليستةكة
ئَينة ثَينان باشة ئةو , شتيان زؤر تاخري كرد, تةرخةميان هةية ئةوانيش كةم, خةَلك طازناة لة خؤي بكات اةيب نيية

ئينانيان بة دانوني ئياارةي دةوَلةي , مواارةزةيةكي دانوني بن, ثَيكةوة ئيش بكةين, برا اةرةب و توركنانانة بَينةوة
اي توركناني مةاقو  و بر, ئَينة هيض مانعَيكنان نيية, لةسةر ئةوة رَيك بكةون, ثَيكةوة ئيش بكةن, اَيرا  هةبَية

لةطةَ  برا و خوشكة , مةنتقي و براي اةرةبي مةاقو  ومةنتقي براي مةسيحي لة كلاؤ ئاشووري بة وَينة بةشاار بن
ئةو دائريانةي كةوا لة ئيعالم نيشان دةدرَي كةوا كورد , ئَيستا كة بَيي سةيري وةزاي كةركووك بكةي, كوردةكانيان

ئَيستاش بَرؤ شةريكةي نةوت زياتر لة حاودي دوان ة , ئَيستاش حةدي خوراوة, اةكسةوةبة , وانيية, غةزووي كردووة
ضوار سةدو بيس  , ئةمَرؤ كة دوو ساَلة اَيرا  ئازاد بووة, هةمووي دوان ة هةزارة, هةزار موةزةف و كرَيكاري تَياا هةية
خؤمان لة كوردستان دةبَي  , ؤ دسةي جةناب بةاَلم كة هةر ب, ئةمة كةي اةدالةتة, كةسي كوردة لة دوان ة هةزار كةس

ئةمةريكا ئسلوبَيكي هةية لة , خةَلك ئيحرتام لة ئريادةت دةطرَي , لة هةموو كةس زياتر خاوةن ئريادةي خؤمان بني
, ئةويش خؤي ضي بةباش زاني ئةو دةكات, ئةطةر خةَلكةكة وةكو مةَر بوو, سةيري رةئي خةَلك دةكات, ئيش كردن
بةنيسبةت , تةاايلي سياسةتي خؤشي دةكات لةسةر ئةم ئةساسة, ئيحرتامي دةنطةكةت دةطري , هةبوو بةاَلم دةنط 

, بةنيسبةت هةَلبذاردني اَيرا  لة بةغاا دوو بؤضوون هةية, نودتةيةك مابوو كة من لةبريم ضوو بوو باسي بكةم
لة ناو دةستوور كة هةر , َيك هةيةئةوة بؤ ضوون, يةكَيك دةَلَي  هةَلبذاردن لةسةر ئاس  موحافةزة دةبَي 

ئينجا ئَيستا ئَينة لة ديادةي , بؤ ضوونَيكي تريش هةية كة دةَلَي  دائريي بَية, موحافةزةيةك وةكو ئةوةي برميةر
كامةي ب انني , هةردوو بؤضوونةكة ديراسةت بكرَي, سياسي كوردستان ليذنةيةكي تايبةمتان بؤ ئةوة تةشكيل كردووة

, بةنيسبةت برا اةرةبةكان كة دةَلَين فةرمووت كة ئَينة هةر ئةَلَيني, ئةوة خبةينة ثَيش, زةرةمةنا نابَي كة كورد تياَا 
بَي , بؤية لة جَيطاي خؤيةتي, يةاين بةسةَراحةت, ئةي ضي ئيجابيية بة حةديقةت هيض ئيجابيان نيية, ئةوة ناهَيَلني

دةستوورَيك نةنووسرَي باشرتة لةوةي دةستوورَيك بنووسرَي  بةالي من, بةالي ئَينةوة, ئَينةش دةستوور نانووسرَي
هةروا بة كةي ي خؤمان ش  , لةبةر ئةوة ئَينة ورياين بةرامبةر ضينان بؤ دةنووسرَي, حةدةكةت  َير ثَي خبرَي

 .زؤر سوثاس, نانووسني
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دةتوانن ئةو كاتي , دوايي ئَينة جةلسةيةكنان هةية خاصة ,هةروا تةوزحية, ببورن ئةمة بؤ مونادةشة نيية, زؤر سوثاس
ليذنةيةك , دةبَي  خبرَيتة دةنطاان, ليذنةك لةناو ثةرلةمان بية, ليذنة دوو نةواة, خؤي من اةرزم كردن, دسة بكةن

ةنطاان ضونكة ثةلةية ئةطةر بيخةينة د, تةدايري دةكات كة ضؤنة, ئةوة ريةاسةت داياةنَي , كة بنردرَيتة دةرةوة
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بةَراس  ئةو سةالحيةتة درايتة , مومكينة بيس  كةس بَلَي  من بضم ئةوي تر بَلَي  بؤ ئةو دةضي بؤ من نةضم
دةنا ناتوانَي  بؤ , بةاَلم بؤ كارةكان باشرتة, لةوانةية باشيش نةبَي  سةد لةسةد, سةرؤكي ثةرلةمان تةدايرَيك دةكات
 .فةرموو, دةنا دةتع  دةكةم, ني امي  هةيةنودتةي , هةموو شتَيك هةمووان رازي بكةي 

 :بةَرَي  دا اباا  حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دةبواية ئةنااماني ليذنةي , دةبواية ضؤن ئةنااماني ليذنةي بةدواداضووني دةستوور لَيرة دةس  نيشان كرا
 .سوثاس, يش لَيرة دياري بكرَي 58بةدواداضوون و ماددةي 

 :ئةجنومةن بةَرَي  سةرؤكي
 .فةرموو, هَيشتا ئةم ليذنةية دانةنراوة, كاك بةَلَين ئةوة نودتةي ني امي نةبوو, ئَينة تا ئَيستا دامان نةناوة

 :بةَرَي  نةسرين حمنا صاحل
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

با ببَيتة دوو , ةيةك ئافرةتي تَياا هةي, من داوا دةكةم ئةو ليذنةيةي كة دةضَيتة بةغاا ناوي منيش ئي افة بكةن
 .ئافرةت

 :بةَرَي  خورشيا سليم شَيرة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, كة ئةم بابةتة داخبرَي , داوا دةكةين, خةريكة وا زياد دةكات, بَريار وا بوو كة سَي كةس دسة بكات
 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم , هيضيان نودتةي ني امي نةبوون, لَي رابطري  نودتةي ني اميش دةبَي  طوَي, ئةمانة نودتةي ني امي بوون

خاَلي , ئةواني تريش نودتةي ني امي بوون, هةر سَي كةس دسةي كرد, هي تؤ نودتةي ني امي بوو, ثرسيار بوون
خوَينانةوةي بةرايي ثَرؤ ةي ياسايي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان خؤتان , دووةمي بةرنامةي كاري ئةمَرؤمان

دةبَي  , ئةو ديوانة دةبَي  تةشكيالتي هةبَي , دةبَي  ديوانَيكي هةبَي , دةزانن كة سةرؤكي هةرَيم هةَلبذَيراوة
كاك شَيروان و كاك اةوني فةرموون بة , درائةي ئةوةلي دةكةين, دانونَيكي بؤ دةربضَي  بؤية ثَرؤ ةيةك تةدايم كراوة

 .فةرموون, مونادةشةكةي دةخرَيتة جةلسةيةكي ترةوة, خوَينانةوةيةتةنها بؤ , كوردي و بةاةرةبيةكةي خبوَيننةوة
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَرَي ان
 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .نثَيشةكي داواي ئةنااماني بةَرَي  دةخوَيننةوة سةبارةت بة ثَرؤ ةي ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستا 
 بؤ بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنان

 ثَرؤ ةي ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم/ بابةت
ثَرؤ ةي ياسايي ديواني , هاوثَيض لةطةَ  داواي  مارةي ياسايي ئةنااماني ثةرلةمان ئةوانةي لةخوارةوة ئين ايان كردووة

ن واية خبرَيتة بةردةم ئةجنومةني نيشتنانيي تكاما, سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستاني اَيرادتان ثَيشكةش دةكةين
 .كوردستان بؤ ط توطؤ كردن و بَريار دان لةسةري

 لةطةَ  رَي ماناا 
 :ئةو ئةناامة بةَرَي انةي كة ثَرؤ ةكةيان ئين ا كردووة

 رمضانناصح غ ور . د -0
 مجيل حمنا اومسان -2
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 سردار صباح بؤزؤ هةركي -3

 خةمان زرار اسعا -4

 سيف الاين طلعت خضر -5

 ا سليم شَيرةخورشي -6

 فتاح نقشبناي -7

 سوارة حمنا امني -8

 شَيخةا  ابراهيم -9

 حمنا صاحل امساايل -01

 ضنار سعا اباا  -00

 نازناز حمنا اباالقادر -02

 حسني حمنا رشيا -03

 باثري كامال -04

 اسعا شاكر -05

 رؤميؤ هةكاري -06

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك اوني دةدي ثَرؤ ةكة بة كوردي دةخيوَينَيتةوةثاشان براي بةَرَي م , ئَيستا دةدي ثَرؤ ةكة بة اةرةبي دةخوَيننةوة

 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر ئيجازة باةي با يةكةم جار بة كوردي بيخوَينَيتةوة
 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 بةناوي خواي بةخشناةو ميهرةبان
 بةناوي طةلةوة

 اَيرا  -سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان
   0225 ي ساَلي ) (ياساي  مارة

 اَيرا  –ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان 
ي هةموار كراو لةسةر (0992)ي ساَلي (0)لة ياساي  مارة ( 53)و ماددة(56)ي ماددة (0)ثش  بة حوكني بَرطة 

/ لة دانيشتين رؤ ي , اَيرا  –ستان ئةجنومةني نيشتنانيي كورد, خستنةرووي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ثةرلةمان
 :بَرياري دا ئةم ياسايةي خوارةوة دابنَي  2115/

 :مادةي يةكةم
هةية و ئةم ئةرك و فةرمانانةي خوارةوة ( ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان)سةرؤكايةتي هةرَيم ديوانَيكي بةناوي

 :دةخاتة ئةستؤي
 .ديوانسةثةرش  كردني طش  فةرمانطةكاني : يةكةم
دابني كردن و رَيكخستين ثةيوةناي لة نَيوان سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي : دووةم

 .اَيرا  و سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان اَيرا  -كوردستاني 
 .ةاَلتةكاني اَيرادي فاراَ دابني كردن و رَيكخستين ثةيوةناي لة نَيوان سةرؤكايةتي هةرَيم و دةس: سَييةم
دابني كردن و رَيكخستين طش  ضاالكي و ثةيوةناي كردنةكاني سةرؤكي هةرَيم لة ناوةوة و دةرةوةي هةرَيني : ضوارةم

 . كوردستان
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 :ماددةي دووةم
 .سةرؤكي هةرَيم بة ثايةي وةزير سةرؤكَيك بؤ ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم دادةمةزرَينَي 

 :ماددةي سَييةم
رؤكي هةرَيم بؤي هةية ثةيَرةوَيكي تايبةت بة ثَيكهاتةكاني ديوان دةربكات و هةر فةرمانطة و بةش و هؤبةيةك بة سة

 .طوجناو ب انَي  بَينَيتة كايةوة و ثؤضةَ  بكاتةوة
 :ماددةي ضوارةم

ةبةرة طشتيةكان وسةرجةم سةرؤكي هةرَيم بؤ هةية بة ثَيي ياسا راوَيذكارةكاني بة ثلةي تايبةت دامبةزرَينَي  و بةَرَيو
 .فةرمانبةراني ديوان دامبةزرَينَي  و س ايان باات وخانةنشينيان بكات

 :ماددةي ثَينجةم
 .سةرؤكي ديواني هةرَيم بؤي هةية لة كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان ئامادة بَي 

 :ماددةي شةشةم
 .دةكرَي  ئةم ياساية لة رؤ ي دةرضوانانيةوة جَيبةجَي

 :ماددةي حةفتةم
 .باَلو دةكرَيتةوة( ودائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤ نامةي رةمسي هةرَيم 

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا دةدي ثَرؤ ةكة بة اةرةبي دةخوَيننةوة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 باسم الشع 
 راقالع -رئاسة اقليم كوردستان 

 0225لسنة ) ( قانون رقم 
 قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان العراق

املعدجم وبناءًا على ما عرضه العدد  0992لسنة ( 0)من القانون رقم ( 53)و املادة( 56)من املادة( 0)استنادا حلكم الفقرة
 : شريع القانون اال ي 2115/ /قدة   العراق مللسته املنع–قرر اسلل الوطك لكوردستان , القانوني من اعضاء القملان

 :املادة االورب
 :لرئاسة االقليم ديوان باسم ديوان رئاسة اقليم كوردستان يتورب املهاي اال ية

 .االشرا  العاي على دوائر الديوان: اوال
سلل ويراء اقليم  أمني و نظيم العالقة بني رئاسة االقليم ورئاسة اسلل الوطك لكوردستان العراق ورئاسة : رانيًا

 .العراق -كوردستان
 . أمني و نظيم كافة النشاطات واال صاالت لرئيل االقليم داخل اقليم كورستان وخارجه: رالثا

 :املادة الثانية
 .يعني رئيل االقليم لديوان رئاسة االقليم مبنص  ويير

 :املادة الثالثة
 .اث والااء ما يراه مناسبًا   دوائر واقساي وشع لرئيل االقليم اصدار نظاي خاص بتشكيالت الديوان واستند

 :املادة الرابعة
لرئيل االقليم  عيني مستشاريه ويكونون بدرجة خاصة و له  عيني املدراء العامني وبقية موظفي الديوان ومعاقبتهم 

 .واحالتهم على التقاعد وفق القانون
 :املادة اخلامسة
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 .ء اقليم كوردستانلرئيل الديوان حضور اجتماعات سلل ويرا
 :املادة السادسة

 .ينفذ هذا القانون اعتبارا من  اري  اصداره
 :املادة السابعة

 (.وقائع كوردستان)ينشر هذا القانون   اجلريدة الرمسية لالقليم 
 :بةرٍََِي  سةرؤكي ئةجنومةن

تةواوي هةية يان كةم وكوَري ضي نا, مونادةشةي بكةن, ئةم ثَرؤ ةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي دةكةين, زؤر سوثاس
تةبعةن هةناَيك موالحةزةي لةوانةوةي بضوك , بؤ جةلسةي داهاتوو بةتةماي خوا ئيقراري دةكةين, هةية الي دةبةن

, لةم خوَينانةوةيةش تةواو بووين, هةية لوغةوية, ئَيستا موالحةزةم كرد, دواي من خؤم لة ليذنةكة دةَلَيم, هةبَي 
داوا , ناسراو بة بةَلَين ئةناامي ثةرلةمان كة لَيرة نةبوو لة كاتي داناني ليذنةكان, ا اباا  حمنودكاك د, خاَلي سَييةم

, موافقن دةستتان بةرز كةنةوة, ئةطةر كةس مانعي نيية, دةكات لة ليذنةي كشتوكاَ  و ليذنةي ثةيوةناييةكان دابنرَي
بةو ثةري , هةموو ئارائةكان باس بكرَي ,   موغلة  بَي  ودةمشانةوَي, لةبةر ئةوة ئةو خاَلة طرنطة, خاَلي ضوارةم

فةاا  تر , ضي بكةين بؤ ئةوةي ثةرلةمان كاريطةر تر بَي , هةرضي رةئيةك هةبَي  ي لة كاري ثةرلةمان, ئازادييةوة
بؤ ئةوةي  ,دااةكةمان بؤ ضؤ  بكةن, سوثاسيان دةكةين, لةبةر ئةوة داوا لة راطةيانان دةكةين كة ماناوو بوون, بَي 

 .ثاشان دةطةَرَينةوة سةر مونادةشةكة, دة دةديقة ثشوو باةن, بتوانن ئةم خاَلة مونادةشة بكةين و بةخَير بَين
 
 

 دانيشتين دووةم
 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 ط توطؤ كردني طش  لةسةر ضؤنيةتي كارا كردني ئيش و/ خاَلي ضوارةممان, كؤبوونةوةكةمان دةس  ثَي دةكةينةوة

 .كاري ثةرلةمان و ضاالكي ليذنة و ئةناامان
كة , سةرةتا ثَيم واية بَريارَيك باةين, دةتوانني باسي بكةين, بةاَلم هةر مةسةلةيةكي تريش هةبَية, ئةوةيان نووسراوة

ن دة ثان دة كةمسا, ضونكة رةنطة تا كؤتايي مانط دانيشتنَيكي ئةوهامان ثَي نةكرَي , سبةييَن دانيشتنَيك بكةين
بؤية ئةو بةرنامةيةي كة , لةبةر ئةوة  مارةي ئةناامةكان كةم دةبَية, دةيانيشيان دوو سبةي سةفةر دةكةن, ئيجازةن

ضونكة ئَينة بَيجطة لةوةش ئةو , من وام ثَي باشة, بةيانيش كؤبوونةوةي بكةين, هةمانة و تَيرو تةسة  تر بَية
بؤ ئةوةي ليذنةي ياسايي , ايةتي هةرَيني كوردستان تةواوي بكةينخوَينانةوةي يةكةمي ثرؤ ةي ياساي ديواني سةرؤك

و ئَيوة خةريك بن ئةطةر  ئةو تةاايلة ثَيويستة بيكةين, بةيانيةكةي مةجاليان هةبَي  دوو سةاات لةسةري دابنيشن
, ة دانيشتنَيكي ترةوةئةطةر ثَيتان نةكرا دةخيةين, ئةطةر ثَيتان كرا باشة, ثَيتان نةكرا سبةي نةخةينة بةرنامةي كارةوة

سةرؤكي هةرَينيش ثَيويس  بةوةية دامو , ضونكة ئَينة مانطَيك ثشوومان لة ثَيشة, بةاَلم ئةطةر بتوانن بيكةن باشرتة
ئةوةي نودسانة , ئاسانة, ثَيم واية ئةطةر تةماشاي تةجارووبي تر بكةن, مةسةلةكة ثةلةية, دةزطاكاني خؤي دابنَية

 .ستة هةية دةتوانن ضاكي بكةنيةك دوو ر, ضاكي بكةن
 :بةَرَي  شريوان ناصح حياري

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ئَينة ئةمَرؤ سةاات شةش , ئةطةر ئةناامانيش حازر بن, بةَراس  دانونةكة تةفسرياتَيكي وةهاي تَياا نيية بة حةديقةت

 .حةسبة ئوسو  مونادةشةي ثرؤ ةكة دةكةين, دادةنيشني بؤي
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
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هةر تةواويش نةكرا خيالفتان لةسةر , ئةطةر تةواوتان نةكرد سبةييَن, دةَلَيني ئةطةر بؤ خؤتان سةاات شةش دادةنيشن
ضونكة ئَينة , بؤ ئةوةي ئةويش بتوانَي , بةاَلم ثَيم واية ثةلةي لَي بكةين باشرتة, ئةوة دةتوانن تةئجيلي بكةن, هةبوو

, تةكلي ي هةردوو حكومةتي كرد, طوتي كوا دانونةكةتان نةكردووة, طومتان بؤ نةتكردووة, دوَييَن طلةيينان لَي كرد
بةثَيي ئةو , تةبعةن بةثَيي ني امي داخيلي, شوَينَيك هةبَي  بؤ ريةاسةتي سةرؤكايةتي هةرَيم, طوتي جَيطايةك دابنَين

لةبةر رؤشنايي ئةو بةرنامةيةي كة , منانةلةبةر رؤشنايي ئةو ئةركةي كة لةسةر شا, دةسةاَلتانةي كة ثَينان دراوة
ئةو بةيانة , ضؤن دةتوانَي  ئةو ثرؤ ةية, ضي دةتوانَي  ثةرلةمان بيكات, وةاامان داوةتة خةَلك جَي بةجَيي بكةين و

ئةوانيش , ئةواني تريش كة لة ليس  تر هاتوون, ئةناامن( 014)بةتايبةتي ئةوانةي كة , سياسيةي كة دةريهَينا
, ضؤن دةتوانن خ مةت بة كؤمةاَلني خةَلك بكةين, كة دواسيني موشتةرةك هةمان شتة, تريان هةية بةرنامةي

بتوانني دةنطي طةلي كورد بة دنيا , ليذنةكان فةاا  بكةين, دانوني تةوحيا بكةين, ضاودَيري حكومةت بكةين
ئةمانة هةمووي , ن بة ني ام بةَرَيوةي ببةينلة هةمان كاتيشاا لة ناوخؤماناا  ياني دميوكراتي و رَي  لَيطرت, بطةيةنني

ئةوانةش , نووسينطةكان, ليذنةكان, جطة لةوةش بة تةئكيا رَيكخستين ئيش و كاري ئةجنومةن, خاَلن دةخةينة روو
ثةرلةمان ديارة ضةنا ساَلي رابردوو , ضونكة دةبَي  لة هةموو شتَيك ب انن, من بؤ ئاطاداري ئَيوة, هةمووي ني امية

ئةوانة هيض , بةاَلم بةداخةوة من ثرسيارم كردووة, تةمويلي كردووة, مةااشي داوةتَي, ي هةولَير مي انيةي داوةتَيئياارة
من ثَيم واية نةدسَيكي , حكومةت داويةتَي, هةر ئةوةناةية ضي ويستووة داواي لة حكومةت كردووة, مي انيةكي نيية

لةبةر ئةوة من داوام كردووة لة هةردوو , نيةكةي ئيقرار كرا بَي مي ا, دةبَي  ثةرلةمان مي انيةي هةبَي , طةورةية
ضونكة بةَرَيوةبةري طش  , نيو سةااتَيك دةبَي  ئيجازة دةخوازم( 00)بةياني كؤبوونةوةيةكنان هةية سةاات , ئياارة

, كة مي انيةَيك دابنَين, كردوونلَيرةش داوام لَي , بةَرَيوةبةري طش  دارايي هةولَير دَية و, دارايي لة سلَينانيةوة دَية
لة ثاشان بؤ ئةوةي ئيش و , من سةرة مةوزواةكانيان دةدةمَي و بةجَييان دةهَيَلم, ئيشي نيو سةااتَيكة زؤر نيية

كة بةشااري بكةن لة دابني كردني , كة هَيشتا تةوحيا نةبووة, داوا لة هةردوو حكومةت دةكةين, كارةكامنان باش بَروات
يةاين ئينشائةَلاَل لة , موافةدةت كردن لةسةري و هةريةكة بةشي خؤي دابنَية بؤ مي انيةي ثةرلةمان, ةئةو مي انيةي

كة لة اليةن حكومةتي , يةاين لةسةري مانطةوة مي انيةكي بامشان دةبَي , مانطي داهاتوو مي انيةكي بامشان دةبَي 
نازامن ضؤن ئيتي ا  , شي خؤي رةنطة ثةجنا ثةجنا بَيةهةر يةكة بة, هةولَير و حكومةتي سلَيناني تةمويل دةكرَية

لةو ثَينج , ئةمة بؤ ثَينج مانطة, 2116لةو ماوةيةدا مي انيةكي تريش دادةنَيني بؤ ساَلي , دةكةن لةطةَليان دسة دةكةم
ةي ناحي, ناحية تةت يةة, ناحيةي ئةجيه ة, نودساني ناو ثةرلةمان زؤرة, مانطةدا شتة ئةساسيةكامنان ضيية

ثَيويستينان بة كَريين ضةنا سةيارةيةك , مَيوانااري مةسةلةن هةبَية, سةيارةي طةورةمان نيية, ميكرؤفؤنةكان و
بةاَلم لة حةديقةتاا , ئةوانة هةمووي ثَيويسة,  ووري ئةناامان تةجهي ات و نودساني هةية لة هةموو روويكةوة, هةية

بَريارةكة بؤ من , دووش تةمويلةكة لة ئياارةي هةولَير دةكرا, مان نةبووضونكة يةك مي انية, من خؤم رَيطام نةدا خؤم
هةر شتَيك داوا بكةين , ئَيستاكة بة هاوبةشي مي انيةكنان هةبَية تةبيعيية, بؤ ئةوةي داوا بكةم و, ئاسان نةبوو

مةااش و ئةوانة شتَيك  ئياارةي هةولَير حةدةيةتي غةير و, تةحةمولي مي انيةكة هةردوو ئياارة دةيكةن, تةبيعيية
ئةو وةخ  بَي منةت , كة مي انيةمان هةبوو هةردوو ال دايان, بَلَي ئةي كاكة بؤ ئياارةي سلَيناني نايكات, داوا بكةين

, دةزامن بة تةئكيا هةمووتان ثرسيارَيكتان لة ال هةية, بةطوَيرةي شتةكاني زةرووريةت داواكارييةكان جَي بةجَي دةكةين
حةدَيكي موكتةسةبة بؤ ئةناامي , كة حقوودَيكة, كةمة؟ تةبعةن ثَيش ئةوةي باسي مووضة بكةينمووضةمان بؤ 

واجييب ئَينة ضيية لة مةسةلةي مووضة دان؟ واجييب ئَينة دوو خاَلي هةية , دةبَي  باسي واجيبات بكةين, ثةرلةمان
ان ئةوةية نابَي  هيض ئةناامَيكي ثةرلةمان يةكَيكي, تةبيعي دةبَي  ئيلتي امي ثَيوة بكةين, بةثَيي ني امي داخيلي

ئةوةية نابَي  دوو / دوو, يان نا؟ دةبَي  ئيلتي امي ثَي بكرَي , ئايا ئةوة ئيلتي امي ثَي كراوة, وةزي ةي حكومي هةبَي 
, كة بؤي هةية ئيختيار بكاتن لةنَيوان مووضةي ئةناامي ثةرلةمان لةطةَ  مووضةي هةيةةكةي, مووضةي هةبَي 

بةاَلم بة هةر , ئةطةر خؤي رةغبةتي بوو, ياخود دةتوانَي  كةمةكةي هةَلبذَيرَي , دةتوانَي  هةَليبذَيريَ , يان زؤرةكامة
سةرؤكايةتي , بةالي كةمي لة سلَيناني كة ثةرلةمان نةبوو, لة دةراراتي حكومةتاا هةية, حاَ  دةراراتي حكومةت هةية
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لَيرةش , ئةوةي نيوةي دةبَي  ئيل ام بكةين بةو دةرارة, و مووضة نابَي دةرارَيك هةية لةوَي دو, هةرَيننان هةبوو
زؤر و كةمةكةش دةبَي  , ئةو مي انيةيةش هةمان مي انيةية, دةرارَيك هةية دوو مووضة لة يةك حكومةت وةرناطريَي 

واتا هةمووتان , يان كردووةئةناام ئين ا( 81)كة , ثَيشنيارَيك تةدايم كراوة, بةهةر حاَ  ثَيشنيار زؤرة, ضارةي بكةين
موئةياي ئةوةم ئةناامي , حقووديش حةدي خؤيةتي, من واجيبامت باس كرد, داوا دةكةن مووضة زياد بكرَية

لة بةغاا , سَي جؤر مووضةي وةزيرمان هةية, بةاَلم كَيشةيةكنان هةية, ثةرلةمان مووضةي نابَي  لة وةزير كةمرت بَي 
ئَينة ئةطةر هي ئَيرة وةربطرين كةمرتة لة , كامةيان وةربطرين, لَيرةش نةواَيكة, َيكةلة سلَينانيش نةوا, نةواَيكة
, ئةناامي ثةرلةماني بةغاا زؤر زؤرة, هي بةغاا نةواَيكي ترة, هي سلَيناني وةربطرين زياترة لة هي ئَيرة, سلَيناني

من ثَيم وانيية كةسَيكي ئَينة حةز , ةكرَيةئةطةر تةماشاي رؤ نامةكاني بةغاا بكةين طلةييان لَي د, يةاين زؤر زؤرة
بؤ , بَلَيني ئةنااماني ثةرلةمان ئةوةناة وةردةطرَي  و, بكاتن ببينة جَيطاي تةاليقي خةَلك لة رؤ نامةكان بنووسرَية

بة ,  لةجياتي ئةوةي رَي  لة ئةناامي ثةرلةمان بطريَي, جطة لةوةشاا لةناو خةَلكاا جَيطاي حةسادةت و, ثارةكةيان بوو
ئةو , كة ئةوة بؤ مووضةكةيةتي و منةتيشي نيية ي دسةيةك بكةي بة ماناي ئةوة نا, نةواَيكي تر تةماشاي دةكرَية

بةاَلم ثَيشةكي دةبَي  ئةوة ضارةسةر , من دةَلَيم لة وةزير كةمرت نةبَي , مووضةيةي كة ئَيستا هةية بةش دةكاتن
من خؤم تةدااوديةكةم دوو داتي , يان مووضةي وةزيري تر, َيرةمووضةي وةزيري ئ, كام مووضةي وةزير, بكةين

ئيتيل ام بة , بَلَيم وةَلاَل موزاياة بكةم و ئةوانة, مةخسةدم ئةوة نيية, تةدااوديةكةم راطرت, مةااشي ئَيستامة
 .ئةوة يةك, دانونةكةية

دةبَي  زياتريش بَي  با , شريعي بةرزترةضونكة ثايةي تة, كة دةبَي  لة وةزير كةمرت نةبَي , لةبةر ئةوةم نيية/ دووش
طرنط ئةوةية زياتر , هةر ضةنا بَية, دوو سةد دينار, دةبَي  مةااشي ئةناامي ثةرلةمان سةد دينار, سةد دينار بَي 
ماناي ئةوةي موحتاجي , ئةناامي ثةرلةمان نابَي  موحتاج بَي , بؤ ئةوةي هةم ناحيةي دانونيةكة و, بَي  لة وةزير

يةاين ئةوة مةزاهريَيكة , بضَيتة الي, بةهيض شَيوةيةك مةجبوري دةسةاَلتي تةن ي ي نةبَي , تي تةن ي ي نةبَي دةسةاَل
داوايةك هةية , يان لة سةرؤكي حكومةت, ئةناامي ثةرلةمان بضَي  داواي ثارضة زةوي بكاتن لة وةزيرَيك, جوان نيية
بةاَلم جوان نيية ئةناامي ثةرلةمان بضَيتة هةر وةزارةتَيك بؤ داواي  ,ئَينة بؤي دةكةين بةشَيوةيةكي دانوني, رةوا بَي 

بةاَلم داواكاري خؤي بةو , داواي مواامةلةكةي خؤي دةكات, وةكو هاوواَلتيةك مواامةلةيةك دةكات, شةخسي خؤي
بؤ , ااوةبةو شَيوةيةي كة جار جار رووي, ئةوة جةلسةيةكي داخراوة, شَيوةيةي كة ناَلَيم رةخنةي لَي دةطرم

بؤ ئةوة , لةو رؤ انة لةطةَ  كاك نَيضري دانيشتنَيكنان دةبَي , نابَي  كةستان دةبولي بكةن, ثةرلةمانةكةمان جوان نيية
هةم ضؤنيةتي هاوكاري كردني يةكرت و هةماهةنطي كردني نَيوان ثةرلةمان و , هةم تةفسيالتي مووضةي وةزيران ب انني

كة تةوحيايان , ن ضيية؟ دةبَي  تةوحياي مووضة بكةن لةنَيوان هةولَير و سلَينانيب انني ئةوان بةرنامةيا, حكومةت
بةاَلم ئةطةر ئَيستا دةرار باةم , كة ئةناامي ثةرلةمان ضةنا دةبَي , ئَينة ئةو وةختة دةتوانني دةرارَيك باةين, كرد

دةَلَين كاكة , ةولَيردا زةجةيةك دروس  دةبَيةلَيرة لة ه, بَلَيم وةكو سلَيناني بَية, وةكو هةولَير بَية مةغاور دةبن
بةغاا , وةكو بةغاا بَية خةَلكةكة لَينان دةبو  ناكات, ئَيوة ئةناامي ثةرلةمان دوو داتي وةزير وةردةطرن

بةاَلم ئَينة وةكو , وةزيريش هةروا, هتا.... ختورةتيان لةسةرةو, دةَلَي  كاكة حةرةسيان هةية, موبةريرَيكيان هةية
ئةطةر ئةو , بةاَلم مستةواي مةايشي لة هةولَير و لة سلَيناني ضةنا بةمشان دةكاتن, ةين نا وةَلاَل كةمرتين لةوانئةو

بيبةينة , ثَيويس  ناكات بري بكةينةوة, مووضةيةي كة دادةنَين مستةواي مةايشةمتان باشة لة موتةوةسي  زياترة
با لة مووضة , با فةردنان هةبَية لةسةر ش  تر, فةردنان نيية سةرةوة هةر لةبةر ئةوةي بؤ ئةوةي بَلَيني وةَلاَل

 .ئةوةناة باشة بؤ مستةواي مةايشةتي ئةناامي ثةرلةمان/ يةك, منوونةيةك بَي  بَلَين كاكة ئَينة ديراسةمتان كردووة
 .ياخود سةرووي وةزيريشة, وةكو وةزيرة/ دوو
كة , ة نةهاتووين مووضةمان ضةناة؟ كةسَيك لة ئَيوة نةيثرسيووةئَينة ئيشنان دةوَي واتا ئَينة بؤ ئةو هةدةف/ سَي

لَيرة ويس  خةَلك , نوَينةري طة , هةروةها تؤ دةبَيتة نوَينةري ميللةت, دةبَيتة ئةناامي ثةرلةمان مووضةكةي ضةناة
لة , ي ثَيوة دةكاتخةَلكيش شاناز, شةرةفَيكة خؤي و خَي انةكةشي, بة ثةرلةمان دةطةيةنَي  و بَرياري لةسةر دةدات
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ثَيويستينان بة ,  ياني ضؤنة؟ ناكرَي  ئةناامي ثةرلةمان بَي , ثاَلةوةش تةبيعيية  ياني خؤي بة ثةرؤش بباتة سةر
جا , بة تةئكيا ئةوانة ثرسيارن, منااَلةكاني موحتاجن, وةَلاَل كرَيي خانووي نيية, مَيشكي لةالي ئةوة بَي , مَيشكَي 

بةاَلم راوةسة بؤ ئةوةي ئةو مةسةلةية يةكال , ووضة وةكو مةباةئ موافيقني و كارَيكي باشةلةبةر ئةوة مةوزواي م
يةاين لةبةر ئةوة ثَيويس  ناكات بَلَين , ئةو بَريارة هي خؤمانة, بكةينةوة لةطةَ  حكومةت مووضةي وةزير ضةناة

بةاَلم دةبَي  لةسةر ئةساسي , يقراري دةكةينئَينة لَيرة كة مي انيةكةمان بوو خؤمان ئ, حكومةت موافةدةمتان بؤ بكات
ئةوة هيض , ئةطةر حكومةت تةوحيا بَي , ئَينةش لةطةَ  ئةوةين, رَينناييةك بَي , دانونَيك بَي , مةباةئَيك بَي 

ب انني ضي باشرتة بؤ ئَينة , ئةطةر حكومةتيش تةوحيا نةبوو لةو ثةيوةناييانةي كة دةيكةين, موشكيلةمان نامَينَي 
 .تةئجيلي دةكةين بةم شَيوةية, ئةو دوو مةوزواة دةزامن هةمووتان ثرسياري لَي دةكةن, دةكةينوا 

ئةوةش , مادام سبةييَن دانيشتننان هةية, ثَيش ئةوةي بَيينة سةر ئةوةي داوا لة ئَيوة بكةم دسة بكةن/ خاَلي سَييةم
كة هةناَيك ثَييان وا بوو , ماددةي ثةجناو هةشتة بةدواداضووني, تاوةكو بضينة سةر باسةكاني خؤمان, يةكال بكةينةوة

حةز دةكةم هةر كَي خؤي تةرشيح , ئَينة داوامان كرد كة لة ئَيوة ناوةكان تةدايم بكةين, نةخَير دامان نةناوة, دامانناوة
كَي , سةتناوةكان تةدايم بكاتن بةَرَيطاي فراكسيؤني خؤيةوة بيااتة كاك فةر, دةكاتن فورسةت هةية هةتا سبةينَيش

, ئةوة ضؤتة بةغاا تا كؤتايي مانط, ئَيستا ئةو ليذنةي دامانناوة كاتيية, بةاَلم هةناَيك ش  ب انن, خؤي تةرشيح دةكاتن
يان ثَيويس  بكات بضَيتة , رةنطة سبةييَن ثَيويس  بكات بضَيتة كةركووك, بةاَلم ئةو ليذنةيةي داياةنَيني دائيني دةبَي 

ليذنةيةكة و تةواو و موداةسة و مةسةلةي كةركووكة و ,  مةوزواةكة هةر ئةوةناة نييةلةبةر ئةوة يةاين, بةغاا
دةبَي  ب انَي  ئةركةكانيشي ضيية؟ كة داوامان لَي , هةر كةسَيك حةزي لَي بَية ناوي تَياا بَي , ماددةي ثةجناو هةشتة

ضونكة ئةركة , دةبَي  ئةوة ب انَي , ناتوامن يان بَلَي  من, كةس نةَلَي من ئيشم هةية, كرد سبةييَن بضينة كةركووك
, لةبةر ئةوة من حةز دةكةم ئةوةي ناوي نةنووسيووة, ماناوو بوونَيكي زؤري تَيااية, بةَلَي ئةركَيكي ثريؤزةو, لةسةري

, نسبةييَن لةنَيوان خؤمان تةرحي دةكةي, با ناوي خؤي بنووسَي  و تةداميي بكات بؤ كاك فةرسةت سكرتَيري ثةرلةمان
 .ضونكة ليذنةيةكي دائينيية دةنطي لةسةر دةدرَي 

, ثَيم واية هةمووتان دةتانةوَي دسة بكةن, ناوو نووسني كَي دةيةوَي دسة بكاتن, ئَيستا دةرطاي مونادةشة دةكةمةوة
نوري كاك , كاك شةودي حسَين, كاك حمةمةد حةكيم, كاك اةباولكةريم) ناوةكان , ئةوةي ناوي لةبري ضووة بيَلَيتةوة

, ثةخشان خان, طَيالس خان, كاك حمةمةد حاجي حمنود, كاك باثري كامال, كاك رؤميؤ, كاك حةسةن بابةكر, تاَلةباني
, كاك دة رةشيا, كاك خةليل, كاك زانا, كاك فةتاح نةدشبةناي, كاك جةا ةر, كاك شَيخةَلاَل, كاك حمةمةد ئةدةد

, كاك ااد , كاك بارزان, كاك دلَير, فوئاد. د, شريين خان, ظيان خان, نصربية خا, طوَلناز خان, مشسة خان, كاك اومسان
نازناز , ضنار خان, شوكرية. د, كاك دلَير حمةمةد شةريف, كاك حامت, سؤزان خان, كاك زرار, كاك رةفعةت, كاك ئيحسان

, كاك تةَلعةت خةفاف, وةركاك ئةن, كاك ئاخري جةما , كاك تةَلعةت, شوكرية خان, كاك هيوا, كاك سةردار هةركي, خان
, (كاك حمةمةد فةرةج, كةريم بةحري, ضرؤ خان, خاتوو ظيان, كاك ناصح, كاك خورشيا, كاك تاريق, كاك اةوني بةزاز

 .باشة كاك اةباولكةريم فةرموو
 (:مامؤستا كاكة) مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابو بكر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةتايبةتي ئَيستا لةو كاتةدا ثرؤ ةكان كة دَين دةبَي  , و فرمانَيكي زؤري لة ئةستؤ دايةليذنةي كاروباري ياسايي ئةرك
كة دَين بةالي كةمي دة رؤ  ثَيش , من ثَيشنيار دةكةم ئةو ثرؤ انةي, ئينجا ثَيشكةشي ئةنااماني بكات, بيانكاتة كوردي

بارَيتة ليذنةي ياسايي بؤ ئةوةي بتوانَي  ,  ئةوةي كة ط توطؤي لةسةر بكرَي  و خوَينانةوةي يةكةمي لةسةر بكرَي
 .سوثاس, تاوةكو تةوزيعي سةر ئةناامان بكرَية, هةموو ئيشةكان بة تةواوي و بة رَيكوثَيكي لةسةر بكات

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
رةنطة دة , ةيةمةسةلةن هةناَيك ثرؤ ة ه, بةس ئةوةش ثرؤ ة دةزانَي , ئةطةر ثَيشنيارَيك وا هةبوو با تةدايم بكات

نةواي ثرؤ ةكة ماددةكاني ي كاتَيكي دةوَي  تةحاياي , يان هةناَيك ثرؤ ةش هةية بة ثةلةية, رؤ ي بؤي كةم بَية



 283 

بة هةر حاَ  ئةطةر ثَيشنيارةكة لة ليذنةي ياسايي خؤتان , رةنطة زؤر بَي , هةموو ثرؤ ةيةك دة رؤ ي بووَية, دةكات
وةكو , بةاَلم ش  بة ثةلةش هةية, ئَينةش موافةدةي لةسةر دةكةين, تَيكي ياساييةتةداميي بكةن و ش, ثةسناتان كرد
ئةوة دةضَيتة , مانطَيكيش ثشووة, مةسةلةن ئةطةر ئَيستا دة رؤ  راةستني كؤبوونةوةمان ثَي ناكرَي , ئةوةي ئةمَرؤ

, لةبةر ئةوة يةاين ئيستيسنائات هةية, ئةوة ناكرَي , يةاين دةكرَية تةشكيالتي سةرؤكي هةرَيم راوةستَي , مانطي نؤ
 .فةرموو كاك حمةمةد حةكيم, ئةطينا دةزامن ئةوة هةية

 :حمنا حكيم جبار بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 :هةوَ  دةدةم ئةوا بة طوشراويش اةرزي جةنابتان بكةم, من بة ثةلة دة ثان ة خاَلَيكم نووسيووة
لةطةَ  يةكَيك , م واية تاكو ئةو ئامَيرةي ئَيوة دياري دةكةنثَي, ثةخشي راستةوخؤي كؤبوونةوةكان -0

وةكو بَلَيني طرَيبةستَيك , بةتايبةتي كةناَلي زاطرؤس كة راستةوخؤ رادةطةيةنَي , لةو كةنااَلنةدا
, كة بةردةوام بَي  ئةطةر مودابيل شتَيكي ماددي بَي , لةنَيوان ثةرلةمان و ئةو كةناَلةدا هةبَي 

تاكو ئةو ئامَيرةي لة بةرنامةي سةرؤكايةتي ثةرلةماناا , دةوام بَي  و رانةوةستَي ئةو ثةخشة بةر
 .دابني دةكرَي , هةية

ئَينة , تةشكيل كردنةوةي دامو دةزطا ئيااري و خ مةتطوزارييةكان و ئةمنييةكاني نَيو ثةرلةمان -2
واية كةوا طؤَرانكاري لة ثَيشنيارم , كة هةيةةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان طؤَراوةو ثةرلةمانيش طؤَراوة

بةالي كةميش ئَينةي , لةو بوارةشاا بكرَي , بؤ كارا كردني ثةرلةمان, دامو دةزطاكانيشاا بكرَي 
 .بةتايبةتي نوَييةكان بةرثرسي ئةو دامو دةزطايانة بناسني و ديار بن لة المان, ئةنااماني ثةرلةمان

بؤ طةياناني طري و طرف  و ثَيشنيار و , ثةرلةماندياري كردني كةناَلي ثةيوةناي نَيوان هاوواَلتي و  -3
بؤ ئةمةش دةكرَي  ئةو لقانةي كة , ضونكة ئَينة نوَينةري ئةوانني, راو و بؤضوونيان

لة هةمان كاتيشاا لة , نووسينطةكاني ثةرلةمان لة سلَيناني و هةَلةجبةو دهؤك تةفعيل بكرَي  و
, يان رةخنة, هةر كةسَيك ثَيشنيار, لةمان هةبَي شارو شارؤضكةكاني ئَينة بةالي كةم سناوودي ثةر
لَيرةش ديراسة بكرَي  و ضارةسةري بؤ دياري , يان طريوطرفتَيكي هةبَي  بطةيةنَيتة ثةرلةمان

 .بكرَي 

يان دياري كردني , ناردني وةفاَيكة, من ثَيشنيارم واية كةوا هةناَي بَرياري ناوخؤي ثةرلةمان -4
با سةرؤكايةتي مةشوةرةت و راوَيذ الي , مانيشي بؤ كؤبكرَيتةوةئةطةر نةكرا ثةرلة, ليذنةيةكة

 .سةرؤك فراكسيؤن و طروثةكان بكات

ثَيم واية ئةوة , زياد كردني هةناَي خةدةماتي زياتر لةنَيوخؤي ثةرلةمان بؤ ئةنااماني ثةرلةمان -5
ةو حانوتةي كة ئ, بةتايبةتي ئَينة ئةوانةي كة لة دةرةوةي شارةوة دَيني, خاَلَيكة مايف خؤمانة

يان فريايي , يةاين نيو سةاات دادةنيشي ئةطةر شتَيك بةركةوَي , دياري كراوة بة حةديقةت
هةر بة ثارةي , يان اةدا لةطةَ  كؤمثانيايةك بكرَي , ثَيم واية مةتعةمَيك, كؤبوونةوةكان ناكةوين

بةتايبةتي , وةزاي ئةمنيةتكة ناتوانني لةبةر , بتوانني ئةوانةي كة لة دوورةوة دَين, خؤمشان بَي 
بتوانني ئةو شتانة لَيرة دابني , ناتوانني ال باةين, كة ئَينة لة سلَينانيةوة بؤ كةركووك دَيني

, بؤ ئةو برايانةي كة لة دهؤك و سلَينانيةوة دَين, هةروةها دابني كردني جَيطاي حةوانةوة, بكةي 
 .بة هةر ئاليةتَيك بَي , جا بة هةر شَيوةيةك بَي 

يةاين ئَينة ثةرلةمان رةنطاانةوةي , اس لة طريوطرف  هاوواَلتيان لة كات و ساتي خؤياا بكرَي ب -6
بؤ منوونة لةم مانطةي ثَيشوودا لة هةموو , كَيشة و طرفتيان زؤرة, هاوواَلتياني كوردستانني

ي هيض ئَينة بَي دةنطني لَي, ئةزمةي سووتةمةنيية, ئةزمةي ئاوة, كوردستاناا ئةزمةي كارةباية
 .هيض ضارةسةرمان بؤ دانةناوة, هيض بامسان لَي نةكردووةو, دسةمان نةكردووة
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با , ثاش دوو كاتذمَير لة كوبوونةوة ثشوويةكي نيو كاتذمَيري هةبَي , ئَينة هةموو كؤبوونةوةيةك -7
ي ئةطةر خايةنايشي با نيو كاتذمَيرَيك ثشوو, كؤبوونةوةكامنان لة دوو كاتذمَير زياتر نةخايةنَي 

 .تَياا هةبَي 

ئةطةر هاوواَلتيان , لة ئاس  رَيكخراو بكرَي , داكؤكي لة مايف مةزَلومان بة هاوواَلتيان لة ئاس  كار -8
ثَيم واية ئةوة ماناي كارا كردني ثةرلةمان , زانيان ئةو ثةرلةمانة لةسةريان دَيتة دةنط

 .دةطةيةنَي 

تا دةكرَي  بؤتان دةكرَي  , نيةوة لَيم وةربطرنكة ئاراستةي ئَيوةي بةَرَي ي دةكةم بة سينط فراوا -9
دةستةي سةرؤكايةتي مامةَلة و رةفتاري دادثةروةرانة بنووَينَي  بةرامبةر بة ئةناام و فراكسيؤن و 

 .طروثةكان

لة , كة لةم هةرَينةدا هةية, هةَلوَيستنان هةبَي  بةرامبةر بة طةناةلي ئيااري و مالي -01
كة سةر بة , ة ثةلة كردن لة دامةزراناني هةيةةي نةزاهةتئةويش ب, دامودةزطاكاناا هةية

 .ثةرلةمان بَي 

ئَينةي ثةرلةمانتار بةرامبةر هةر رةفتار و دياردةيةكي نامؤ بة , دةنط نةبووني ئَينةية  بَي -00
 .هةَلوَيس  وةرطرتن بةرامبةري, تةداليا و ئادابي ميللةتي كورد

بةتايبةتي بؤ ئةو ئةناامانةي سةر بة , ثاسةواندياري كردني سكرتَير و رَيذةيةكي باشرت لة  -02
ثَيم واية ئةو ثاسةوانانة بة اةدايش , لةوانةية رَيذةي ثاسةوانيان كةمرت بَي , هةردوو ح ب نني

 .بةَلكو دامبةزرَين, نةبن

كة حكومةت ضاوي لة , من ثَيم واية ثةرلةمان كاتَيك دةتوانَي  زياتر كارا بَي  و رةنط بااتةوة -03
 .نةك ئَينة ضاومان لة دةس  حكومةت بَي ,  ئَينة بَي

ضةناَي لة براياني , ديارة لةناو هؤلي ثةرلةمان رؤ نامةي خةبات, من روون كرنةوةيةكم هةية, ئةطةر ئيجازةش هةبَي 
ارة ئةوة دي, لةطةَ  ضةنا ضةكاارَيكي ئةنصاردا, كة وَينةيةكي مين تَياا باَلو كردؤتةوة, ئةنااماني ثةرلةمان بينيان

رؤ نامةي ئاسؤش هةر , بؤ ئةو برايانة, ئةطةر مؤلةت هةبَي  هةر بؤ روون كردنةوة, ضةنا رؤ َيكي ثَيش ئَيستاش
ئةو وَينةية بةو , منيش روون كردنةوةيةكم بؤ ناردن, طةرضي تةلةفؤنيان كرد و ئيعتي اريان هَيناوةو, باَلوي كردؤتةوة

, لة مةجليسي ئةمن راثؤَرتَيكي خوَيناةوة( كؤلن ثاو )ثاش ئةوةي كة , نيووةئةو برايانةي كة وَينةيةكةيان بي, شَيوةية
هةروةها باسي لة دوو كارطةي ضةكي كينياوي كرد لة ناو , باسي لة بووني زةرداوي كرد لة بيارة, ثَيش لَيااني اَيرا 

سيار بووين لة مةنتيقةكة و لة ئَينةش بةثَيي ئةوةي ئةو كات وةكو كؤمةَلةي ئيسالمي بةر ثر, خورماَ  و لة سةرطةت
ثَينان باش بوو بة هةماهةنطي لةطةَ  دامو دةزطاي ئةمين يةكَي  نيشتنانيي كوردستان لة , دانيشتواني مةنتيقةكة

تةدريبةن سي ضل , سلَينانيةوة لةسةر داواي ثةيامنَيري كةناَلة ئامسانية بيانيةكان و ناوخؤييةكان و واَلتاني دراوسَي
, من خؤم لة سلَينانييةوة لةطةَليان ضووم هةتاكو خورماَ , رؤ نامةنووسي بياني بة ميوانااريةتي ئَينة ثةيامنَير و

بؤيان دةركةوت كة هيض , لةطةَ  هاوواَلتيان ضاوثَيكةوتنيان كرد, ناوضةي خورماَليان بيين و ماَلةكاني خورماَليان بيين
ثةيامنَيرةكان تةكلي َيكي , ثاشان لة ئةدااوة لة خ مةتيان بووين ,جؤرة كارطةيةكي لة جؤرة كارطانة لة خؤرماَ  نيية

ئةو مةوديعةي كة كؤَلن ثاو  ئيشارةتي ثَي , لة سةرطةتيش ئةو شوَينة و, كة ئَينة بيان بةينة سةرطةت و, زؤريان كرد
, نة زةمانةتي ئةوة ناكةينئَي, ئَينةش طومتان ئةو مودعة لة  َير دةسةاَلتي ئةنصارةو, راستة ضةكي كينياوي لَيية, كرد

, بؤية ئَينةش خةبةرَيكنان دا بة ئةنصار, ئيلحاحَيكي زؤريان كرد و تةكلي يان لة مامؤستا اةلي باثري كرد, ناتوانني
, حةزيان دةكرد كة بضن بؤ ئةوةي بكراية, ئةوانيش ديار بوو زؤر زؤر ثَييان خؤش بوو, ئةوانيش رازي بوون و

ئةوانيش وةزاةكةيان ثَي خؤش , ثَيشرت لةوان دةدرَي , تة دةيان اني لَيااني اَيرا  لة ثَيشةومةسةلةن ئةوانيش لةو كا
دوو سَي ئةناامي سةركردايةتي ضووين لةوَي , ئَينة بؤ زةمانةتي ئةوان بة هَي َيكي كؤمةَلي ئيسالمييةوة, بوو

, ئةوة بةرميلَيكي نةوتة,   ئيشارةتي ثَي كردئةو بيناية ئةوةي كؤَلن ثاو, ئةو وَينةية سةرطةتة, مةوديعةكةيان بيين
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حةز دةكةم دَلينا , يان كينياويية, ب امن نةوتة, طوتي ئةوةم بؤ بكةنةوة دةمي بةرميلةكة, ثةيامنَيري كةناَلي بي بي سي
ة لةبةر بؤ لةوَيتان داناو, ئةطةر نةوتيش نيية, منيش طومت كاكة ئةطةر نةوتة بيكةنةوة, ئةوانيش نةيان دةكردةوة, مب

شةوَيش , خةريكن دةمي ئةو بةرميلة نةوتة دةكةنةوة, ديارة هةر خةريك بوون وةكو لة وَينةكةدا ديارة, ضاوي خةَلك
ئةو رؤ نامانةي خؤمان هةزارةها وَينةي ضةكااري , من لَيرة ثَيم سةيرة, كةناَلي بي بي سي ئةو وَينةيةي ثيشاناا

يةاين ئةوة لة اليةن برادةراني يةكَي  , بة بضووكي, بة طةورةيي, َليبة منا, بة ريشةوة, ئةنصار هةية بَي ريش
يةاين بؤ , ئةوانة زؤربةيان هةولَيرين ئةنصار لَيرة بوون, زؤر هةية لة اليةن برادةراني ثارتي هةية, بةتايبةت

من ,   خؤش نييةيةاين دةبَي  ديقةمتان هةبَي, وَينةيةكي ضةكااري ئةنصار لة سايتَيكي ئةوروثييةوة وةربطرين
ئةطةر لة رَيطاي , بؤية داوا لة ئَيوةش دةكةم, ئةناامَيكي ثةرلةمامن روون كردنةوةم بؤ رؤ نامةي ئاسؤ ناردووة

ئةويش , بؤ ئةوةي ئةو روون كردنةوةية باَلو بكرَيتةوة, جةنابتانةوة روون كردنةوةيةك دةنووسن بؤ رؤ نامةي خةبات
, ئةناامي ثةرلةمانَيكم, من ئةناامي سةركردايةتي ح بَيكم, شتَيكي بضووكيش نييةثَيم واية , حةديقةتي مةسةلةكةية

بَي ئةوةي هؤي بووني ئَينة لةوَي , يان ديادةيةكي ئةنصاردا باَلو بكرَيتةوة, لة رؤ نامةيةكاا وَينةي من لةطةَ  ئةنصار
 .زؤر سوثاس, ثيشان بارَي 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
ئةطةر خوا نةخواستة يةكَيك , دةليلي تاميش نيية, ردنةوةي وَينة دةليلي ئياانة كردن نييةخؤي باَلو ك, سوثاس

بةاَلم بة رةئي من ئةو وَينةية , ئةو وةخ  وَينةيةكي وا مانايةكي وا دةدات, ئةديللةي لةسةر هةبَي , تاوانبار بَي  و
مةال كرَيكاريش رةدم يةكة لة , طةَ  مةال كرَيكارمومكينة خةَلكَيك هةبَية لَيرة وَينةي طرتبَي  لة, حوجةت نيية

دةتواني جةنابيش  روون كردنةوةيةك باَلو , ئةو وَينةية دةليلي هةية ئةويش ئةنصارة, بةاَلم ماناي ئةوة نيية, ئةنصار
, بكاتةوةروون كردنةوةي تؤ باَلو , كة باَلوي كردؤتةوة, ئةو شتانةي بَلَيي و داوا بكةي لةو رؤ نامةيةي, بكةيتةوة

, ضونكة زؤرين, بةاَلم هةر ئةوةناة داوا دةكةم كورت بَي , من تةاليق نادةم لةسةر دسةكانتان, ثَيشنيارةكةت طةيش 
هةر , ئةطةر ئةو ثَيشنيارةي كة كراوة, مةسةلةن ئَيستا كؤمةَلَيك ثَيشنيار كراوة, ئةوانةي داواي دسة دةكةن زؤرن
بؤ ئةوةي هةم , يان ثشتطريي دةكةم لةو ثَيشنيارة, ن كاكة ثَيشنيارةكةمان كراوةبَلَي, ئةوةناةية دووبارةي نةكةنةوة

 .فةرموو كاك حةسةن, هةميش وةخ  كةسب بكةين, ئيلتي ام بكةين بة ني امي داخيلي
 :حسن بابكر ادا بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

كة , يةكَيك لة ثَيشنيارةكامن ئةوةية, بةي باس كردنبةاَلم ديار بوو كاك حمةمةد زؤر, من هةناَيك ثَيشنيارم هةبوو
جاري وا , دةس  ثَي كردني دانيشتنةكان و دوانةكةوتين بةَرَي تان و تَيكَراي ئةناامة ثةرلةمانتارةكان لةكاتي خؤياا

بةَراستيش وةخ  بؤ خؤتان دةزانن نرخي خؤي , يان ضل دةديقة لةكاتي خؤمان دواكةوتووين, هةبووة نيو سةاات
لة , يةاين جاري وا هةبووة, رةت نةدانةوةي بةَرَي تان بؤ دسةي ثةرلةمانتاران/ دووةميان, بةتايبةتي لةم دؤناغةدا

, يان رةخنةيةكي طرت بَي , يان ثَيشنيارَيكي كرد بَي , هةر ئةناام ثةرلةمانَيك شتَيكي تةرح كرد بَي , دانيشتين وا
يةاين نةفسييةن , رةنطة بةخؤشي داشكابَيتةوة, وةاَلمتان داوةتةوةووةكو هةيةةي سةرؤكايةتي , يةكسةر جةنابتان

تا ئَيستا واب امن , يان ثَيشنيارةكان بنووسرَين دوايَي خبرَينة دةنطاانةوة, كة شتةكان, وا ثَيشنيار دةكةين, ناخؤش بووة
بؤ خوشكان بةَراس  روون , ايان وبؤ بر, ئةو خاَلة ني اميةش هةر بةشَيوةيةكي اام, نؤ دانيشتننان كردووة الم وابَي 

يةاين الم , جةنابتان دةفةرموون نةخَير خاَلي ني ام نيية, زؤر جار هةية يةكَيك دةَلَي خاَلي ني امم هةية, بكةنةوة
 .وابَي  نيوةيان رةنطة لة خاَلي ني ام نةطةيش  بن

 .ئةو دةرطاي دةرةوةي ثةرلةمان, مةسةلةي ئةمين لة دةرطاي هاتووضؤ زياتر طرنطي ثَي بارَي / ضوارةميان
هةر خةَلكَيك , بؤ ئةوةي هةر فراكسيؤنَيك و, ثَيش كؤبوونةوةكان زؤر ثَيويستة, زانيين جةدوةلي اةمة / ثَينجةم

 .دوايي لة دانيشتناا بيَلَي , ثَيشنياري خؤي كؤبكاتةوةو, تةكبري و رايةك
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بووني هةويةو , كة كاك حمةمةديش باسي كرد و, ن هةبَي بووني دةزطايةك بؤ وةرطرتين ثَيشنيار و سكااَلكا/ شةشةم
بؤ منوونة برايامنان لة سلَينانييةوة هاتوون نيو سةاات راطرياون لة , رَي  طرتن لة سةيتةرةكان لة ئةنااماني ثةرلةمان

زؤر , بكرَي لةوانةية بةشَيوةيةكي تر رةفتاريان لةطةَ  , ئةطةر هةويةي تايبةتي ثةرلةمانيان ثَي بَي , سةيتةرة
 .سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .فةرموو كاك شةودي

 :شودي حسني ابراهيم بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

هةس  , بةاَلم بةداخةوة لةوةتةي ئَينة دةوام دةكةين, كاري ليذنةكانة, ديارة يةكَيك لة ئةساسياتي كارا كردني ثةرلةمان
ياخود بَلَيني هةر يةكةيةك , نا نني بة بةَرَيوة ضووني كؤبوونةوةكان لة ليذنةكاندةكرَي  ئةناامان بةو شكلة ثابة

, دواي ئةوةي ئةو مةسائيالنةي كة جةناب  ئاما ةت ثَي كرد, رةنطة موبةريريشي هةبَية, حوجةيةك دةدؤزَيتةوة
بةحاَلي خؤم ئةوانةش بة  هةر ضةناة من بةش, رةنطة ئةو موبةريرةش نةمَينَية, ئةطةر ئةوانة ضارةسةر بكرَية

, هةريةكةمان نوَينةري زياتر لة ثان دة هةزار دةنطة, لةبةر ئةوةي ئَينة هاتووين ئيلتي امَيكنان هةية, موبةرير نازامن
وةكو ئةوةي كة ثَيويستة , بؤ ئةوةي كار و ضاالكيةكاني ليذنةكان وةكو خؤي, حة  نيية ئةو موبةريراتانة باؤزَيتةوة

 .ةبةَرَيوة بضَي
يةاين بةداخةوة زؤر جار دةدةكان , مةسةلةي زماني كورديية, بةَراس  ثَيم خؤشة ئاما ةي ثَي بكةم/ خاَلي دووةميان

, حة  نيية خوَينانةوةكان زمانَيكي كوردي سةدةت بَي , بةتايبةتي ئةوة ثةرلةماني كوردستانة, كة دةخوَينارَيتةوةو
كة كوردييةكةي , من موشكيلةم لةوة نيية, يان كوردييةكةي زةاي ة, َينَيتةوةيان ئةو كةسةي نازانَي  بة كورديةكة خبو

بةَراس  هةموو , بةاَلم ئةوة ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستانة, ياخود بَلَيني موشكيلةي زماني كوردي هةية, زةاي ة
ة ببينة بنيشتة شينكةي دةمي يةاين زؤر جاران ئَينة رَي م هةي, مياياكان ضاويان لةسةرة راستةوخؤ ثةخش دةكرَية

بة كةي ي خؤي لة مياياكان دسة لةسةر ئةنااماني , يةاين بة كةي ي خؤي لة رؤ نامةكان, زؤر رؤ نامةنووس
ثَيم باشة ئةو مةوزواة دةستةي سةرؤكايةتي ضؤن ضارةسةري دةكاتن؟ ئةوة ثةيوةناي بةخؤيةوة , ثةرلةمان دةكات

 .رةسةرَيكي بؤ باؤزرَيتةوةطرنط ئةوةية ئةو مةسةلةية ضا, هةية
مومكينة بؤ كاتيش , لةطةَ  رَي ماا, من ثَيم واية ئةناامي ثةرلةمان فةرمانبةر نيية, سةبارةت بة خاَلَيكي ديكة

بةاَلم بة , يةاين من بةش بةحاَلي خؤم رؤ انة دَينة دةوام هيض موشكيلةكيشم نيية لةوة, مةسةلةي ئين ا, دانرابَي 
ئَينة لةناو جةلسةي , سةر كة هات لة ئيستيعالماتةكة تووشي ئةوة دةبَي  ئين ايةكة بكاتحةديقةت ئينسان يةك

يةاين , شعوري كةسَيكي تر وا نةبَية, من بةش بةحاَلي خؤم رةنطة شعووري من بَي , ثةرلةمانيش تةوديع دةكةين
جا ضؤن ئةوة , ةري خةَلكَيكني هاتووينئَينة نوَين, ئَينة فةرمابنةر نني, ئينسان خؤي بة فةرمانبةر نةزانَية باشة

رةنطة لةبةر دةرطاش لةكاتي , بؤ ئةوةي كة برادةران ب انن ئةوة ئةناامي ثةرلةمانة, ئةطةر بؤ كاتيشة, ايالج دةكرَي 
, هيض مةسةلةيةك نيية, ئةوةش ئةطةر بؤ كاتيية, بؤ ئةوةي مباناسن, ضوون و هاتنة  وورةوة باجةكةمان هةَلاةواسني

 .زؤر سوثاس, ثَيم واية ئةو تةوديعة زيادةو, بة بةردةوامي و مادام لةناو جةلسةي ثةرلةمانيش تةوديع دةكةين بةاَلم
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

بؤ ئةوةي , ثَيويس  بة تةوزيح دةكاتن, بةاَلم هةناَي ش  بضووك هةية, من كة دسة دةكةم هةمووتان طوَي لَي رابطرن
, يةكَيك ئةوة بوو كة ثَيشرت كاك حةسةن ئاما ةي ثَي كرد, وةاَلمتان نةدايةوة, ئَينة دسةمان كرد و سبةييَن نةَلَي وةَلاَل

يان شكاناني تَياا , يةاين كةم َرَي ي تَياا بَي , ثَيم وا نيية من رةدي هيض ئةناامَيكي ثةرلةمامن دابَيتةوة بةشَيوةيةك
يةكَيك ئةطةر , تةبعةن واجييب سةرؤكي ثةرلةمانة, وةاَلميان داوةتةوة دائينةن بة دةم ثَيكةنينةوة, بةثَيضةوانةوة, بَي 

بَلَي , يان يةكَيك هةَلستَي  بَلَيي خاَلي ني امم هةية, دةبَي  ثَيي بَلَيي كاكة تؤ لة مةوزوع دةرضووي, لة مةوزوع دةرضوو
ئةطةر واش , كة بَي رَي ي نةبووة موتةلةدةنمن دَلنياشم , ئةطةر كةسَيك ثَيي وا بَية بَي رَي ي بووة, خاَلي ني ام نيية
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ئَيستا سبةييَن يةكَيكي تر لة , ضونكة منيش ثَيم واية ئةناامم وةكو ئَيوة, ئةوة سةهو تَي طةيشتووة, تَي نةطةيشتبَي 
م نيية لة ناحيةي واجيب و حقوودةوة زياتر, لة ناحيةي رَي ةوة, يةاين شتَيك لة ناحيةي ئينسانيةوة, ئَيوة دَيتة ئَيرة

نة حةدم هةية دسةكامن شكاناني تَياا , نة حةدم هةية دسةيةكي خوا نةخواستة كةم بَلَيم بة كةسَيك, لةسةر ئَيوة
ثَيي بَلَيم كاكة , يةكَيك لة مةوزوع دةرضوو, بةوةش زةب  دةكرَية, بةاَلم حةدم هةية كة جةلسةكة زةب  بكةم, هةبَي 

يةكَيك بةناوي خاَلي ني امةوة ثَينج دةديقة دسة بكاتن لة وةختنان , ربضيثَيويس  ناكات دة, لة مةوزوع دةرضووي
دةبَيتة , ئةطةر نا نابَيتة جةلسةي ثةرلةمان, دانيشة تكاية, دةبَي  ثَيي بَلَيم كاكة ئةوة خاَلي ني امي نيية, دةضَية

يةاين من خؤم فَيرم ,   جةلساتيةاين بؤ زةب, دةبَيتة ش  تر بة حةديقةت, دةبَيتة ديوةخانة, كؤبوونةوةي ح بي
لَيرة دةَلَين كاكة ثرؤتؤكؤلة , وةكو ديوةخانة بوو, دائينةن دةرطام كراوة بوو, هةتا لة حكومةتيش ئةوها نةبووم, دةكةن

بَي ثرؤتؤكؤ  , بؤ ئةوةي ثةرلةمان ببَيتة ثةرلةمانَيكي ثرؤتؤكؤلي رةمسي, دةبَي  وا بكةي يةك دوو سَي ضوار ثَينج
 .يةك لة سيناتي ثةرلةمان ئةوةية ثرؤتؤكؤالتي هةبَي , ثَيي بَلَيي ثةرلةمان ناتواني

, ئةوة بَراوةتةوة, ضونكة تاكو ب انني كَي غائيبة, جارَيك لة جةلسات دةبَي  ئين ا بكةي, مةوزواي ئين ا كردن/ دوو
يةكَيك , مَيوانتان دَي , لَيرةية ئيستعالمات و ئَيرة نازانن كَي, ضونكة ئَيوة زؤرن, ئةوي تر يةاين بؤ مةسةلةيةكة

باوةَر ناكةم شتَيكي كةمي تَياا , لة كام  وورة, بةَلَي لَيرةية, يان تةلةفؤن دةكات فالن لَيرةية ئين اي كردووة, دةثرسَي
ش ئَيرة, ئةو نةواة ئيجرائاتانةي وةكو دائرية, ماناي ئةوة نيية, كة بووية ئةناامي ثةرلةمان, زؤر تةبيعييةو, بَي 

ئةنواع ئةشكا  تةنسييب , تةدديقي هةية, زاتيةي هةية, حيساباتي هةية, ديواني هةية, دائريةيةكة ئةمنيةتي هةية
ئةوةي كة , بؤ خؤت باشة, هةم كة ب اني هاتووة, بؤية ثَيم واية زؤر تةبيعيية ئين ا كردن, وةكو دائريةكاني تر, هةية

, دةتوانَي  سبةييَن كةسَيك نةياي  بَي  بَلَي لة ثةرلةمان بووي, وةهاتووة ئيسثاتي دةكات كة هاتووة دةوامي كردو
 .نوري فةرموو. كاك د, ئةطةر ئين ا كرد بوو ئيسثات دةبَي  كة لة ثةرلةمان بووة

 :بانيةاَلتنوري مجيل .د بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

تةنيا هةناَي خاَ  , بَلَيم شتَيكي وايان بؤ من نةهَيشتةوة دةتوامن, ئةو خااَلنةي كةوا برادةران ثَيش من ئاما ةيان بؤ كرد
مةسةلةي ئامادة كردني ثرؤ ةي دانونةكان بة , ضونكة طةلَيك طرنطن, كةوا منيش دووبارةي بكةمةوة, هةية حةز دةكةم

ثَيويستة , زماني كوردي زمانَيكي رةمسيية لة هةرَيني كوردستاناا, ئَينة لة دةزطايةكي كوردستانني, زماني كوردي
ثاشان بكرَيتة , بة زماني كورديش كؤَلينةوةي لةسةر بكرَي , هةموو ثرؤ ةي دانونَيك بة زماني كوردي ئامادة بكرَي 

ثَيويستة لةم حاَلةتانةدا ئةطةر , هةروةكو كاك اةباولكةرمييش ئاما ةي بؤ كرد, ئةوة كارَيكي ضاكرتة, زماني اةرةبي
بؤ ئةوة ئَينة بتوانني بيكةين بة زماني كوردي و ثَياا , بة ليذنةي دانوني بارَي  ضةنا, هاتو بة زماني اةرةبي بوو

 .ئةوجا خبرَيتة بةر دةمي ثةرلةمان بؤ لَيكؤَلينةوة, بضينةوة
كةوا لة حاَلةتي , جةناب  ئاما ةت بةوة كرد, سةبارةت بةشَيوةي بةَرَيوةبردني كارةكاني ثةرلةمان, خاَلَيكي تر هةية

كةوا ئاطاداري ئةنااماني , ة حاَلةتي ئةوةي كةوا زةب  ئياارةي جةلسةكة بةثَيي ئةوةي مايف رةواي خؤتةل, ني امياا
زؤر جار , بةاَلم جار و بار ثَيشرت ئَيستا ناَليم, لة بابةتةكةوة دةردةضَي , ئةوةي كةوا لة مةوزوع, ثةرلةمان بكةيتةوة

زياتر كاري , وةكو وةاَلم دانةوة بؤ وتةو بؤضووني ئةناامي ثةرلةمان ,موداخةلة بووة لة اليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة
هةر بؤ منوونة من خؤم سةرؤكي ثةرلةماني بةريتانيم نةدي  , كة ئياارةي جةلسةكة بكات, سةرؤكي ثةرلةمان ئةوةية

َيك شتَيك باات لة كةوا تةاليق, طوَيم لَي نةبووة, رؤ َيك لة رؤ ان ئةطةر هاتو شتَيك غةيري ني امي رووياا بَي 
 .تةنها ئةوة نةبَي  كة بة ضةكؤش بةسةر مَي ةكةياا داوة, دسةكاني ئةنااماني ثةرلةمان

بةتايبةتي ئةوانةي كة ثةيوةنايان بة اليةنَيكي , ئَينة خؤمان بة نوَينةري طةلي كوردستان دةزانني, كارَيكي تر هةية
ضونكة خةَلك داواكاريان , توانني ثةيوةناي بة خةَلكَيكةوة بكةينكة ب, ئَينة ثَيويستنان بةوة هةية, سياسييةوة نيية

هةر من خؤم تاكو ئَيستاكة لة زؤر شارةكاني كوردستانةوة نامةيان بؤ , بؤ ضوونيان هةية, طازاناةيان هةية, هةية
, ئؤفيسَيكي هةبَي  كةوا بَلَيني, ثَيويستة ئاسانكارييةك بؤ ئةناامي ثةرلةمان بكرَي , بةاَلم جَيطام نيية, ناردووم
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هةتا ئةطةر , بؤ ئةوةي ئةو خةَلكانةي كة كارَيكيان هةية, لةو ئؤفيسانة دةوام بكات, بةاليةني كةمةوة دوو رؤ  بتوانَي 
لة , ئةو كةسة كةوا غةدرَيكي لَيكراوة لة دائريةيةك, ئةطةر ب انني كارةكة مةشرواة, هاتو كارَيكي شةخسيشي هةبَي 

كةوا ئاسانكاري بؤ ئةو , ةكو ئةناامي ثةرلةمان مايف ئةوةمان هةبَي  نامة بؤ ئةو دائريانة بنَيرينئَينةش و, شوَينَيك
 .زؤر سوثاس, نامةوَي وةختتان لةوة زياتر بطرم, ئةمة بوو بة كورتي دسةكامن, بةثَيي دانون, خةَلكة بكرَي 

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .فةرموو كاك رؤميؤ

 :نيسان رؤميؤ ح يران بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ضونكة بةشي هةرة زؤري منيش نووسي , من تةئكيا لةسةر زؤر ئةو خااَلنةي كةوا برادةران باسيان كرد دةكةمةوة
 :من تةنها يةك دوو خاَ  باس دةكةم, بووم
, زياتر لة يةك ليذنة دانئةوةي راس  بَي  ليذنةكان بةشي زؤري ئةناامان لة , مةسةلةي كؤبوونةوةي ليذنةكان/ يةكةم

لة يةك كاتاا هةر دوو , من وةكو ئةناامَيكي ثةرلةمان كة لة دوو ليذنة دام, زؤر جاريش وا بووة, ئةناامي ليذنةكانن و
من ثَيشنيار دةكةم سةرؤكي ليذنةكان لةطةَ  يةكاا دابينشن و ئةم مةسةلةية حةسم , ليذنةكان كؤبوونةوةيان هةبووة

 .سةااتةكان و رؤ ةكان دياري بكرَين,  ي رؤ َيك بَي, بكةن
بؤ منوونة ئَينة وا , بةَراس  من نازامن ضؤن ضؤني دابةش كراوة, مةسةلةي شوَين و جَيطاي ئةنااماني ثةرلةمان/ دووةم

, من ئةطةر سةر بة ح بَيكي طةورة بام, ياخود هةناَي فراكسيؤن نني, ديارة ئَينة سةر بة ح بة طةورةكان, تَياةطةين
لةوانةية لة تابقي يةكةم و دووةم  وورم , يان طروثَيكي تر, ةَراس  ئةو ئةناامانةي كة سةر بة فراكسيؤنَيكي تر نيينةب

 .ثَي دةدا
من زؤر , كة بة كوردي بَي , مةسةلةي بَريار و دانونةكان, مةسةلةي ئةوةي برادةران زؤر باسي ئةوةيان كرد/ سَييةم

يةاين , واب امن كورديةكةش بة ماناي كوردي ثةتي نيية, كة دةكرَي  بة كورديبةتايبةتي ئةمَرؤ , جار دةبينم
 .لةطةَ  رَي ماناا, بة رةئي من بة اةرةبييةكة خبوَينارَيتةوة باشرتة لةوةي بةم جؤرة كورديية بَي , كورديةكي واية

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كاك باثري فةرموو
 :بةَرَي  باثري كامال سلينان

 .سةرؤكي ئةجنومةن  بةَرَي
تةئكيا لة , تةنانةت من خاَلَيك ماوة باسي بكةم, ديارة برادةران زؤربةي زؤري ئةوةي من لة خةياَلم بوو باسيان كرد

نوري و كاك رؤميؤ و كاك حمةمةد حةكينيش .كاك د, سةرنج و تَيبينيةكانيان و ثَيشنيارةكانيان دةكةم ئةوةي ثَيشرت
كة هةر يةكَي لة رَيطاي , بةاَلم جةناب  باسي ئةوةت كرد, س  باسي بكةم باسيان كردبةشَيك لةوانةي من دةموي

يان لة ليذنةيةك دةيةوَي  , يان كارَيكي هةبَي , ئةطةر ئيشَيك, فراكسيؤنةكةي خؤيةوة دةتوانَي  شتَيك تةدايم بكات
ن ئاليةتَيك باؤزنةوة؟ بؤ ئيش و ضؤ, يان سةربةخؤن, بة تةنهان, ئةوانةي كة فراكسيؤنيان نيية, بةشااري بكات

يان راستةوخؤ لة الي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةبَي  تةاامو  لةطةَ  , ئايا لة الي سكرتَيري ثةرلةمان دةبَي , كارةكانيان
 .سوثاس, ئةودا بكةن

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
كاك , ر هةري داوايةكيان هةبَي  بيكةندةتوانن راستةوخؤ لةطةَ  سكرتَي, ئةوانةي كة سةر بة هيض فراكسيؤنَيك نني

 .حمةمةدي حاجي مةدود فةرموو
 :حمنا حاجي حمنود بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
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بؤ رَيكخستين , بؤ كارا كردني ثةرلةمان و ئيشةكامنان, هةرضةناة دسةي زؤر كرا لَيي, من رةنطة تؤزَيك زياتر دسة بكةم
, ني امي داخيلي ثةرلةمان هي دوان دة, اخيلي ثةرلةمان ثياضوونةوةيةكي دةوَي من ثَيم واية ني ام د, كارةكامنان

, مةنتيقة داطري كراوةكان و مةنتيقةيةكي زؤر لة  َير دةس  سةددام بووة, سةددام ماوة, سيان دة ساَ  ثَيش ئَيستاية
كة , ئةوة خاَلي يةكةم بَي , تَياا بَي  بؤية من ثَيم واية ثياضوونةوة بة ني امي داخيلي ثةرلةمان و هةناَي طؤَرانكاري

 .خؤمان زياتر دةستنان ئاوةَلة بكةين بؤ كارةكامنان
ثةلة كردن لة دةستووري هةرَيني , دةستووري هةرَيني كوردستان, مةسةلةي دةستووري كوردستانة/ خاَلي دووةم
وةك ضؤن ئَيستا وَينةيةك , دةستووردا داواي خةَلكي كوردستان لة, تةسبي  كردني لة ثةرلةماني كوردستان, كوردستان

ئَينة لةسةر ئةو دةستوورة ئيش ثَي , ئَينة دةستوورةكةش بة وَينةي ثةرلةمان داني ثَي بنَيني و, رؤيشتووة بؤ بةغاا
 .ئَيستا خؤتان دةزانن دةستوور نيية لَيرة, بكةين

ئةوةش بةدوا داضوون و , بينا و هؤَلةوة مةسةلةي رَيكخستين ئياارةي ثةرلةمان بة خ مةتطوزاري و/ خاَلي سَييةم
 .هةوَلي بؤ بارَي  شتَيكي باشة

ئةو ليذنةية جارَيكي تريش باسم , ليذنةي بةدوا داضووني ناوضة تةاريب كراوةكان بة كةركووكةوة/ خاَلي ضوارةم
 .كة زةرووريية كاري بؤ بكرَي , كرد

هةم , هةم مةنتيقةي تةاريب كراو و كةركووك, ة طرنطنبةَراس  ئةو دوو خاَل, ليذنةي بةدوا داضووني فياراَلي
هةردووكيان , ئَينة داواي ئةو دوو مةوزواة دةكةين, ئَينة كارةكامنان ئةو دوو مةوزواةية, مةسةلةي فياراَلي

, انبا ئةو ليذنةية بَروات بؤ هناست, نةك هةر تةنها لَيرة, ليذنةي بةدوا داضوونةكان, ثَيويستيان بة دوو ليذنة هةية
, لة هةموو دنيا ب انَي  ضؤن فياراَليةت هةية, لة ئةَلنانيا ضؤن فياراَليةت هةية, ب انَي  ضؤن فياراَليةت هةية

 .يةاين ئةو جؤرة شتانة ئيشي لةسةر بكات, بةدواياابضَي  و كاري لةسةر بكات
بؤ رووداوي , ةكي كورت دياري بكرَي ماوةي, يان ئةو رؤ ةي كة كؤبوونةوة دةكرَي , ثَيم باشة رؤ انة كة دَيينة ئَيرة

يةاين رووداوَيك لة سةيتةرةيةك , هةر يةكَيك لة مةنتيقةيةكةوة, يةاين ئةو رؤ ةي ئَينة هاتووين ضي روويااوة, رؤ 
بيس  دةديقةيةك دياري , يةاين رووداوَيك لةو مةنتيقةية ي بووة, يان مةشاكيلي ئةو مةنتيقةية, تووشي ضي بووة
 .ثَيم باشة, جؤرة رووداوانة بكرَي  بؤ ئةو

يةاين , ئاو نيية, كارةبا نيية, ئَينة ضؤن باسي بكةين؟ مةسةلةن بةن ين نيية, دةربارةي كةموكوَريةكاني هاوواَلتيان
ضؤن وةاَلمي خةَلك , ضؤن بتوانني كة خةَلك دَي  سكااَل دةكات و, ئةوانة ضؤن بتوانني باسي بكةين و, ش  تر نيية
 بارَيتةوة؟

جا ئةوة ضؤن دةكرَي  هةر شَيوةيةك لة , خش كردني كؤبوونةوةكان راستةوخؤ شتَيكي باشة و بةردةوام بني لةسةريثة
دةَلَيني ئةو رؤ ة تةنها , كة باسي مةوزواَيك دةكةين, زؤر جار لة بةرنامةكاني دسة كردناا, ئةوة بكرَي  باشة, شَيوةكان

بةس , باشة كاكة دةياي ناكات دوو خاَلةكة باس دةكةين, دسة بكةين نابَي ,َ يان سَي خا , دوو خاَ  باس دةكةين
بؤ ئةوةي لة داهاتوو , بؤ ئةوةي داهاتوو, كؤبوونةوةي داهاتوو بينووسن, بؤ كؤبوونةوةي دوايي, دسةكةم لَي وةربطرة

 .لةو رؤ ة باسي مةكةن, باسي بكةن
, ئةوة ئاطام لَي نيية, يان نيية, كة ئَيستا هةية, يان زؤرة ,من نازامن كةمة, باسي كةم و زؤريتان كرد, دةربارةي مووضة

بةاَلم لةطةَ  ئةوةش دةبَي  داوا بكةين لةجياتي تةوحياي , ضونكة نازامن, يان زؤرة, هةتا بَلَيم كةمة, نازامن ضؤنة
دستان و هةمووي دياري ئينشائةَلاَل كارَيكي وا دةكةين ثةرلةمان وا بكات مي انيةي كور, تةوحياي مووضة بكةين, ئياارة
 .نةك ئَينة ئَيستا نازانني ضؤن كاري بؤ دةكةين, بكات

بةاَلم بةَراس  زمانَيكي , لَيرة زماني كوردي بةكار بَي , منيش لةطةَ  رةئي برادةران بووم, مةسةلةي زماني كورديش
لةطةَ  رَي  و , ديةكي ثةتي بَي خؤي ماشائةَلاَل كوردي زاني باشيشنان هةيةو كور, كة لَيي تَيبطةين, كوردي بَي 
 .سوثامساا

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
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 .فةرموو خاتوو ثةخشان
 :ثخشان اباا  حسني بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

بؤية طرنطرتين , لةت بووني حكومةت بوو, كة بووة هؤي الواز كردني ثةرلةمان, من ثَيم واية كاريطةرترين فاكتةر
من ثَيم واية دانيشتنةكاني , بةنيسبةت ثةرلةمانةوة, دامةزراناني حكومةتَيكي نوَيية, ا بووني ثةرلةمانفاكتةر بؤ كار

ضةناة؟ يةاين بة شَيوةيةكي , ضوار رؤ ة, هةفتةي رؤ َيكة, يةاين جةلةساتي ثةرلةمان رَيك خبرَي , ثةرلةمان
تةئكيا , لة داخوازي و هنوم و بارودؤخي خةَلك بكرَي باس , لةو دانيشتنانة ئةوةي كة برادةران باسيان كرد, مونتةزةم

دةكرَي  ليذنةكان كة ئَيستا ئةو كَيشةي دوو , دةكةمةوة منيش لةسةر موتابةاة كردني ضاالكرت بؤ كاري ليذنةكان و
, بكةن بةاَلم دةكرَي  ليذنةكان راثؤَرت ئامادة, يةاين ضاالك كردني ئيشةكانيانة, كَيشةيةكة لةبةردةمي, حكومةتيية

ئَينة ش  اةرزي سةر , مةرج نيية هةر بؤ تةشريع, هةر جارَيك لةسةر مةوزواَيك و اةرزي ثةرلةمان بكرَي 
منيش بة هةمان ش  جةخ  دةكةمةوة لةسةر ئةوةي كة , ئةوة يةك لة ني امي داخيلي تَيطةيشتووم, ثةرلةمان بكةين

فةدةرةيةك هةية لة ني امي داخيلي سةبارةت ,  ثَي بكةينتةاايالت لة ني امي داخيلي ثةرلةمان زوو بة زوو دةس  
ثَيم باشة ئةو فةدةرةية تةفعيل , ي بةَرووي خةَلكاا, يةاين ي بةَرووي ميايا و, بة اةلةنيةتي جةلساتي ثةرلةمان

بة توَيذَيكي  كة ايالدةي, هةر كاتَيك كة مونادةشةي بابةتَيك كرا, لة رَيي ليذنةكانةوة كارَيكي واي بؤ بكرَي , بكرَي 
من ئينتياَل  , ئةوانة بةثَيي ئاليةتَيك نوَينةري ئةو توَيذانة بَين ئامادة بن لة جةلساتي ثةرلةماناا, كؤمةَلطاوة هةبوو

 .يةاين ئيهتينام زياتر بة مةسةلةي  نان و ئافرةتان دةدةم, دةكةم لةوةي كة باس لةوةي
ثرسيارَيكم هةية جةنابي سةرؤكي , اين وا كورتي دةكةمةوةية, سةبارةت بة ئيشةكةي ئةمَرؤ, ثرسيارَيكم هةية

ئةوةي , ئَينة لة جةلسةكةي ثَيشوودا دةديقةيةك وةستاين بةثَيي ئةو بَريارةي كؤمةَلةي نيشتنانيي اَيرا , ثةرلةمان
بؤ ئةو , سَي دةديقة رادةوةسة( 02)رؤ ي ضوار شةممة سةرانسةري اَيرا  لة سةاات , من تَيطةيشتووم لةم بَريارة

ئَينة ثَيويس  دةكات ثةرلةماني كوردستان , نازامن بة نيسبةت كوردستانةوة, دوربانيانةي كة جةنابتان باستان كرد
 .سوثاس, يةاين ئةو بَريارة ئَينةش دةطرَيتةوة, تةئكيا لةوة بكاتةوة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ئةطةرنا ئَينة , طومتان وةكو ثةرلةمان بة يةك دةنطي, ةئَينة كة راوةستاين دةرار نةبوو سبةييَن جةلسةمان هةبَي

, بةاَلم وةكو ثةرلةمان, بةتايبةتي شتَيكة كة خياليف لةسةر نيية, خةَلك دةبَي  راوةستَي , مول ةمني بة دةراراتي وا
, ية دةرار دةدةينئةطةر مبان زانيبووا, بؤية خستنانة ئةمَرؤ, كة سبةييَن جةلسةمان هةبَي , ضونكة دةرارمان نةدابوو

 .ظيان خان, سوثاس, ئةو راوةستانةمان دةخستة سبةييَن
 : باشا امحد خضرظيان  بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

كة ليذنةي , خبرَيتة بةرنامةي كاري ئةو ليذنانةي, من داواكارم كة هةناَيك ثَيشنياري ضاالك و بةهَي  هةية لة ليذنةكان
بةتايبةتي ئةوةي لة , ئةو دة كةسةي بةرةو بةغاا دةَرؤن لةطةَ  دةستوور تةسبي  بكرَي , ثياداضوونةوةي دةستوور
ضونكة ئَينة دوو راثؤَرتي زؤر بةهَي مان , لةطةَ  ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف  نان و ئافرةتان, ليذنةي ثةروةردة هةية

لةطةَ  داكؤكي كردن لة ,  ئابووري مامؤستايانئامادةشة لةاليةن ثةروةردة بةرزكردنةوةي رؤلي ئاس , ئامادة كردووة
 .ئةوة يةك, كة دوو راثؤَرتي زؤر بةهَي  و رَيكنان ئامادة كردووة, مايف  نان و ئافرةتان

تا بطاتة دةستنان لة , بؤ دابةش كردني ئةو كارتي دةاوةتانةي كة لؤمان دَي , بةنيسبةت ئاليةتَيك باؤزينةوة/ دوو
تايبةت بوو بة دروس  , ئةو هةفتةية كؤن رانسَيك كرا بوو, ثةرلةمان منوونةم بؤ ئةوةي هةيةضونكة من لة , ثةرلةمان

, كةضي طواية كارمتان بؤ هاتووةو بة دةستنان نةطةيش , كردني ثردَيك لةنَيوان ثةرلةمانتارةكان و رَيكخراوةكان
 .رؤ َيكي خايانا و تةواو كرا, كؤن رانسةكةش بؤ دوو رؤ  بوو
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ضونكة دةبَي  , بؤ دياري كردني تةمةني ثاسةوانةكان, بكرَي  بة نووسراوَيك ثشتطريميان بكةن ئةطةر/ سَي
 .لةبةر ئةوة داوا دةكةم, ثاسةوانةكامنان وا هةَلبذَيرين جَيطاي متنانةي خؤمان بَي 

فةكاني  نان و ئةويش طواستنةوةي  ووري ليذنةي داكؤكي كردن لة ما, ئةطةر بكرَي , ئةو داواكاريةشم هةية/ ضوار
 .لةطةَ  رَي ماا, زؤر زؤر بَي ارمان دةكات, ضونكة بةرامبةر ضَيشخانةكةية, ئافرةت

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .فةرموو خاتوو شوكرية

 :ثريوت خضرشوكرية  بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

من تةئكياي لةسةر دةكةمةوة , اسي كرديةكَيكيان ثةخشان خان بة درَيذي ب, من دوو بابةمت هةبوو باسي لَي بكةم
ضونكة , بةتايبةتي ليذنةكان, ضونكة ئاستةنطَيكة لة ثَيش ئيش وكاري ئَينة, لةسةر يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارةكة

ليذنةكان ناتوانن بة ئاساني تةوحياي ئيش و كارةكاني , هةر يةك لة ئَينة بة ئاراستة و كؤمةَلَي ياساي خؤ ئيش دةكات
 .ئةوة خاَلي يةكةم زؤري لةسةر ناَرؤم ثةخشان دسةي لةسةر كرد, ةنخؤيان بك

دةس  خؤشي لة ئةو , لةطةَ  ئةوةي دةس  خؤشي لة ئاسايش دةكةين و, بةرنامةي تريؤر وةك خؤي/ خاَلي دووةمم
ي ئةو بةاَلم ثَيشكةش كردن و اةرز كردن, كة ئةو طروثانةيان ئاشكرا كرد و دةستطرييان كرد, بةرثرسانة دةكةين

, اليةنَيكي سلبيشي هةية, ئةويش بؤ ريسوا كردني ئةو طروثانةية, اليةنَيكي ئيجابي هةية, بةرنامةية دوو اليةني هةية
, ئةويش ئةوة بوو هةناَيك ش  تيا بوو رةنطاانةوةي خراثي يةكةم لةسةر ثةروةردة و دووةم لةسةر كؤمةَ  هةبوو

, لةناو ئةو جيلة تازةيةدا, رد منااَ  رةنطي بة خراثي داوةتةوة لةناو خةَلكاايان مَي, مةسةلةي ثةروةردة بؤ مناااَلن و
هةناَيك ش  تري تيا با , ئةو بةرنامةية تؤزَيك سانسؤري تري خبرَيتة سةر, بؤية من داوا كارم ئةطةر شتَيكي وا بوو

 .سوثاس, تا رةنطاانةوةي خراثي لةسةر كؤمةَ  نةبَي , ثيشان نةدرَي 
 :رؤكي ئةجنومةنسة بةَرَي 

ساَ  كةمرت ( 08)دةَلَي  ئةوةي لة , بةاَلم لةسةر تةلةف يؤن نووسراوة, هةرضةناة ئةو مةوزواة خارجي بةرنامةكةمانة
 .كاك حمةمةد ئةدةد فةرموو, بَي  تةماشاي نةكاتن

 :حمنا ادا صاحل بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ثةرلةمان و / سَييةم, ثةرلةمان و ضاودَيري/ دووةم, ثةرلةمان و ياسا دانان/ يةكةم, من ثةرلةمان بة سَي ئاس  دةبينم
 .ئاليةتي ئيش كردن

هةبووني , ضونكة ئةو دةستوورة نيية, بة بؤضووني من تا ئَيستا ئَينة نةضووينة ناو دةستوورو بووني  ياني ثةرلةماني
, تاكو دامةزراناني حكومةتي يةكطرتووي كوردستان ,كة كؤمةَلَيك بَريار و ياسا دةربضن, دوو ئياارةش واي كردووة

بؤ يةكخستنةوةي ئةو بَريار و ياسايانةي كة لة هةردوو ئياارة , ثَيشنيارَيك دةكةم كة ثةرلةمان ليذنةيةك دروس  بكاتن
رةو ثَيش بة, كة لة خ مةتي كؤمةَلطاو ئياارةي كوردستان بَي  و, داَرشتين ئةو ياسايانة بةشَيوةيةك بَي , دةرضوونةو
 .كة تا ئَيستا الوازي ئيااري هةية با ضارةسةري بكاتن, بردني بَية
نةك , بة مةفهومي هاريكاري لةنَيوان ثةرلةمان و وةزارةت, ئاسان كردني كاري ضاودَيري لةسةر وةزارةت/ خاَلي دووةم

ئَيستا ئةو , رلةمان بة وةزارةتطؤَرين و ثَيش بردني ئالياتي ثةيوةناي ثة, يان بةدواضوون, بة مةفهومي موساوةمةت
ئةطةر ليذنةيةكي ثةرلةماني ثَيويس  بة , ئاليةتة هةية نةواة تةاقياَيكي رؤتني و دميوكراتيةتَيكي تَياا هةية

بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني , لَيرة كتابَيكي رةمسي بة سةرؤكايةتي ئةجنومةن, هةناَيك زانياري لة وةزارةت هةبَي 
ئيرت بؤ هةتا دةطاتة جَيطاي , بؤ بةَرَيوةبةري طش , بؤ بةَرَيوةبةري ديوان, بؤ وةكيل, ةزيرئيرت بؤ و, وةزيران

لةبةر , ئةوةش وةختَيكي زؤري دةبات و, بة هةمان ئاليةتةوة هةيكلي ثةرلةمان بطةَرَيتةوة ثةرلةمان, بةَرَيوةبةري بةش
وةكو , او ثةرلةماناا بؤ هةر وةزارةتَيك ئةناامَيك هةبَيةيان لةن, كة لة هةر ليذنةيةكي ثةرلةمان, ئةوة ثَيشنيار دةكةم
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ئةو زانياريانةي كة ثَيويستة بؤ ليذنةكاني ثةرلةمان , بؤ ئةوةي راستةوخؤ ثةيوةناي لةطةَ  وةزارةت بكاتن, مونةسة 
 .وةريبطرَية

ليذنةكان ئةركةكانيان , سةر ليذنةكانبةتايبةتي لة, ئةو دسانةي بةَرَي ان لةسةر طؤَريين ثةيَرةو من نايكةم لةطةَلياناام
ئةوة زةدةتة بتوانَية ديراسةي هةموو ئةو , هةناَيك ليذنة هةية شةش حةوت مةجالي هةية, زؤر دةرةباَلغي هةية

بؤ ئةوةي ئيش و كاري ئةو اليةنانة ضارةسةر , يانيش ثرؤ ة ثَيشكةش بكات بؤ ثةرلةمان, مةجالة ثةيوةنايانة بكاتن
 .بكاتن
يان تَيكةَ  بووني ثةرلةمان , ئةويش ضاالك كردني رؤَلي ثةرلةمان لةطةَ  خةَلك, زؤر لةو بةَرَي انة باسيان كرد/ سَييةم

وةفاي ثةرلةمان / دووةم, كة نووسينطةي ثةرلةمان لة ثارَي طاكان هةبَية, ئةوةش بةو رَيطاية دةبَية, لةطةَ  خةَلك
, بؤ ئةوةي لة هةلومةرجي  يانيان, ةوتن لةطةَ  خةَلك و توَيذةكان بكاتنسةرداني ناوضة جيا جياكان بكاتن و ضاوثَيك

 .لة ثَيشنيارةكانيان ئاطادار بن بةشَيوةيةكي راستةوخؤ, لة داخوازيةكانيان
بؤ هةناَي دياردة كة ثةرلةمان , يان مانطي جارَيك, رؤ َيك لة رؤ ان, تةرخان كردني كؤبوونةوةيةكي تايبةت/ ضوارةم

, ئةطةر بةردةوام بَية, كة بؤتة كَيشةيةكي زؤر طةورة, وةكو فةسادي ئيااري و وةزي ي, سةي لةسةر بكاتنثَيويستة د
تاكو , سيستةمي ئيااري و رؤتني لة مواامةلة, كة كار زةدةت بَي  بؤ ضارةسةر كردن, رةنطة ببَيتة سيستةمَيك

ياسايةك بؤ , داناني اةيارَيكي موةحا بؤ مووضة ,دةبَي  بيس  جَيطا زياتر بكات, هاوواَلتي مواامةلةيةك دةكات
 .خ مةتطوزاريية طشتيةكان, خانةنشني
 .ديراسة كردني رؤشنبريي ترس و ح بي دةومي و ئياارةو كؤمةَلطا/ ثَينجةم
ئةمةش , لةطةَ  ثةرلةمانةكاني دنيا, رَيكخستين ثةيوةناييةكاني ثةرلةمان لةسةر ئاس  هةرَيني و دةرةوةي/ شةشةم
زؤر , يان بةَرَيطاي ثةيوةناي كردني راستةوخؤ, ي بة رَيطاي ئةنرتنَي , كة ئةو ثةيوةنايية ثةياا ببَي , رَيطا هةيةدوو 

 .سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .كاك شَيخةَلاَل فةرموو, زؤر سوثاس
 :شَيخ ا  ابراهيم شَيخ ا  بةَرَي 
  .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

لة ثرسطةوة تاكو طش  , ئياارةي ثةرلةمان تةاني بكرَي , هةموو شتَيك بة زوويي هةوَ  بارَي من ثَيم واية ثَيش 
زةدةت , بةشَيوةيةكي رَيكوثَيك و كارةكاني خؤمان ئةجنام نةدا, ضونكة ئةطةر خؤمان رَيك نةخس  و, شوَينةكاني تر

 .دةبَي  وةكو كاري طش  ضارةسةر بكرَي 
هةرضةناة ثَيم واية رةنطة ئةو يةك , ثَيويستة ئةويش بةزوويي دةس  بةكار بنب, ةكانلةبارةي كارايي ليذن/ دووةم

بةاَلم ناشكرَي  ئةو ليذنانة هةر ضاوةَروان بن تا , نةطرتنةوةي هةردوو ئياارةكة ئاستةنط بَي  لة ثَيش ئةو ليذنانة
هةناَي , دةتوانني لة رَيطاي ئةو ليذنانةوة, ضونكة خةَلك ضاوةَرواني كاري باش لة ئَينة دةكات, ماوةيةكي دوور و درَيذ

 .كارة خ مةتطوزاريةكان ثَيشكةش بة جةماوةر بكةين, كاري باش بكةين
, ثَيم واية زؤر غةدريان لَي دةكرَي , يان هةيانة, ئةو حينايانةي كة بؤ ئةنااماني ثةرلةمان دادةنرَين و/ سَييةم

بةشَيوةيةكي رةمسي , يان ئةوةي ئَيستاش كة دادةنرَين تةاني نيينة, يان حةوت ساَلة, خةَلكانَيك هةن هةش  ساَلة
ئةو حينايانة بكرَينة , ثَيم واية غةدرة ئةوة هةوَ  بارَي  لةطةَ  وةزارةتي ناوخؤ, حقووديان نيية لة تةدااودي

بَلَين بَرؤنة , نهةروا بةرةاَل نةكرَي, ثاشي شةش حةوت ساَ , بؤ ئةوةي ئةوانيش مافيان نةخورَي  و, ثؤليسي رةمسي
 .ماَلي خؤتان

, باس دةكةن لةوةي بةغاا خةتري لةسةرةو, دةربارةي ئةناامي ثةرلةماني ئَيرةو بةغاا, سةرجنَيكم هةية/ ضوارةم
جةنابي لة , من ثرسيارَيك لة جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن دةكةم, ديارة لَيرة ئَينة هةموومان لة وةزاَيكي ئارام دة ين

دةَلَيني , مووضةمان زياد بكرَي , ماناي ئَينةش داواي زيادي مووضةمان نةكردووة, يان لة هةرَيم, ووبةغاا بريناار ب
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ئةوةش بؤ ئةناامي , ي حيسابَيكي بؤ دةكرَي , ئةناامي ثةرلةماني كوردستان وةكو ئةناامي ثةرلةماني بةغاا
, ضؤن واجيبنان لةسةرة, يان باسي بكةين, ئةوة شتَيكي طوناه بَي , ثَيم وانيية, ثةرلةماني كوردستان بكرَي 

بةتايبةتي , زؤربةي خاَلةكاني تريش برادةران باسيان كرد, ئةطةر داوا بكةين شتَيكي خراث نيية, حقووديشنان هةية
 .زؤر سوثاس, كة باسي كرد, من لةطةَ  رةئيةكةي حمةمةد ئةدةد ساَلحم لةسةر هةناَيك خاَ 

 : معروف مصطفىبةَرَي  جع ر 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  َي بةَر

بةتايبةتي ليذنةي بةدوا داضووني مةسائيلي , ئةو ليذنانةي, يةكَيك لةو خااَلنة داوا دةكةم, منيش ضةنا خاَلَيكم هةية
حكومةتةكة , ئةو ثَيشنيارة بة نةزةري ئيعتبار وةربطريَي  و, لةكاتي ليذنةكاناا هةر ثَيشينارَيكيان هةبوو, كةركووك

لةبةر , ضونكة ئَينة لة كاتي خؤي زةرةرَيكي طةورةمان كرد, بؤ ئةوةي بتوانن جَي بةجَيي بكةن, ولَيي بةرثرس بن 
 .بؤ ئةوةي بتوانني موشكيلةي ئاوارةكان ضارةسةر بكةين, ئةوةي نةمانتواني دةانَيكي باشي كةركووكيةكان بكةين

هةر , كةمسان سايةدي سةيارةكاني خؤمان نني, ئَينة هةموو ئةنااماني بةَرَي ي ثةرلةمانني, ثَيشنيارَيكي ترم هةية
من داوا , زؤربةي سةيارةكامنان دةضَيتة دةرةوةي ثةرلةمان, كاتَيك كة دَيينة ناو ثةرلةمان, يةكَي سايةدَيكنان لةطةَلة

رانة بؤ ئةوةي كة ئةو سةيا, دةكةم اارزَيكي بةدووةترت هةبَي  لةو مةسافةي سةيارةكاني ئَينة بؤ بينايةي ثةرلةمان
ئَينة , لةكاتي هاتنة  وورةوة جارَيكي ديكة فرسةتَيك بؤي دروس  نةبَي , دةضنة دةرةوة خةَلك ئيستغال  نةكةن و

 .زةرةري طةورةي لَي بكةين
ئَينة كة تؤزَيك باسي , كة اةرزي جةنابتان بكةم, من منوونةيةكم لةال هةية, ئةوةية مةسةلةي مووضة, خاَلَيكي ترم
ئَينة وةكو حكومةتي هةرَيني كوردستان , بةاَلم مةسةلة اليةنة مادديةكة نيية, شةرمةوة باسي دةكةين بة, ثارة دةكرَي 

, بةثَيي دانوني حكومةتي اَيرادي, بة دةنااةتي من زةرةرَيكي سياسينان كرد, لةسةر ئةو شةرمة زةرةرمان كرد
, نقامي حكومةتةكان هةموويان دةرةجة خاصة بووندةوَلةتي اَيرادي لة دامةزرانانيةوة تا ئَيستا مودير ناحيةو دائي

بةبَي , ئةو ثلةيةيان لَي سةناراوة, وةزارةتي دارايي هةردووال, ليذنةي دارايي ئَينة, كاتَيك كة مووضة لَيرة تةحايا كرا
يية بة ئةمة زةرةرَيكي سياس, هةموو مودير ناحيةكان و دائينيقامةكان دةرةجة خاصةيان لَي سةناراوة, ئةوةي ب انن

كة , ئَيستا بضَيتة ثةرلةماني كوردستاني ئَينة بةو ضاوة سةير بكةين, نةك زةرةرَيكي مادديية, دةنااةتي من
نابَي  ئَينة بة , ديسان ئةوة زةرةرَيكي سياسيية, جياوازَيكنان لةطةَ  ثةرلةماني اَيراداا هةية مةخسةدم بةغااية

لَيرةش , ة تةحايا كرا لة بةغاا تةحايا كرا بة هةموو شتةكانييةوةئةو مووض, ضاوَيكي كةمرت لةوان سةير بكرَيني
, ئَيستا ئَينة لة رووي حكومةتةوة زةرةري سياسينان لةسةر كردووة, ئةوة شتَيكي ديكةية, ضةنا نادرَي , ضةنا دةدرَي 

 .كي ثةرلةمانيش دةكةينزةرةرَي, من دَلنيام ئةطةر ئَينة ملكةضي ئةو بَريارةي اَيرا  بني بةناوي ختورة و ئةوانةوة
, ئةو برادةرانةي كاتي خؤي راستةوخؤي كؤبوونةوةكان ثةخش دةكرا, مةسةلةيةكي تر ئةوةية زؤر رةخنةمان لَيطريا

خةَلك , ديار بوو ئةو كةموكوَريانة بةبَي كؤنرتؤ  ضووة لةناو جةماوةرةوة, ئَينة زؤر باسي كةموكوَري ناوخؤمان كرد
لةبةر , تةسةور ناكات ئَينة لَيرة باسي ثارةو حيناية و ثرسطةو ئةوانة دةكةين, ورة دةزانَي هةيبةتي ئَيرة زؤر بة طة

بؤ ئةوة بَي  خةَلك ئاطاي لة دسةكامنان , ئةوة داوا دةكةم هةر كاتَيك ئةو باسانة هةبوو جةلسةكة با داخراو بَي 
 .زؤرسوثاس, نةبَي 

 :فتاح اباا  نقشبناي بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, وةكو ثةرلةمانَيكي كوردستاني ئيسالمي, ثَيم واية ئَينة وةكو ثةرلةماني كوردستان, من دةمةوَي  ئةوةتان اةرز بكةم
مةبةستم لة , يةاين طةَرانَيك بةناو ثةرلةماناا بكرَي , ثَيم خؤشة جةنابتان وةكو دةستةي سةرؤكايةتي ناوة ناوة

من بةر لة ئَيستا ضووم ويستم ئاوَيك خبؤمةوة لةبةر , نة كافتريياَيكنان هةية لَيرةضونكة ئَي,  وورةكان و هةتا كؤتايي
هةم وةكو ئةوانةي لةسةر كافيرتيايةكةن , جا تكام واية بةتايبةتي ئةو كافيرتياية, بؤني ناخؤش نةمتواني بضنة  وورَي

بؤ ئةوةي بؤنة ناخؤشةكة , ي كةمي نوَيذةكان بكةنبةاَلم بةال, ثياوي تؤزَيك رَيكوثَيك و ئةهلي ناَلَيم ئةهلي م طةوت بن
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جةنابيشتان , ثةرلةماني ئيسالمني, بةحةديقةت ئَينة ثةرلةماني كوردستانني, ضونكة وةكو اةرزتان دةكةم, نةبَي 
 .حةز دةكةم ئةوة زؤر ئيهتينامي ثَي بارَي , واب امن زياتر لةو بارة شارةزان

سَي ثاسةوان دابني , باسي ثاسةوانان كرا, ل بؤ ئةناامي ثةرلةمان بة طش هةناَي رةضاو كردني مةسائي/ دووةمني
يةاين حقوودي , وةكو كاك شَيخةَلاَل باسي كرد, دووةمني, ئةوة يةك,  من ثَيم واية كةمة, كراوة بؤ ئةناامي ثةرلةمان

ئةطةر بكرَي  , تان باستان دةكردئةو ثةخشةي كة جةنابيش/ سَييةم, بؤ دوا رؤ  نةَلَين بَرؤ ماَلي خؤت, دابني بكرَي 
يان , لةطةَ  دةرةوة شتَيكي زؤر ضاكة, دةنااةتَيك بة خةَلكةكة و بة ئَينةش دةدات, شتة باشةكانيش بطوازرَينةوة

راستة منيش لةطةَ  , بضَيتة دائرية حكومي بؤ داواكاري, جةنابتان فةرمووتان هيض ئةناامَيكي ثةرلةمان بؤي نيية
با نةيكةم و حةديشم , كة ثارضة زةويةكم بااتَي, ضنة دةوائريي حكومي داوايةك لة حكومةت بكةمئةطةر ب, ئةوةدام

ضونكة بة حةديقةت , دةبَي  داوا بكةم, بؤ خةَلكةكةم, بؤ واَلتةكةم, بةاَلم هةناَي ثَيويستيات هةية, نيية داوا بكةم
, نوَينةري اةشريةت و واَلتَيكني, نوَينةري خةَلكَيكني بةاَلم, ئَينة هةر هةموومان با لةسةر ليستَيك لة ليستةكان بني

, داوام لَي دةكات, مومكينة رؤ انة دةيان خةَلك طلةييم لَي دةكات, بةتايبةتي من خؤم نوَينةري خةَلكَيكم وةكو اةشاير
يان , مت بؤ نةكراوةيان م طةو, يان فاَلن مةشروام هةية, دةَلَي  فالن ئيشم هةية, سةردامن دةكات, كاغةزم بؤ دةنووسَي

من ثرسيارَيك دةكةم حة  ضيية بؤ ئةو جؤرة مةسةالنة؟ ئَينة دةتوانني راستةوخؤ وةكو ئةناامي , دوتاخبانةم نيية
يان لة حكومةت تؤزَيك رَي مان لَي , ئةو ثَيشنيارةمان بؤ داوا بكةن, ثةرلةمان داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين

 .ئةو داواية بؤ ثَيااويس  ميللةت بةرز بكةينةوة, داوا بكةين بؤ مةساَلحي ميللةتةكة, بارَي بطريَي  و حورمةمتان ثَي 
ئةو خوشكة ثَيم واية باسي تريؤري , ئةويش تريؤر, هةرضةناة مومكينة داخيلي مةوزوع نةبَي , خاَلَيكي تر باس كرا

ؤ حيسابَيك بؤ مةسةلةي ئةمنيةت و تريؤر لةو كة ئةمَر, من ثَيم واية ئةمَرؤ ئَينة زةرووريرتين ش  ئةوةية, كرد
, كة لة ئَينة و كورد و ئةخالدي كورد نةدةوةشايةوة, ضونكة ئَينة ديتنان تووشي واديعَيكي وا بووين, كوردستانة بكرَي 

ؤن ايالج ض, تاكو تايةكة زياتر دامان نةطرَي , با بةَرَيك خبؤماناا باةين, كةواتة ثَيويستة بةر لةوةي تامان لَي بَي 
دةكرَي ؟ دةرماني ئةو ايللةتة ضيية؟ من ثَيم باش بوو سةرؤكايةتي ثةرلةمان ليذنةيةكي شارةزاي ثسثؤَر لة ناحيةي 

بةَلكو , دانيشتنَيك بكات بؤ ئةوةي دانيشة لةطةَ  جيهةتي موختةس بةناحيةي ئةمنيةوة بكرَي , ئةمين دروس  بكات
ئةوةشم زؤر ثَي ناخؤشة كة , حاشا دوورة لة ئيسالم, ة بةناوي ئيسالمةوة دةكرَي ك, بتوانرَي  ثَيش لةو تريؤرة بطريَي 
ئيسالم دينَيكي سةالمةتة لة هةموو طة  و , ضونكة وشةي ئيسالم يةاين سةالمةت, زؤر جار دةطةَرَيتةوة سةر ئيسالم

ة تةانةش لة ديين ئيسالمي نةدةن كة دوورمان خستةو, كةواتة ئَينة دةمانةوَي  تريؤر لة دين دوور خبةينةوة, هؤزَيك
ئةو كةسةي كة دةتل دةكات لة , دةتعةن حةرامة بيكات, ضونكة ئيسالم تريؤر ناكات, زؤر لَيك دوورن, بةناوي تريؤر

لةو كاتةي , ئةطينا ئيناني لَي سةلب دةبَي , ثَيي بَلَين بَرؤ فالن بكو ة, كة ئةمري ثَي دةكرَي , حااَلتي ئيستيسنا نةبَي 
كةواتة ئةو برا , كة ئيناني لَي سةلب بوو بة موسَلنان نا مَيردرَي  كة دةتل دةكات, ايةك كة دةتل دةكاتكابر

كةواتة لةو , ضؤن دةضَي  خةَلك ثارضة ثارضة و لةت لةت دةكات, موسَلنانةي ئَينة جيهاد بكات لة ثَيناوي خوا
ئَينة تا ئَيستا زؤر لؤمةي , ام وةربطَيرَي  لة ناو كوردستانيةاين تؤزَيك بة ئيهتين, مةوزواة من داوام واية و تكام واية

تكام , بةاَلم ديارة ئةو تةنسيقةي سةروو و خواروو و داخيلي وةسةت يةكرتي دةطرَيتةوة, برادةراني خوارةوةمان دةكرد
ك شَيخةَلاَل ناحيةي ئةمين بؤي وةكو كا, ثَيشي ئةو مةسائيالنة بطريَي , واية مشورَيك بؤ ئةو مةوزواة بكرَي 

كة , كَي بوو؟ تريؤر بوو, يان لة كوَي بريناار بووي لة هةولَير, فةرمووي جةناب  لة كوَي بريناار بووي لة كوردستان
جا من , دةبَي  بةرةو كةمرت بَروات, هةتا ئةمَرؤ رؤ او رؤ  نابَي  زياد بَي , ثَيشنان لَي بطرتاية ساَلَيك بةر لة ئةمَرؤ

بؤ ئةوةي , ليذنةيةكي شارةزا بَي  لة ناحيةي ئةمين, ةية ئيختيار بكرَي  لةناو ثةرلةمانااثَيم واية ئةو ليذن
 .دةستوورَيك بؤ ئةو مةوزواة دابنرَي  شتَيكي ضاكة

ئةويش ثةساثؤرتة واب امن هةموو ئةنااماني ثةرلةمان لة هةموو دنيا ثةساثؤرتي , خاَلَيكي تر هةية اةرزتان بكةم
لَينان دةثرسن كاكة بؤ كوَي , ثَيي بَيينة  وورَي, ضةناة ئَينة تاكو ئَيستا هةويةكةمان نييةهةر, ديبلؤماسي هةية

بة ي ئيسثاتة؟ من نازامن بة ي ئةناام , كاكة من ئةناامي ثةرلةمامن, تؤ ضي لة ثةرلةمان, بؤ ثةرلةمان دةَرؤين, دةَرؤي
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كة هةموو ئةناامَيكي , ارَيكة داوا لة بةَرَي تان دةكةمثَيم واية ئةوة ثَيشني, بةاَلم هةويةكةش دةكرَي , ثةرلةمامن
 .لةطةَ  رَي  و سوثامساا, ثةرلةمان لة هةموو دنيا ثةساثؤَرتَيكي ديبلؤماسي هةية

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .كاك زانا فةرموو, زؤر سوثاس

 (:زانا) خضردادر سعيا  بةَرَي 
 .بسم ا  الردن الرحيم

 .ومةنسةرؤكي ئةجن بةَرَي 
 :ئةويش, ضةنا خاَلَيك هةي جةمااةت باسيان نةكردووة

, ليذنةكان ثَيويستيان بة كؤمثيؤتةري تايبةت هةية بؤ  وورةكاني خؤيان بة فةرمانبةرةوة -0
لة ليذنةكاني تريش ثَيم واية ئةو مةسةلةيان , ئيشكالَيكي طةورة لة ليذنةي ياسايي ئَينة هةمانة

وةكو ثَيويس  ناتوانن ئيش و كاري ليذنةكان , الي فةرمانبةرةكانكؤمثيؤتةرةكاني ئَيرة لة, هةية
ئةطةر خةتي , ئةطةر بؤ هةر ليذنةيةك فةرمانبةرو كؤمثيؤتةري تايبةتي دابني بكرَي , راثةَرَينن

 .زؤر زؤر باشرت دةبوو, ئةنرتنَيتيشي لةطةَ  بواية
هةوَ  باةين , خؤي هةبَي  ثةرلةمان ئةو هةيبةتةي, بؤ زياتر ثاراستين سةربةخؤيي ثةرلةمان -2

ثَيم واية هةر دوو سةرؤكيش سةرؤكي كؤمار و , خؤمان رزطار بكةين لة كاريطةري ح بي لةسةرمان
ئةوة , كة ئةركي خؤمان ببينني, ئَينةيان خستة بةردةم خةيارَيكي دورسةوة, سةرؤكي هةرَيم

ةر ئيش وكار و رةوتي كة كةمرت كاريطةريان هةبَي  لةس, هةناَيكي دةكةوَيتة سةر ح بةكان
كة دةبَي  , هةناَيكيشي دةطةَرَيتةوة سةر ئريادةي خؤمان, ضي ناكةن, ثةرلةمان ضي دةكةن و

كة ميللةتي كورد , لة ئةمَرؤوة بةو ئةركة طةورةية هةَلستني, ئريادةي خؤمان بةدووةت بكةين
 .ضاوةَرَينان لَي دةكاتن

ردستان هةر ئيستيناد دةكةينة سةر ثةيَرةوي ئَينة لة دةركردني ياسايةكان لة ثةرلةماني كو -3
هةتا ئَيستا , لةبةر ئةوةي ثرؤ ةي دةستووري هةرَيني كوردستان, ناوخؤي ئةجنومةني نيشتنانيي

ضونكة دةستووري , من ثَيم واية نةدسَيك هةية لة شةرايةتي ياساكاني ئَينة, يةكال نةكراوةتةوة
ثَيم باشة زوو , ي تَي دةضَي  ي مانعَيكي سياسي نييةئةطةر رَي, هةرَيني كوردستان تةواو نةكراوة

بؤ ئةوةي كة , ثرؤ ةي دةستووري هةرَيني كوردستان تةواو بكةين, خبرَيتة بةرنامةي كار
 .ياسايةكامنان دةردةكةين ئيستيناد بكةينة سةر ئةو ماددانةي لة دةستوور هةية

رة رَيكخستنةوةياا رةضاوي ثَيكهاتةي لة دووبا, دووبارة رَيكخستنةوةي ئياارةي ثةرلةمان كراوة -4
 .هةموو اليةنةكان و ليستةكان بةشااري ثَي بكةن و جَييان بكرَيتةوة, ثةرلةمانيش بكرَي 

هةناَيك لة , هةناَيك لة ئياارةي سلَيناني دةيكةن و, لة مةسةلةي ثاسةوانةكانيش من بيستوومة -5
, ئةطةر مووضة لة ئياارةي سلَيناني زياترة, ئةوةمشان بؤ يةكال بكرَيتةوة, ئياارةي هةولَير نايكةن

 .زؤر سوثاس, با ئةوانةي ئَينة لةوَي تةاينيان بكةين

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .فةرموو كاك خةليل

 :خليل ابراهيم حمنا بةَرَي 
 .بسم ا  الردن الرحيم

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
كة بةناة بة فةزا , اليةني سياسي هةية, ثةرلةمان زؤر اليةني هةية كارا كردني ئيش و كاري, ئةمة باسَيكي زؤر طرنطة

لة هةرَيم لةسةر ي ئةساسَيك دامةزراوة؟ ضةنا حوكني , ني امي سياسي لة واَلت, جؤري حوكنَراني, و مةناخي سياسي
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ي موسائةلة و ضةنا حكومةت بة مةسةووليةتي خؤي هةَلاةستَي  بةرامبةر بة هاوواَلتي؟ ضةنا مةباةئ, دانون هةية
موحاسةبة هةية؟ ضةنا هاوواَلتي وا دةزانَي  ئةمة حكومةتي ئةوة سيقةي ثَي دةكات؟ ضةنا بةشااريةكي موستةنري و 

ئةمة هةمووي ئيشَيكي طةورة و مةسةووليةتَيكة , يةاين هاوواَلتي اام لةطةَ  ئةو حكومةتة, مةسةوو  و بةرثرسيار
ئةمة يةكةم ئةناامي ثةرلةمان خودي خؤي , بؤ كارا كردني رؤَلي ثةرلةمان اليةني فةنيش هةية, لةسةر شاني ئَينة
ئامادة كاري باشي هةبَي  لة , بؤ ئةوةي ئيستيعاادات وةربطرَي , كة ئينسانَيكي كوا لةسةرخؤ بكات, طرنطرتين اونسورة

 .رَيكي ئةساسييةيةاين خؤي بؤ خؤي اونسو, كؤكردنةوةي مةالومات, ثةيوةناي بة هاوواَلتي, رووي سةدافة
دةبَيتة زياتر طةرم كردني ئيشي ثةرلةمان و رؤَلي , ئةوةش ااملَيكة, تةاةدودي فراكسيؤن لةناو ثةرلةمان/ دووةم

يةاين لة ئيشي ثةرلةمان و فةااليةتي , مةوزواي ليذنة اامودي فةدةريية, ثةرلةمان زياتر طةرم و طورتر دةبَي 
ئةمةش برادةران , تا حكومةتي شةراي دانةمةزرَي , وانَي  ئيشي خؤي بكاتنئةمةش بةَراس  ليذنة نات, ثةرلةمان

ئيعالمي , ئةسثةكةش هَيشتا نةهاتووة, تاوةكو ئيشةكاني ئَينة وةكو اةرةبانة لة ثَيش ئةسثة, زؤريان باسيان كرد
ئةانا  و نةشاتاتي  بةس دةناتَيكنان هةبَي  تةغتييةي, ثةرلةمان برادةران زؤر جار وا دةزانن ماناي ئةوة نيية

ئَينة دةناتَيكي ثةرلةمامنان هةبَي  بةردةوام لة موداوةالت و مونادةشاتي دةزايةي موهيم هي , ثةرلةمان بكةين
ئةفكار هةبَي  ثَيشي ثةرلةمان دابنيشَي  لةسةر هةر دةزيةك تةرح , هاوواَلتي و هي خةدةماتي خةَلك باس بكةين

لةو ئيعالمة كراوةية لةسةر هةموو هاوواَلتي باس بكرَي  , م بكرَية بؤ ثةرلةمانببَي  لةسةر جادة مةشرواَيك تةداي
لة هةموو , بتوانَي  بَريار لةسةر باات, يةاين زةمينة خؤش كردني ثةرلةمان, تا ببَيتة تةمهياَيك, و زةنطني بكرَي 

ئةمانة زؤر زؤر , ةي مةكتةبةوةحا, وةحاةي ديراسات و حبوس, وةحاةي مةالومات و, ثةرلةمانةكان وةحاات هةية
ئَينة زؤر تةئكيا , يةاين لة ثةرلةمانةكاناا بة هةزاران باحيس و موفةكري لَيي ئيش دةكةن, ش  طرنط و موهينن
ضةنا موفةكريَيك و باحيسَيك , مةركةزي ديراسات و حبوس هةبَي , بةَلكو مةالومات لَيرة هةبَي , لةسةر ئةوة دةكةين

يةاين هةموو اليةنةكان ديراسة , هةر دةزيةك تةرح بكرَي , فاي ثةرلةمان بكات بة مةالوماتتا رة, تةاني بكرَين
, ئةمة بؤ ثةرلةمان خؤي وةحاةي ديراسات, نةك ئيكتي ا بة ليذنةي ثةرلةمان بكرَي , بكرَين و تةدايم بكرَي 

 .ئةمة زؤر زؤر ثَيويستة, مةكتةبةيةكي زةنطني, بةنكي مةالومات, وةحاةي حبوس
, يةاين ئةمة شتَيكي موهينة, تةئكيا لةسةر ئةو خاَلةش دةكةم ثةيوةناي ثةرلةمان بة هاوواَلتي لة رَيطاي ئؤفيسةكان

, ثةيوةناياار بَي  لةطةَ  خةَلك ئةمة شتَيكي باشة, خودي ثةرلةمان و مةوديعي ثةرلةمان هةبَي  و, ئنَيلي ثةرلةمان
زؤر , اةرةبي هةية, ئةوروثي هةية, يتيحادي ثةرلةماني ئةفريقي هةيةئ, ئيتحاداتي ثةرلةمانات زؤر هةنة لة دوة 

 .زؤر سوثاس, ئَينة موحاوةلة بكةين ببينة ئةناامَيك لة ئيتيحاداتي ثةرلةمان, ئيتيحادات هةنة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو كاك حمةمةد ماوةتي
 :حمنا رشيا ماوةتي بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

فةاا  كردني , منيش هةر تةئكياي لةسةر دةكةمةوة, بةاَلم تةئكيا لةسةر شتَيك كراوةو, ي زؤري شتةكان طوترابةش
ئةوة ئةساسَيكة بؤ فةاا  كردني , يان بة تةشكيل كردني حكومةتَيكي يةكطرتوو, بة دروس  كردني, ئةم ثةرلةمانة

رَيطةي ليذنةكانةوة ايالدةي بة تةشكيل داني ئةو  بةتايبةتي لة, ضونكة بةشي زؤري ئيشةكاني ئَينة, ثةرلةمان
 .من دةَلَيم حكومةت, من ناَلَيم ئةو دوو ئياارة, حكومةتةوة هةية

ريةاسةي ثةرلةمان بةرثرسة لةوةي كةوا هةوَ  باات بة ضاكي , ثةيوةناي بة ريةاسةي ثةرلةمانةوة هةية/ دووةم
دياري , دووةمينيان, نيشة لةطةَ  هةموو ليذنةيةك لةو ليذنانةئةويش بةالي كةمي يةكةم دا, ليذنةكان تةفعيل بكات

, ثياضوونةكيش بة ثةيَرةوي ناوخؤي ثةرلةمان, بةدوا داضووني كارةكانيان, سَييةم, كردني مةهام و ئيش و كاريان
ئةوانةي هيض , ضونكة بةَراس  سةاَلحياتيان زؤري كاريان بة دوو سَي وشةي بَراوةتةوة, بةتايبةتي مةسةلةي ليذنةكان
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دوايي ئيل ام كردني ئةنااماني ليذنةكان لةناو , وا نازانن كة بتوانن ئينسان فةاا  بكات, وا نازانن كة ئيكتي ا بكةن
 .بةردةوام بوونيان لة كارةكانيان و ثةيوةناي كردنيان, ثةرلةماناا بة جةلسةكانيانةوةو

تا بتوانَي  ئاسانرت , ناام ثةرلةمان بكرَي  بة رَيطةي ترةوةلةجياتي ئةوة خ مةتَيك بة ئة, با دووري مانيع نةبَي 
 .كارةكان بكات

, كة ئيشارةتيان ثَي باات, ياخود كردنةوةي ساياَيك, باسي سناوودَيك بؤ سكااَل نامة لةنَيوان هاوواَلتيان و ثةرلةمان
تا خةَلك ثةيوةنايان , و كردنةوةيداوا كردن و باَل, ياخود تةفعيل كردني نووسينطةي ثةرلةمان لة شوَينةكاني تر و

, بةَراس  ئةوانة هةمووي ايالدةي بة ريةاسةي ثةرلةمانةوة هةية, ثَيوة بكات داخوازيةكاني خؤيان ثَي بطةيةنَي 
دوايي دابني , ئينجا ئةناامان, جارَيكي تريش دةَلَيم دةبَي  ئةوان زياتر هةوَ  باةن ئةم ثةرلةمانة فةاا  تر بكةن

, هةموو ليذنةيةك بة تةنها ثَيااويستيةكي زؤري مةكتةبي و ئيااري و سياسي هةية, اويس  كاري ليذنةكانكردني ثَيا
 .لةطةَ  رَي ماا, كة تاوةكو هةَلسن بة كارةكانيان و ئيشيان بؤ بكرَي , هةتا هةناَيكيان ثَيويستيان بة سةيارات هةية

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو كاك اومسان
 :ادا دا امني عثمان  بةَرَي
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

بةناوي , ئايا كة سةرؤكي ثةرلةمان كردنةوةي جةلسةيةكي ثةرلةمان دةكات, سةرةتا بة ثرسيارَيك دةس  ثَي دةكةم
ئايا شةايب , لة تةرجوومة بيستم شةابة, دوايي بةناوي طةلةوة, خواي طةورةو بةخشناةو ميهرةبان دةس  ثَي دةكات

ئايا بة طةلي كوردستانةوة بَي  باشرت نيية؟ ئةوة ثرسيار و , ئةطةر شةايب كوردستان بَي , ردستان  مةبةستةكو
 .موالحةزةَيكة

كة بةثَيي دةراري ثةرلةمان و دانونيش ئةاال , تةبعةن ئةناامي ثةرلةمان مةهامَيكي طةورةو تارخيي لة ئةستؤداية
ةرلةمان وةختَيك دةتوانَي  مومارةسةي كاري خؤي بكات و تةفعيل ببَي  و ئةناام ث, سوَلتةي تةشريعيية لة واَلتاا

كةوا ئةو ئةناام ثةرلةمانة مواانات و دةرد و طرفتةكاني ئةو , جةماوةريش ئومَيا و ئاواتي خؤي ثَي ببةستَيتةوة
يان مودير , ئينقامَيكدةنطي ناطاتة دا, كة جاري وا هةية كةسَيك زؤر مةزَلوم و زؤرلَيكراوة, خةَلكة رةش و رووتة

ضؤن ئةو ثةيوةنايية رَيك خبرَي ؟ برادةران باسيان كرد بة طش  رَيكخستين , يان طوَيي لَي ناطريَي , ناحيةيةك
بةاَلم ثَيم باشة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان , ثةيوةناي جةماوةر لة رَيطةي ئةناام ثةرلةمانةوة بة ثةرلةمان

كة ئةناام ثةرلةمان لة شوَينةكةي خؤي , ثَينج دةديقةش بَي  ضةنا خاَلَيكنان ثَي بَلَي  ئةطةر بة, بةَراس  هةر جارَي
 ي بكات و ضي بكات؟ 

, بؤ ئيشي شةخسي خؤي, كة ئةناام ثةرلةمان ئيتيساَ  بة سوَلتةي تةن ي ي نةكات, رَينناييتان كردين/ خاَلي دووةم
بةَلكو لة رَيطةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة ئيشةكاني بؤ , جنَي ضونكة لةطةَ  شةخسيةتي ئةناام ثةرلةمان دةشَي نةطو

ئةناام ثةرلةمانيش وةكو هةر هاوواَلتيةكي , لَيرةدا حاَلةتَيكي نةفسي بؤ ئةناام ثةرلةمان دةشَي دروس  ببَي , بكرَي 
هةم ئةناام ثةرلةمان  بةَراس , كةي يةتي ئةو ئيتيساَ  و ثةيوةناي كردنة, ديارة ئيش و كاري تايبةتي دةبَي , ترة

بؤ ئةوةي طرف  لةنَيوانيان دروس  نةبَي  و لة شةخسيةتي ئةناام ثةرلةمان , هةم سوَلتةي تةن ي يش ب انَي , ب انَي 
 .كةم نةبَيتةوة
, برادةران لة سلَيناني باسي دةكةن, بةتايبةتي نووسينطةي ثةرلةمان هةية, وا دةبيستم لة موحافةزةكان, خاَلَيكي ديكة

تةبعةن دةاَلدزَي و رانية دوورة لة , لة دةاَلدزَيش خوشكة سارا لةوَي دادةنيشَي , سةلةن من لة رانية دادةنيشممة
ئايا , يةاين ي بكةين, ئةو فةترةي لة ثةرلةمان نني و جةلسةمان نيية, هةم لة هةولَير, هةم لة سلَيناني و, يةكرتي

لة نووسينطة ,  يان كةي يةتي برادةران لة سلَينانيةوة, ثةرلةمان بكةينتةنها لة رؤ اني جةلسةي ثةرلةمان ئيتيساَ  بة 
هةواَ  و ئةخبار و , مةسةلةن رؤ انة لة نووسينطة يةكرت دةبينن, نازامن لة دهؤكيش ضؤنة يةكرت دةبينن, و شوَينةكان
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بؤ ئةوةي دانةبَرَيني , رتيب بكرَي  ضؤن ئاليةتَيك تة, ئةو حاَلةتة بةَراس  بؤ دةالدزَي و رانية نازامن, شتةكان دةبيسة
 .هةم لة ثةرلةمان, هةم لة جةماوةر و

بة ئيعتيباري ئةوةي ئيختيصاصم لة , بؤ خؤي النَيكة, ديارة تةرجوومة زؤر طرنطة, خوَينانةوةي ياساكان بة كوردي
, و و شرييين كوردي طرنطرتةخوَينانةوةكةشي بة زمانَيكي ثارا, بةاَلم وةك تةرجوومةكة زؤر طرنطة, زماني كوردي هةية

بةَراس  من لة ليذنةي ثةروةردة و خوَيناني بااَلم ثَيم خؤشة هةر لة ح وري , بةنيسبةت ليذنةكانةوة باسيان كرد
كة جةلةساتي بةردةوامة غييابيش , جةنابتان دةس  خؤشي لة سةرؤكايةتي ليذنةي ثةروةردة و خوَيناني بااَل بكةم

ئةويش ئيجازةي وةرطرتووة كة جةنابي كاك , تةنيا يةك كةس نةبَي  نةهاتووة, كةسني( 09) ئَينة لةو ليذنةية, نيية
 .باديةكةي تر بة جادي دةس  خؤشيان لَي دةكةم و سوثاسيشيان دةكةم, غةفورة

 بةَراس  دوو ثاسةوان زؤر, تةبعةن سايةدَيك و دوو ثاسةوان دياري كراوة بؤ ئةناام ثةرلةمان, بةنيسبةت ثاسةوان
 .كةمة و زؤر سوثاستان دةكةم و دةستتان خؤش بَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
من , ئيال بة رَيطةي ئَينة, موَراجةاةتي حكومةت نةكةن, من كة طومت ثةيوةناي بة منةوة هةية, زؤر سوثاس

من , كان و ش  ترهةموو ئينسانَيك موَراجةاةتي تةبيعي خؤي دةكات لة دائرية, مةخسةدم موَراجةاةتي تةبيعي نيية
يةاين منااَلَيكي , دةبو  كردني فةوديية, داواكاري زةويية, تةبيعي نني, مةخسةدم ئةو داواكاريانةي كة نا ياسايني

وةكو ئةناامي , لةبةرضي, يان دةضَيتة الي وةزير, هةية دةرةجةي كةمة دةضَية الي سةرؤكي زانكؤ داواي لَي دةكات
, كة ضووي داواكاريةكي تايبةتي بؤ كرا حاشةكي ئَيوة, نةكان ضاودَيري حكومةت دةكاتليذ, ثةرلةمان لة ليذنةكاناا

من خؤم لةطةَ  , يان با خؤم منوونة بَينم, ضاودَيرييةكةت دووةتي نابَي , يةاين طومان دةكرَي  لةسةر ضاودَيرييةكةت
سبةييَن ضاودَيري جاميعةكةي , لة ياساسةرؤكي زانكؤيةك يةكَيكي بؤ دةبو  كردم بة شَيوةيةكي ئيستيسنائي و دوور 

لةوانةية بة تةبيعةتي ئينسان , يان رةخنةيةكي توناي هةبَية بينووسم, ثَيم شةرمة ئةطةر طلةييةكي هةبَي , دةكةم
ئةو نةواة داواكاريية كة نةكرَي  دووةتي ئةناامي , بؤية ئةو نةواة داواكاريية نةكرَي , واية رةضاوي ئةوة دةكةن

, ئةو وةخ  زمان  درَيذتر دةبَي , كة دةَلَين موحارةبةي فةساد, مةودي ي بةهَي تر دةبَي , بةدووةترت دةبَي  ثةرلةمان
بؤ , سبةييَن ئةطةر ئَينة موحاسةبةي حكومةمتان كرد, ئةي بؤ خؤتان ناَلَين, ئةي ثةرلةمان, كةسَيك ناَلَي  ئةي ئَيوة

دةَلَي  سةد و ئةوةناة , يةكسةر مةلةفةكة دةردةهَينَي , ة بةبَي ياسامنوونة طومتان ئةوةناة زةويةتان دابةش كردوو
, بةاَلم ئةطةر رَينناييةك هةبَية, ئةوة بَي دةنط دةبني و تةواو, ئةناامي ثةرلةمان زةويتان وةرطرتووة بَي رَيننايي

, وةريبطرَية تةبيعي دةبَي  ئةويش, بةثَيي رَيننايي ئةناامي ثةرلةمانيش حةدي خؤيةتي بةو ئينتيازاتانةي كة هةية
, دةوائريت هةية, ئةطةر نا ضؤن دةتوامن بَلَيم موَراجةاةتي خؤت مةكة, جا لةبةر ئةوةية خؤ الدان مةخسةدم ئةوةية

خؤ , ئةنواع ش  هةية, سةفةرَيك دةكةي ثةساثؤرةت دةردةهَيين, خانوو دةكةي ئيجازةي بينا دةردةهَيين, تاثؤت هةية
كةس دسةي ( 07)ئَينة بؤ مةالوماتان جارَي تا ئَيستا , دانةنراوة لةناو شووشةيةك دابنرَي ئةناامي ثةرلةمان 

, ئينجا لةبةر ئةوة دة دةديقةي ديكة دسة دةكةين و سةاات سَي دانيشتنةكة تةواو دةكةين, كةس ماوة( 36), كردووة
 .فةرموو شةمسة خان, ي نةكةينةوةئةو دسانةي كة كرا دووبارة, بةاَلم تكام واية سبةييَن كة جةلسة دةكةين

 :بةَرَي  مشسة سعيا حمنود
 .بسم ا  احلنن الرحيم

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, ثَيم باشة كة ثَيش وةخ  بةرنامةي كار دابةش بكرَي , ياخود ئيش و كارةكاني ثةرلةمان, بؤ كاراتر كردني ثةرلةمان
هةر ئةو , كة ئيعالن دةكرَي  كاتي دانيشتنةكان, راطةياناناا ئةطةر بكرَي  لة ثةخشةكاني, خاَلةكان لةسةر ضني

كة دانيشتنةكاني , ضاكرتةو شةفافرتة بؤ ناو خةَلكيش, خااَلنةش كة بةرنامةي كار باسيان دةكات لةوَيش باس بكرَي 
 .ئةوة خاَلَيك, ثةرلةمان باس لة ضي دةكرَي 
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ثَيم باشة دةنطي , لةاليةن سكرتَيرةوة ضاكرتة خبرَيتة دةنطاانةوة ثَيشنيارةكان دواي نووسينةوة, خاَلَيكي تريشم ئةوةية
ئةو ثةرلةمانتارة , بؤ ئةوةي ئةو كةسة, بؤ ئةو ثَيشنيارانة هةناَيكي راستةوخؤ يةكسةر وةاَلم نةدرَيتةوة, لةسةر بارَي 

 .ةكة خبرَيتة دةنطاانةو, خؤي ضاكرتة بةالمةوة, هةس  بكات طرنطي بة ثَيشنيارةكةي دراوة
بؤ ئةوةي باشرت , ئةوانيش هةر بةرنامةي كاري خؤيان هةبَي , ليذنةكان بؤ تةفعيل بووني خؤيان, خاَلَيكي تر ئةوةية

ياخود بة سةرؤكي , ثابةنا بوونيش بة بَرياري ليذنةكةوة, حاَلةتةكة موفاجيئ نةبَي  و, تاو و تؤي مةسةلةكان بكةن
كة , داكؤكي كردني مايف ئافرةت ثَيشرت طومتان ئَينة دسةي لةسةر دةكةينبؤ منوونة ئةمَرؤ ة لة ليذنةي , ليذنةكةوة

بةاَلم نازامن بةبَي ئةوةي سةرؤكي ليذنةكةش ئاطاداري , ئينجا ئامادةي بن, نوَينةري رَيكخراوةكان دسةي لةسةر بكةن
ان هةر ئةويش ئاما ةي ثَي كة بةَرَي  جَيطري سةرؤكي ثةرلةم, سةرداني ئةو رَيكخراوانة بَي  بةناوةناي هاوبةشةوة

حاَلةتةكة بة , ضونكة شتةكة زؤر موفاجيئ بوو لةاليةن سةرؤكي ليذنةوة نةبوو, كة كؤمةَ  نوَينةري نةهاتووة, كرد
لةبةر ئةوةي ئةو , بةخؤتان دةزانن ئَينةش جةماوةري بةرضاوي ئافرةتاني خؤمان هةية, تاك رةوي من تَيطةيشتم

باشرتة كة , شتانةي لة ليذنةكة باس دةكرَي  تةمسيلي حةديقي توَيذي ئافرةتان بكةينيان ئةو , بةناة دةستووريةي
 .ئةو شتانةش لة سةرؤكي ليذنةكةوة داببةزَينَي  باشرتة, هةموو رَيكخراوةكان ئامادةييان هةبَي  و

كة ئةوة تةرتيباتي بؤ , بةنيسبةت ئافرةتانيشةوة, بةَراس  مانةوةي ئةوانةي لة دةرةوةي شارن, خاَلَيكي تر ئةوةية
 .ئةمَرؤ ئةوة كَيشةي ئَينةية, ئاسان كاري بؤ بكرَي , بكرَي 

بةَراس  ئَينة هةر , بؤ ئةوةي كاريان دورس نةبَي , بؤ ثةرلةمانتاران, ئاسان كاري بكرَي , خاَلَيكي ترم ئةوةية
, لةوَي ئاسيامان هةبَي , سانايةكنان هةبَي , كؤَرةكَيكنان هةبَي , هةموومان دةبَي  ضةنا هَيَلَيكي تةلةفؤنامتان هةبَي 

بةاَلم ئاليةتَيك دابنرَي  بؤ , يةاين ئةو شتانة من باسي ئةوة ناكةم يةكطرتنةوةي ئياارة راستة وةخ  دةوَي  بؤ خؤي
سةرمان لَي كة خؤمشان , ياخود ئةوةناة هَيَلنان نةبَي , بؤ ئةوةي ئَينة ئةوةناة سيم كارمتان نةبَي , ئاسانكاري ئةوانة

 .تَيك بضَي 
كة دةزانَي  دةوامةكةي لةطةَ  , ئَيستا يةكَيكيان من بؤ خؤمم سَي سائيقم بانط كردووة, خاَلَيكي تر مةسةلةي سائيق

تاكو ئةو ثَينج , يان بؤ ضوار ساَلة نايكات ئيشةكةي خؤي بة باشرت دةزانَي , ئيرت بؤ شةش مانطة, دةوامي ثةرلةمانااية
لةبةر ئةوة خؤزطة , ياخود بةو فةترة كةمة تةايين تَياا نةبَي , ي من بةو مةااشة كةمة مبَينَيتةوةشةش مانطةي لةال

 .بةو مةوزواةي سايق و ئةوانة بضنةوة
روويةكي بةرزيان هةية لة رووي كؤمةاَليةتي و , ياخود ثةرلةمانتاران ئاستَيكي بةرزيان هةية, ثةرلةمان, خاَلَيكي تريش
بؤ , بةاَلم بةو ضاوة بةَرَي ةوة كة سةيري ثةرلةمانتاران دةكرَي , ن وةكو ئةو براية ناَلَيم وةكو اةشايريم, لةناو خةَلكاا

يان فالنة , يان فالنة زةويم بؤ ضارةسةر بكة, خؤي كؤمةَلَيك كةس رؤ انة تةكلي   لَي دةكات فالن ئيشم بؤ ئاسان بكة
تَيك باؤزرَيتةوة بؤ ئةوةي ئةو ثةرلةمانتارة لة سةاَلحيةتي ئيش و ئالية, ياخود تةاينامت بؤ بكة, تةرتيبامت بؤ بكة

 .ضؤن بتوانَي  مامةَلة لةطةَ  ئةو كؤمةَلة داواكاريانةي جةماوةردا بكات, كارةكاني خؤي دةرنةضَي 
د ليذنةي ياخو, بةَراس  كة بؤ ليذنةي مايف ئافرةت, خاَلَيكي تريش ثياضوونةوة بةسةر ثةيَرةوي ناوخؤي هةموار كراوة

ئةو كاتة دةتوانني صيغةيةك بؤ , يان طؤَرانكارييةك هةبَي , ئةطةر ثياداضوونةوةيةك, داكؤكي كردن صيغةيةك نيية
 .زؤر سوثاس, ئةوة دابنرَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَرَي  خاتوو سةبَرية فةرموو, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  صربية غ ار امني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يةكَيك لةوانة يةاين بةَراس  من , بةاَلم بؤ طرنطي ضةنا خاَلَيك دووبارة دةكةمةوة, ؤربةي زؤري لة خاَلةكان طوترانز
وةك ثةرلةمانتارَيك ثَيم سةيرة كاري سةرةكي ثةرلةمان فشار دروس  كردنة رؤَلي كارا بينيني  لة يةكطرتنةوةي ئةم 

ئةولةوياتي كاري , رَي  بةناي ئةطةر بؤ كارةكامنان بكرَي  لةناو ثةرلةماناامن وا دةزامن ئةولةويات و , دوو ئياارةية
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كة بةداخةوة من تا ئَيستا وةك ثةرلةمانتار , ئَينة ضؤنيةتي رؤَلي كاري ثةرلةمانة لة يةكطرتنةوةي ئةو دوو ئياارة
رييان دَي  ئَينةش كةي ب, كةي رَيككةوتن و, ئيال داومانةتة دةس  رةدةتي خؤيان, رؤَلي خؤمان نابينم

ضونكة بةَراس  كة ئَينة دةمانةوَي  رؤَ  ببينني كار كردمنان لةطةَ  دةزطا , موصادةدةيةكي لةسةر بكةين
دووبارة تازة كردنةوةيةك و , كة ئَيستا ئةوان شةريعيان نيية لة الي ئَينة, دابةزيننانة بؤ ئةو ناوانة, تةن ي يةكانة

بتوانن ئيشةكان , ذنةكاني ناو ثةرلةمان من وا نابينم رؤَلي كاراي خؤيان ببينن وبؤية لي, تةشكيلةي نوَيي ئةوَي
جارَيكي تر ئومَيايان بؤ , بؤ ئومَياي ئةو خةَلكةية, بؤية ثَيشنيارم ئةوةية بةَراس , راثةَرَينن لةم دؤناغةدا

خةريكة بة , زؤر كة تةجاوزي كرد وةختَيكي, ئةو حاَلةتةي كة دروس  بوو لة دواكةوتين ثةرلةمان و, بطةَرَينينةوة
رؤ انة ئةو حةدة , نا ئومَياة, بَي تادةتة, شاري دةبَي , هةمان شَيوازيش يةكطرتنةوةي دوو ئياارةكة دروس  دةبَيتةوة

ئَينةش دةستةوةستانني لة وةاَلم , كة رؤَلَيكي كارتؤني دةبينَي , كة ناوَيك بنَي  بة ثةرلةمان, بةخؤي دةدات
ئَينة هةوَ  باةين لَيرة , نةك بَرياري ثَي بارَي , بَريار باات, ثةرلةمان ببَيتة خاوةني بَريار, بةَراس لةبةردةميان 
بَريارةكانيشنان تةن ي  بكرَي  و بةدوا داضووني بؤ بكرَي  و مودةي زةمين بؤ , مادام بااَلترين دةسةاَلتة, بَريار باةين
 .دياري بكرَي 

, ئةو ليذنةية دةس  خؤشيان لَي دةكةين, نازامن جةنابتان وةخ  موداخةلةتان كةم دانا, ترايةخاَلَيك دةبواية ثَيشرت بطو
, بؤ موسانةدة كردني ئةو دةستوورة, كة ضوونةتة بةغاا و زمان حاَلي هةموو اليةك بوون و كؤمةَلَيك ماددة اةرز كراوة

يارماناا مةَرجةاي سةرةكي بؤ مةسائيلي سياسي بةاَلم من ثَيم واية لة ماددةيةكاا لة جةلسةكاني ثَيشوودا برٍٍِ
باشرت واية ئةو ماددانة لةناو ئةم ثةرلةمانة خبوَينارا بواية موصادةدةيةك و كؤ , دةستووري ثةرلةماني كوردستان بَي 
طاي ئةوةش وا ب امن جَي, ضونكة جةنابتان دةزانن ئةو ليذنةية كة رؤيشتووتة ئةوَي, دةنطيةكي لةسةر دروس  كرا بواية

, ضونكة ئةطةر بَيتو مةسةلةن دةزاية سياسيةكان نةبَي  ئيختيصاصي دانوني و دةستووري بَي , ثرسياري زؤر دةكات
, يةكَي  و ثارتي, ليذنةكة نوَينةرايةتي هةردوو ح بي بااَل دةس  دةكات, هةموو كةس هةيةتي و دابيلياتيش مشوليية

, تر لةم ثةرلةمانة ماددةكان خبوَينارا بانةوةو موصادةديان لةسةر بكرايةوبؤ شةرايةتَيكي زيا, دةبواية بؤ هيض نةبَي 
سوثاستان دةكةين و تةئكيا لةسةر جؤرَيك لةو خااَلنةي كة باس لة , ليذنةكة ئةو كاتة بةناوي هةموو اليةكةوة دةيربد

ئَيستا كة ئَينة لة , َراس بؤ ئةناام ثةرلةمانةكان بة, بؤ بواري ئةمين و, بؤ ثةرلةمان و, بواري خةدةماتي كرا
هةر ئةوها اةلةَلال , نة حينايةكي ئةوها, نة دةمانضة, نة هةوية, سلَينانيةوة دَيني شةخسي خؤم هيضم ثَي نيية

, ئةمانة حة  وابوو رؤ طاري ثَيشرت, لَيرةش هةر كةسة لة فنادَيك بؤ خؤي دةخةوَي , داومانةتة رَيطا و رَيطا دةبَرين
زؤر , بةزووترين كات ئاليةتَيكي بؤ دابنرَي , ئَيستاش نةضووة بضَي , بوون ئاليةتي بؤ دابَرَيذرايةوةوثَيش دةس  بةكار 

 .سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو شريين فةرموو
 :بةَرَي  شريين اباالردن دينو

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, بةس ئةز تةئكياا لةسةر ضةنا خاَلَيك دكةم, شارةت ثَياايةئةز بكةم لةطةَ  بةَرَي ان ئي, ئةو بابةتةن بةحس كردية

ئةم , ئَيك ئةم  ي لة بري نةكةين, ئةميش بري نةكةن ئةم  ي بَيذم ئةظ موختةسةر هةمي طةلَيك ماناوو بووينة/ ئَيك
بةس ئاخافةت , هةمي لَيرة حازرن بةس بؤ ئاخافة, نوَينةري خةَلكَي مةي كوردستانَي نَينة, هةمي نوَينةري خةَلكينة
خ مةتيَ  خةَلكَي  اوةئةم ض, ئةم خ مةتي خةَلكَي خؤ بكةين, فعل هةبَي  دَي ي دةبَية, ئان بَيذن و فعل نةبَية

هةتا نوكة ن انني دةهَينن خةَلكَيك زَياة زَياة طلةو طازاناة هةي طة  , هةمي دةهَينن واية طازاناةي وطلةيي , بكةين
, ثَيشنيارَي مة ئةوة رَيطايةك هةبَية مةركةزَي مة, ئان بطةهَينة وان, نيشانةمان باةنَيئةمن حةس  دكةين رَيطة , مة

, تةحايا بكرَية, با رَيطايةك هةتا  وورَيكيش بَية, ئان لة سلَينانية, ئةوان لة هةولَيرَينة, مةسةلةن ئةمة لة دهؤكَينة
دائريا , دائريا شارةوانيية, ةخسَيك ئةشَين بضَية بؤ دائريةيةكئان وةكو ش, وةكو ثةرلةمان و, ئةو فةترةية خةَلكَيك بَية
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يا ديا ديا , خَي انَي  هة ار يا شةهياا, بةس نةشَي بضن ماَ  و ماَ  دةرطةي خةَلكَي  هة ار, هةر جيهةتَيك بَية, تةربية
با رَيطايةك هةبَية , كياة دكةمجا من حةز دكةم تةئ, ئةز دةبَيذم ئةم ضاوا خبشَينني خ مةتة وان بَية, ئةز بؤ خبؤتن

, با ئةم بشني خ مةتَي وان بَية, خةَلكَيك ب انن ئةم طةجني لَيرة حازر دبني بَي دسةدة مة بَية, هةتا  وورَيكيش بَية
ئةمن لَيرة حازرم بؤ , ئةمي لَيرة هاتني هةمي بة دةنطي وان هاتني, ئةميش بري نةكةين و ئةميش نوَينةري وانني

بَيذةو ئةز تةئكيا دكةم ئةظ , يةاين ئةمن بةرامبةري وان مةسةووليةتَيكي زَياة لةسةر ملي ئَينةية, وانخ مةتَي 
 .ئةز ئيختيصار بَيذم, بارةطا هةبَية

, هةتا نوكة بةس بةتةنَي ليذنا شارةوانيية مة جَيهَي كؤبوونةوةي نينة, ئةز دبَيذم  ي وةكو ليذنا شارةواني/ يا دوَي
 . وور نينة ليذنا شارةواني, ي هةتا نوكة ن انني جَيهَي كؤبوونةوة لة كَيرَي بكةنليذنا شارةوان

يةاين , مةسةلةن هاتن و ضوونا مة زاخؤينة ئةبعا نودتةية, طةلةك بةَرَي ان بةحس كر, طةلةك ئةم تةئكيا هةبوو
ئةم بضن , ماددةيةك بَيذنئةم حةس  كةين هاتن و ضوونَي مة ئةمةش ناحية , دااي نيية ديسان دووبارة هةبَية

ضونكي رؤ َيك نينة , بةس ناحيةي ئةمين جيهةتَيك بؤمان دةس  نيشان كرنَي, داخواسة ئافرةت كةس لةطةنان نينة
 .زَياة زَياة سوثاستان دكةم, ئةم حةس  دكةم ئةهنيةت بَيتة كرنَي, ئان سةااتةك ئةم دظينن ظَيرَي, ظَيرَي

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فوئاد فةرمووكاك 

 :ادا حمنا بابان فؤاد.بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم واية , باسي كارا كردني ليذنةكان كرا, بةاَلم تةنها دةمةوَي  باسي ئةوة بكةم, بةَراس  زؤربةي زؤري دسةكان كران
ثَيشنياري ثرؤ ةي ياسا بكةن بؤ , ليذنةكان ثةيوةنايان هةية بةوةي كةوا باسي ضاودَيري دةزطاكاني حكومةت بكةن و

تاوةكو ئةو دوو حكومةتة هةر , هةردوو ئةو كارة بةَراس  بةناة بة يةكطرتين ئةو دوو حكومةتةوة, ئةم ثةرلةمانة
تا ئةو دوو حكومةتة , ثَيم واية كاري ئةو ليذنانة تا دَي  بةرةو سيس  دةَرؤن, بةَراس  هةردوو كارةكة ناكرَي , وابن

ثَيم واية كؤكردنةوةي زانياريية لةسةر ئوة , بةاَلم تةنها ئةوةي دةتوانرَي  بكرَي  لةو ثةرلةمانة, ةطرَيتةوةيةكرتي ن
 .كة ثةيوةناياارن بةو ليذنانةوة, وةزارةتانةي

هةناَيك , باس كردني ياساي هةرَيني كوردستان و, وةكو برادةران باسيان كرد و, ثياضوونةوةي ثةيَرةوي ناوخؤ/ دووةم
الم واية زؤر ناتوانني ئيشةكان بةَرَيوة , ئةطينا كاري ئَينة وردة وردة بةرةو خراثي دةَروات, اكسازي كة باس كرانض

 .زؤر سوثاس, ببةين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 من ثَيشنيارم واية تا ئَيستا واب امن بةس ضوار ليذنة, كؤ دةبينةوة( 00,31)سبةييَن سةاات , زؤر سوثاستان دةكةم
بةياني فورسةتة لة سةاات نؤوة لَيرة , ئةوةي كة تاكو ئَيستا سةرؤك و جَيطر و مودةريري دانةناوةو كؤ نةبؤتةوة, ماون

با , بةرنامةيةك دابنَين ئةطةر سةرؤك و جَيطر و مودةريريان هةَلنةبذاردووة, دابنيشن ليذنةكاني خؤيان رَيك خبةن
, سبةييَن ئةوانيش دسةي دةكةن, كةس ماوة دسةي بكاتن( 36)تةدريبةن , كؤ دةبينةوة( 00,31)سةاات , هةَلبذَيرن و

 .بةخَير بَين سةرضاوان, ئينشائةَلاَل تةواوي دةكةين, ثاشان موختةسةري خاَلةكاني ثَيشنيارةكان دةخةينة روو
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 اانان رشاد م    (              وكيكرك كنا .د)حمنا دادر اباا        ادا ابااللة                 فرس          
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي    

 ا  اَير –اَيرا                      كوردستاني  -اَيرا                               كوردستاني  –كوردستاني            
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 (01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 
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 (01)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
  21/7/2115ضوار شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومذذةني نيشذذتنانيي كوردسذذتاني    21/7/2115ة رَيكذذةوتي ي ثذذَيش نيذذوةَرؤي رؤ ي ضذذوار شذذةمم (00,55)كاتذذذمَير 
كذةما   . د)بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنذا دذادر ابذاا    , اَيرا  بة سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

خذولي دووةمذي    ي(01)دانيشذتين  مذارة  , بذةَرَي  فرسذ  ادذا ابذاا  سذكرتَيري ئةجنومذةن      , جَيطذري سذةرؤك و  ( كةركووكي
 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي , هةَلبذاردن
 :بةرنامةي كار

ي ئةجنومذذةني 0992ي هذذةمواركراوي سذذاَلي (0)لذذة ثَيذذَرؤي نذذاوخؤي  مذذارة ( 21)ي مذذاددة (0)بذذة ثَيذذي حوكنذذةكاني بَرطذذة 
ي خذولي  (01)مذارة  دةسذتةي سذةرؤكايةتي ئةجنومذةن بَريذاري دا بةرنامذةي كذاري دانيشذتين         , نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 

دا بذةم شذَيوةية    21/7/2115ي ثذَيش نيذوةَرؤي رؤ ي ضذوار شذةممة رَيكذةوتي      (00,55)دووةمي هةَلبذذاردن لذة كاتذذمَيري    
 :بَي 
 .خستنةَروو و ط توطؤ كردني ثرؤ ةي ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان -0

تي كاراكردني ئيش و كاري ثةرلةمان و ضاالكي ليذنة و بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤيةكي طش  دةربارةي ضؤنية -2
 .ئةناامان

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستاني اَيرا  كؤبوونةوةكةمان دةس  ثَي دةكةينةوة
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ي ئةجنومةني 0992ي هةموار كراوي ساَلي (0)لة ثَيَرةوي ناوخؤي  مارة ( 21)ي ماددة (0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة 
ي (01)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة , نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 

دا بةم شَيوةية 21/7/2115ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي ضوار شةممة رَيكةوتي (00,55)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات 
 :بَي 

 .خستنةَروو و ط توطؤ كردني ثرؤ ةي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستاني اَيرا -0     
بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤيةكي طش  دةربارةي ضؤنيةتي كارا كردني ئيش و كاري ثةرلةمان و ضاالكي -2      

 .ليذنة و ئةناامان

من هةر خؤم دائينةن , طة  مةخسةدي كَيية دوييَن برادةرَيك موالحةزةيةكي دا طوتي, جارَي ئةوةم ضاك كردةوة
, يةاين طةلي كوردستاني اَيراديش, كة دةَلَين طةلي كوردستان, ئةطةر شتَيكي تريش هاتبَي , طوتوومة طةلي كوردستان

 .خاَلي ني ام  هةية فةرموو
 :سيف الاين طلعت خضربةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةرنامةي كاري ئةمَرؤمان بةردةوام بوون لةسةر ط توطؤيةكي طش  دةربارةي , ونئَينة دوَييَن خاَلي بةردةوام بو

تةواو نةبووةو ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة خاَلي , ضؤنيةتي كارا كردني ئيش و كاري ثةرلةمان و ضاالكي ليذنة و ئةناامان
 .خاَلي يةكةميش بكرَيتة خاَلي دووةم, يةكةم و

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
سةااتةي ( 24)ئةوةي كة لةو , ضونكة تةواويان نةكردووة, ئةطةر راوةستا باي هةر خؤم ثَيشنيارم دةكرد, سوثاس
ثرؤ ةي دةستووري , ئةوانةي بةتايبةتي خةريكي ليذنةي دةستوورين, واي كرد هةناَيك برادةر لَيرة غايب بن, رووياا
بؤ بةدوا , لةبةر ئةوة ئةو ليذنةية كة دانرا بوو, هاتووة, ووةووةكو ثرانسيث تةواو ب, يةاين ئةوةلي ثَيشنيار كرا, اَيرا 

بة ثةلة داواي ئةو دوو سَي ئةناامةي كرد لة ثةرلةماني اَيرا  كؤبوونةوةيةك بكةن لة , داضووني دةستووري اَيرا 
طةلي كوردستان  لةطةَ  ويس , لةطةَ  بَريارةكاني ثةرلةمان ناطوجنَي , زؤر خاَلي تَيااية, ضونكة ثةلةية, دوكان

, كة دوَييَن بَريارمان لةسةر داوة, سبةينَيش وةفاي ثةرلةمان لة اليةك, بة ثةلة دةبَي  ديراسةتي بكةن, ناطوجنَي 
ليذنةي ثةرلةمانيش سبةييَن دةضَي  بؤ , لةطةَ  وةفاَيكي تر كة لة اليةن ثارتي و يةكَيتيةوة خؤيان دةضنة بةغاا

بياةنة جةمعيةي وةتةني , نةي كة هةمانة بياةنة ليذنةي دةستووري اَيرادي دائيمبؤ ئةوةي ئةو برٍٍِيارا, بةغاا
راستة هةناَيك مةسةلةي , ضونكة بة حةديقةت ئةو ثرؤ ةيةي كة هاتووة نودسانيةكي زؤري تَيااية, ثةيوةناي بكةن
باسي تةوزيعي سةروةي , تةفسيالتبةاَلم زؤر ماوة لةسةر مةسةلةي , لة مةوزواي فياراَليةت بَراوةتةوة, ئةساسي تَيااية

ضونكة هةمووم , هةرضةناة من هةمووي نازامن بة حةديقةت, لة مةوزواي ثَيكهاتةي اَيرا  نووسراوة, تَياا نيية
توركنان و كلاان و )ضةنا دةوميةتَيكي تر وةكو , نووسراوة دوو دةوميةتي سةرةكي كوردي و اةرةبي, نةخوَيناؤتةوة

كة يةزياي , كة بةش بة حاَلي خؤم تَيي ناطةم, هةمووي تَيكةَ  كردووة( ةك و يةزيايئاشوور و سائيبة و شةب
كةسيشم لة يةزياي نةديوة خؤي بة دةوميةتي تر , رةنطة تائي ي دينييان تائي يةن جياواز بن, دةومييةتيان كوردة

بةاَلم خؤيان دةبو  , وةكو تائي ةيةك,   ورَي يان لَي بطريَي, دةبَي  ناويان هةبَي  و, بةَلَي خصوصيةتيان هةية, ب انَية
, ئةوان كورد تر بن لة هةناَي بةشي تري كوردستان, مونادةشةي ئةوةيانة, ناكةن ثَييان بطوترَي  دةوميةتي يةزياي

جطة لة مةسةلةي , سةرؤكيش دةوميةت نيية, هةروةها بةنيسبةت سةرؤكيشةوة, بؤية هةناَيك صياغات و ش  هةية
تا ي حةددَيك , جا نازامن هةناَي خاَليان لةو ثرؤ ةية بؤ من باس كرد, ةناي بة هةويةي اَيرادةوة هةيةكة ثةيو, تريش

هةناَيك برادةر رؤيشة بؤ , بؤية ئةو كؤبوونةوة بة ثةلةيةيان داوا كرد, يان ئةو ثرؤ ةية تةرةفَيكة, ئيقرار كراوة
بؤية من داوام كرد بةردةوام , ليذنةي دانوني تةواويان نةكردووة ئةو ثرؤ ةيةي كة دوَييَن درا بة, ئةوَي و غائينب لَيرة

ضونكة ئةو برادةرانة سبةييَن , دةمَينَيتةوةو دوا دةكةوَي , ئةطةر ئةمَرؤ تةواوي نةكةين, بن لةسةر كؤبوونةوةكانيان
تان بكةين جةلسةيةكي لةجياتي ئةوةي بة ثةلة داوا, تا كؤتايي مانط دوايَي ثشوومان دةس  ثَي دةكات, دةضنة بةغاا
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كة تةواويان كرد , تا تةواوي دةكةين, داوامان لَي كردن دانيشني و كؤبوونةوةكامنان بةردةوام بكةين, ئيستيسنائي بكةين
بؤية ئةو ثَيشنيارةي كاك تةلعةت خؤي لة , وةكو دانون تةشريع دةكرَي , لَيرة بة نيو سةاات لَيرة تةواي دةكةين و

تكا , دةبَي  دةنطي لةسةر باةين, جا ئةو ثاش و ثَيش كردنة, ة دةس  ثَي دةكةين بة خاَلي دووةمخؤياا اةمةليةن ئَين
بةَلَي كاك , زؤر سوثاس, لةو ئةناامة بةَرَي انة دةكةم ئةوةي موافيقة ئةو خاَلةي ثَيش خبةين دةستان بةرز بكةنةوة

 .نوري فةرموو
 :بةَرَي  نوري مجيل تاَلةباني

 .ةجنومةنبةَرَي  سةرؤكي ئ
 .سوثاس, ئيشةكامنان تةواو كردووة, بةاَلم خةريكة ضاثي دةكةن, دانونةكة تةواو بووة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بةَلَي كاك سةردار , ماناي ئةوةية تةواو نةبووة, يان ش  تر مادام نةطةيشتؤتة الي ئَينة, ئةطةر ضاث كردن بَي 

 .فةرموو
 :بةَرَي  سردار صباح بوزو هةركي

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
كةضي ثةيَرةوي ناوخؤي ني امي , ئَينة هةتاكو ئَيستا لة هيض دانيشتنَيك ثيادةمان نةكردووة, بةَراس  خاَلَيك هةية

ناوي غيابةكان , دةبَي  ثاشي ئةوةي بةناوي خواو بةناوي طة , دةَلَي  كة دةس  بة دانيشة دةكرَي , دانيشتنةكان
 .ة دواي ناوي غياب ناوي ئةوانةي كة موبةريريان نيية و سوثاسل, خبوَينارَيتةوة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
وةختَيكي , هةموويان ناويان نووسراوة, بةاَلم ئةوانةي غيابيشن ناويان نووسراوة, ئةوة راستة لة ثةيَرةوي ناوخؤ هاتووة

نةك بةس ناويان , تي تةفعيلي ثةرلةمان باسي دةكةينئةطةرنا ئَينة دامانناوة لة زمين بابة, ثَي بكو ين وةختنان كةمة
يةاين ئةوةش بة , ئةوةي سَي جار غياب بَي  دةتعي موخةسةساتي هةية, ني امي داخيلي تةتبيق دةكةين, بنووسني

 تكام واية, ئةوةي دوَييَن ئاما ةي ثَي كرا, ثَيش ئةوةي مونادةشةكة دةس  ثَي بكةينةوة, نةزةري ئيعتيبار وةردةطرين
ئةوةي كة دسة , ئةم خااَلنةي خوارةوةن رةضاوي ئةوة بكةن, باسي كراوة, ئةوةي ئاما ةي ثَي كراوة, دووبارة نةكرَيتةوة

 :جارَيكي تر ئاما ة بةو دسانة نةداتةوة, دةكاتن
 .داوايان كرد ثةرلةمان تةفعيل بكرَية, زؤربةي ئةوانةي دسةيان كرد -0

نةوة لةو شوَينانةي كة ثَيويستة وةكو كةالر و رانية و هةَلةجبة و شوَيين نووسينطةكان بكرَي, نووسينطةكان-2
- .ئةطةر  مارةي ئةنااميان لة حةددي ئةدناي كة ثَيويستة موتةوةفري بَي , تريش كة ثَيويس  ثَي بَي 

 .باس كراوة, سةيارة, ضييان ثَيويستة لة ناحيةي موخةسةسات, ثَيااويس  ليذنةكان--3

ئةوةش باس , سةواناني ئةنااماني ثةرلةمان  مارةيان زياد بكرَي  و جَييان دياري بكرَي مةسةلةي ثا-4
 .كراوة

, ئةوةش حةدي خؤيتان,  وورةكاني ثةرلةمان كةموكوَرييان بَي فةر  و جياوازي, رَيكخستين  وورةكان -5
 .باس كراوة

 .كرادةرماَلةي ئةناامانيش باس , مووضةي ئةناامي ثةرلةمان باس كراو -6

 .بةدواضووني كاري ليذنةكان لة اليةن سةرؤكايةتيةوة -7

 .كة دابنرَي  و كارةكاني دةس  ثَي بكات باس كراوة, ليذنةي بةدوا داضووني ماددةي ثةجناو هةش  -8

 .دروس  كردني ليذنةي ئةمين د  بة تريؤر ئةوةشيان ئاما ةي ثَي كراوة -9

 .ئةوةشيان باس كراوة, او ثةرلةمان ئةوةناي بكرَي خؤ ئازاد كردني لة ئيلتي امي ح بي لةن-01

 .كة بؤ ئةنااماني ثةرلةمان دَي  لة كاتي ثَيويستاا ثَييان بطات, رَيكخسة و دةاوةت نامةكان -00

 .بةتايبةتي ئةزمةي ئاو و كارةبا ئاما ةي ثَي كراوة, ئةزمةي ناو شارةكان -02



 317 

 .و بوارَيكااداكؤكي كردن لة مايف هاوواَلتيان لة هةمو -03

 .وفودي ثةرلةمان كة دةضَيتة دامو دةزطاكاني حكومةت رَيك خبرَي  -04

تةنيا ئةوةناةي بَلَية , تكاية ئةوةي تةنيا ئةم دسانةي هةية, كة ئاما ةي ثَي كراوة, ئةم خااَلنة خاَلي سةرةكي بوون
ضونكة , يةكَيك بَلَي  دسةكاني من كراوة مةمنوني دةبني ئةطةر, شتَيكي تر ئةطةر هةبَية بيكاتن, دسةكاني من كرا

وةكو دوَييَن ئةطةر هةموو دسةي بكةين بةخوا سبةينَيش تةواو , كةسيش ماوة دسة بكاتن( 36)وةختةكةمشان كةمة و 
 .كاك دلَير فةرموو, نابني

 :دلَير امساايل حقي شاوةيس. بةَرَي  د
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

كة ثةرلةمان دياردةيةكة لة دياردةكاني , بةس من ثَيم ضاكة ئاما ة بةوة بكةم, اش كرابةَراس  دوَييَن زؤر دسةي ب
هةموو اليةنةكاني  ياني مرؤظ و , سيستةمي دميوكراتيش سيستةمَيكي موتةكاميل و تةواوة, سيستةمي دميوكراتي
سيستةمَيكي , وكراتي نا ين ويةاين ئَينة لة واَلتَيكي دمي, ئةم سيستةمة لة الي ئَينة نيية, كؤمةَ  دةطرَيتةوة

ئةوةي هةية لة واَلتي ئَينة بةَراس  , باوةَريشم نيية بةم زووانة ثيادة بكرَي , دميوكراتي لة واَلتي ئَينة ثيادة نةكراوة
, كة هةناَي جار ئازادييةكة ئةوةناة ثانتايةكي طةورة وةردةطرَي  سنووريش دةبةزَينَي , كؤمةَلة بنةمايةكي ئازاديية

مةبةس  من لَيرة ضية؟ لَيرة ئةوةية كة يةكَيك لة هؤكارة سةرةكيةكاني ئَينة كارا نني وةكو , اد لة ثَيويستةزي
, لةطةَ  ئةوةشاا كة شتَيكي نوَيية و, ئةمة شتَيكي نوَيية بةَراس , ئةوةية كة ئةمة تادي كردنةوةيةكي نوَيية, ثةرلةمان

خؤي لة , بةاَلم دةمانةوَي  كاراي بكةين و زياتر بةرةو ثَيشي ببةين و, بَي ئَينة كؤمةَلة طلةيي و طازاناةمان لَي هة
بؤية من بة ضاكي دةزامن جةخ  بكةمةوة , خؤياا شتَيكي طةورة و دةستكةوتَيكي طةورةي هةبَي  و طرنطي ثَي بارَي 

, خراوَيك و ح بَيكةوة هاتوونةتة ئَيرةراستة هةر يةكة لة ئَينة لة رَيطةي رَيك, سةر ئةوةي بةَراس  كة ئَينة دَيينة ئَيرة
ثَيش ئةوةي وةكو نوَينةري ح بةكامنان و نوَينةري رَيكخراوةكامنان , بةاَلم دةبَي  وةكو نوَينةري خةَلك رةفتار بكةين

كان يةكَيك لة ئةركة, ئةمة لة اليةك و لةو اليةنانةي كة ئَينة دةتوانني كاري ثةرلةماني ثَي كارا بكةين, رةفتار بكةين
بووني دوو ئياارة لة , وةكو باس كرا ئةركَيك لة ئةركةكاني ثةرلةمان بري  ية لة ضاودَيري كردني كاري حكومةت

بؤية , كة ناتوانَي  كارةكاني وةكو خؤي بكات, كوردستاناا يةكَيكة لةو كؤسثة طةورانةي كة كةوتؤتة بةردةمي ثةرلةمان
وردستان و دؤناغي خةباتي ئةمَرؤي ب ووتنةوةي رزطارخيوازي كوردستان ثَيويستة بة زووترين كات بارودؤخي سياسي ك

تاكو حكومةتَيكي , بة رةضاو وةربطريَي  و ديادةي كوردي هةرضي زووة زووتر بَريار باات بؤ يةكخستنةوةي ئياارةكان و
اس  ثَيويستة ئَينة بةَر, ثةرلةمانيش باشرت بتوانَي  مامةَلةيان لةطةَلاا بكات, يةكطرتووي كوردستان هةبَي  و

بؤ ئةوةي ثةيوةناي ئةنااماني ثةرلةمان و موئةسةسةي ثةرلةمان لةطةَ  جةماوةردا ثتةو , ميكاني مَيك باؤزينةوة
هيوادارم ئةمة نةبَيتة هؤي ئةوةي كة ئَينة طؤشة طري بني و زياتر , لَيرة زؤر باسي هةناَي مةسةلةي ئةمين كرا, بكةين

بؤ ئةوةي زياتر بضينة ناو خةَلك و كَيشةكاني , ئَينة دةبَي  ميكاني مَيك باؤزينةوة, ةثَيضةوانةوةب, لة خةَلك دابرَبَيني
ئَينةش وةكو , ئَينة وةكو سيستةمةكة نوَيية و, كَيشةكاني خةَلكيش بةَراس  دةبَي  لَيرة رةنط بااتةوة, خةَلك ب انني

ئةطةر هاتو كؤَر و كؤبوونةوةو , شتَيكي ضاك دةبوو, ييةئةنااماني ثةرلةمان بةَراس  تادي كردنةوةيةكي وامان ن
فَيري ئةوةيان بكرديناية ضؤن ئَينة كار بكةين؟ ضؤن لةطةَ  خةَلكاا , دةورةش بكرابايةوة بؤ ئةنااماني ثةرلةمان

ئةطةر ئةو  بؤية بة بريو بؤضووني من, ئَينة لَيرة ناي انني, مامةَلة بكةين؟ تةنانةت هةناَي مةسةلةي ثرؤتؤكؤلي هةية
 .سوثاس, شتانة بكرَي  و طرنطي ثَي بارَي  شتَيكي ضاك دةبَي  و داواي لَيبووردن دةكةم و

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
كة دوَييَن هةموو اليةك دسةي لةسةر , ئةوةي راس  بَي  يةكةم خاَ  من لة بريم ضوو بيخوَيننةوة لةسةرةوة نووسينة

, بةاَلم لة خوَينانةوةكة تؤزَيك لةسةرةوةتر نووسرا بوو بةرضاوم نةكةوت بوو, اارةيةيةكطرتنةوةي هةردوو ئي, كردووة
 .كاك ااد  فةرموو, ئةطينا دوَييَن هةموو ئاما ةيان ثَي كرد

 :بةَرَي  ااد  حمنا امني
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 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
كة بةَراس  ئَينة ماددةي ثةجناو هةش  , بةاَلم ئةوةي كة دةمةوَي  ئي افةي بكةم ئةوةية, شتةكاني من زؤري باس كران

بةاَلم بةالي منةوة لةوة طرنطرت , ئةوة زؤر تةئكياي لةسةر دةكةينةوة, و نووسينةوةي دةستوور و ليذنةي دةستوور
موئةسةسةيةكي , بةتايبةتي ثةرلةمان كة موئةسةسةيةكي ياسا دانةرة, ئَينة بتوانني لة كاتي ئةو راثرسيية, ئةوةية

ئةو دةستوورة , لة هةموو موئةسةسةكاني كوردستان رؤَلي سةرةكي هةبَي  لة شي كردنةوةي ماددة بة ماددة ,شةرايية
بةتايبةتي ليذنةي دانوني لة هةموو اليةنة باش و خراثةكاني ئةو ماددانةي كة لة دةستووري داهاتووي , لةناو خةَلكاا

خةَلك بتوانَي  بة , لة كاتي دةنطاان بؤ ئةو دةستوورة, بطةيةننيبتوانني بةشَيوةيةك خةَلك تَي, اَيراداا دةنووسرَيتةوة
ئةوةشي كة لة بةر ةوةناي ميللةتي , دةنط بةوة باات, ئاساني ئةو ماددانةي كة مافةكاني ميللةتي كورد زامن دةكات

ئةوة زؤر , ي بؤ نةدرَي ئَينة بتوانني و خةَلك وا تَيبطةيةنني ئةو ماددانة لة بةر ةوةناي ئَينة نييةو دةنط, كورد نيية
بتوانني كؤَر و كؤبوونةوة لة رَيطةي كةناَلةكاني راطةيانان , ئَينة لة هةموو شارو شارؤضكةكاناا, بة زةرووري دةزانني

بةَراس  ئةوة ئةركَيكي زؤر مَيذوويية , بتوانني خةَلك بة ضاكي تَيبطةيةنني, رؤ نامة و راديؤ و تةلةف يؤنةكاناا
, ضونكة ئةطةر تةماشاي ماددةي ثةجناو هةش  بكةين هةموومان بة بااَلياا هةَلاةدةين, تؤي ئَينةكةوتؤتة سةر ئةس

بةَراي من رةنطة , بؤ ئةوةي جَي بةجَي نةكرَي , واش نووسراوةتةوة, راس  ئةو ماددةية ماددةيةكي زؤر تةمومذاويية
بؤية من , ؤر بة ماددةيةكي طرنط و موهيني دةزاننيكة هةموومان ز, كةمرتين مايف كورد لةو ماددة ئيشارةي ثَي كراوة

بؤ , ئَينة هةوَ  باةين لةكاتي خؤياا بتوانني خةَلك بة باشي تَيبطةيةنني, دةَلَيم ئةو فورسةتةمشان لة دةس  نةضَي 
 .ئةوةي خةَلك بتوانَي  رةئي باات

بةاَلم من ثاساوَيك بؤ , لَيرة ئيشارةي ثَي درا سةبارةت بة نووسيين ئةو دانونانةي كة بة كوردي زؤر, خاَلَيكي ترم هةبوو
بةاَلم ثاساوي , لةبةر ئةوةي ثةرلةمان ثةرلةماني كوردستانة, ثاساوي يةكةم ئيشارةتي بؤ كرا, ئةو نووسينة دةهَيننةوة

ةر ئةط, هةر دانونَيك كة دةنووسرَيتةوة كاتَيك جَي بةجَي دةكرَي , دووةم ئةو برادةرانةي كة دانوونني دةزانن
يان وشةيةكي دانوني مةساةري تةفسريي ئةو دانونة ئةو , كَيشةيةك هةبوو لةسةر جَي بةجَي كردني ماددةيةكي دانوني

بؤ ئةوةي ئةوةناة بة نةزةري ئيعتيبار , ئةو زمانةية كة تةجرووبة كراوة, زمانةية كة يةكةم جار ثَيي نووسراوة
بؤ ئةوةي زماني كوردي , ووسينةوة باش واية بة زماني كوردي بَي بؤية لة كاتَيكاا ئَينة دانون دةن, وةرنةطريَي 

 .سةرضاوةيةك بَي  بؤ لَيكاانةوةو جَي بةجَي كردني ئةو زمانة
ةوة تاكو ئَيستا (4/6)يةاين لة , بةَراس  من رةخنةم هةبوو لة كاتي هةموو كؤبوونةوةكان, خاَلي سَييةميش ئةوة بوو

ئةمةش رةنطة ثاساو باات بؤ هةموو ئةناامَيكي , بةاَلم نةكراوة, دياري كراوة, كراوةدةت لة كاتي خؤياا كؤبوونةوة نة
كة دةوترَي  سةاات , لةبةر ئةوةي سيقةي نيية, ئةويش بؤ خؤي زؤر ئيلتي ام نةدات بة مةواياةكاني, بةَرَي ي ئَيرة

, ةم ئةوة لةبةر ضاو بطريَي يةاين حةز دةك, ية(02)سةاات ( 00)كة دةوترَي  سةاات , ة(00,31)سةاات ( 01)
دةبَي  دةزطاكاني , ئَينة دانون دانةري خةَلك بَين, ضونكة ئةطةر ئَينة بةرزترين دةسةاَلتني تةن مينان بةم شَيوةية بَي 

 .زؤر سوثاس, خوارةوة وةزايان ضؤن بَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو كاك رةفعةت
 :بةَرَي  رفع  اباا  دةرةش

 .ئةجنومةنسةرؤكي   بةَرَي
تةنيا , ئةو شتانةي كة من دةمويس  بيَلَيم زؤربةي زؤري باس كراوة لة اليةن خوشك و براياني ئةنااماني ثةرلةمانةوة

يةكَيكيان ئةوةية كة طةناةلي ئيااري و فةسادي لةناو دةوائريي , من دوو خاَلي بضووكم هةية دةمةوَي  باسي بكةم
, كة بؤتة دسةي رؤ انةي كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان, و بةشةكةيةوة طةيشتؤتة رادةيةكهةرَيني كوردستان بةهةردو

 .ئةوة يةك, بؤ رَي طرتن لةو فةسادة, كة ليذنةيةكي نةزاهةت دروس  بكرَي , بؤية من داوا دةكةم و ثَيشنيار دةكةم
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ئةو , هةموو ئةنااماني ثةرلةمان بؤ ئةوةي ببَيتة نووسينطةي, بؤ نووسينطةي سلَيناني ثَيشنيارَيكم هةية/ دوو
ثَيشنيار دةكةم كة بضَيتة سةر , كة تاكو ئَيستا بة سوثاسةوة فراكسيؤني سةوز سةريف دةكات, مةسروفاتانةي هةمانة

 .سوثاس, بودجةي ثةرلةمان
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .كاك زرار فةرموو
 :امني طاهربةَرَي  زرار 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
, بةاَلم يةك تَيبينيم هةية, وةك كردنةوةي نووسينطةي ثةرلةمان, ي تَيبينيةكامن برادةران دوَييَن باسيان كردزؤربة

با بؤ مَيواناني , ئةطةر بؤ خؤمشان نةبَي , كافيرتيايةكي مؤدَيرن, بةَراس  زؤر ثَيويستة كافيرتيايةكنان هةبَي 
 .ثةرلةمان بَي 

ئةويش داواي كرد كة بةرنامةي , انتاري بةَرَي  كاكة رؤميؤ داواكارييةكي هةبوودوَييَن ثةرلةم, تَيبيين ضوارةمم
نةك هةر بةرنامةي , بةَراس  ئَينة خؤمان, نةك بة زماني كوردي, كارةكامنان بة زماني اةرةبي ثَيشكةش بكرَي 

وردي لة ثاَ  زماني اةرةبي ئةي ضؤن داوا دةكةين زماني ك, كارةكامنان بة زماني كوردي خبوَينينةوةو تَييان بطةين
 .زؤر سوثاس, زمانَيكي رةمسي بَي  لة ثاَ  هةموو اَيرا 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .فةرموو كاك رؤميؤ, بةس حةدي هةية وةاَلم بااتةوة, ش  واي نةطوتووة

 :بةَرَي  رؤميؤ ح يران نيسان
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .سوثاس, من دةت ئةو داوايةم نةكردووة, َي مان كاك زرارداواي لَيبووردن دةكةم لة براي بةَر
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو خاتوو سؤزان, من لة جياتي تؤ طومت واي نةطوت بة غةَلةت تَيطةيشتووي كاك زرار

 

 
 :بةَرَي  سؤزان شهاب نوري

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بةنيسبةت , بةاَلم من هةناَيك ئي افامت هةية, خاَلةكانيان باس كردزؤربةي برادةران , من زؤر زؤر سوثاستان دةكةم

بةاَلم ئةطةر ئَينة , هةموو دةبَي  فَير بني, تةبعةن كةمسان بة ثةرلةمانتاري لة دايك نةبووين, كردنةوةي دةورة و
, َيشنياري ئةوة دةكةممن ث, لةوانةية هةناَيك هةَلة بكةين, خؤمان ئةطةر فَيريش بني, يةكَيك نةبَي  فَيرمان بكات

هةناَيك , بةتايبةتي ئَينة ئيرت لةمةودوا ثرؤ ة تةدايم بكةين و بةتةماين هةناَيك طؤَرانكاري و ش  وا بكةين
بؤ ئةوةي ضؤنيةتي تةرح كردني فيكرةي خؤت بؤ , ئاسك, مونةزةمات هةية لَيرة ثةيوةنايان ثَيوة بكرَي  وةكو ئاية

ضونكة ئَينة دائينةن زؤربةي , ضؤنيةتي كؤبوونةوة كردن, ئةوة زؤر زؤر طرنطة و,  ةيةكداَرشتين وةكو ثرؤ, مودابيل و
 .كاتي كؤبوونةوةكامنان بة دسةي دووبارة درَيذ دةبَيتةوة

هيض , يةاين لة هةموو جةناحةكان  ووري ثةرلةمانتارةكاني لَيية, ثَيويستينان بةَراس  لة هةموو جةناحَيك هةية
هيض نةبَي  تؤ ئةطةر بتةوَي  شتَيك بة ثةلة تايث بكةي , ياخود تايثستَيكي لَي بَي , رَيكي لَي بَي نةبَي  ياخود سكرتَي

, يان سكرتَيرَيك بَي  بة ئيشي سكرتَير هةَلبستَي , يةاين كارمةناَيكي كؤمثيؤتةر بَي , باةيتة دةس  ئةو كةسة
بؤ مةوزواي هةموومان كة يةك , كرد بؤ ثةرلةمان ي(نَي  وؤرك)دوَينَيش وا ب امن يةكَيك لة برادةرةكان باسي 

بؤ , ئةوة كار ئاساني بؤ ئَينةش دةكات و, كة كاتَيك كارتَيك تةدايم دةكةين بةناوي ثةرلةمانةوة بَي , اينوامنان هةبَي 
 .كة ضؤن ثةيوةناي بكةين بة يةكةوة, ناوةنايش دةكات لة ناوخؤماناا
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كة , من زؤر زؤرم ثَي ناخؤشة هةموو جارَيك, بؤ ئةوةي برادةرانيش ئاطادار بن, طلةييةكيش دوَييَن لَيم كردي واب امن
من لَيرةوة بةناوي هةموو , دةَلَي  با  نَيكي تَياا بَي  دةياي ناكات, ياخود وةفاَيك دةضَي  بؤ شوَينَيك, ليذنةيةك

كة ئيقرار كراوة لة ثةرلةماناا , ي بَي لةمةودوا هةموو ليذنةيةك بةو رَيذةية  ني تيا بةشاار,  نةكانةوة داوا دةكةم
 .زؤر زؤر سوثاستان دةكةم, ة%(25)نيسبةتي  ن ضةناة؟ كة نيسبةتي  ن لة 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةَلَيني دةبَي   نَيكي تَياا , ئَينة ناَلَيني با  نَيكي تَياا بَي  دةياي ناكات, لةبةر ئةوةي بة تةاليق نةبَية, زؤر سوثاس

ئَينة خؤمان داكؤكي لةسةر مايف  ن و ئافرةت , زؤر فةردي هةية, ئةو دوو رستةية فةردي تَياا هةية, ةروورييةبَي  ز
لةبةر ئةوة ئةو , ئينجا ئةطةر لة نيسبةكةش زياتر بَي  ئةوة باشرتة, دةَلَيني دةبَي  تَياا بَية زةرووريية, دةكةين

 .فةرموو كاك حاتةم, و ئافرةت دَي  دوايَي كَي لة حة   ن, توهنةيةمان ماوَي ثاَلَي
 :بةَرَي  حامت حمنا جان حسن

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, بةاَلم زؤري برادةراني ثةرلةمانتار باسيان كرد, من خاَلَيكي زؤرم لةال نووسي بوو تاوةكو مونادةشةي لةسةر بكةين

 :ئةويش, تةنها يةك دوو خاَلَيك هةية باسي بكةم
ئةطةر بَيتو ئَينةش وةكو , ضؤن مةلةفات ئةوةي خؤيان بووة, ة لة ثةرلةمان ديارة ئةوةالتيان بووةوئةو ليذنةي ك/ يةك

دةتوانني كؤمةَلَيك ئيشي لةسةر بكةين و مةالوماتيشي لَي , ئةو ليذنانة ئةوانةمان دةس  بكةوَي  و شتَيكي باشة
 .بةم جؤرة ليذنةكان زياتر ضاالك دةبن, وةربطرين

, حةدة هةويةكي وايان هةبَي  بيان ثارَي َي  و ضةكةكانيشيان بثارَي َي , حيناية و ثَيشنةرطةكانةوةبةنيسبةت / دوو
زؤر جار لة كةركووك ناوة ناوة هاتوضؤ , بؤ منوونة ئَينة و ئةوانةي لة سلَيناني و طةرميان و ئةو مةنتيقانةوة دَيني

رةنطة ضةكةكانيان لَي , هةويةكامنان بةشَيوةيةك نةبَي  ئةطةر, رةنطة تووشي ئةمريكيةكان و ئةوانةش ببني, دةكةين
 .زؤر سوثاس, بةاَلم باس كران, خاَلَيكي زؤريش هةبوو, وةربطرن و

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كاك دلَير فةرموو

 

 
 :دلَير حمنا شريف بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, بةشي سَييةمياني كة ثةيوةناي بة ئةنااماني ثةرلةمانةوة هةية, من بةَراس  ئةو خاَلة لة سَي بةشاا دةيبيننةوة
لةوةشاا من , تةنها دوو بةشياني كة كارا كردني ثةرلةمان خؤي و ليذنةكاني, ثَيويستيةكان من هيض باسي لَي ناكةم

ناي ثةرلةمانة بة ثةيوة/ يةكةميان, من ثَيم واية ثةرلةمان سَي ئةركي هةية لةم دؤناغةدا, بةستيتنةوة بة سَي بةشةوة
ئةوة يةكَيكة لة , كة ئةويش ناضنة تةفاسيليةوة, كة ئةويش دامةزرانانةوةي كابينةي نوَيي حكومةتة, حكومةتةوة

فةسَلي سوَلتاتة لة , بةالي كةمي بؤ دروس  كردني شةرايةتي هةر سَي سوَلتةكان, طرنطيةكاني دةبواية بكرا بواية
 .مان لةسةري داوةئَينةش بَريار, ني امي دميوكراتياا

من ئةوةيان دةمةوَي  زياتر , كة مةسةلةي دةستوورة, ثةيوةناي ثةرلةمانة بة نووسينةوةي دانوني ئةساسي/ دووةميان
من بةش بةحاَلي خؤم ثَيم واية , كة من ثَيم واية ئةطةر ضي كة ئَيستا دةبواية دةستوور بنووسراية, دسةي لةسةر بكةم

موبةريري ئةساسيش لةوة , ثَيش نووسينةوةي دةستوور لة بةغاا, ةستووري خؤي هةبوايةدةبواية هةرَيني كوردستان د
ضونكة دةستوور يةكَيكة , كة ناكرَي  ئَينة ثرؤسةي سياسي كوردستان رةب  بكةين بة دةستوورَيك بةتةنيا, دةبيننةوة

زةروور وا , ةلةي سياسي كوردستاناايان ئيش كردن و ميكاني مَيك لةناو ثرؤسةي سياسي بةطش  لة مةس, لة بنةماكاني
كة تا ئَيستا لة , ئَيستاش ديارة بةَلطةكان ئةوة ئيسثات دةكةن, بوو دةستووري كوردستان بؤ خؤي بَرياري دابواية

بؤ بَريار داني سةر لةنوَي بنياتنانةوةي , بةغااية تةفاهومي ثَيويس  بةسةر ئةو ئةساسيةي كةوا تةوافو  هةية
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ئةو , بؤية من دةنااةمتة ئَيستاش دةبَي  كار بؤ ئةوة بكةين و, بة ئاماجنَيكي باش ناَرواتة ثَيشةوة دةوَلةتي اَيرادي
دةكرا , كة هةموويان طوجناو و زؤر مةاقولن, تةاايالتانةي كة كراوة لةسةر ياساي كاتي بةَرَيوةبردني دةوَلةتي اَيرادي

وةيةك لة شَيوةكاني دانوني ئةساسي كة دةستوورة لة هةرَيني شَي, ئَيستا ئَينة ئيسناد بكةينة سةر ئةو تةاايالتانة
كة من دةنااةمت واية لة ئاخريدا ئةم دةوَلةتةي كة ئَينة , بَريارَيكي لةسةر باةين, كوردستان ئامادةمان بكردايةو

  بكةوَيتة بةردةم كوردستان هةر دةبَي, زؤر زدةتة بةو شَيوةية مبَينَيتةوة, دةمانةوَي  بة يةكطرتوويي مبَينَيتةوة
تاكو ثَيكهاتةكاني , تاكو ئَيستا بةو ئيتيجاهة ناَروات, كة ئةويش دةيراني سوَلتةي سياسيية لة اَيراداا, دةيرانَيكي نوَي

 .اَيرا  بتوانن ثَيكةوة تةاايشي يةكرت بكةن
  ئيسثاتي بكةين ثاشي ئَينة بةَراس  دةبَي, كة من ثَيم واية ثةيوةناي ثةرلةمانة بة خةَلك/ بةشي سَييةميان

دةبَي  ئيسثات بكةين , ثاشان كة دانيشتني دواي ئةم مانطة, ماوةيةكي زؤر لة تاخري بووني دانيشتين يةكةمي ثةرلةمان
كة , بةَراس  ئَينة تةنها نوَينةري ئةح ابي سياسي نني, كة ئَينة بةَراس  نوَينةري شةراي خةَلكني, بؤ ئةو خةَلكة

من بة , بةاَلم دةبَي  ئَينة ئةو رةنطاانةوةية دروس  بكةين لةالي خةَلكيش, وَينةري خةَلكةلةَراستياا ح بيش ن
كة دةكرَي  , يةكَيكيان كة برادةران زؤريان باسيان كرد, دوو بةشةكةش, دةنااةمت ئةوة دةكرَي  بة دوو بةش بَي 

بةالي كةم , كة ثةرلةمان بؤ خؤي مانطانة, وةمن لةوة دةيبيننة/ دووةميشيان, نووسينطةكان تةفعيل بكرَي  لة شارةكان
ئيرت ئةمة زؤر , تايبةت بَي  بةو مةسةالنةي كة ثةيوةناي هةبَي  بة خةَلكي كوردستانةوة, مانطانة جةلسةيةك دابنَي 

ناي هةناَيكيان ثةيوةناي هةية بة دانان و بَريارداني كؤمةَلَيك بنةماي ياسايي لةوانةي كة ثةيوة, مةسةلة دةطرَيتةوة
كة لةالي , هةناَيكي ثةيوةناي هةية بةو ثرؤ انةي كة لة رابردوودا ثةرلةماني كوردستاني ثَيشوو, بة خةَلكةوة هةية

هةناَيكيشي ثةيوةناي هةية بة , يان لَيرة دةكرَي  تةواو بكرَي , نةطةيشتؤتة ئَيرة, خؤياا وةكو ثرؤ ة هَيشتبيانةوةو
ئيرت لة بةشَيك لةو مةوزواة زؤربةي , انةي خةَلكي و ثةيوةنايةكاني ترسياسيةتي رؤ انةي حكومةت و  ياني رؤ 
 .سوثاستان دةكةم, من ناضنة تةفاسيلةوة, برادةراني ئةنااماني ثةرلةمان باسيان كرد

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .شوكرية. فةرموو خاتوو د

 

 

 
 :شوكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
من داوا لة بةَرَي تان دةكةم ئةطةر , دووانيان ماون, ضواريان باس كران, ن يكةي شةش خاَلم ئامادة كرد بوومن 

ئةمة ستافَيكي هةبَي  خاوةن ئينتياز و , رةزامةناي ب ةرموون بةدةركردني طؤظارَيك هةر بةناوي ثةرلةمانةوةو
طريوطرف  و ليذنةكان و ئةمانة زؤر شتَيكي خؤش كؤمةَلَيك بابةت و خواس  و , سةرنووسةر و دةستةي نووسةران

ئةوة , ئةوة كاك خورشيا شَيرةيةو, زؤر جار لةناو ثةرلةماناا نوكتةيةك و دسةيةكي خؤش دةردةضَي , دةردةضَي 
ئةو دوو ئينجانةيةي كة لَيرة دانراوة لة كوردستاني , جةناب  كة دةكةيتة ثَيكةنني, كاكة حةمةي حاجي مةدودةو

, كةواتة ئةمة كاريطةري هةية, ئةمة هةواي تياية, كةوا ئةوة نا تةبيعييةكة هةواي تيا نيية, خوَينامةوةنوَي من 
كؤمةَلَيك بابةتي ئةكادمييش هةر لةسةر ثةرلةمان و , يةاين ش  زؤر خؤش دةتوانني دروس  بكةين لةم طؤظارةدا و

 .ليذنةكان و ئةم بابةتانة
كؤمةَلَيك كةساني بَيطانة بانط دةكرَين لةم ماوةيةدا ثَينج , جار كؤن رانس دةبَي  بةَراس  زؤر, خاَلَيكي ترم هةية

هةموو بابةتةكانيان , دة ئةكادميي ئةمريكي بانط كرا بوون, شةممة و هةيين و شةممةدا كؤن رانسَيك لة شرياتؤن طريا
ن يكةي هةش  ثةرلةمانتار لَيرة ئَينة , لةسةر دةستوور و دميوكراسي و مةسةلةي دين و دةوَلةت و ئةم شتانة باس كران

بةاَلم , جَيطةي داخة ئَينة زؤر دانة جار لَيرة زؤرمان لَيرة دةبةن و تةفعيلنان دةكةن لةطةَ  ثاية, بةشاارميان كرد
َيش جا من ثَيم باشة ئةو كةسانةي كة لَيرة بانط دةكرَين لةسةر ئةو بابةتانة ث, ئةنااماني تر هيض ايلنَيكيان ثَي نيية
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من هةر منوونةيةكتان بؤ دةطَيَرمةوة زؤر , ئةطةر بؤ ثَينج دةديقة بَي  ضي روو دةدات, ئةوةي جةلسةكان بكةين
دوايَي يةكَيكيان مين بانط كرد الم , تةشةنوجات كةوتة ناو ليذنةكةي ئةوةي كة لة شرياتؤن بةسرتا لةطةَ  ئةمريكيةكان

بيس  و ثَينج دانة ساَلة خيرَبةيةكي زؤرم هةية لة بؤسنا و هةرسك  وابَي دونسولي ئةمريكاية لة روسيا طوتي من
هةروةها ثةرلةمان مةسةلةي , بؤ ئةوةي زةختَيكي زؤر طةورة بكةنة سةر حكومةتي اَيرادي و, باشرتين كار بؤ ئَيوة

لة , يش دروس  دةكاتيةاين شَيواناَيك, يةاين مةسةلةي ري راناؤم وا ديارة ئةمة كارَيكة, ري راناؤم زيناوو بكةنةوة
جا , هةمان كاتيشاا ئةو داواكاريانةي كةوا كورد داواي دةكات شتَيك خؤي لة خؤياا مةتَلةبَيكي طةورةي ميللةتةكةمانة

 .زؤر سوثاس, بؤية من داواكارم هةر كاتَيك ئةمة دروس  بَي  با بَيني باسي بكةين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو ضنار خان

 :ار سعا اباا بةَرَي  ضن
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, كاراتر بكرَي , ضاالك بكرَي , كة ضؤن ثةرلةمان تةفعيل بكرَي  و, من دةمةوَي  بة دوو شَيوة لةسةر ئةوة دسة بكةم
وةكو , دسة كردن لةسةر خودي ثةرلةمان/ يةكَيكيان, تةبعةن دوو هةدةف ثَيويستة بؤ ئةوةي ئةم هةنطاوة ثَيش خبةين

, كة زؤر لة برادةران باسيان كرد و, وةكو بيناية و خةدةمات و موستةل ةمات, وةكو كةسةكاني ناو ثةرلةمان, ستةمسي
 .كة دةرارة دسة لةسةر ئةوة بكات, منيش هةناَيكي بؤ مامؤستا نازناز بةجَي دَيَلم و

ة زؤر لة برادةران دسةيان لةسةر ئةوة لَير, بةاَلم هةنطاوي دووةم بري  ية لة ثةيوةناي ثةرلةمان بة دةوروبةري خؤي
بةاَلم من ثَيم واية ئةوةش ضارةسةري كَيشةكةي ئَينة , زياتر تةئكيا كردنةوة لةسةر يةكطرتنةوةي ئياارةكان, كرد

ئةويش ئةوةية ئَينة دةزانني لة , ئةوةية زياتر كَيشةكةي ئَينة دوو  دةكاتةوة, شتَيكي زؤر رةئيسي هةية, ناكات
بةهَي ي يةكَيك لةو , ئةويرتيشيان بةناوي ح ب, دةسةاَلتَيك بةناوي حكومةت, َينة دوو دةسةاَلت هةيةكؤمةَلطاي ئ

, يةاين كاتَيك تؤ دةتواني  ثةرلةمان و حكومةتَيكي بةهَي ت هةبَي , دةسةاَلتانة لةسةر حيسابي الوازي ئةويرتيانة
لةو , تؤ الواز دةبي , اَلم ئةطةر ئةوان بةهَي  بوونبة, ئةطةر تةحاياي سنووري ح بةكان بكةي  و الوازيان بكةي 

كة , بؤية ثَيويستة ح بةكان كاتَيك دانييان بةوة داناوة, حاَلةتةدا كاري تؤ سس  دةبَي  و ناتواني  كار بكةي 
 دةبَي  ئةو سوَلتة زؤرةي كة هةيانة بياةن بة ثةرلةمان سنوورَيك بؤ, ثةرلةمانيان هةبَي  و حكومةتيان هةبَي 

كة بةهَي  , كة ثةرلةمان دةسةاَلتي هةبوو بةهَي  دةبَي , دةسةاَلتي خؤيان دابنَين و دةسةاَلتي ثةرلةمان بةهَي  بكةن
بؤ ئةوةي ثةرلةمان ضاالك ببَي  بةدةس  هَيناني , كةواتة يةكَيك لةو هةنطاوانة, بوو حةمتةن دةتوانَي  كار بكات

 .بة سنوور دياري كردني دةسةاَلتي ح بةكان/ ؟ يةكئةمةش ضؤن دةكرَي , دةسةاَلتَيكي بةهَي ة
يةاين ثةرلةمان وةكو برادةران زؤر دسةيان لةسةر , يةاين بة دةس  هَيناني سيقةي جةماوةر, بة كةسيب سيقة/ دوو
كاتَيك راي , راي طش  بؤ خؤيان ضةسث بكةن, دةبَي  ثةيوةنايةكي تونا و دروس  لةطةَ  جةماوةر دروس  بكةن, كرد
بؤية , من ثَيم واية ئةوةش هَي َيكة شةرايةتَيكي زياتر بة ثةرلةمان دةدات,   جةماوةريان بؤ خؤيان كةسب كردطش

جا من ثَيم واية هةناَيك لة برادةرانيش ئاما ةيان , ئَينة دةتوانني بةبَي ترس ثشتطريي لة داواكارييةكاني ئةوان بكةين
كة خؤمان , من ثَيم واية دةكرَي  لة رَيطاي راستةوخؤ, طةَ  جةماوةركة ضؤن ئاليةتي ثةيوةناي كردن لة, بةوة كرد

يان جاري وا هةية مةسةلةن بةثَيي ثسثؤَري , يان كؤن رانسات, جا كؤَر و سينيناريان بؤ رَيك خبةين, بضينة ناو ئةوان و
جا مانطانة بَي  بةثَيي ,  ليذنةي كشتوكاَ  و ئاودَيري ثَيويستة بضَي  لةناو جووتيارةكان دابنيشَي, ئةو ليذنةية

ليذنةي ئابووري دةبَي  بضَيتة , ثَيويس  كؤيان بكاتةوةو ثَيويستيةكانيان و داواكارييةكانيان بطوازنةوة بؤ ناو ثةرلةمان
ئةمة بةشَيوةي , بةهةمان ش  دةبَي  ليذنةكاني تر بةدوا داضوونيان هةبَي  بؤ ئةمة, ناو ضني و توَيذةكاني تر

كة ئةوانةي تةمسيل , وازَيكي تر شَيوةي ناَراستةوخؤ دةكرَي  لة رَيطةي رَيكخراوةكان ئَين جي ئؤيةكانبةشَي, راستةوخؤ
, ئةوان دَين تةَلةباتةكان و ثَيااويستيةكان تةداميي ئَينة بكةن, لة هةر ضني و توَيذَيك دةكةن ثةيوةناي ببةستني و

كة بةشَيوةيةكي خؤبةخش , ة سوثاسي تةلةف يؤني زاطرؤس بكةينكة لَيرة ثَيويست, ياخود بةَرَيطاي دةزطاي راطةيانان
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بةَراس  بؤ ئةوةي ثةيوةناي , داوا دةكةين راطةيانانةكاني تريش بَين ئةم كارة بكةن, بةرنامةكان دةطوازَيتةوة, هاتووة
 .سوثاس, اواكاري ئةوانثةيوةناي ئةوان بؤ طواستنةوةي د, ئَينة ببني بة حةلقةي وةسَل, ئَينة بة جةماوةر ثتةوتر بَي 

 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 .فةرموو خاتوو نازناز, سوثاس
 :نازناز حمنا اباالقادر بةَرَي 
  .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, كار ئاساني بكات بؤ ئةنااماني ثةرلةمان و, من زياتر لةسةر ئياارةو ئةو موستةل ةماتانةي كة ثَيويستة بكرَي  و
بةاَلم من بةجؤرَيكي , هةرضةناة بةشَيكيان باس كراوة, ئةوةي زياتر بتوانن ئيش بكةن ثَياا دةطرمتةفعيل كردنيان بؤ 

 .تر لَيرة هةناَيك ئي افة دةكةم
ثَيويستة ئَينة بري لة ميكاني مَيك بكةينةوة كة , بةشَيك لة ئةنااماني ئَينة لةشار و شارؤضكة دوورةكان دَين/ يةك

ئةو مةترسيانةي كة لةسةر , هةر رؤ  باس لة هاتووضؤي ئةوان و سةخ  رَيطاو بانةكان و, وكَيشةكانيان بنةبَر بكرَي  
ئَيوةش كة دوَييَن , ئةويش من ثَيشنيار دةكةم, رَيطاكانيان هةية و حةسانةوةيان و  يان و طوزةرانيان لَيرة بكةينةوة

وا , ئةوة خبرَيتة باس و ط توطؤ لةطةَ  جةنابيان ,كة لةو رؤ انة لةطةَ  سةرؤكي حكومةت دانيشتنتان هةية, باستان كرد
بةهؤي ئةو , ب امن ئَيستا زؤر بة سوراةت ئاوةداني و مةشاريع زؤر بة خَيرايي لة هةولَير جَي بةجَي دةكرَي 

  ياخود ئَينة بري لة دروس, بةزووترين كات شودةيةك بكرَي , كؤمثانيايانةي كة لة توركيا و لة شوَينةكاني تر هاتوونة
ثَيشرت لة هةولَير هةبوو ئةوةي ثش  خانووةكاني , كةمثي ئةنااماني ثةرلةمان, كردني كةمثَيك بكةينةوة لة ثةرلةمان

كة ئةمانةي هةموو بةناو كرد و تاثؤي , بةاَلم بةداخةوة حكومةتي ئَينة هةَلةيةكي طةورةي كرد, ئةمني اامةكان بوو
ئةمَرؤ ئَينة تووشي ئةم كَيشة , َينة دةضوون لةوَي نيشتةجَي دةبووننةوةك ئَيستا ئةنااماني ئ, كرد بةسةر خةَلك
يةاين بةَراس  لةجياتي , كة من ئاطادارم لة ن يكةوة زؤربةيان بةَراس  كَيشةيةكي طةورةية, طةورةية نةدةبووين

ناضارن بري لة , كئةوةي تةركي  بكةنة سةر ئيش و كار و ليذنةكانيان و موتاَلةاة و خوَينانةوةي كَيشةكاني خةَل
لةدوايياا ئَينة هةموومان سايقنان , ناتوانن ئيش بكةن, تا ئةوان وةكو ثَيويس  جَيطري نةبن, كَيشةكاني خؤيان بكةنةوة
لةبةر ئةو هةتاوة لةو طةراجة رادةوةسة جاري وا , بةَراس  ئةوانيش مرؤظن و زؤر طوناهن, هةية و حينايةمان هةية
بةزووترين , بؤ زستان و بؤ هاوينةكة, دةبَي  ئَينة فيكرَيكي زؤر زؤر ئةساسيان بؤ بكةينةوة, هةية ثَينج شةش سةاات

, بؤ ئةوةي بتوانن تَيياا حبةسَينةوة, كات شوَينَيكي حةوانةوة بؤ سايق و حينايةكان دابنرَي  و كافيرتيايةكيان هةبَي 
هةر , ية ثَيويستة جيهازي تةفتيش دابنرَي ئةو دةرطا شووشة طةورة, لة دةرطاي مةدخةليش كة دَيينة  وورَي

يان ئةو , لةوانةية بةبَي ئةوةي ئاطامان لَي بَي  شتَيك لةناو ئةشيايي ئَينة بَي , هةموومان جانتامان لةوال دادةنَيني
كان زياتر بؤية هةم ثَيويستة تةفتيشي سةيارة, اةالطانةي كة ئَينة دةيهَينينة  وورَي بةبَي ئةوةي كة خؤمان ئاطادار بني

هةم دةرطاي مةدخةليش بةم جيهازة , ضاودَيري جادةكان زياتر بكرَي  لة كاتي هاتين ئةنااماني ثةرلةمان, بكرَي 
من ضةنا ساَلة مامؤستام لة , بةَراس  كافيرتيايةكة كافيرتيا نيية, بَيجطة لةوةي كة هةموو باسيان كرد, ئامادة بكرَي  و

ئينجا , دوان دة كؤليذي سةالحةدين زؤريش بَي ئينكاناتة و زؤريش دواكةوتووةكؤليذي ئاداب كة كؤليذَيكة لة 
كة دوَييَن باسي كرد و , من لةطةَ  ئةو ثَيشنيارةي كاك فةتاح نييم, كافيرتيايةكةي زؤر خاوَين و ثاكرت و رَيكوثَيكرتة

يان , ة برادةران مةزهةبيان جياوازةضونكة ك, داواي لَيبوورنيشي لَي دةكةم كة تةدةخو  دةكةم لة ثَيشنيارةكةي ئةو
هةمان خةَلكي , نةوةك با هةمان ستاف بن, مةسةلة شوَينةكة نةطوجناوة, ئةسَلةن ئةو مةوزواة نيية, جؤرَيكي ترة

كة نادييةك بَي  كة شايستةي ئةناام , بةاَلم شوَينَيكي طوجناويان هةبَي  و ثاك و خاوَين بَي , مةسيحي بةَرَيوةي ببةن
بةاَلم بة كةمرتين , ضونكة ئَينة بة هةر ضوار ثارضةي كوردستان يةك ثةرلةمامنان هةية, ن بَي  بةَراس ثةرلةما

كة ئةو هةموو خةَلك و مَيوان و خةَلكَيكي زؤر بة شةخسيةت و ئةجنةبي و كوردي خؤمان , ئينكانات كة شةرم دةكةين
, روةها ئيستي ادة لة تةكنؤلؤجياي نوَي بكرَي  بة زووترين كاتهة, بَلَيني ئةمة نادييةكةمانة كة تَيياا دادةنيشني, دَين

بؤ منوونة هةر لةناو ئةو هؤَلة دةكرَي  كؤمةَلَيك ئامَيري زؤر باشي نوَي سةردةميانة ئَينة زؤر جار لةو ؤرك شؤث و 



 304 

, زؤر جادي هةية كؤمةَلَيك كَيشةي, من ثَيويستيم بةوة هةية بة فةرز نوَينةري هةَلةجبةم, كؤن رانسانة دةبينني
بؤ ئةوةي ب انن وةزاةكة , يان دة دةديقةيي بَينم لَيرة نيشاني هاوَريامن باةم, فلينَيكي ديكؤمَين  ثَينج دةديقةيي

بؤ ئةوةي هةرضي ئَينة , بؤية ئَينة ثَيويستينان بةوة هةية ئةو هؤَلة موجةه  بكرَي  بة نوَيرتين تةكنةلؤجيا, ضؤنة
( 000)ئةو , بؤ ئةوةي ئاطادار بن بةالي كةمي ئةطةر خةَلك ئاطادار نةبن, رة بطوازينةوةدةمانةوَي  راستةوخؤ لَي

هةروةها  ووري ئةنااماني ثةرلةمان بةزووترين كات ثَيويستة بة كؤمثيؤتةرات و , نوَينةرانة ئاطادار بن لةو شتانة
هةر هةمووش زؤر بة , ووي موجهةز بَي ضونكة ئةطةر ئةو  وورانة هةم, خةتي ئةنرتنَي  مةربووت بكرَي  بةَراس 

كة  وور و ناديةكةت رَيكوثَيك بوو , جةددي دَين لة  وورةكان دادةنيشن لة سةاات هةش  دَيني دةوام دةكةين تا ئَيوارَي
ضونكة بةَراس  ئَيستا ئَينة لةطةَ  سؤزان خان ضةنا ئيش , خةَلك ناضَي  بة ثةلة نابَي  و ئيشةكانيش نامَينَيتةوة

دةبَي  لةطةَ  , كة خؤي تةناروس  تةواو نيية, ئةو بؤ خؤي مةجبورة كؤمثيوتةرة جانتاكةي خؤي بَينَي , كةيندة
ئَينة دةبَي  لة دةرةوة بضني موَراجةاةي خةَلك , خؤي بيهَينَي  و لة  وورةكان داينَي  و ئيشةكانيان لةسةر بكةين

هةروةها سيستني , ئةوة ثَيويستة بكرَي , وَي  خةَلكَيكي تر ب انَي نةتة, رةنطة هةناَيك ش  هةبَي  نهَيين بَي , بكةين
بؤ منوونة ئَيستا ئَينة ليذنةي ثةروةردة و , رؤتني زؤرة, ئيااريش تا رادةيةك هةس  دةكةين سيستنَيكي تةدليايية و

تةدريبةن , بي ئاطادارةكاك فةرسةت خؤي جةنا, كة كؤمةَلَيك مةشاريع و سةردامنان بةدةستةوةية, ليذنةي كؤمةاَليةتي
بؤ ئةوةي ئيجازةمان باةنَي و ناوي هةموو ئةنااماني ليذنةي ثةروةردةي تَياا , دوو هةفتةية ئَينة اةري ةيةكنان داوة

باشة ئَينة , تا ئةو سةااتة ئَينة بة دةستنان نةطةيشتووة, بضني سةرداني وةزارةتةكان و مايريةتةكان بكةين, بَي 
كة , ئةي ضؤن لةناو ئةو دائرية بضووكانة دةكات, ؤتيين و طةناةَلي دةكةين لة دةوائريي خؤمانداواي بنرَب كردني ر

كة خؤي كاك , دةبَي  لة دةوائريي تر ضؤن بَي , ئيشَيك ئةوها بضَيتة  وورَي و دوو هةفتةي بوَي , يةكجار وا نيية
ة تاكو ئَيستا لة وةزارةتي ثةروةردة لة تةنيشتنة دةَلَي  من نامةم هةبووة لة مانطي سَيو, فةرسةت ئيشارةت ثَي دةكات

, ببني بة ئيااريةكي منوزةجي, جا ئةوة با ئَينة لة خؤمانةوة دةس  ثَي بكةين, مةسةلةن ئيشةكة نةكراوة, نةكراوة
بةَراس  ثَيويس  بة , هةروةها ثةيَرةوي ناوخؤش دوَييَن باس كرا, تاكو خةَلكي تريش ضاو لة ئَينة بكات

ئةو , ئةو ليذنانةش كة وا دروس  كراوة وا خؤشة كةوا بةَراس  موتابةاةيةكي زؤر جادية, اتنةوةيةكي نوَييةثَيااه
كاري , كؤميسانةي كة دَي  بؤ الي ئَيوة هةر ئةويش ديسان مةسةلةي بريوكراسي نةبَي  بضَي  و لةناو فايلَيك بكةوَي 

, َي  ليذنةي ئةكتيف و ليذنةي نا ئةكتيف با لةبةر ضاو بطريَي هةروةها لةبةرضاويش بطر, ليذنةكان موتابةاة بكرَي 
كة ماناوو دةبن و ئيش دةكةن و باَلو , ئةو سةرؤك و مودةريرو ليذنة و لةطةَ  هةموو ئةناامان, ئةو كةسانةي

بةالي كةمي , ئةطةر ئةوانيش ثاداش  مةانةوي نادرَين, بةاَلم دةبَي  جياوازي هةبَي , راستة واجييب ئةوانة, دةبنةوة
 .كة ئةوان بة واجيباتي خؤيان هةَلناسة, ئةوانةي كة ئيش ناكةن بةَراس  دةبَي  ثَييان بطوترَي  و لةبةر ضاو بطريَي 

رةنطة زؤربةمان هةر هةية لة ئَينةدا , ئةوةي كة سؤزان خان باسي كرد وؤرك شؤث زؤر ثَيويستة بؤ ئَينةي ئةناامان
بةاَلم ئةمَرؤ , كة ببَي  بة ئةناامي ثةرلةمان, رؤ َيك لة رؤ ان بريي نةكردؤتةوة, ووةرةنطة كاري سياسةتيشي نةكرد

وؤرك شؤثي بؤ , ئةوة ثَيويس  بةوة دةكات كة كؤن رانسي بؤ بكرَي  و, كة ببَي  بة ئةناامي ثةرلةمان, دةدةر وا بوو
ثَيويستة وفود بة بةردةوامي , ةزا ببَي  زائياةنكؤمةَلَيك دياردةي نوَي هةية لة دنياي ثةرلةماني نوَي ئةو شار, بكرَي 

كة ضؤن ئةناامي ثةرلةمان فةاا  دةبَي ؟ ئَينة , ئَينة لة رؤ ةكاني يةكةم باسي ئةو مةوزواةمان كرد, بنَيردرَي 
ئيشي رةنطة , بةاَلم ئَينة هةستنان زؤر بة ئيشةكانيان نةكردووة, بةداخةوة ناَلَيني ئةوانةي ثَيشوو هيضيان نةكردووة

, يان خةتاي ح بةكان بووة ديسان, بةاَلم ئايا خةتاي ئيعالمة جوانيان رانةطةيانا بَي, زؤر ضاك و طةورةشيان كرد بَي 
ئَيستا ئَينة هيض , ئَينة بةو شَيوةية ئيشنان كردووة, نةيانتوانيوة بَين بة ئَينة بَلَين, يان خةتاي خودي ئةناامةكان بووة

من , انني لةسةر ي ئةساسَيك بَرؤين بؤ ئيش كردن هةمووي دةمَينَيتةوة سةر جهودي شةخسيناز, باطراوناَيكنان نيية
تاكو ب امن ضؤن دةبَي  ئيش , دةبَي  وةكو خؤم نازناز ئيش لةسةر خؤم بكةم بطةَرَيم بةدواي مةسادير و خةَلك و ئةوة

بةاَلم , ئَينة دةس  ثَي بكةن بة ضوونة دةرةوةوفودي , بؤية ثَيويستة بةزووترين كات ميكاني مَيكي وا دابنرَي , بكةين
, نةك هةر ئاوا بةس ضوونة دةرةوةكة بَي  بضن ثةرلةماناتي دنيا ببينن و ئيش و كاري ليذنةكانيش ببينن, بة بةرهةم
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 ئةوة لةكاتي, لة شتَيكي تر بةداخةوة لةوةي كة ئَينة دةتوانني ببني بة ثةرلةمانَيكي واديعي, كة لةوَي ئيش دةكةن
بؤ منوونة طروثي شَيخ زانا كة , رووداني رووداوَيكي طةورة لةو كوردستانة روو دةدات دةم و دةس  ثةرلةمان دانيشَي 

ئَينة هيض هةَلوَيستَيكنان لة ثةرلةماناا , هةموو موجتةمةاي مرؤظايةتي تاسانا, بةو شَيوةية هةموو كوردَيكي تاسانا
بامسان لةوةي كرد بواية كة دانوني دةاَلضؤ , دةس  دانيشتننان كرد بواية يةاين دةبواية ئَينة لَيرة دةم و, نةبوو

كة , ضةنا دةبَي  س اي ئةو كةسانة بكرَي , كة ئَينة تا ئَيستا هيض دانونَيكنان نيية بةو ناوةية, كردني تريؤر دةربضَي 
, ةزطايانةي كة رَي خؤشكةر بووينةئةو دامود, ئةو دامودةزطايانةي كة يارمةتيان داون و, تريؤر دةكةن لة كوردستان

ثةرلةمان كة دانةنيش  و دسةي لةسةر , ضؤن دةكرَي  لةمةودوا كؤنرتؤ  بكرَي ؟ ئَينة دةبينني ئةو كةموكوَريانة هةية
, بةاَلم ديسانةكة ثةرلةمان دةبواية دواي ئةوةش بانطي وةزيري ئةوداف و وةزيري ناوخؤي كرد بواية, نةكرد تاكو ئَيستا

بةَراس  دةبواية ئَينة لةو مانطة , ئةوة يةكةم ئيشي ئَينة بوو, رووداو و تريؤريستانةي كة لة هةولَير روو دةدات بؤ ئةو
كة لة , بؤ ئَينة لةسةر شاشةي تةلةف يؤن تؤ نابينني, وةزيري ئةوداف تؤ تا ئَيستا لةكوَي بووي, ئةو شتةمان كرد بواية

, تةنانةت لةسةر شاشةي تةلةف يؤنيش نايبينني, ةي خؤي كردووةو  ياوةثةناي دةزطاكاني تؤوة تريؤر خؤي هَيالن
بةاَلم ئَينة , جةنابي كاك خورشيا شَيرة دَي  روون كردنةوة دةدات لة تةلةف يؤني زاطرؤس و لة تةلةف يؤني كوردستان

نايبينني لةسةر , ولَير روويااوةوةزيري ناوخؤ هيض هةَلوَيستَيكي نيية تاكو ئَيستا ئةو رووداوانةي كة لة هة, ئةو نابينني
يةاين لةمةودوا , من دسةيةكيشم هةية بؤ فراكسيؤنةكانيش, ئايا ئةوة واجييب ئَينة نيية باسيان بكةين, شاشة

, ضاوةَرَي نةبني هةموو شتةكان لةسةرةوة بؤ ئَينة بَيتة خوارَي, بةَراس  ئةو ئاراستةية دةبَي  بة ثَيضةوانةي بكةينةوة
ئَينة لةناو , نةش دةتوانني لَيرة ش  ئَينة جةماوةري ترين لةوانةي كة لة ناو مةكتةب سياسي دانيشتوونةجارو بار ئَي
ئةوة دةنطي , لةناو فراكسيؤنةكان بَلَيني ئةوة رةئي خةَلكة, ئَينة دةبَي  ئةو رةئييانة لَيرة تةرح بكةين, خةَلكةكةين

ئَينة حةز دةكةين لةطةَ  ئَيوة رةئيةكان بطؤَرينةوة با لة , َينفةرموون ئَيوة ضي دةَل, خةَلك ناَرازيية, خةَلكة
بةاَلم ئَينة دةستنان لةخؤمان , لة ضوارضَيوةي بةر ةوةناي ح بةكةش دةرنةضَي , ضوارضَيوةي ح بةكةش دةرنةضَي 

 .زؤر سوثاس,  بةو شَيوةية تا وا بَي  دةت ثةرلةمان فةاا  نابَي, بةرداوة هةموو شتةكان لةسةرةوة بَيتة خوارَي
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 .فةرموو كاك فةتاح نةدشبةناي
 
 :فتاح اباا  نقشبناي بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

نةشم زانيووة ئةوانة , من باسي مةزهةمب نةكردووة, خوشكة نازناز خان فةرمووي كاك فةتاح باسي مةزهةبي كرد بَي 
, ئةطةرنا موشكيلةم نيية, تةنانةت مةبةس  من دي اع لة ثاك و خاوَيين ناو ثةرلةمانة ,ي مةزهةبَيكن خوا ئاطاي لَيية

 .لةطةَ  رَي ماا, هةر مةزهةبَيك بن
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 .كاك سةردار فةرموو
 :بةَرَي  سردار صباح بوزو هةركي

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
يةاين , بةتايبةتي وشةي ئةخريي سةبارةت بة وةزيري ناوخؤ, خان دةكةممن ثشتطريي تةواو لة دسةكاني خاتوو نازناز 

تاكو , ئَينة ضةنا رووداوي طةورة روويااوة, حكومةت تَيك دةضَي , لة دةوَلةتان دةانَيك دةبَي  لةنَيوان دوو ديتار
, ئَينة زؤر ياسا هةية ,تةنها ياساي ئريهامبان كةم نيية, لة سيستةمي ياساي ئَينة, ئَيستا كةس ئيستقالةي نةداوة

, ثاراستين زماني كوردي بة ياسا, ياساي ثاراستين  ينطة, وةكو ياساي ئريهاب, ئَينة با هةمان بَي , ثَيويس  ثَي هةية
, ئَينة ثَيويستنان ثَي هةية ئةو هةموو ياسايانة بةزووترين كات دةريبكةين, ياساي مةنعي ئيحتيكار و حوريةي سةحافة

ثَيناسةي , ثَيويستة ئَينة ياسايةكنان هةبَي  ثَيناسةي ئريهاب بكات, ة ثةلةي دةزامن ياساي ئريهاببةتايبةتي زؤر ب
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ئةوانةي بةشااري لة تاوان دةكةن س اكانيان دياري , ئةوانةي ئينتينا دةكةن بؤ مونةزةماتي ئريهابي س اكان ديار بكرَين
ئةطةر , وة بةو ئيجرائاتة ئيستيسنائانةي كة وةزارةتي ناوخؤ دةيكاتوةكو ئاطادارم تاكو ئَيستا خةَلكَيكي زؤر طريا, بكرَي 

بؤية بة ثةلةي دةزامن , ياسامان هةبَي  بةَراس  ئةو ئيجرائاتانة دةبنة مايةي ئةوةي خةَلك زياتر بةرةو ئريهاب بَروات
 .كة ئةو ياساية دةربضَي 

, ين ثَيش هةموو شتَيك راو و بؤضووني هةر ياسايةكيةا, كة مونةزةمةيةك دروس  بكرَي , ثَيشنياري دووةمم ئةوةية
بةاَلم , ئةوة مول ةم نيية بؤ ثةرلةمان, ثَيويستة راو و بؤضووني خةَلك وةربطرين, ياخود هةر دةرارَيك دةربكرَي 

 .شتَيكي يارمةتياةرو هاوواَلتيانيش حةز دةكةن كة بةشاار بن لة دروس  كردني بَريار
ئةو دانونانةي كة , بةَراس  ئَينة ثَيويستينان ثَيية كة دانونَيك ببةسني زؤر بة ثةلة, ثَيشنياري سَييةمم ئةوةية
يةاين تاكو ئَيستا كؤمةَلطاي ئَينة هيض ثَيش , دةرضووة 0969وةكو دانوني اودوباتي ساَلي , هةيتنان زؤري زؤر كؤنة

بةَراس  ئةطةر ئَيوةو , بارةي موئتةمةري دانونيدةر, كة ئةو ياسايانة بطؤَرين, تاكو ثَيويس  ثَي هةبَي , نةكةوتووة
ئَينة لة ئَيستاوة كاري بؤ دةكةين و ليذنةي تايبةتي بؤ دةس  نيشان دةكةين لة حاكم و , برادةران موافةدةت بكةن

, ليذنةي مةتبواات بَي , ليذنةي دانوني مةدةني بَي , ليذنةي دانوني اودةبات بَي , بؤ منوونة ليذنةكان, حمامني
كة ثةرلةماني كوردستان ئةم ثَينج , ئيستيسناي دةكةين ماددةي بيس  و ثَينجي دانوني ئياارةي دةوَلة ئةوةي دةَلَي 

موئتةمةرةكة , ئَينة هةموو تةاايالتةكامنان حازرةو, يةاين كة دةطةينة كاتي موئتةمةرة دانونيةكة, خاَلةي بؤ نيية
نةك وةكو موئتةمةرةكاني , لةوانةية ئَينة ئيقراري بكةين, ت دةردةضَي ضونكة بة تةوسيا, بةَراس  دةبَيتة موئتةمةر

 .تر تةنيا بةيان خيتامي لة رؤ نامةكان بنووسرَين
يةاين كة كؤبوونةوةي فراوان , ثَيشنياريش دةكةم كة دااةكي شياو بةَراس  بؤ ثةرلةماني كوردستان دروس  بكرَية

 .ثَيويستينان ثَي هةية بة ثةلة دااة دروس  بكرَي , دابنيشني ئَينة ناتوانني تةنها لة هؤَ , دةكرَية
ثَيشنيار دةكةم يارمةتي كارمةناةكان , بةَراس  ثَيش ئةوةي يارمةتي ئةناامان زياد بكرَي , ثَيشنياري كؤتاييم ئةوةية

 .زؤر سوثاس, زياد بكرَي 
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 .فةرموو كاك هيوا
 
 :داهيوا صابر ا بةَرَي 

 .بسم ا  الردن الرحيم
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بابةتَيكي طرنطة جَيطةي ئةوةية بة هةنا , لةَراستياا ئةم بابةتة دسة كردن لةسةر ضؤنيةتي كارا كردني ئةم ثةرلةمانة
طوتراوة , ةبَي نةتيجةكةشي وا د, لةبةر ئةوةي ئَينة ئةم سةرةتا و ئةم ثَيشكةكية ضؤن دابَرَيذين, بيطرين هةموومان

وةكو ثرؤ ةيةكة لة دوايياا , من ئةو بابةتةي كة حازرم كردووة, هةموو مودةدميةيةكي باش نةتيجةيةكي باشي دةبَي 
 :دةياةمة خ مةتتان لةسَي ميحةوةر دسةم كردووة

 :ووةكة ضةنا خاَلَيكم ئاَراستةي بةَرَي تان كرد, تايبةتة بة سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة/ ميحةوةري يةكةم
كة هيوامان واية , ئاطا لة يةك بوون و ثيادة كردني بنةماكاني راوَيذ و ئازادي و شةفافيةت لةنَيوان خؤتاناا-0

 .تا ئَيستا وا بينراون, ئينشائةَلاَل هةميشة وا بتان بينني
يين و بَي بريكردنةوةي بةردةوامتان بؤ كارا كردني ئةم ثةرلةمانة و ميساادييةت ثَيااني ثاراستين لة رؤت-2

هيوا خوازين ئَيوة , كة ئةمة طلةييةكة لة ثةرلةمان كراوة لة ماوةي رابردوودا, ناوةرؤكي و بَي دةسةاَلتي
 .ضارةسةري بكةن
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رَي  لَينان لة ثةيام و ئةرك و دةسةاَلتي ثةرلةمان و هةوَلااني بةردةوام بؤ ثيادة كردني ثةيَرةوي ناوخؤ و -3
كة ئةطةر لة ئَيوة شتَيكي وا ببينرَي  تةئسريي زؤر دةبَي  , دَيكي ياساييدووري طرتن لة هةموو جؤرة خةر

 .لةسةر ثةرلةمانتارةكان

هةوَلاان بؤ دَلخؤش كردني ثةرلةمانتاران و كارا كردن و نرخانان و هاناان و متنانةي زياتر ثَياانيان و -4
, بةتايبةتي لة ليذنةكاناا, وة دةبينرَي كة تا ئَيستا جؤرَيك لة نة ثرسينة, ثرسينةوة لة ئةرك و كارةكانيان

سةرؤكةكةي لة , تا ئَيستا ليذنةي وا هةية دانةنيشتووة, كة بةداخةوة ليذنة دامةزراوة, لة كاري ليذنةكاناا
 .ثَيويستة بثرسنةوة لةو شتانة, ئةطةر جةنابتان موتابةاةتان نةبَي , دةرةوةية

و تةن يم و تةجيهو موتابةاة و  خطي و هةر لة تةطرنطي دان بة ثيادة كردني ئياارةي سةركةوتو-5
هةروةكو ئةو ئةناامانة ئاما ةيان ثَي كرد لة دنياي ئَينة بةَراس  بةرئةجنام , نرخاناني كاري ئةفرادان

ي , ي ئةناام ثةرلةمان هةَلاةستَي  بة كارةكاني و, كوَي باشة و كوَي خراثة, نةبووني موتابةاة دةرناكةوَي 
 .مانَيكي تر هةَلناستَي ئةناام ثةرلة

بةَرَي تان لةكات و مةواياةكان و دوا نةخستين ثيادة كردني اةدالةت و دووري طرتن لة دةمارطريي ح بي -6
, ئاطاداري تةواو لة واديعي ثةرلةمان و  يان لةطةَ  خواس  و داوا و خةمةكاني ثةرلةمانتارةكان, و نا يةكساني

 .ي و دةرةوة دةبَي  ناو ثةرلةمانتان لةبري نةباتةوةكة ئَيوة سةرداَليتان بة كاري ح ب

كة هيوامان واية هةر وا بن و زياتر , سينط فراواني و طةورةيي و طياني رةخنة دةبو  كردن و هةَلنةضوون-7
 .بةرجةستة بكرَي 

ة زؤر طرنطة ئاطادار كردني ئةناامي ثةرلةمان لة هةموو رووداوَيك و زانيارييةكان و دووري طرتن ل-8
يان ئةناامي هةر ستافَيك دةدات , بةَراس  ئةزيةت داني ثةرلةمانتار, سياسةت و مامةَلةي بانَيكة و دوو هةوا

كة , بؤية داوامان لة ئَيوةي بةَرَي  ئةوةية, كة لةناو ئةو دةزطاية شتَيك روو باات ئةم لَيي ئاطادار نةبَي 
 .ئاطاتان لةو خاَلة بَي 

ئةم . شنياري ثةرلةمانتارةكان و كار لةسةر كردنيان و رَي  لَينان لة راو بؤضوونيانبة هةَلطرتين داوا و ثَي-9
 .خااَلنة تايبةت بوو بة دةستةي سةرؤكايةتيةوة

ضةنا خاَ  ثَيشنيارَيكم هةية بؤ ثةرلةمانتارة بةَرَي ةكان لةوانة يةكرت ناسني و هاوكارميان و بةرجةستة كردني 
, زؤر ثَيويستة ئَينة سوود لةم هةلةية وةربطرين, ة يةك بوون و بة دةم يةكةوة ضوونبرايةتي و خؤشةويس  و ئاطا ل

طياني بةرثرسيارةتي ضوون بةدةم ئةركةكان و خؤ , بؤ ئةوةي زياتر خ مةتي ميللةتةكةماني ثَي بكةين ئينشائةَلاَل
هةناَيك برا و ,   ثَي دةكةينكة بةداخةوة جؤرَيك لةوة دةبينرَي  لة ليذنةكاناا هةس, النةدان بة مةسةووليةت

يان , بةتايبةتي لة ئاس  مةسةوولي ئةو ئيشة دابَي , ئةناامي ثةرلةمانتار هةية ناثرسَيتةوة لة ئيشةكةي نايةتةوة
بةر ةوةناي طش  خبةينة ثَيش , ئةوة اةيب داريةكة بؤ ثةرلةمانتار, يان مودةريرةكةيةتي, جَيطرةكةيةتي

, ضونكة هةريةكةمان سةر بة ح بَيكني, كة ئةمة ثَيويستة ئَينة زؤر ئاطامان لةم خاَلة بَي  ,بةر ةوةناي تاك و ح بةوة
خاَلَيكي تر هةر , دةبَي  كة هاتية ئةو ثةرلةمانة بةر ةوةناي ميللةتةكةمان و بةر ةوةناي طشتينان لةبةر ضاو بَي 

بةبَي طوَي دانة ئةوةي لة كوَي و لة ي اليةنَيكةوة  ,ثرؤ ةو بريو بؤضوونَيك كة خ مةتي ثةيام و ئةركةكةماني تَياا بَي 
 .ثةسناي بكةين و ثشتيواني لَي بكةين

هةموو زةوابتَيكي , بةَراس  دةبَي  بةالمانةوة ئاسايي بَي , خاَلَيكي تر رَي  لَينان لة ياسا و زةوابتة ئياارةييةكان
 .و تةدايري بكاتئيااري لةم ثةرلةمانة ضؤنة و ثةرلةمانتار رَي ي لَي بطريَي  

دووري طرتن لةهةر وشة و ثَي هةَلسانَيك كة سووكايةتي و , خاَلَيك رَي  لَينان لة بريو بؤضووني دةنااةتةكاني يةكرت
هةر يةكة و تةوجوهو ئاراستةي خؤي هةية كة رَي  لة ثَيشينةي دةنااةتةكاني يةكرت , ئازار داني يةكرتي تَياا بَي 

 .بطرين
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داناني بةرنامة و ياسا بؤ كار كردن لةسةر ضةسثاناني : هةية بؤ ثةرلةمان بةشَيوةيةكي طش ضةنا ثَيشنيارَيكم 
هاوسةنطي لةنَيوان , كة ئةمَرؤ زؤر دةطوترَي  و زؤريش نووسراوةو باسي لَي كراوة, مافةكاني مرؤظ لة كوردستاناا
, ئةنااماني ثةرلةمانة لة هةموو روويةكةوة بةهَي  بووني ثةرلةمان لة بةهَي  بووني, ئةركةكان و مافةكاناا بكرَي 

لة , لة رووي ئياارييةوة, لةبةر ئةوةي خةم لة بَي هَي  بووني ئةنااماني ثةرلةمان خبؤن جةنابتان لة رووي زانستييةوة
,  ضونكة ئةطةر ثةرلةمانتارةكان بةهَي  نةبن ثةرلةمانةكةش بةهَي  نابَي, لة هةموو روويةكانةوة, رووي رؤشنربييةوة

ئَينة خوَينانةوةي , سوود وةرطرتن لة ئةزمووني ثةرلةمان لة خولي ثَيشوودا لةهةردوو رووي سليب و ئيجابييةوة
كة , ضونكة لةسةرمان نووسرا لة دؤناغَيكاا لة فةترةي شاغري بووني ثةرلةماناا, دوان دة ساَ  ثةرلةمان بكةين

زياد كردني ليذنةكان و كاراتر , ضوار مانط كةس ثَيي نازانَي  دواي, ثةرلةمان دوان دة ساَ  بوو خةَلك ثَيي نةزاني
يةكخستنةوةي هةردوو , ئةمة زؤر زؤر طرنطة, داناني ليذنةيةكي تايبةت بؤ طونا و الدَييةكاني كوردستان, كردنيان

رَي ماا لة ثةرلةمان ئَيستا من لةطةَ  ئةوثةَري , بةَراس  ئَينة لةسةري ناوةستني, ئياارة ببَي  بة سترياتيج بؤ ئَينة
دَين لَيرة باسي دةكةن با ئَينة لَيرة جَي , دانيشتووين طوَي دةطرين ب انني لة هةردوو مةكتةب سياسي ضي دةبَي 

با ئَينة داوا بكةين لة هةردوو مةكتةب سياسي با بَيني لَيرة دابنيشن لةطةَلياناا و دسةيان لةطةَلاا , بةجَيي بكةين
ضونكة ئةطةر مبانةوَي  و نةمانةوَي  دةيرانَيكي بَي , يان باةين و ن يكيان خبةينةوة لة يةكبتوانني يارمةت, بكةين

دوو تةرف كة هؤي دةيراني بَي متنانةيي , ئَينة دةتوانني تةئسريميان هةبَي  لةسةريان, سيقةيي و بَي متنانةيي هةية
 .خؤيان ناتوانن بطةنة نةتيجة لة هةموو كاروبارةكاناا, هةبَي 

من ثَيشنيار دةكةم داوا بكةين لة هةردوو بةَرَي  مام جةال  و كاك مةسعود بَين , دنةوةي نووسينطة ئيشارةي ثَي كراكر
 .لةسةر دؤزةكان لةطةَلياناا دسة بكةين, دانيشتنَيكيان لةطةَلاا بكةين بة شةفافانة لةطةَلياناا باوَيني

ئَيستا زؤرمان طرفتنان هةية رَينان بة , اهات و مي انيةي هةرَيمخاَلَيكي تر بووني هةموو جؤرة زانيارييةك لةبارةي د
, ثرسيارم هةية دةمةوَي  ثرسيار بكةم وةكو ئةناام ثةرلةمان نازانني, شوَينَيك دةكةوَي  لةبارةي هةناَي زانياريم هةية

اية لة بةَرَي تان بؤمان من نازامن مي انيةي ئةم هةرَينة ضؤنة؟ داهاتةكةي ضؤنة؟ ضؤن سةرف دةكرَي ؟ جا داوامان و
, مي انيةي هةردوو ئياارةكة, داوا بكةن ئةو زانياريانة نةبَيتة بةربةس  لةبةردةم ئةنااماني ثةرلةمان, روون بكةنةوةو

 .بؤ ئةوةي ئَينة بتوانني موتابةاةي بكةين, ثرؤ ةكانيان, وةزارةكة
ئةو , منيش ثشتطريي ئةو راية دةكةم بةَراس , نثرسينةو موَرادةبة و بانطهَيش  كردني وةزيرةكان و وةزارةتةكا

هةناَي كةس مةسةلةن شةَريان بة كؤنة دني , ئةمة ئيستيغاللي سةليب كرا, رووداوةي كة رووياا بةناوي شَيخ زاناوة
 جَي خؤي بوو ثةرلةمان بثرسَيتةوةو وةزيري, كة ديادةي سياسي تةوةجوهي واي نيية, دةكرد لة كةناَلةكاني راطةيانان

ب انني مةسةلةكة ضؤنة؟ ب انني ئةو هَيالنة لة كوَيية ئةو طةرايةي , وةزيري ئةوداف بانط بكةين, ناوخؤ بانط بكةين
ثةرلةمان دانيشتين تايبةتي , دانيشتين تايبةمتان هةبَي  لةطةَ  سةرؤكي هةرَيم, تيادا ناوةو تياياا طةشةي كردووة
دوايي بكرَيتة , وا بكةين لةطةَ  سةرؤكي هةرَيم دانيشة بكةينيةكةم جار دا, هةبَي  لةطةَ  سةرؤكي هةرَيم
بؤ , يان سَي مانط جارَيك ثةرلةمانتاران دسة لةطةَ  جةنابي مةسعود بارزاني بكةين, بةرنامةيةك دوو مانط جارَيك

 .سوثاستان دةكةم, ئةوةي خةمةكاني ثَي بطةيةنني و داوايةكاني ثَي بطةيةنني
 :ةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجنوم

 .كاك تةَلعةت فةرموو
 :حمنا صاحل توفيق  طلعتبةَرَي  
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

داواكاري يةكةمم ئةوةية دةمانةوَي  ب انني , بةس من دوو داواكاريم هةية, خوشك و برايان باسي زؤر شتيان كرد
 تةمةني خولي دووةمي ثةرلةمان ضةناة؟

 .ئَيستا بؤمان روون نةكراوةتةوةضونكة تا , ساَلَيكة, درَيذايي شةش مانطة
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لةطةَ  ئةنااماني دارايي حكومةتي , ئةو كؤبوونةوةي ئةمَرؤ كة جةناب  بةشااري  كرد, داواكاري دووةمم ئةوةية
 .زؤر سوثاس, سلَيناني و هةولَير بؤمان باسي بكةي

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .فةرموو كاك ئاخري

 :بةَرَي  اخري شيخ مجا  انور
 .سةرؤكي ئةجنومةن  بةَرَي

ئةوةي سةرةكي بَي  بةنيسبةت ئَينةوة باس كردني , بةَراس  بةشي زؤري ثرسيارةكامنان كران و تةفسيالتيان درايَي
لة جادةكان زؤر , با بةَراشكاوي زياتر باسي ئةو بابةتة بكةين, ثرسيار زؤرة لة جادةكان, يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارةية

ئةو يةكطرتنةوةية هةر , ئايا تةمةني ثةرلةمان تةواو دةبَي  و, دوو ئياارة يةكرت ناطرنةوةبؤ هةر, ثرسيار دةكةن
كة بَرياري لةسةر دراوة وةكو اَيرا  مانطي , يان لة ئينتيخاباتي ئايناة, ئةطةر تةمةني ثةرلةمان شةش مانطة, نابَيتةوة

, ئةطةر ئَينة ئينتيخابامتان كردةوة, يان نا, دةكةينةوة ئَينةي كورد ئينتيخاباتي خؤمان, دوان دة ئينتيخابات بكرَيتةوة
, ثَيش ئةو ثةرلةمانة طومتان ئياارةكان يةكرت دةطرنةوة, ئَينة بة ي شَيوةية دةضينة ثَيش خةَلك و داواي لَي دةكةين

 .ضونكة ئةوةي طومتان نةهاتة دي, ئَيستا ي دةَلَيني بؤيان
, هةردوو ح بي طةورة, هةردوو مةكتةبي سياسي, ثةرلةمان, يار دةبَي ئةطةر يةكرت نةطرنةوة كَي بةرثرس/ دووةم

, كة ئَينة بَلَيني يةكرت دةطرنةوة, ي وةاَلمي ميللةت دةدةنةوة؟ ضونكة مةوزواةكة لةوةي دةرضووة, هةردوو بةَرَي ان
بؤية هةناَيك , َي ناكةنلة جادة شتَيك دةَلَيي  بَروات ث, خةَلك سيقةمان ثَي نةكات, مومكينة سيقةمشان ثَي نةكةن
رؤ َيكيش , تايبةت بَي  بة يةكطرتنةوةي ثةرلةمان, ثَيم باشة رؤ َيك دانَيشتنَيك بكةين, هةنطاوي اةمةلي بهاوَيشرتَي 

نة , نة كؤتايي ثَي دَي  و, ضونكة مةوزواي تريؤر و زانا مةوزواَيكي زؤر طةورةية, تايبةت بَي  بؤ باس كردني تريؤر
خةَلكَيكي زؤريش بَي سةرو شوَين , خةَلكَيكي زؤريش كو راوة لةو مةسةلةية, ة واز لة باسةكةي دَيننين, باس دةكرَي 

ئَينة , ئَيستا خةَلك هةية ضووةتة دةرةوة دةنااةتيان واية كوَرةكةيان لة دةرةوةيةو شَيخ زانا كوشتوويةتي, بووة
رؤ َيك دابنيشن و بانطي وةزيري ناوخؤش بكرَي  جا , بةَلطةمان لة دةستة لةسةر ئةو مةوزواانة زؤر ش  تريش

 .لةسةر ئةو مةوزواة
يان سَي ثاسةوان بؤ , بة حةديقةت مومكينة دوو ثاسةوان, بابةتَيكي تر هةبوو بةنيسبةت ثاسةواني ئةناامي ثةرلةمان

ةاَلم هةناَيكي تر دوو ب, لةوانةية لة يةك ثاسةواني زياتري نةوَي , لةوانةية نةيةوَي , ئةناامي ثةرلةمان بةس بَي 
ثاسةوانةكانيش هةروةكو دوَييَن برادةران باسيان كرد بة , ثَينان باشة  مارةيان زياد بكرَي  و, يان سَيي زياتري دةوَي 

, يان لةطةَ  ئَينة تووشي حاديسة بوو, بةَلكو بة دائيني بَي  سبةييَن ئةو ثاسةوانة لةطةَ  ئَينة كو را, اةدا نةبَي 
ئةطةر دائيني بَي  موستةدبةلي تةئنني تر , تةدااود نابَي  و موستةدبةلي تةئنني نابَي  و, ر اةدا بووضونكة ئةطة

 .زؤر سوثاس, دةبَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .خاتوو شوكرية خان
 :ثريوت خضرشكرية  بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ئةو ثَيشنيارانةي كة هةظااَلن باسيان كردووة , بةس ئةوةناة دةَلَيم, مديارة هيض نةماوة بيَلَيم سوثاستان دةكةم كات ناطر
واب امن بؤ كارا كردني , يةاين ئيشي جاديان لةسةر بكرَي  و, بةطش  خستويانةتة روو بؤ بةَرَي تان بةكردةوة بكرَين

 .زؤر سوثاس, دةتوانَي  كاراتر بكرَي , ثةرلةمان
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو كاك ئيحسان, اس  دةكةين كة دووبارةت نةكردةوةو كورت  كردئَينة سوث
 :احسان اباا  داسم بةَرَي 
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 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
نازامن ئةو , بةس من يةك ش  هةس  ثَي دةكةم, بةَراس  ئةو شتانةي من ويستم باسي بكةم زؤربةيان باس كران

, بؤ ئةوةي شتةكة ببَيتة شتَيكي اةمةلي, رَيك و بة ثةلة كاري ثَي بكةينضؤن دةكةنة بَريا, ثَيشنيارانةي كة هاتوون
زؤر ش  لة , مةسةلةن ثَيااضوونةوةي ثةيَرةوي ناوخؤ خؤ سةاَلحياتي ئَينةية, ئةوانة زؤر ش  لة سةاَلحياتي ئَينةية
, ةرلةمان و ليذنةكاني بكةينةوةلةكاتَيك زياتر هةنطاوي باشرت بؤ كارا كردني ث, ثَيش ئَينةية دةتوانني ئيشي بؤ بكةين

 .ئةوة يةك
زؤربةي شتةكان كة تةرح كراوة شتَيكي طش  ية , ئةو كؤبوونةوةي ئَيستا لةناو خؤمان باسي ش  دةكةين/ دووةم

بؤ ئةوةي دةزطاكاني راطةيانان , لةبةر ئةوة بةباشرت و بة رةئي من كراوة بواية, مةسَلةحةتي طش  ميللةتي تَياا بووة
ئةوةي , بة رةئي من ئةوة شتَيكي زؤر باش بوو, بؤ ئةوةي ب انن ثةرلةمان باسي مةشاكيلي خةَلك دةكات, تةوةبطوازَي

خوشكة نازناز شتَيكي , تريش بة ثَيويس  دةزامن هةر لة ئَيستاوة بَرياري باةين نووسينطةكان لة ثارَي طاكان بكةونة كار
ئةو  وورانة تةجهي  , ديسثليين خؤمان لةناو ثةرلةمان بكةينةوةتا ئَينة بتوانني , ضاكي طوت اةناصري تةشجيعي

با ب انن ئَينة ئةنااماني ثةرلةمان , ديسثلينَيك هةبَي , لة سةتةاليتة دابني بكةين, بكةين لة كؤمثيؤتةرة لة ئةنرتنَيتة
ئَينة حوزورمان لَيرة , ضونكة زؤر ش  تر هةية, جطة لة دانيشتنةكان و كؤبوونةوةكاني رةمسي, لَيرة دةوام دةكةين

نازامن ئاهةنطَيك بؤ باشرت يةكرت ناسني و , ئةو تةااروفة ثةياا نةبووة, تا ئَيستا زؤربةمان ناوي يةكرتي نازانني, هةبَي 
, جطة لةوةش دةتوانني مةسةلةن زؤر جَيطا ئاهةنطَيك, بؤ ئةوةي رةئي يةكرتي ب انني و نةمان كردووة, تَيكةَ  بوون و

, كة مَيوانَيك دَي  جَيطاي بؤ دادةمةزرَينن لة فنادَيك جَيطاي بؤ حج  دةكةن, مةسةلةن شتَيكة دةكةن, الَيكةيان ئيحتي 
مةسةلةن لَيرة مووضةمان , تا ئَينة بتوانني ئيشي خؤمان بكةين, ثَينان باش بوو لةم بةينة كة كؤبوونةوة دةكرَي 

, ئةطةر جَيطايةك باؤزنةوة ثَيكةوة بني, يان هي فةناديقة, و موخةسةساتي هاتوضوونة, ئةرَي موخةسةسات, وةرطرتووة
 .ئيرت سوثاس و سةركةوتوو بن, لةوانةية ئَيواران ثَيكةوة لة حةوشَيك دابنيشني و زؤر ش  ئاَلوطؤَر بكةينةوة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كاك مةال ئةنوةر فةرموو, ثَيشةكي ئةوةي دسةكاني كورت دةكاتةوةو دووبارةي ناكاتةوة سوثاسي دةكةين, زؤر سوثاس

 :مال انور حمنا غ ور بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ئةويش ئةوةية حةز دةكةم , بةاَلم من دسةيةكم هةية لةو بابةتة, بؤ كارا كردني ثةرلةمان و ليذنةكان و ئةناامان
, يان ثشتطريي ليذنةي دةستووري كرد, ةستووريكةما  ئةو ثَيشنيارانةي كة ليذنةي د. هةروةكو ضؤن دوَييَن بةَرَي  د

ئةوجا بؤ ثةرلةماني , ئةو بيس  خاَلة لَيرة دسةي لةسةر كرا بواية, حةزمان دةكرد بؤ ثةرلةمان خوَينارا بواية
ئةو , وا ثَي دةضوو زياتر كارا بووني ثةرلةماني كوردستاني ثَيوة ديار بوو بواية, يان بةغاا رةفع كرا بواية, مةركةزي

وةكو ليذنةي ثةرلةمان بؤ ثشتطريي كردن لة ليذنةي دةستووري لةطةَ  , ليذنةيةي كة دوَييَن دةس  نيشامنان كرد
ثَيم واية دوو ليذنةي نةدةويس  و , ئةطةر بكرا بواية زووتر ئةو شَيوازة لة ثةرلةمان ئةجنام درابواية, ليذنةي ثَيشوو
هةمووشي بؤتة , ئةو خااَلنةي كة ثَيويستة زياتر باس بكرَين, بةهَي  ودةبوو بة ليذنةيةكي تؤكنة و , بةدوةترت دةبوو

, ئةطةر هاتوو لَيرة مونادةشة كرا بواية, مةسةلةكاني ترة, مةسةلةي كةركووكة, مةسةلةي فياراَلية, ئةجبةدياتي حةيات
ان و ئةناامانيش خؤيان زياتر بة ثةرلةم, لةوانة بوو بةدوةترت دةبوو و, وةكو بَلَيي ئاليةتَيكي باشرتي بؤ ديرتا بواية

 .زياتر لَيرةوة دةنط دةرنةضووة, ئةوةي كة زياتر دسةي لةسةر كرا, مةوزواةكة ثَيي دةزاني
ئةدي باشة , ئةو دانونة ضؤن ثيادة بكرَي , وةَلاَل هةر باسي ئةوةمان كرد, ئةرَي ضؤنة؟ باسي ضيتان دةكرد, ضي دةكةن

ئةوجا خودي ئةنااميش خؤي , كة هةموو ئةناامان ئيشارةيان ثَي كرد بةَراس , ةَلكةئةو خ, ئةو وةزاة, ئةو كارةباية و
, با هةر وةزي ة نةبَي  مةوزواةكة خةخمؤريية, خؤ ماناوو كردني ئةناامي ثةرلةمان, لة خؤياا مةوزواَيكي موهينة

بؤ ئةوةي تةماشاي واديعي , دةكات ئايا ئةو ئةناام ثةرلةمانة ضةنا خؤي ماناوو, مةسةووليةتَيكي ديامةتي و دنيايية
, ئةوجا ئايا ئةو كَيشة رةوايةي طةلي كورد, تا ب انَي  ضؤنة؟ ئةوجا وةزاي ئيقليني و وةزاي نَيودةوَلةتي, ئةمَرؤ بكات
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كة بةَراس  ئَينة ماددةي ثةجناو هةشتنان كردؤتة مةوزواي دودس و ثايتةخ  , كة كَيشةيةكي زؤر زؤر رةواية
كة رةفعي , ثةرلةمان بؤ ئةوة دانراوة, ئةوة كارَيكي زوَلنة, يةاين كاكة ئةوة ماددةي ثةجناو هةش , ةستنيدةوَلةتي فةل
, ئةوة كةي ئةوة ئَينة بَلَيني ئةوة حةدة, خةَلكَيك دةركراوة لةسةر شوَين و جَيطا و زَياي خؤي بطةَرَيتةوة, زوَلم بكات

بؤ ئةوةي , لةبةر ئةوة بةَراس  ئَينة ثَينان ضاكة, بةزؤري هاتووةئةوةي كة , ئةوة هةر زةوت كردني حة  و زوَلنة
, هةس  بة بووني خؤيان و بة وجودي خؤيان و بةسقلي خؤيان بكةن, ئةناامانيش كارا بن و لة دةورَيكي بااَل دابن

بؤ , اوةريشةوةهةم لة رووي جةم, هةم ئَيوةي بةَرَي يش و, ثَيويس  بةوة هةية هةم خودي خؤي ئيهتينام ثَي باات
هةر لة سةد ةوة بؤ , كة شتَيكي كانتؤرييةو, ئةوةي جةماوةر سيقةي بطةَرَيتةوة بة ثةرلةمان و بة ئةناامي ثةرلةمان

بةَلكو خاوةن , لة  َير ركَي ي هةردوو مةكتةبي سياسياا نةماون, لة ئةاالوة بؤ ئةدنا ش  بؤ نةهاتؤتة خوارَي, ئةاال
 .ةكةمسوثاستان د, دةراري خؤيةتي

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كاك رةشاد فةرموو

 :رشاد ادا ابراهيم بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ئةطةر , ئةوةش ثَيويسيتنان بة كات دةبَي , ثَيشنياريش زؤرة, وا ديارة ئةو برادةرانة بريو بؤضووني جياوازيان هةبوو
ئيش وكارَيكي زؤرمان لة , انني بةردةوام بني لة ئيش وكارةكامنانبؤ ئةوةي بتو, بكرَية مانطي هةش  نةكرَيتة ثشوو

, لةبةر ئةوةي هةردوو بةَرَي ان لة كردنةوةي ثةرلةمان ئاما ةيان بةوة كرد, دواَييش ئةركي سةرشامنان دورسة, ثَيشة
بةَرَي ان ئيشارةتيان هةردوو , دةبَي  مواصةلةي ئيشي خؤي بكاتن, كةوا ئةناامي ثةرلةمان دةبَي  دةوري خؤي ببينَي 

 .سوثاستان دةكةم, ئةوة وةختةش بةوة دةكرَي  مانطي داهاتوو نةبَيتة ثشوو, دةبَي  ئَينةش وةختنان هةبَي , ثَي كرد
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بوو هة طارئبةاَلم دةكرَي  ئةطةر شتَيكي , بةثَيي ني امي داخيلي يةك جار تةمايا دةكرَية, ناكرَية مانطي هةش 
شتَيكي , نووسينطةكان دةتوانن بةردةوام بن, ليذنةكانيش دةتوانن بةردةوام بن, جةلسةيةكي ئيستيسنائي بكةين

, بةاَلم بؤ دانيشة دةبَي  ثشووةكة هةبَية, ثَيويستة هةبَية لَيرة ديوان بةردةوامة دةوامي خؤي بة بةردةوامي دةكات
دةاوةتَيك دةكةين بؤ تةكرميي , َيستا حكومةت كارةكانيان تةواو بووةمةسةلةن ئ, هةبَي  طارئ ئيال ئةطةر شتَيكي
 .كاك بةَلَين فةرموو, سةرؤكي حكومةت

 
 
 (:بةَلَين)دا اباا  حمنود  بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

كطرتنةوةي كة برادةران ثَيشرت باسيان كرد سةبارةت بة ية, من نامةوَي  دووبارة باسي هةموو ئةو شتانة بكةمةوة
بةاَلم ئةوةي كة بة زةرووري دةزامن و دسةي لةسةر , حكومةت و كارا كردني ليذنةكان و مةسةلة ئياارةيةكان و ئةوانة

, بكةم بةَراس  الي جةنابيشتان لة دةستثَيكي كؤبوونةوةكة لة خاَلبةنايةكان طوَيم لَي نةبووة لة مةسةلةي دةستوورة
بةتايبةتي مةسةلةي ياساكاني بة , ي كة باسي دةكةين لة كوردستان كَيشةي ثةرلةمانبةَراس  ئَينة هةموو ئةو شتانة
ئَينة باس لةوة دةكةين كة واَلت , بةَراس  كَيشةيةكي طةورةمان رووبةَروو دةبَيتةوة, غيابي دةستوور لة كوردستان

باس لة ئايناةي , ين لة كوردستانباس لة سيستةمي سياسي دميوكراسي دةكة, بةرةو ياسا و ياسا تَياا سةروةر بَية
, باس لة هةموو ئةو شتانة دةكرَي , باس لة لةيةك جيا كردنةوةي دةسةاَلتةكان دةكةين, كوردستان دةكةين بةاَيرادةوة

بةَراس  دواخستين ثرؤ ةي دةستوور لة كوردستان , ئةوانة هةموويان ثةيوةنايان بة دةركردني دةستوورةوة هةية
ة لةبةردةم ثةرلةماني كوردستان و لةبةر دةم خةَلكي كوردستان و لةبةردةم ئايناةي سياسي كَيشةيةكي طةورةي

تا ئَيستا ئةو , نةبووني دةستووريشة بةَراي من, بؤية خاَلبةنا كردني مةسةلةي دةستوور من داواي دةكةم, كوردستانيش
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كَيشةي تري سياسينان لة بةغاا روو بةَروو ئَيستاكة مةسةلةي كَيشةي كةركووك و كؤمةَلَيك , ضةنا ساَلةي رابردوو
لةجياتي ئةوةي ئَيستا لة دانوني ئياارةي دةوَلةتي , من ثَيم واية ئةطةر دةستوور هةبواية لة كوردستان, دةبَيتةوة

دةيان طوت دان بةو دةستوورة دةنَيني كة لة , اَيرا  بنووسرا بواية دان بة واديعي ني امي سياسي كوردستان دادةنَيني
ئةوةي ئَيستاش ئَينة لَيرة بةَراس  لة ئةركة , بؤ مةسةلةي دةستوور ثَيم باشة, ثةرلةماني كوردستان ئيقرار كراوة

يةاين حةسبة , ئَينة ئةطةر دةستوورمان نةبَي  ياسا بة ي دةركةين, ئةساسيةكاني ثةرلةمان ئةوةية دةركردني ياساية
, يان اليةنة سةرةكيةكان لة كوردستان ياسا دةردةكرَي , اويس  حكومةتيةاين بةطوَيرةي ثَيا, حاجة دةبَية ئةو كاتة

دوا وتةم ئةوةية تَيبينيةكة لةسةر تةواو بووني , كة دايكي ياسايةكانن و, نةك بةطوَيرةي طةَرانةوة بؤ دةستوور
بةاَلم كة , ون دةكةينئةوة سَي ضوار جةلسةية كة ئَينة دةضينة دةرةوة بةَراس  زؤر باس لة ني ام و دان, جةلسةكان

تةماشا دةكةين هةموو سةيارةكاني ئةناام ثةرلةمان لة دةرةوة راوةستاون لة , دةضينة دةرةوةو جةلسة تةواو دةبَي 
سةيارةيةك , هةموو سةيارةكان لة ثشتةوة راوةستاون, يةاين يةك مةجالي يةكي تر ناداتن, يةكرتي ااسَي بووينة

بةاَلم , رَيطاي لة هةمووان طرتووةو ضاوةَرَيي ئةناام ثةرلةمانةكة دةكاتن, وواني طرتووةهاتووة لةبةر دةرطا رَيطاي هةم
با سةيارةكان , من داوا دةكةم هةر كةس شوفَيرةكةي خؤي ئاطادار بكاتةوة, ئةناام ثةرلةمانةكة لة بينا نةهاتؤتة خوارَي

ئةزيةت دةخوات تا بةردةم ثةرلةمان بة ثَييان ئةطةر ئةناام ثةرلةمانةكة ئةوةناة , لة شوَيين خؤيان نةجووَلَين
بؤ ئةوةي بة ئيسراحةت كةس رَيطاي كةس , با تا ئةو شوَينةي كة سةيارةكةي لَيية بضي لةوَي سوار بَي  و, دةَروات

 .زؤر سوثاس, نةطرَي  و
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .كاك اةوني فةرموو
 :اوني كنا  سعيا ب از بةَرَي 
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

بةاَلم , منيش نامةوَي  كات لة ثةرلةمان وةربطرم, واديارة زؤربةي زؤري برادةران ضوون بؤ ئةو بؤضوونانةي من
ئةويش ئةوةية هةتا ئَيستا ئَينة دانيشتننان لة هؤَلي كؤبوونةوة ديار , ثَيشنيارَيكم هةية بؤجةنابتان ثَيشكةشي دةكةم

ضؤن دةتوانني ئيشةكاني خؤمان بة رَيكوثَيكي بكةين و , دانيشتننان ديار نةبَي ضؤن دادةنيشني؟ ئايا ئةطةر , نيية
 .ئةوة خاَلَيك, تةن يم بكةين
جطة لة , بةاَلم هةتا ئَيستا واديارة ئَينة هيضنان ثَي نةكراوة, جةماوةر زؤر ش  لة ثةرلةمان داوا دةكةن/ خاَلي دووةم

بؤية ثَيم خؤشة , هيض ثةيوةناي بة خودي جةماوةرةوة نيية, سياديية ئةويش ياساكان, دةركردني ئةو دوو سَي ياساية
, هةتا بَلَين ثةرلةمان لة كار دايةو, ئَينة بتوانني هةناَيك بَريار دةربكةين كة تةماسي موباشريي لةطةَ  جةماوةردا هةية

 .زؤر سوثاس, ثةرلةمان خ مةتي ميللةت دةكات, ثةرلةمان ئيش دةكاتن و
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

 :فةرموو كاك خورشيا
 :خورشيا سليم شرية بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

هةموومان باس لة كارا )ئةوة واديعَيكة , بةاَلم براياني ئةنااماني ثةرلةمان بة رةشبيين وةرنةطرن, شتَيكم نووسيووة
هةريةكة بؤضووني خؤي باس كرد و ثَيشنياري  بةَرَي ان ئةنااماني ثةرلةمان لة دوَينَينةوة, كردني ثةرلةمان دةكةين

شاراوة نيية هةر لة سةرةتاكاني خولي يةكةمي ثةرلةمان لة ئةجنامي شةَري حكومةت و ثةرلةمان و , خؤي ثيشان دا
بةاَلم , ةوة ثةرلةمان لةبةر ضاوان يةكرتي طرتؤتةوة4/01/2112ئةطةر ضي لة رؤ ي , واَلت و ميللةت لةت لةت كران

, وةكو مةوديعي ئي ليجَيك بووة, ضونكة نةويسرتاوة كارا ببَي , اطرَي  هيض رؤ َيك وةكو ثَيويس  كارا نةبووةخوا هةَلن
ئةوةي تا ئَيستا لةبةر ضاوانة ماوةي دوو , هةناَيك جار بؤ ئةو بَريارانةي كة ويسرتاوة بة ثةرلةمان بارَي  كؤبوونةتةوة

كة بة تةوافو  , ئةطةر ضي هةناَي بَرياري زؤر باشي وةرطرتووة, دؤتةوةمانطة خولي دووةمي ثةرلةمان دةس  بةكار كر
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بةاَلم ئَينةش وةكو كابينةي ثَيشوو تا ئَيستا نةمانتوانيوة ئةركةكاني , لة اليةن سةركردايةتي سياسي رَي داري ثةرلةمان
لةطةَ  , ئَينة هةميشة ئي ليج دةبني, ئةطةر بةم كارةو بةم شَيوةية بَروات, خؤمان رَيك خبةين  و ثةرلةمان كارا بكةين

ديارة بؤ كارا كردني ثةرلةمان بة , ئةوةش بري و راي زؤر باشيش لةناو دااةي ثةرلةمان باَلو كراوةتةوةو طوتراوةتةوة
ئةويش كارا كردن و رَيكخستنةوةي , يةكَيكيان كة لة دةسةاَلتي خودي ثةرلةمانة, رةئي من دةبَي  لةدوو بوار كار بكةين

 .كة برايان بة درَيذي باسيان كرد, ارةي ثةرلةمانة و خةدةماتي ثةرلةمان و كارةكاني تري وةكو ثَيويستةئيا
بة دةرةجة يةك لة هةموو كارةكان طرنطرت و , كة خؤي بة نوَينةري طة  دةزانَي , كارا كردني ثةرلةمانة/ بواري دووةم

بؤ فشار خستنة سةر هةردوو سةركردايةتي ثارتي و , هةبَي  دةبَي  هةَلوَيس  جادميان, مةرجي سةركةوتين ثةرلةمان
حكومةتَيكي يةكطرتووي تؤكنةي لَي , بؤ ئةوةي بةزووترين كات و بَي دواكةوتن هةردوو ئياارة يةكرت بطرنةوة, يةكَي 

ةوَي  يةكرت تةنها ئةوة نةبَي  كة نايةن, بة بَرواي من هيض بةَلطةيةك نةماوة بؤ دواكةوتين, هاتوو ثَيك بَينن و
لة , ماوةي سَي ساَلة بَريار دراوة, ةوة ثةرلةمان يةكرتي طرتؤتةوة4/2/2112ئةطينا وةكو باسم كرد لة رؤ ي , بطرنةوة

ئةطةر هةر سَي مانط ئةو ليذنانة كاريان , هةموو زجنرية كؤبوونةوةكان دةَلَي  بةزوويي حكومةتي كوردستان ثَيك بَينن
دَلَيك بؤ هةموو كَيشةكان , ديراسةتي كَيشةكانيان بكرد بواية, كردني يةكيان بكردابوايةوةو بؤ ثَيك هَينانةوةو موتوربة

بة زوويي و بة ثةلة , ثاش ئةو هةموو لَيك دابَرانة وا ئاسان نيية, بةاَلم تازة بة تازة ئةوة نيشان بارَي , ضارةسةر دةكرا
وةكو لة سةرةوة , كي هةردوو سةركردايةتي دسة بكةينلةطةَ  هةر بةرثرسَي, ضارةسةري هةموو ئةو كَيشانة بكرَين

كَيشةي ئَينة كوردي , كَيشةكة بة خَيرا ضارةسةر بكرَي , باسم كرد ثَي  دةَلَيم ثاش ئةو لَيك دابَرانة ئاسان نيية
اتر لة كة ماوةي زي, باشة كةواتة نابَي  طازاناة لة اةرةبةكان بكةين لة كةركووك, ئةوة شةش حةوت ساَلة, كورديية

ضونكة كَيشةي ضل ساَلي ديسان بة دوو سَي ساَ  حة  , كةواتة نابَي  بة ئةوةي وا بكةين, ضل ساَلة هاتونةتة كةركووك
, بؤ خؤ غافاَلنانة, كة ئةوان نيشاني دةدةن بؤ خؤ دزينةوةية و, لةبةر ئةوة بَروام واية هيض بةَلطةيةك نيية, نابَي 

كارا , هةردوو ئياار يةكرتي بطرَيتةوة, رلةماني كوردستان داكؤكي لةوة بكاتن وبؤية دووبارة تةئكيا دةكةمةوة ثة
بتوانن بة ئازادي بةثَيي , ئةطةر ليذنةكاني ثةرلةمان كارا بن و, كردني ثةرلةمان خؤي لة ضاالكي ليذنةكان دةنوَينَي 

بةاَلم ئةطةر ,   لة هةموو بوارةكانبة تةئكيا باشرتين خ مةت بة طة  دةطةيةنَي, ياسا كارةكاني خؤيان ئةجنام باةن
بؤ هةر وةزارةتَيك , حكومةتي يةكطرتوو دروس  نةبَي  و ليذنةي ثةرلةمان بؤ ضاودَيري كارةكاني حكومةت و

لةو حاَلةتة هةر ليذنةيةك دةبَي  موتابةاةي ئيش و كاري دوو حكومةت و دوو وةزارةت , ليذنةيةك دروس  كراوة
 .زؤر سوثاس, نة لة هةموو دنياش ئةوة ناكرَي , نة مومكينة,   وكة ئةمةش نة دةكرَي, بكات

 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئةوة , ئةطةر نا مةسةلةن خوتبة, طوَينان نةداوةتة ثرةنسيب و شتةكان, تةبيعي لةبةر ئةوةي ئةو جةلسةية كراوةية
, دووبارةشم دةبو  كرد, ناكرَي  ئةوها يةاين هةموو جةلسةيةك, مةسةلةن ئةوة نابَيتة سابيقة, وةكو خوتبة واية

بةس طومتان وامان دةس  ثَي , ئةطةر نا دةبواية دووبارة بوونةوةكانيش راطرين, ضونكة زؤر دووبارة بوونةوة هةبوو
بةاَلم ئةطةر لة , بؤ ئةوةش كاك خورشيا سوثاس  دةكةين دسةي باشي تَياا بوو, با واش تةواوي بكةين, كردووة

 .ناصح فةرموو. كاك د, ي تةئسريي باشرت دةبَي تةلةف يؤن بيكة
 :غفور رمضانناصح . د بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ كارا كردني ثةرلةمان و , بةَراس  لة دانيشتين دوَيينَ و ئةمَرؤشةوة راو بؤضوون و تَيبيين زؤر باش ثَيشكةش كران

, يةكطرتنةوة/ يةكةميان, وةناي بة كارا كردني ثةرلةمانةوة هةيةلةَراستياا دوو خاَلي طرنط ثةي, ئةنااماني ثةرلةمان
ضونكة مبانةوَي  و نةمانةوَي  , يان ثَيكهَيناني كابينةي ثَينجةمي حكومةتي هةرَيني كوردستانة, يان دامةزراناني

من , ة باس كرازؤر لةسةر ئةو بابةت, راستةوخؤ ثةيوةناي بة كارا كردني ثةرلةمان و ئةنااماني ثةرلةمانةوة هةية
كة بةزووترين كات كابينةي حكومةتي , بةاَلم منيش ثشتطريي ئةوة دةكةم, نامةوَي  دسة لةسةر ئةو بابةتة بكةم
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كة بةزووترين كات ئةو كابينةية دروس  , ضونكة ميللةتيش ضاوةَرواني ئةو رؤ ةية, هةرَيني كوردستان دروس  بكرَي 
بةَلكو دروس  كردني يان ثَيكهَيناني كابينةي ثَينجةمي حكومةتي هةرَيني , رةنةك يةكطرتنةوةي هةر دوو ئياا, بكرَي 

 .كوردستان
بة ليذنةكاني , بة ئةنااماني ثةرلةمانةوة هةية, بة ثةرلةمانةوة هةية, ثةيوةناي بة خؤمانةوة هةية/ خاَلي دووةم

بةاَلم ئَينة لة , ة نوَينةري ميللةت دةزاننيراستة ئَينة خؤمان ب, زؤر باس كرا كة ضؤن كارا بكرَي , ثةرلةمانةوة هةية
ضونكة هيض كةسَيك لة ئَينة راستةوخؤ , لة رَيطةي ح بةكامنانةوة نوَينةري ميللةتني, رَيطةي كَيوة نوَينةري ميللةتني

بووين بة بةَلكو ئَينة لة رَيي ليستةوة طةيشتني و , بؤ ئةوةي ببَي  بة ئةناامي ثةرلةمان, لة دائرية خؤي نةثااَلوتووة
فراكسيؤنةكامنان , كةواتة ئَينة لة رَيطاي ح بةكامنانةوة طةيشتني و بووين بة ئةناامي ثةرلةمان, ئةناامي ثةرلةمان

, بةاَلم ئةوة تةنها ماناي ئةوة نيية, حةدَيكي تةبيعي خؤيانة تةواو بؤضووني سةرووي خؤيان بطةيةنة ئةنااماني خؤيان
يان ي راو و بؤضوونَيكنان بؤ , يان ي تَيبينيةكنان بؤ دَي , سةرةوة بَريارَيكنان بؤ دَي  كة ئَينة ضاوةَرَيي ئةوة بني لة

بةاَلم بة تةئكيا زؤر جار لة , ئةمة وا نيية, نةخَير , ئَينة تةنها ئةوة جَي بةجَي بكةين و دةس  لة ئة نؤ دابنَيني, دَي 
من وةكو , ئَينة مةفروزة بيخةينة بةردةمي, و بؤضوون دةطات هةناَيك راو, رَيطاي ح بةكانةوة كة نةيانطةياناؤتة ئَيرة

بؤ ئةوةي ب انن راو و بؤضووني ح بةكامنان , فراكسيؤن باسي دةكةم بيخةينة بةردةمي ئةناامي فراكسيؤنةكامنان
كة , ةرلةمانكة ئَينة وةكو ئةناامي ث, بةاَلم ئةوة رَيطة لةوة ناطرَي , ئةو كَيشانة ضني, دةربارةي ئةو مةسةالنة ضني

بؤ ئةوةي راو و , لةَرَيي ليذنةكانيشنانةوة سةرداني دامودةزطاكامنان بكةين, واجييب سةرةكي ئَينةية بضينة ناو جةماوةر
, ئةمةش بة ضي دةكرَي , بؤضووني جةماوةر و كَيشة و طرفتةكاني جةماوةر و دامودةزطاكاني حكومةت بطةيةنينة ئَيرة

نةك لة , با واديعي تةماشاي مةسةلةكة بكةين, ناو جةماوةر بة رَيطةي كَيوة دةكرَي  ضوونة, بة ضوونة ناو جةماوةر
دةبَي  لة رَيطةي ئةوانة بؤم , هةناَيك دامودةزطا هةن, ناصح ناتوامن خةَلك كؤ بكةمةوة. من بةتةنها وةكو د, خياَ 
لة رَيطةي , لة رَيطةي كؤميتةكانةوة, كانةوةلة رَيطةي لقة, لة رَيطةي مةَلبةناةكانةوة, ئةمَرؤ واديعةكة واية, بيكةن

بؤ ئةوةي ئةوان , دةبَي  ئَينة روو لةوانة بكةين, لة رَيطةي سةنايكاكاني كؤمةَلطةي مةدةنييةوة دةبَي , ناوضةكانةوة
ن يا, ئينجا كة من دةَلَيم ببوورن كؤميتة و, ئةمة حةديقةتَيكة, بضينة ناو ئةو خةَلكةوة, خةَلكنان بؤ كؤبكةنةوة

هةروةها لة رَيطةي سةنايكاكاني , لة رَيطةي ئةوانةوةو, مةبةستم هةموو ح بةكانة, يان لق و ناوضة, مةَلبةنا
 .ئةمة ثةيوةناي بة جةماوةرةوة هةية, بضينة ناو جةماوةرةوة, مةدةنييةوة دةتوانني خةَلك كؤبكةينةوة

, هةية ئَينة ضؤن سةربةخؤ ناتوانني بضني لةطةَ  رَي مااتةبعةن ئاليةتَيك , كة لة رَيطةي ليذنةكامنانةوة/ خاَلي دووةم
ضونكة دةبَي  ئَينة ثَيش وةخ  مةوايا وةربطرين لةطةَ  , ئَينة سةربةخؤ ناتوانني سةرداني وةزارةتةكان بكةين

, ةكاتضونكة ئةطةر نا ئةو وةزيرة لةوانةية ثَيشوازميان لَي ن, بؤ ئةوةي بتوانني بضني بؤ الي, جةنابي ئةو وةزيرة
لةبةر ئةوة ثَيش , ئةويش حةدي خؤيةتي, ئةويش لةوانةية ئيشي خؤي هةية, ضونكة تؤ لة كاتَيكي ناوةخ  دةضَي 

يان , لةو مةواياة دةضينة الي جةنابي, دةبَي  ئَينة لةطةَ  ئةو وةزيرة مةوايا دادةنَيني, وةخ  ئاليةتَيك هةية
ةبعةن ديسان ئاليةتَيك هةية جةنابي سكرتَيري ثةرلةمان ئةوةي ت, يان ئةو شوَينةي كة ئَينة مةبةستنانة, وةزير

بؤ ئةوةي ئةو , دةتوانَي  لةطةَ  جةنابي سكرتَيري ثةرلةمان دسة بكات, بيةوَي  زياتر لةو مةوزواة ئاشنايي بَي 
 .ئاليةتةي بة باشي بؤ روون بكاتةوة
, ببوورة, ئَينة نووسينطة دةكةينةوة, ئةوة نييةنووسينطةكاني ثةرلةمان تةنها , مةسةلةي نووسينطةكاني ثةرلةمان
راستة ئَينة لة سلَيناني , بؤية هةناَيك ش  هةية دةمةوَي  رووني بكةمةوة, ضونكة من لة ناو مةسةلةكةم

, نووسينطةمان هةية لة هةَلةجبة, نووسينطةمان هةية لة ئاكرَي, نووسينطةمان هةبوو لة دهؤك, نووسينطةمان هةية
 .بةَلَي. نطةكامنانبةاَلم نووسي

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ئةو ثَيشنيارانةيان هةموو , دةبَي  من تةاليق باةم لةسةر ثَيشنيارةكانيان, ئةو دسانة هي منة, ئةطةر ئيجازة باةي

 .اةفوم دةكةي, تةاريف بؤ ثَيشنيارةكان بؤ سةرؤكايةتيية, باس كردووة
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 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د
 .ئةجنومةنكي سةرؤ بةَرَي 

بؤ ئةوةي تةواجودمان , دةبَي  ضاالكانة ئَينة دةور ببينني, ئةو نووسينطانة تةنها بؤ ئةوة نيية نووسينطة بكةينةوة
ئةو نووسينطةيةش وةكو , لة هةموو دةزايةكان ثَيويستة نووسينطة هةبَي , من ثَيم واية لة هةموو شارةكان و, هةبَي 

ئةو نووسينطانة هي , دةبَي  ئةوانة هي فراكسيؤنةكان نةبن, اماني ثةرلةمان باسي كردبراي بةَرَي م يةكَيك لة ئةنا
ئةوةي , ضونكة لة حةديقةتاا ئةوةي دهؤك فراكسيؤني ثارتي سةرثةرش  دةكرد تةمويلي دةكرد و, ثةرلةمان بن

دةبَي  سةر بة , ن نةبنلةبةر ئةوة دةبَي  ئةمانة سةر بة فراكسيؤ, سلَينانيش فراكسيؤني سةوز تةمويلي دةكرد
تةبعةن لةطةَ  ئةوةشاا وةك طومت ضوونة ناو جةماوةر زؤر زؤر , دةبَي  نووسينطةي ثةرلةمان بن, ثةرلةمان بن
بةداخةوة كة ئَيستا , هةناَيك لة ئَينة مةجبورين و ناضارين روو لة شارةكان بكةين, حينايةكامنان باس كرا, زةرووريية

هةناَيك لة ئَينة خةَلكي , يان لة رَيطةي توزةوة دةضني, بؤ منوونة كةركووك, ي كوردستاناا ننيلة  َير دةسةاَلتي هةرَين
هةتا هي , تا بناسرَين, حينايةكاني ئَينة ثَيويستيان بة هةويةي رةمسي هةية, طةرميانة ناضارين بةو رَيطايانة بضني

دةبَي  بؤ هةموو ئةنااماني , كَيكنان بكرَي تةبعةن ئةطةر بؤ ية, خؤمشان دةبَي  هةوية و ضةكي خؤمان هةبَي 
, فةرموو بضني بؤ مووسَل, ضونكة لةوانةي ئَيستا سبةييَن بَلَين بة ئَينة فةرموو بضني بؤ بةغاا, ثةرلةمان بكرَي 

ي كة هةموو ئةناامَيكي ثةرلةمان لةطةَ  حينايةكان, دةبَي  شتَيكي وامان هةبَي , فةرموو بَرؤ بضني بؤ هةر شوَينَيك
 .كة ئَينة بتوانني ثَيي بَرؤين, ئةو ناسنامةيةي هةبَي 

من ثَيم واية ثةيَرةوي ناوخؤ ثَيويستة بة كوردي , ميسامل هةية داواي لَيبووردن دةكةم, ثَيااضوونةوةي ثةيَرةوي ناوخؤ
رَيتةو ئةويش بك, هةرضيةك رووياا بَي  دةبَي  بة كوردي بنووسرَي , نةك هةر ثةيَرةوي ناوخؤ, بنووسرَي 

ئَينة مةشكيلةيةكنان هةبوو لةسةر ئةوةي ثَيش ماوةيةك ئايا ئَينة , ضونكة بؤ ميسا  دةَلَيني, سةرضاوةي يةكةم
بؤ ئاطاداري لة ثةيَرةوي ناوخؤ بة هةر دووكي , يان ئةجبةديي بَي , دانيشتنةكامنان لةسةر حورويف  هيجائ بَي 

, خَي, حَي, جيم, تَي ,بَي, ئةلف)حورويف هيجاش مةالومة , يجابة كورديةكةي نووسراوة بة حورويف ه, نووسراوة
ئَينة جاري ثَيشوو , باشة كامةيان ئَينة ثةيَرةو دةكةين, بة اةرةبيةكةشي نووسراوة حورويف ئةجبةدي, (.......دا 

, يان ضةنا فراكسيؤنَيكني ,ئَينة فراكسيؤنَيكني, بةاَلم ئَيستا لةوانةية ثَيويستينان بةوة هةبَي , ثَيويستينان بةوة نةبوو
, ضةنا طروثَيك, لةوانةية برادةراني تريش بؤ خؤيان فراكسيؤن دروس  بكةن, ئَينة لة واديعاا ضةنا فراكسيؤنَيكني

ئةوانيش حةدي خؤيانة جَيطةيان بؤ , يان هيض نةبَي  وةكو طروث مبَيننةوة, ضةنا اليةنَيك فراكسيؤنَيك دروس  بكةن
لةطةَ  رَي  و , بؤ ئةوةي ئةوةي كة ئَيستا هةية بةم شَيوةية دووبارة نةبَيتةوة, هؤَلي ثةرلةماناادياري بكرَية لةناو 

 .سوثامساا
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .ظيان خان فةرموو
 :بةَرَي  ظيان سلينان حاجي بشار

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
يةك ش  , زؤر ثشتطريي لةو ثَيشنيارانة دةكةم كة وتران بةاَلم لةطةَ  ئةوةشاا من, زؤربةي ثَيشنيارةكاني من وتران

ضونكة لة , ئَينة حةز دةكةين ئةو ثَيشنيارانة كة كرا بة كردةوة بَي  و ببينني, دةَلَينةوة سةد طوتن طوري كريارَيك بن
َيينة كردةوة بةاَلم كة د, هةموومشان زؤر زؤر جوان دةزانني دسةي جوان بكةين, موجتةمةاي ئَينة زؤر دسة دةكرَي 
يةاين لَيرة دَلنياشم هةموو , ئَينة حةز دةكةين بة كردةوة ئةو شتة ببينني, بةداخةوة هيض كردةوةيةك نابينني

زؤر حةز , زؤر حةز  دةكةن هةموويان كار بكةن, ئةنااماني ثةرلةمان بة طيانَيكي روحيةتي كار كردنةوة هاتوونة
يرت ئاليةتَيكنان هةبَي  بؤ ضؤنيةتي ئيش كردن و كارا كردني ئ, دةكةن هةموويان خ مةتي ميللةتةكة بكةن

هةرضةناة كاك سةردار هةركي , يةك شتم ماوة بيَلَينةوة, ئةو ثَيشنيارانةي كة كران رةضاو بكرَين, ثةرلةمانةكةمان
زؤر زؤر ياساي ثاراستين زماني كوردي لةو مةرحةلةية , ئةويش ياساي ثاراستين زماني كورديية, ئيشارةي بؤ كرد
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بةاَلم كة دةبينني زماني كوردي وةزاي , لةسةر هةَلاانةوة تاكو ئَيستا سةربةخؤينة, ةوة0992ئَينة لة ساَلي , طرنطة
بةوةش لة كؤَري زانياري كوردستان داوا بكةين , ئَينة دةبَي  ياساي ثاراستين زماني كوردي دةربكةين, زؤر شَرة

, كة بةداخةوة تاكو ئَيستا ئَينة فةرهةنطَيكي جامعنان نيية, ي زماني كورديكؤنطرةيةك ببةسرتَي  بؤ داناني فةرهةنط
بؤ يةكطرتنةوةي زاراوةكان لة , لةطةَ  ئةوةشاا كؤَري زانياري كوردستان ليذنةيةك دامبةزرَينَي , بؤ زماني كوردي

, بة كةي ي خؤي موستةَلةحَيك ئيرت هةر كةسَيك, يةاين ئةو شتانة لةناو خةَلك باَلو بكاتةوة, سةرتانسةري كوردستان
زؤر , يان لة تةلةف يؤن بَي  لة هةموويان يةك جؤرة زاراوة بةكار بهَينرَي , كة لة راطةيانان بَي , زاراوةيةك دانةنَي 

 .زؤر سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
هةناَيكي , هةناَيكي ثَيشنيارة بؤ ثةرلةمان و, ناَلَيم بةاَلم و ئةوةيان وت, ةي حازرم كرد بوو بةبَي بةاَلم دةيَلَيممن ئةو

, يةاين داوا دةكةم دوايي خبرَيتة دةنطاان, ئةو ثَيشنيارانةي تايبةتة بة ثةرلةمان, تايبةتة بؤ ئةنااماني ثةرلةمان
 .ضونكة واب امن طرنطن

وةكو ئةوةي باسيان كرد , ئةطةر ثَيويس  بوو, ةر دانيشتنَيك خاَلي طةرماو طةرم هةبَي لة سةرةتاي ه-0
, يةاين هةر كةسَيك بؤ خؤي لةم ديو و لةو ديو لَياةدات و بة ئارةزووي خؤي دسة دةكات, مةسةلةي تريؤر

لةسةر ئةو شتة , َراس ثَيويستة دسة لَيرة بكرَي  بة, مادام ئَينة ناونراوين مةرجةايةتَيكي سياسي و ياسايي
 .بةاَلم ئَيستا ئةمَرؤ ئةوة هةبوو, ش  نةتةوةيي, ش  تريش هةية, طرنطانة

يان حكومةت , ئةجنومةن هةر ئيشَيك دةكات, ثَيشنياري ئةوة دةكةم ئةمةش بَرياري لةسةر بارَي -2
 .لَي ئاطادار بكرَي  هةر ئيشَيك دةكات بة راثؤَرت ئةجنومةني, ئينشائةَلاَل لةمةودوا ئةطةر دامةزرا

يةاين , كة دةكرَي  بةَراس  با بة بَرياري ناو ثةرلةمان بَي , يان بةشااريةكي ثةرلةمان, هةر ليذنةيةك-3
بةبَي ئةوةي كةس , ليذنةيةك دروس  دةبَي  دوو كةس دةَروات وةَلاَل فالن و فاَلن لة ثةرلةماني كوردستان

يةاين , لةسةر دانيشتنةكانيشاا زؤر جار دةبينني, ووبارة نةبَيتةوةيةاين تكا دةكةم ئةوة د, ئاطاداري بَي 
 .ئةوة ضارةسةرَيك بكرَي  باشة, ضةنا رؤ َيكة دووبارة دةبَيتةوة لة دانيشتين ثةرلةماناا

يةاين زؤر دسة كرا لةسةر ئةو , داوا دةكةم ليذنةيةكي زمانةواني لة ئةنااماني ثةرلةمان دابنرَي -4
, واب امن ثَيويس  هةية ليذنةيةكي زمانةواني هةبَي  و بةو ليذنةيةدا تَيثةرَي , َي كورديةي كة دةوتر

بةاَلم ئةو , ئاطاي الي داَرشة نيية, يةاين ئاطاي الي مةزمونة, تةبيعيية ئةو كةسةي كة ش  دادةَرَيذَي 
 .تةنها ئاطاي لة داَرشتنةكة دةبَي , ليذنةيةي كة تايبةتة بة داَرشتنةوة

, يةاين ئَيستا نازامن بةثَيي داواكاريية, رؤ  دياري بكرَي  بؤ دانيشتنةكاني ثةرلةمان, يارَيكي ترثَيشن-5
جا ئةطةر دةَلَيني , مةسةلةن بَلَيني ثةرلةمان لة هةفتةيةكاا سَي جؤر دانيشتين هةبَي , بةثَيي رَيككةوتنة

ئةوة تةدايم , ةيةكيان كؤكردؤتةوةهةر دة كةس كَيش, كَيشةي خةَلك هةية, مادام ليذنة هةية, ضي بكات
دةبَيتة , لةبةر ئةوةي من ثَيم واية ئةطةر سَيش بَي , دةكةن دةبَيتة بةرنامةي كار بؤ دانيشتين داهاتوو

ئةطةر دووش زؤرة , ئةطةر لة هةفتةيةك سَي دانيشتنيش زؤرة دةيكةينة دوو, بةاَلم بَريارَيك باةين, زياتريش
 .اةئييةن لة هةفتةدا رؤ َيكي دياري كراو هةبَي  بؤ دانيشتين ثةرلةمانمةب, بيكةينة يةك مةباةئيةن

من ثَيشنيار دةكةم ئَيستا ثةرلةماني كوردستان , يةاين زؤر دسة كرا, لةسةر دروس  كردني حكومةت-6
يان تةكليف كردني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بؤ تةشكيل كردني , بة بانط كردني, موفاجةئةيةك بكات

ئةطةر مشاوةَرات , لةم مانط و دة رؤ ة كافية, ئةمة ئَيستا مانطَيك و دة رؤ ي لةبةر دةستياا دةبَي , وةزارةت
مانطَيكي تريش تا ثةرلةمان خؤي , ئةطةر ئةمة نةكرَي  مانطَيك ثشوو دَيتة سةري, و مونادةشةيةك بكات
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من ثَيشنيار دةكةم ثةرلةمانتاران لةبةر ئةوة ئَيستا , يةاين لةوة دةضَي  ئةمة هةر نةكرَي , دةطرَيتةوة
بَريارَيك بياةن بة تةكليف كردني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران لةم ضةنا رؤ ة , جةخ  لةسةر ئةوة بكةن

 .با ئةو مانطَيك دوابكةوَي  هيض اةييب نيية, با ئةو دوابكةوَي , بؤ تةشكيل كردني حكومةتةكةي

 :ثَيشنيارةكاني تايبةت بة ئةنااماني ثةرلةمان
ثَيشرت لة , دةبَي  مي انيةي سةربةخؤي خؤي هةبَية, من دةَلَيم ثةرلةمان هةروةكو ثَيشرت بوويةتي-7

 .ئةو مي انيةية بطةَرَيتةوة, ثةرلةمان مي انيةي خؤي هةبووة, سةرةتاي دروس  بووني ثةرلةمانةوة
, فروز واية مايف بؤ دابني بكةينمة, يةاين ئَينة هةميشة واجيباتةكامنان وت, بةَراس  ئةطةر ثةرلةمانتار-8

ئينجا كارَيكي , يةاين دابني كردني حقو  لةثَيش ئاَراستة كردني واجيباتة, ئينجا واجيبات بَي  بةسةرياا
يةاين ئَينة مبانةوَي  ثةرلةمان ئةوها كارا بَي  و كاري , ئةوها طةورةو موهيم بة اونسوري زةايف ناكرَي 

لة , ئةطةر اونسورةكة خؤي زةايف بَي  لة هةموو رووةكاناا, َي بةجَيي بكاتطة  بَينَيتة ئةم دةزطاية و ج
بؤ , لةبةر ئةوةي ئةو دسانةي كة كرا, ناتوانَي  ئةو كارة بكات, لة رووي مةانةويية, رووي مادييةوة

ثَيم , نيةاين دياس كراوة لةسةر وةزيرا, هاوشَيوة كراوة, كة هاوكَيشة كراوة, ئينتيازاتي ئةناامي ثةرلةمان
بةاَلم ئَيستا , ئَينة تةواو دابَراو بووين لة اَيرا , ئةوة لةسةر دةمَيكة كراوة ثةرلةمانتار نةبوو, واية هةَلةية

حةدة ئةم ثةرلةمانةش هاوشَيوة بكرَي  لةسةر ئةو ثةرلةمانة , لةطةَ  اَيرا  داين و ثةرلةماني اَيرا  هةية
, ئةوة خاَلَيكي زؤر طرنطة, نطة برادةران زؤر دسةيان لةسةر كردكة مةسةلةيةكي زؤر طر, لة رووي مةانةويية

مةايشةت لة بةغاا و لة وةسةت و جنوب , بة ثَيضةوانةوة, ئةوة زؤر وترا مةايشةت لَيرة باشرتة لةوَيوة
رتة هةر شتَيك لةوَي بكَري  هةرزان, بةثَيضةوانةوة, نةك لةوَي طرانرتة, هةرزاني ترة هةتا ئَيرة, باشرتة لَيرة

 .لَيرة

 .ئةو كورسيانة شتَيكي باشة يةاين طورج بكرَي  بةَراس -9

, مةسةلةي تةكنؤلؤجيا زؤر زةاي ة بةَراس , ناردني كارنامة بؤ ئةنااماني ثةرلةمان ثَيش دانيشة-01
ئةو  يةاين من هةر يةك منوونة دةَلَيم ويستنان ئنَيَلَيك دروس  بكةين بؤ ليذنةي مايف مرؤظ ناردمان بؤ الي

يةاين ئَيستاش ديار , بةَلَي اةري ةيةكنان نارد, دةَلَي  اةري ةيةك بنَيرن بؤ بةَرَيوةبةري طش , كاكةية
 .زؤر سوثاس, كة ئةوة شتَيكي زؤر موهينة, نيية

 
 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .............بةَلَي, يضوار مَيوامنان دَي  لة كوتلة, ثَيشي ئةوةي بَيينة تةرديم كردن و ئةوانة, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

ئَيوة دةنووسن بة كؤي دةنط ئةمة خاَلَيكي , هةناَي جار زؤرينةي دةنط دةدات, ئةو دةرارانةي دةخيةينة دةنطةوة
اماني ثةرلةمان ياداشتَيك دةدةن بة هةروةك كؤمةَلَيك ئةنا, تكاية ئةوةي كة تةحةفوزيشي هةية با بنووسرَي , ني امة

رةنطة دة كةسةكةي تر , ئةوة ناكاتة ئةوةي هةموو ئةنااماني ثةرلةمان بَي , ئةطةر سةد كةسيش بَي , ثةرلةمان
ثَيش ئةوةي مووضةي , ئةطةر رَيطاشم ثَي باةي  ثشتطريي لة دسةكةي كاك سةردار هةركي بكةم, تةحةفوزي هةبَي 

 .سوثاس, هةوَ  باةين مووضةي فةرمانبةران و مامؤستاياني كوردستان زياد بكرَي , اد بكرَي ئةنااماني ثةرلةمان زي
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئي افةي دةكةين لةسةر ئةو موالحةزاتانةي , بةاَلم موالحةزةيةك بوو, هةرضةناة ئةوةيان خاَلي ني امي نةبوو بةَراس 
 , سوثاس, َلَي كة دةبواية لةكاتي ضؤنيةتي كار كردن بي
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لةبةر ئةوة ليذنةي ايالدات , ميواني ثةرلةمانن, سةاات دوو دةطةن, وةفاَيك دَين لة كوتلةي مودتةدا سةدر لة بةغااوة
جا ليذنةي , ضونكة دةطةنة شرياتؤن, يان سَي كةس بضَيتة ثَيشوازيان و جَيطايان بكاتةوة لة شرياتؤن, دةبَي  دوو كةس

 .ك تةَلعةت خاَلي ني ام  ضيةكا, ايالدات كَي لَيرةية
 :حمنا صاحل توفيق طلعتبةَرَي  
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .دةبواية ئاراستةي من بكرَية, من سةرؤكي ليذنةي ايالدامت
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بَلَيم هةمووتان بَرؤنة ناتوامن , كؤبوونةوةمان هةية, ضونكة ئَينة ئَيستا ثةلةينة, اةفووم دةكةي, ئةوة خاَلي ني ام نيية
فةرموو بَرؤن جَيطايان بؤ بكةن , بة ثةلة دةبَي  دوو سَي كةس بنَيرين, سةرؤك و جَيطر بَرؤن دةرار باةن, دةرةوة

, من تةنيا بةياني نؤ و نيو دةتوامن, ئةطةر مةوايايان بؤ دادةنَيني لةطةَ  ئَينة, ضوار كةسن, لةوَي مَيواناني ثةرلةمانن
ئينجا تةبيعي دوايَي كاك كةما  و وان , دواي ئةوةش لةطةَليان دانيش  وةكو ليذنةي ايالدات, ك لَيرةمةتا دة و ضارَي

, حكومةت ببينن, مةكتةبي سياسي هةردووال ببينن, واب امن مةوايايان داناوة سةرداني سلَينانيش بكةن, دَينةوة
ئَيستا من ثَيشنيارَيكم هةية بيس  دةديقةيةك هةر , ةنهةموو بةَرَيطاي ئَيوة تةن يم دةكرَي  و ثةيوةنايان ثَي دةك

دانوني ديواني , بؤ ئةوةي نةكةوينة سبةييَن, دوايَي دانيشتنةكةمان خبةينة سةاات ضوار, لةسةر ئةو مةوزواة بَرؤين
ةين بؤ دةمانةوَي  دانيشتين ئَيوارةكة تةرخان بك, ضي تريش دَيتة ثَيشنان, سةرؤكايةتيش تةواو بكةين سةاات ضوار

ئةطةر بكرَي  لةو بيس  , ئةو دوو ئيشةمان هةية ئَيوارَي, لةطةَ  تةشكيل كردني ليذنةي ثةجناو هةش , دانونةكة
ئةو خااَلنةي , ئةكسةريةت موافيقن كة ئةو بيس  دةديقةية بكةين, دةديقةية خوالسةيةك لةو ط توطؤيانةي كة كراية

يةكخستين , تةبعةن ضووة سةر بوارَيكي تر, ئةركةكاني ثةرلةمان, مانبؤ ضؤنيةتي تةفعيل كردني ثةرلة, كة باس كران
كة , ئةوةي مةسةلةي ئيااريية, ئةوانة هةموو هاتنة ثَيشةوة, دةستوور, ضؤن خ مةت كردني خةَلك, حكومةت

نووسيووةو ئَينة موالحةزاتةكامنان هةموو , ثةيوةناي بة نووسينةكانةوة هةية, ثةيوةناي بة ديواني ثةرلةمانةوة هةية
دروس  كردني , كافترييا, سةيارةكان, راوةستاني ثَيشنةرطةكان, ثةيوةناي بة ثاسةوانةكانةوة هةية, زؤربةشي بة جَينة

هةموو دسةي باشن و , تةكيف, ثَيااويس   وورةكان, ضاك كردني  وورةكان, هَيلي ئةنرتنَي  بؤ هةموو ئةناامان
بؤ ئةو ثَينج مانطة ئةو موالحةزاتانةمان دا كة , ؤ كة باسي مي انيةمان كردئَينة ئةمَر, مةنتيقن و دةبَي  بكرَين و

, لةبةر ئةوةي ئومَيا دةكةم كة لةو مانطةي ثشووي ثةرلةمانة, طومتان بيخةنة بةرنامة, ثةرلةمان ثَيويس  بةو شتانةية
, ةوةي هةموو كةموكوَريةكان ضاك بكاتبؤ ئ, فورسةتيشة بؤ ديوان, بةشَيكي زؤري ئةو داواكاريانة جَي بةجَي بكرَية و

ي كةموكوَرييةك هةية , شتة, ئةنتةرنَيتة تامخي دةنةفةية, ئةطةر بؤمان بكرَية ئةنتةرنَيتةكان مانطَيك بةسة
, بةاَلم ئَيوة زؤر دةوَلةمةناتان كرد, ثَيشرتيش ئَينة خؤمان بامسان كرد بوو, ئينشائةَلاَل لةو مانطة نايهَيَلني

ايالداتي نَيوان ئةنااماني , ثاك و تةمي ي ناو ثةرلةمان, نتان هةناَي اليةن هةبوو لةبةر ضاومان نةبووداواكاريةكا
بةخؤمشةوة لة , بةاَلم من ثَيم واية هَيشتا تةجرووبةمان كةمة, رَيكخستين ثةيوةنايةكان, ثةرلةمان بة يةكرت

ضونكة , هةتا لة ئةركةكانيشاا, رةكةي و سكرتَيرةكةيتَيطةيشتين ئةركي ئةناامي ثةرلةمان و سةرؤكي ثةرلةمان و جَيط
, ئةو جةلسةية داخراوة بة داخةوة, بةاَلم ثةرلةماني ثَيشوو, راستة ضواردة ساَلة, يةكةم جار تةجرووبةي ئَينة تازةية

واي ضونكة زروويف مةوز, بة واجييب خؤي هةَلنةستاوة, ئةو ئةركةي نةبينيووة كة ثةرلةمان ضؤن تةفعيل دةكرَي 
هةَرةشةكاني , شةَري ناوخؤ, ناكؤكيةكاني نَيوان ثارتي و يةكَي , زروويف مةوزواي دةرةوةي ثةرلةمان, لةبار نةبووة

بؤية , ضةنايش ويستوويانة لَينان تَيك باةن, كة هةموويان ناحةزاني ئَينة بووينة, دةو و جريان, ر َيني سةددام
كة دوو لةتي ثةياا بوو لة , بةتايبةتي لةو نؤ ساَلةي دوايياا, بستَي ثةرلةمانيش نةيتوانيووة بة ئةركي خؤي هةَل

خةتاي ئةنااماني ثةرلةماني , ي خةتاي برادةران نةبوو%(91)ضونكة لة , بؤ ئةوةي طلةيي لة برادةران نةكةين, ئياارة
, ئَينةش ناتوانني هيض بكةين ,ئَيستاش ئةو زروويف مةوزواية وا مبَينَية, خةتاي زروويف مةوزواي بووة, ثَيشوو نةبووة

لةبةر ئةوة هةموومان ئاما ة ثَي , ي ئيشةكامنان ثَي ناكرَي %(81), ي%(79)ئَيستا ئةطةر حكومةت يةك نةطرَي  لة 
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هةمووممان لة ئيعالم دسة بكةين و فشار , ئةوة دةبَي  مةسةووليةتي يةكةممان بَي , كة حكومةت يةك بطرَي , كرد
ي مةسةوولَيك دةبينني باسي , لةسةر هةردوو مةكتةبي سياسي داواكاريةكامنان بكةين, ياارةبَينينة سةر هةردوو ئ

ئَينةش دةنطي ئَيوة لةهةر ي موناسةبةيةك بَي  ثَييان , ئَيوةش ثَييان رابطةيةنن, ضونكة ئةوة ويس  خةَلكة, بكةين
ئةويش دةبَي  , ئةو دسانةي ثَي دةَلَيم, رَيمبةيانيش مةوايام لةطةَ  جةنابي كاك مةسعود هةية سةرؤكي هة, دةَلَيني

ئةمَرؤ وةكو لة جةلسةي يةكةمي هةَلبذاردن ثَيم , بة واجييب خؤي هةَلبستَي  لة تةوحيا كردني ئةو دوو ئياارةية
, ثَيم واية هةموومان ثَيويستينان بةوة هةية, دسةكاني كاك خورشيايشي ثَي دةَلَيم, طوت لةمةودوا سةرؤكي ح بَيك ني

ئةناامي ثةرلةمان يةاين ضي؟ ئَينة هةموومان بةناين بةو ني امة داخلييةي كة , ةو دسةي اةرزم كردن بي اننيئ
كؤن رانيسي , ضونكة ني امي داخيليية, ئةوة ناكرَي , كاك حمةمةديش داواي كرد ثَيشنيارةكاني خبةينة دةنطةوة, هةية

َي  ثَيشرت خبرَيتة سةر بةرنامةي كار و طوجناو بَي  لةطةَ  ني امي دةب, ثَيشنيار ئةطةر خبرَيتة دةنطاانةوة, ح بي نيية
ني امي داخيلي , دةبَي  ني امي داخيلي تةاايل بكرَي , زؤر دسة طوترا لةطةَ  ني امي داخيلي نةدةطوجنا, داخيلي

َي  ثَيش بيس  و ضوار ني امي داخيلي دةَل, ئَينة ناتوانني طؤَرانكاري بكةين لةكاري بةرنامةي كار, تةاايل نةكرَية
هةر ثَيشنيارَيك هةية لة اليةن دة ئةناامي ثةرلةمان ئين ا كرا بَية تا خبرَيتة سةر , سةاات هةر ثرؤ ةيةك هةية

يان هةر , ئَينة كة باسي هةر ياسايةك بكةين, واديع طةورةترة لة هةموو, بةَلَي شتَيك هةية, بةرنامةي كار و ئةوانة
يان ئةو , ياخود ئةو ني امة داخيليية, ئةو ياساية, بؤ تةجرووبةي كوردستان, مان باسي دةكةينبؤ خؤ, ني امَيك بكةين

يةكَيك كة تةجرووبةي , ئينطلرتاية, هي فةرةنسا و, هي لوبنانيش هةروا, ناتوانني لة لوبنان تةتبيقي بكةين, بَريارة
بةَلَي وةرياةطرين و , بَي  باشرتين واية ئةوة تةتبيق بكةين ثَيي وا, واَلتَيكي لة الية ناكرَية لَيرة كة بامسان بؤ دةكاتن

بؤ ئةوةي لةطةَ  , تةماشاي دةكةين ئةطةر بؤمان دةطوجنَية كةمي دةكةينةوةو زيادي دةكةين, ئيستي ادةي لَي دةكةين
ؤردات و ثةرلةماني بةريتانيا تةشكيلةي فةردي هةية بري  ية لة مةجليسي انوم و ل, واديعي ئَينة بطوجنَي 

سةدان , هةر يةكة واجيباتي خؤي هةية, حكومةتيش لة مةجليسةكاني انوم و ئةوانة هةَلاةبذَيردرَي , حكومةتيش
نوري كة دوَييَن رةخنةكةي . كاك د, نة دةشتوانني, نة ئَينة دةطةينة ئةو تةتوراتةي ئةوان هةيانة, ساَلة ئةوانةيان هةية

بة سودفة منيش كتَيبَيكم لةبن , منوونةي ئةواني هَيناوة, و دسةيةكنان دةدةي لة من طرت دةَلَي  تةاليق لةسةر هةمو
تؤ لة تةلةف يؤن , هةر ئةوة بة تةنيا بة موالحةزة وةرناطريَي , دةستة دةخيوَيننةوة تايبةتة بة ثةرلةماني بةريتاني

انوم هةيةتي دة داتي ئةو  ئةطةر تةماشا دةكةي  ئةو دةسةاَلتةي سةرؤكي مةجليسي, دةبيني  موحاسةبة دةكةي 
بؤي هةية فةر  و جياوازي نَيوان ئةناامانيش , دةسةاَلتةية كة سةرؤكي ثةرلةمان هةيةتي لة ئياارة كردني جةلسة

ضونكة لة ثَيشاا دةَلَية بةهؤي ئةو ح بةوة ئةوةناة , ي ح بَيك  مارةي زياتري هةية زياتر دسةي دةداتَي, بكاتن
تةماشا , ئَينة بة ثَيضةوانةوة, زياتر ثةيوةنايان بة خةَلكةوة هةية, ةو ئةناامانةي كة زياترنكةواتة ئ, ئةناامةي هةية

بؤ تةجرووبةي , وةكو يةك فورسةتي دةدرَية, دةكةين شةخسيةتي ئةناامي ثةرلةمان بة يةكساني تةماشا دةكةين
, تَيشي بطةن, ينطلرتا رةنطة باشرتيش بَيةبةاَلم بؤ تةجرووبةيةكي حةزاري تر و ثَيشكةوتووتر ئ, خؤمان ئةوة باشرتة

دسةكانتان كة كرا دوَييَن دوو سَي خاَلي زؤر , ثَيم واية لة زميين دسةكامنان, بةاَلم الي ئَينة ئةو نةواة زؤر هني نةبَي 
, دةكةينومت ئينشائةَلاَل جَي بةجَيي , بَيجطة لة مةسةلة ئياارةيةكان ئةويش مةسةلةي طةوهةري بوون, طةوهةري هةية

من ثَيشنيار دةكةم ليذنةيةك دابنرَي  لةو , خاَلَيك زةروورةتي ثَيااضوونةوةو تةاايل كردني ني امي داخيلي ثةرلةمان
ني امي , كة جةلسةي ثةرلةمان دةس  ثَي دةكاتةوة لة يةكي نؤ خبرَيتة يةكةم جةلسة, مانطةدا ديراسةتي ئةوة بكاتن

كة هةمووتان , ئةوة وةاَلمَيكي باشي هةناَي مةسائيل دةداتةوة, ئَيستا بطوجنَية داخيلي تةاايل بكرَية لةطةَ  وةزاي
لةبةر , ناتوانني بيكةين, ئةطةر ئةوة ضارةسةر نةكرَية, كاك حمةمةد فةرةجيش لة خاَلةكانياا, ئاما ةتان ثَي كرد و

ةكرَية ليذنةكة ديراسةت دةكات و لَيرة ثاش ئةوةي كة ئيقرار د, ئةوة ثَيش هةموو شتَيك دةبَي  ئةوة ضارةسةر بكرَي 
تةريقةي , دةتوانني تةريقةي مونادةشةكانيش بطؤَرين, دةتوانني تةريقةي بةرنامةي كاريش بطؤَرين, ئيقرارتان كرد

, هةموومشان تازة فَير بووين, ئَينة بؤمان نيية بيطؤَرين و, بةاَلم هةتا ئةو ني امة نةطؤَرَية, دةنطاانةكانيش بطؤَرين
كاك , خؤم خةريك دةكةم و دةخوَينم و لة ئةنااماني ثَيشوو دةثرسم, بةنيسبةت منةوة تةجرووبةيةكي تازةية
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ضؤن , هةناَيك جار تةلةفؤن بؤ برادةراني ثَيشوو دةكةم لة ثةرلةمان, فةرسةت هاوكاريم دةكاتن زؤر مةمنوونينة
ضةنا , ئينسان شتَيك نةزانَي  هةوَ  باات فَيري بَي كة , ضارةسةري فالن مةوزوايان كردووة؟ هيض اةييب تَياا نيية

بؤ ئَينة ن يكرتين , تةماشاي بةغاا بكةين, خبوَينينةوة لةسةر تةجرووبةكاني ثةرلةمانتاراني واَلتاني تر ئةوةناة باشة
بةاَلم , ةطرينلة ئينطلتةرا وةرد, لة كةنةدا وةردةطرين, راستة لة ئةمريكا وةردةطرين, تةجرووبةي بةغااية, تةجرووبة

دةستوورَيك , ئةوةي زياتر لةطةَلنان بطوجنَية و ثَيكةوة دة ين و ثَيكةوة بةسرتاوين بة ئيتيحادَيكي فياراَلي
لةبةر رؤشنايي ئةوان ني امي داخيلي , تةماشاي مونادةشةكاني بةغاا بكةين, ئةويش بةغااية, دةمانطرَيتةوة

ئينجا دةتوانني لة لوبنان , دسة كردن, اةلةنيةتةكة, ستي ادةي لَي دةكةينئياارةي جةلسةكان ئي, تةاايالتي تَي دةكةن
, هةميش تؤزَيك شةبيهي مةجتةمةاي اَيراديية ئيستي ادة لةوان دةكةين, هةميش تةجرووبةيةكي باشة, هةم ن يكن و

انني بضينة سةر ئينجا دةتو, تؤزَيك دميوكراتي تَيااية وردة وردة, بةحرَينة, كوَيتة, واَلتاني تريش ميسرة
, ضونكة ئةوان بة حةديقةت زؤر ثَيشكةوتوون, تةجرووبةكاني جةلساتي ثةرلةمان لة فةرةنسا و لة ئينطلتةرا و لةوانة

لة , موجتةمةاَيك كؤمةَلطايةكي مةدةني تَياا نةبَي  شتَيكي ترة, موجتةمةاَيك كؤمةَلطاي مةدةني تَياا بَي  شتَيكة
كؤمةَلطاي مةدةني ماناي ضيية؟ نامةوَي سةرتان , اي مةدةني دروس  نةبووة سةرةتاكانيةتيواَلتي ئَينة هَيشتا كؤمةَلط

, كاري ثةرلةمان ئاسان دةبَي , ئةطةر كؤمةَلطاي مةدةني دروس  بَية ح بةكان دةوريان كةمرت دةبَية, ثَي بَيشينم
بةاَلم , رَي  طرتن ضيية, نَي  دانون ضييةهةموو كةسَيك دةزا, دميوكراتيةت زياتر دةضةسثَي , ئازادي زياتر دةبَي 

بؤ؟ ضونكة هَيشتا , ثَينان نةكراوة, ئَيستاكة ئَينة ئةوة ضةنا مانطة هةوَ  دةدةين هةردوو حكومةت يةكرت بطرَي 
 واديع ئةوةية بَلَيني, من ئةوة دة جارة دةيَلَينة, بة دةرارَيكي ئَينة حكومةت تةوحيا نابَي , نةطةيشتينتة ئةو دؤناغة

ئةو دسةية راستة و , ضونكة فةرزمان كرد بةدسةي زؤربةي برادةران كة كرا, دةبَي  تةوحيا بَي , دوو ئياارة هةية
ئةوة ماناي , وةكو ئيتي ا  كراوة, ئَيستا داوا دةكةين لة كاك نَيضريظان بارزاني كة تةشكيلي حكومةت بكات, واجيبشة

طومتان لة ماوةي مانطَيك , خؤ دةبَي  ماوةيةكي بؤ دابنَيَي , بَي ئةطةر ئةوان تةوسيالتيان تةواو نةكرد , ضيية
بَرياريان ثَي , لةو دوو مانطة هةردوو حكومةتةكة شةرايةتيان ئةوةناة دةبَي  ئيشي رؤ انة بَروَينن, تةوحياي بكات

ديسان بؤ , اي بكةنئةو مانطة تةواو بوو نةيانتواني تةوحي, لة ثةيوةناياا بة شةريعيةت حيساب ناكرَي , نادرَي 
بةبَي ئةوةي ئَينة بتوانني , سوَلتةي تةن ي ي فةراغَيكي بؤ دروس  دةبَية, مانطَيكي تر فةراغَيك دروس  دةبَية

, ضونكة ئَيستاكة ثةيوةناي لةطةَ  بةغاا هةية, ئةمرة واديعةكةيان لةسةر فةرز بكةين, فةرزيان لةسةر بكةين
, ثةيوةناَيكيان هةية تةن يم كراوة, كة لةسةر ئةمري واديع شةريعيةتَيكيان هةيةهةردوو ئياارة, هاتوضؤية, بودجةية

دوايَي , تةكلي يتان بكةين, خؤمان وةكو ثةرلةمان تووشي ئةو ئيحراجية نةكةين, هةتا ئةوة تةوحيا نةبَية
دوايَي ئيشكاَلَيك دروس  , فةراغَيك دروس  دةبَية, ضوار هةفتةية نةتانتواني, دوو هةفتةية نةتانتواني, نةتانتواني

لةو مةرحةلةيةدا دةبَي  جةخ  بكرَيتة سةر , بة ثَيضةوانةوة, ناتواني ثةشينان ببيةوة, دةبَية بؤ هةردوو ئياارة
, ثَيشيان بطوترَي  ئةطةر دةتانةوَي  ثةرلةمان فةاا  بَي , دسةيان لةطةَ  بكرَية, هةوَليان لةطةَ  بارَية, هةردووكيان
بي سةرؤكي كؤماري اَيرا  مام جةال  و جةنابي سةرؤكي هةرَيني كوردستان كاك مةسعود هةردووكيان لَيرة وةكو جةنا

ثَييان دةَلَيني ئةوة ئةطةر , ئةوة تةنيا بة دسة نابَية, نةترسن, بوَير بن, كة فةاا  بن, داوايان لة ثةرلةمان كرد
جا ئومَياةوارين ئةو ليذنةيةي كة ئَيستا دادةنَيني , كةينحكومةتةكة تةوحيا نةبَي  كار بؤ ئةو دسانة ناتوانني ب

بةدواداضووني ليذنةي ثةجناو هةشتيش , يان موَراجةاةتي تةاايلي دادةنَيني, ليذنةي ضاك كرنةوةي ني امي داخيلي
دسةتان لةسةر  ئةو خااَلنةي تر كة ئَيوة نووسيوتانة و ئَينة نووسينانة و, ثاش نيوةَرؤ ناوةكانيان دةخةينة دةنطاانةوة

بةناة بة , ئةوةي ش  سياسيية, ئينكان هةية, ئةوةي ش  ئياارةية, ي دةكرَين%(91)دةتوامن بَلَيم لة , كرد
خاَلةكان تةدريبةن بووينة بيس  و , دةبَيتة بةرنامةي كاري ئَينة لة ثَيشاا دةينووسينةوة, يةكطرتنةوةي حكومةت

, ئَيوةش موتابةاةي بكةن لةالي خؤتانةوة, دةيكةين, جَي بةجَيي بكةين بؤ ئةوةي, ضينان بؤ بكرَية, دوسور خاَ 
ئَينة , هةر ئةوة نيية, بؤتان هةية داوا بكةن و بةدوا دابضنةوة, ئةطةر ئةو شتانةي ئيااري تا مانطَيكي تر ضاك نةكرَي 

بةس ئةطةر واش , ابَي  لةالي ئَينةئينشائةَلاَل وا ن, زؤر كةس دسةي كرد طوتي دسة هةزارة يةكي بةكارة, دةَلَيني باشة
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من ثَيم واية ئينشائةَلاَل لة دانيشتين داهاتوودا زؤر مةسةلةمان ضارةسةر , طلةيينان لَي بكةن, بوو رةخنةمان لَي بطرن
با , كاك فةرسةت موالحةزةيةكي بةجَيي دا دةَلَي  تةاايل كردني ني امي داخيلي ئةركي ليذنةي دانونيية, كردووة

ثاش يةكي نؤ كة دةس  ثَي , انوني ثرؤ ةيةكنان تةدايم بكةن لة دانيشتين يةكةمي داهاتووي ثةرلةمانليذنةي د
ئةوان ئيش , لةو ماوةيةدا كة ثشووي ثةرلةمانة, لة جةلسةي يةكةمةوة تةاايلي ني امي داخيلي دةكةين, دةكاتةوة

يان ي خاَلَيكي هةية لةو ماوةية بيااتة ليذنةي , ةيةبيااتة ئةو ليذن, ئةطةر كةسَيكيش ثَيي واية ثَيشنياري هةية, بكةن
, ئَينة تةحويلي دةكةين بؤ ليذنةي دانوني, ياخود بااتة ئَينة, نوسخةيةكيش بيااتة ئَينة, دانوني بة نووسني بيااتَي و
 .بةَلَي كاك حمةمةد فةرةج

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

 .نةك ئةو موكةلةف بَي  بةوة, نوني صياغةي ئةو ثَيشنيارانة دةكات كة بة ثةرلةمان دةدرَي من ثَيم واية ليذنةي دا
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

لةو , ي نودسانيةكيان هةية لةني امي داخيلي, ليذنةكانيش دةتوانن ي ثَيشنيارَيكيان هةية, هةموو كةس دةتوانَي 
, ئَينة تةحويلي دةكةين بؤ ليذنةي دانوني, و بياةنة سةرؤكايةتي لة ماوةي هةفتةيةك بينووسن, ماوةيةدا بنووسن

 .بةَلَي كاك سةردار, ياخود راستةوخؤش بارَيتة ليذنةي دانوني دةكرَي 
 :سردار صباح بوزو هةركي بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

بةاَلم بَرياردان لةسةر هةموار , اوخؤمن ثَيشنيار دةكةم ئةطةر ئةو ليذنةيةش دامةزرَي  بؤ هةموار كردني ثةيَرةوي ن
, لةبةر ئةوةي خاَلَيكي طرنط ئةوةي ثَيويستة هةموار بكرَية, بؤ ثاش يةكخستنةوةي دوو ئياارة, كردن دوا خبرَي 
نةزانني  مارةي وةزارةتةكان ضةناة و ناوةكان , ليذنةكانيش هةتا دوو ئياارةكة نةبَيتةوة يةك و, ئةويش ليذنةكانة

 .سوثاس, انني هةمواري بكةين وضية؟ ناتو
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو كاك شَيروان
 :شريوان ناصح حياري بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

بؤية دةبَي  , هةناَي لة خاَلةكاني ثةيوةناي بة يةك بووني ئياارة هةية, منيش هةمان موالحةزةي كاك سةردارم هةية
 .ئةمة يةك, ا ئَينة دةس  بكةين بة داَرشتين ني امي تازةئينج, يةك بوونةكة بكرَي 

حةدي خؤيةتي تةمةتوع بكات بة مانطَيك لة , ئةناامي ليذنةي دانوني وةكو ئةناامي هةر ليذنةيةكي تر/ دوو
 .زؤر سوثاس, دةتوانني ئةو كاتة ئَيواران دةوام بكةين, ئةوة زؤر باشة, ئةطةر ئةوة خبرَيتة ثاش ثشووةكة, ثشووةكة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ضونكة بةثَيي , لة ثشووش خؤتان ئامادة بكةن, من ثَيم واية ئةوةي دةتوانَي  دةوام بكاتن ئَينة زؤر مةمنووني دةبني

ئةطةر بكرَية , بةاَلم ئةنااماني ثةرلةمان ليذنةكان كؤسثَيك نيية لة كؤبووةكةيان, ني امي داخيلي ناتوانني كؤببينةوة
ئينجا , ئَينة كة ئَيستا وا دةَلَيني و راوةستني هةتا حكومةت تةوحيا دةبَي , مةرجيش نيية, ة بيكةنلةو ماوةي

ليذنةكان و ئةنااماني ثةرلةمان ي , هةنطاوي يةكةم ئةوةية كة ئةو ليذنةية دةراري لَي باةين, هةنطاوي يةكةم باوَيني
ئةطةر زانينان تا , يةكي نؤ جارَيك مانطَيك و دوسور ماوة, ةثَيشنيارَيكيان هةية بياةنة ئةو ليذنةيةو ديراسةت بكرَي

ناكرَية , من لةطةَلتامن يةاين ئةو ني امي داخيليية, ئةو وةخ  حكومةت تةشكيل نةبوو ئيقرارةكةي دوا دةخةين
ت يةك وا دابنَين حكومة, لةو ليذنةيةدا ئيش بكةن, بةاَلم ئَينة خؤمان حازر دةكةين و, ئَينة تةاايلي بكةين

هةموو ليس  , تةنيا بَريارَيكي ثارتي و يةكَي  نيية, ضونكة ئةوة بَريارَيكي طةلة, هةروةهاش دةبَية, حكومةتة
مةسةلةكة , يان بة سَي هةفتة, بة دوو هةفتة, حكومةت دةبَي  يةك بَي , ئَينةش تةابري لةو ليستة دةكةين, خةَلكة
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لةوانةية هةفتةي جارَيك دَين لَيرة , ئينجا شةرت نيية بة دةوام, زر بكةينلةبةر ئةوة ئَينة با خؤمان حا, ئةوة نيية
 .خاَلي ني امة, بةاَلم ثَيشنيارةكان تةدايم بكةن و خؤمان حازر بكةين, كؤببنةوة لةم ماوةيةدا

 :هيوا صابر ادا بةَرَي 
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

لةبةر ئةوة لة دواي مانطةكة بةطوَيرةي ئةو دةرارةي , دامةزران ليذنةكان كاتي خؤي لةو ثةرلةمانة بؤ ماوةي مانطَيك
ثَيويستة ئةطةر دةراريش بَي  و بةردةواميش بن لةسةريان شةريعيةتيان ثَي , كة دراوة شةريعيةتيان نامَينَي 

 .زؤر سوثاس, بارَيتةوة بة دةراري ثةرلةمان
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ليذنةي تريش , طومت لة ماوةي مانطَيكاا ئينشائةَلاَل حكومةت تةوحيا دةبَية, ةمن باوةَر ناكة بؤ مانطَيك بَي
لةبةر ئةوة ئؤتؤماتيكيةن بةردةوام , بةاَلم حكومةت تةوحيا نةبووة, دادةمةزرَينني ئيعادةي نةزةريش دةكةينةوة

ةناةي دةَلَيم موالحةزةكانتان لة ئةو, ليذنةكان دةوام دةكةن, كةي حكومةت تةوحيا بوو وةزارةتي تر دةبَيتةوة, دةبني
يةك دةَلَي  : سَي ثَيشنيار هةية, دةخيةينة بةرنامةي كارمان, ي بةجَيية بة نةزةري ئيعتيباريش وةردةطرين%(91)

سةاات , كَي دةَلَي  سةاات سَي دةس  بةرز بكاتةوة, يةك دةَلَي  سةاات ثَينج, يةك دةَلَي  سةاات سَي, سةاات ضوار
, سَي نيو, باشة سَي و نيو باشة, من فريا ناكةوم مَيوامن هةية دةبَي  بضم, هةتا دةضن نانَيك دةخؤن, ةونسَي فريا ناك

كاك فةرسةت , كةواتة سةاات سَي و نيو دَيينةوة بؤ دانيشة, كَي موافيقة بؤ سةاات سَي و نيو دةس  بةرز بكاتةوة
 .سوثاس, ات ضوار لَيرة كؤ دةبينةوةمنيش اةرزي دةكةم بؤ سةا, دةَلَي  ئةوة دةسةاَلتي منة

 
 

 اانان رشاد م      (          كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا        ادا ابااللة                 فرس          
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي   

 اَيرا  –اَيرا                       كوردستاني  -اَيرا                               كوردستاني  –كوردستاني            
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 (00)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 06/7/0225سَي شةممة رَيكةوتي 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن 
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 (00)تؤكؤلي دانيشتين ذمارة ؤثر
 26/7/2115سَي شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومةني نيشتنانيي كوردسذتاني اَيذرا  بذة      26/7/2115ي ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (00)كاتذمَير 
( كةما  كذةركووكي . د)بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا , سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

سذاَلي  , ي خولي دووةمي هةَلبذذاردن (00)دانيشتين  مارة, بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن, جَيطري سةرؤك و
 .ي خؤي بةس (2115)

 :بةرنامةي كار
جنومذذةني ي ئة0992ي هذذةمواركراوي سذذاَلي (0)لذذة ثَيذذَرؤي نذذاوخؤي  مذذارة ( 21)ي مذذاددة (0)بذذة ثَيذذي حوكنذذةكاني بَرطذذة 
ي خذولي  (00)دةسذتةي سذةرؤكايةتي ئةجنومذةن بَريذاري دا بةرنامذةي كذاري دانيشذتين  مذارة         , نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 

 :دا بةم شَيوةية بَي  26/7/2115ي ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (00)دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري 
 .ؤي كوردستان لةاليةن رَي دار سةرؤكي ثةرلةمان ثَيشكةش دةكرَي كورتة باسَيك لةسةر بارودؤخي ئةمَر -0

 .خستنةَروو و ط توطؤكردني ثرؤ ةي ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان -2
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي طةلي كوردستاني اَيرا 

 .ةوةيةمان دةكةينةوةئةم كؤبوون
 بةرنامةي كار

ي ئةجنومةني  0992ي هةموار كراوي ساَلي (0)لة ثَيَرؤي ناوخؤي  مارة ( 21)ي ماددة(0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة 
بَرياري دا بةرنامةي , دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا , اَيرا  -نيشتنانيي كوردستان

 : بةم شَيوةية بَي  26/7/2115ي ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (00)ارة كاري دانيشتين  م
كورتة باسَيك لةسةر بارودؤخي ئةمَرؤي كوردستان لةاليةن رَي دار سةرؤكي ثةرلةمان ثَيشكةش  -0

 .دةكرَي 
 .خستنةَروو و ط توطؤكردني ثرؤ ةي ياساي ديواني سةرؤكايةتيي هةرَيني كوردستان -2

بة ثَيي ئةو دةسةاَلتةي كة بة من سثَيردراوة لة ني امي داخيلي داوا لة , سكرتَيري ثةرلةمان لَيرة نيية لةبةر ئةوةي
هةَلبذاردني كاك شَيروان , حةز دةكةم ب انن, ثَيش ئةوةي دةنطي بؤ باةن, كاك شَيروان دةكةم بةو كارة هةَلستَي 

لةسةر ئةساسي , ر ئةساسي ئيستحقاداتي ثةرلةمانيش نييةلةسة, لةسةر ئةساسي رَيذةي ح بةكان نيية لة ثةرلةماناا
بؤية داواي , بة دياي خؤم ثَيم واية شارةزا ترة لةو بةَرَي انةي كة ئامادةن, ئةوةية كة سةرؤكي ليذنةي دانونيية

, ي دةنطضةنا كةس ئةمة ثةسةنا دةكات دةس  بةرز كاتةوة؟ بة كؤ, لَياةكةم بة شَيوةيةكي كاتي بةم كارة هةَلبستَي 
 .فةرموو, وةرطريا

يةكَيكيان , كة لة بةيين كؤبوونةوةي ثَيشوومان تا ئةمرٍِؤ بة طرنطي دةزامن, سَي خاَ  بةكورتي بؤتان اةرز بكةم
ط توطؤ كردن , بؤ بةشااري كردن و, وةفاَيكنان كة لةسةر رؤشنايي ئَيوة ضوون بؤ بةغاا, مةسةلةي دةستووري اَيرادة

هةتا , ي اليةنة سياسيةكان, ي لة ئةنااماني ليذنةي نووسيين دةستوور, اياار لة نووسيين دةستوورلةطةَ  اليةني ثةيوةن
لةطةَ  ئةنااماني ليذنةي دةستوور بة تايبةتي ئةنااماني ليس  كورد لة , ئَيستا ضةناين كؤبوونةوةيان كردووة

ئةمَرؤ لةطةَ  مةجليسي ئةاالي ئيسالمي , ةدوَييَن لةطةَ  ح بي دةاوة كؤبوونةوةيان كردوو, ثةرلةماني اَيراداا
بريو بؤضووني خؤيان كة بة ناوي ثةرلةماني كوردستانةوة , بَريارة اليةنةكاني تريش ببينن, كؤبوونةوة دةكةن

كة ويس  طةلي كورد , اةرزي ئةو اليةنانة كردووة, بةناوي هَي ة سياسيةكاني كوردستانةوة رؤيشتوون, رؤيشتوون
ئةوةي من تَيطةيشتووم لة ثةيوةناييةكان بة تةلةفؤن لةطةَ  برادةراني خؤمان لة , رةضاو بكرَي  ئةوةيةو دةبَي 

, زؤر مةسائيلي دةستوور بَراوةتةوة كة ثةيوةناي بة فياراَليةتةوة هةية, بةتايبةتي كاك فوئاد مةاصوم, بةغاا
, ثةيوةناي بة تاكي خةَلكي اَيرادةوة هةية, ثةيوةناي بة مايف مرؤظةوة هةية, ثةيوةناي بة دميوكراتيةتةوة هةية

, مةوزواي برا  اةرةبة سوونيةكان, حقودي ضيية؟ واجباتي ضيية؟ مةسةلة ئةساسيةكانيش بةشَيكيان تةواو بووينة
يةكَيكيان , بؤيان جَيبةجَي كردن, دوو سَي مةتَلةبيان هةبوو, ثاش ط توطؤيةكي تةواو لةطةَلياناا, دوَيين ضارةسةر كرا

دوو ئةناام , بوو كة دةيان ويس  تةحقيق لةو تريؤرة بكةن بةرامبةر دوو ئةناامي نووسينةوةي دةستوور كرا بوو ئةوة
كة حكومةت , ئةجنومةني نيشتنانيي اَيرا  و ليذنةي نووسينةوةي دةستووريش موافةدةتيان كرد, لَييان شةهيا كران

ماير ااممي ثؤليسي , ةرؤكايةتي جَيطري وةزيري ناوخؤ وئةم ليذنةية بة س, ثَيويستة ليذنةيةكي تةحقيق دابنَي 
, داواكارييةكانيان جَيبةجَي بوو, لةمَرؤوة دةس  بة تةحقيق دةكةن, لةطةَ  ضةنا كةسَيكي لَيثرسراو دانراوة, بةغاا

, كةممةسةلةي تر كة حةزم كرد اةرزتان ب, ئةمَرؤ بَريارة بةشااري بكةن لة كؤبوونةوةكاني نووسينةوةي دةستوور
سكرتَيري ثارتي دميوكراتي كوردستان و سكرتَيري مةكتةبي , ئَينة لة كؤبوونةوةيةكاا لةطةَ  جةنابي سةرؤكي هةرَيم و

سةبارةت بة وةزاي ئَيستاي كوردستان دياردةي تريؤر , لةطةَ  مامؤستاياني ئاييين, كؤبوونةوةيةك كرا فاضلسياسي كاك 
ثَيويستة هةنطاوي كاريطةر بؤ لةناو , موتابةاةي دةكاتن و, اني اَيرا  و دنياهةموو خةَلكي كوردست, كة هةموو اليةك
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جةنابي , لةرووي ئةمنيةتيةتةوة ب َي , بردني ئةو دياردةية لة رووي دانوني و لة رووي سياسي و لة رووي ئيجتنااي
لةبةر رؤشنايي ئةو , بكةين بؤ ئريهابداواي لة ئَينة كرد وةكو ثةرلةمان كة دانونَيك دةر , سةرؤكي هةرَيم لةو دياارة دا

, ئةم دانونة بري  بَي  لة تةاري ي ئريهاب, دانونة دام و دةزطايةكاني حكومةت رةفتار لةطةَ  ئةو دياردةية بكات
ئايا ئةو كةسانة دةطرَيتةوة كة خؤيان دةتةدَيننةوة؟ ياخود تريؤري , كَي دةطرَيتةوة ئةو تةاري ة, ناساناني ئريهاب

خةَلك هان دةدةن بؤ , ياخود هةموو ئةو كةسانة دةطرَيتةوة كة ئةو بريو باوةَرةش باَلو دةكةنةوة و, ةكةنخةَلك د
داوا لة هةردوو ئياارةي كوردستان , جا بؤ ئةوةي من بة ئيجازةي ئَيوة وةكو شتَيكي ئصولي, ئةوةي ئةو رَيطاية بطرن

بة زووترين كات بؤ ئةم مةبةستة بؤ ,  ةيةكنان تةدايم بكاتثرؤ, لة هةولَير و لة سلَيناني كة وزارةتي داد, دةكةم
دام , بؤ ئةوةي سةرؤكي هةرَيم ئين اي بكات, وةكو ياسايةك دةري بكةين, ئةوةي ئَينة لَيرة مونادةشةي بكةين

بؤ هةردوو , بؤية هةر لَيرةوة ئيعتيبار دةكرَي , لةبةر رؤشنايي ئةو ياسايية, دةزطاكامنان رةفتاوي ئةم زاهريةية بكةن
جا دةكرَي  خؤيان ليذنةيةكي هاوبةش دابنَين بؤ ئةوةي , وزارةت بة رَيطاي حكومةتي هةرَيم لة هةولَير و لة سلَيناني

, اليةنةكةي تر مونادةشةي بكات, يان دةكرَي  ئةطةر اليةنَيكيشيان ئةم ثرؤ ةيان حازر كردبَي , ئةم ثرؤ ةية
, من نامةكة دةنووسم, ئةطةر كةس ئيعتريازي لةسةر ئةمة نيية, زووترين كاتهةردووكيان ثرؤ ةكة بهَيننة ئَيرة بة 

 .فةرموو, نووري. د, نودتةي ني ام  هةية, نودتةي سَييةم
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ةو دوو ئياارةية هيضيان ئ, سةبارةت بة داوا كردن لةو دوو ئياارةية كةوا ئةو ثرؤ ةي دانونة ئامادة بكرَي 

ئَينة مايف ئةوةمان نيية ئةو داوايةيان لَي , لةبةر ئةوة وا ب امن, نةهاتوونةتة بةر ثةرلةمان كةوا باوةَريان ثَي بارَي 
دةبَي  ئةو حكومةتة دةس  لة كار , بة ثَيي هةموو دانونَيك بة ثَيي ثَرنسيثَيكي دانوني ثاش هةَلبذاردن, بكةين

ئَينة , ثاشان ثةرلةمانيش باوةَري ثَي نةداون, ةو دوو ئياارةية تاكو ئَيستا دةستيان لةكار نةكَيشاتةوةئ, بكَيشَيتةوة
 .زؤر سوثاستان دةكةم, ناتوانني ئَيستا راستةوخؤ بةم شَيوةية تةاامووليان لةطةَ  بكةين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو دوو , بةَراس  يةكةم, م ئَينة ئةوةمان لةبةر ضاو بووبةاَل, موالحةزةكة جَيي خؤيةتي مونادةشةي لةسةر بكةين

لةبةر دةم , هةردوو رةئيسي حكومةت كة تةاايلياتي كردووة, ئياارةية لةبةر دةم ثةرلةماني ثَيشوو ح ووريان هةبووة
داوةتة هةردوو سوَينايان خواردووة واتة ثةرلةماني ثَيشوومان متنانةي , ثَيش هةَلبذاردن هاتوون, ثةرلةماني ثَيشوو

ئةوةي من ب امن كة بَلَي  , نةصَيكيش نيية, يةاين ماوةيةك ثةرلةماني ثَيشوو ثةرلةماني هةردوو ئياارة بووة, ئياارة
ثَيويستة , راستة ثَيويستة تةداميي ئيستقالة بكةن, ثاش هةَلبذاردن هةردوو حكومةت ئيعتيبار دةكرَي  سقوت بووة

, ئؤتؤماتيكيةن ئةمري واديعةكة ئةوانة هةردووكيان حكومةتن, بةاَلم كة نةبووة, استةر, حكومةتَيكي تازة دروس  بكةن
كة , منيش خؤم ثشتطريي لةو رةئية دةكةم, بةاَلم ئَينةش هةموو دةم دووثاتي دةكةينةوة و, ئَينةش ضاودَيريان دةكةين

لةبةر ئةوة جَيي , اري خؤي هةَلبستَي ثةرلةمان ناتوانَي  بةك, تا ئةو دوو حكومةتة يةك نةطرية, ئَيوةش هةتانة
ئةوة جاري ثَيشووش بامسان , ئةطةر ثةلةشيان نةكرد, بؤ ئةم مةوزواة, خؤيةتي كة ئَينة داوايان لَياةكةين ثةلة بكةن

بَلَيني بؤضي دوا , وة منيش ثَيشنيار دةكةم هةردوو سةرؤكي حكومةت بانط بكةين, جةلسةيةكي تايبةت دادةنَيني, كرد
 .فةرموو, ئةطةر لةم ماوةية كورتة ضارةسةريان نةكرد, نكةوتوو

 :بةَرَي  بارزان حمنا دادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر حاَلةتي , دانونةكة لة ثةرلةمانةوة دةربضَي , ئَينة دةتوانني هةردوو حكومةت وةكو موستةشار وةربطرين
 .سوثاس, داوا كارييةكة, ئيستعجالي ثَيوة هةية

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي  
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ثرؤ ةكة بؤ ئةوةي مونادةشةي , بةاَلم دانونةكة دةبَي  لة حكومةتةوة بَية, خؤي حاَلةتي ئيستعجالي ثَيوة هةية
بةاَلم من ثَيم واية ضونكة ئةو , يان دةبَي  ئةنااماني ثةرلةمان بينووسنةوة بياةنة ئَيوة بؤ مونادةشة كردن, بكةين

ئَينة دةوَلةمةناي , لةبةر ئةوة لةوانةوة بَي  باشرتة بؤ ئَينة, حكومةت ئةجناماانيشي دانونة زياتر بةناة بة كاري
 .فةرموو مامؤستا, دةكةين

 :بةَرَي  مال سعاالاين مال اباا  مولود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يةاين تةَلةب لة , (حيق له) داني بةوة داناية كة سةرؤكي هةرَيم, خؤ ئةمة يةك لة صاَلحيةتةكاني سةرؤكي هةرَيم
 .سوثاس, لةسةر مةوزواَيك كؤببَيتةوة, كة ثةرلةمان جةلسةي هةبوو, ثةرلةمان بكات

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئصولي دةركردني , ئَينة دانونَيك دةربكةين, داواي كردووة, سةرؤكي هةرَيم داواي نةكردووة مونادةشةي بكةين

, ئةوةي كة وةزارةتي داد, ئَينةش ئةم رَيطايةمان ثَي ئصولي ترة, رزم كردندانونيش بةم دوو رَيطاية دةبَي  كة اة
 .فةرموو دكتؤرة, ئَيوة مونادةشةي بكةن, ثرؤ ةكة حازر بكات

 :شكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

من واي بةباش دةزامن لة كؤليذي , كة تةانيم بووني ئةو مةشرواة, كة داواي ئةوةت كرد, من داوا لة بةَرَي ت دةكةم
, لةطةَ  كؤليذي ياسا و رامياري, هةروةها بةشي دةروونناسي و, ئاداب لة زانكؤي سةاَلحةدين بةشي كؤمةَلناسي و

, سةرباري ئةوةي كة بةَرَي ت وت  ئاطاداري هةردوو حكومةتةكة بكةين, ئةوانةش لةناو ئةو دةستوورةدا دابنرَين
 .زؤر سوثاس, وةزارةتي ئةودافيش بَيتة ناو بابةتةكةوة, ثَيشنيازَيكي تريشم هةية, داد وبةتايبةتي وةزارةتي 

 :بةَرَي  هيوا صابر ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, تةمةني درَيذي ئةم دوو ئياارةية شل نةبني, ئَينة هةر وا بةرامبةر بةم دوو ئياارةية و, بةَراس  من ئيقرتاح دةكةم
, دووةم, تةدةديم بكرَي  بؤ ثةرلةمان, لةاليةن دة ئةناامي ثةرلةمانةوة, طرتن نةيطَيَرينةوة بؤ ئةوان وةكو هةَلوَيس 

يةكَيك لة ح بة دةسةاَلتاارةكان تؤزَيك , وةكو ئةناامي مةكتةبي سياسي, وةكو سةرؤكي ثةرلةمان, داوام واية لة بةَرَي ت
دانيشتنةكان طةيشتؤتةوة ضي؟ ئايا ئةم دوو حكومةتة يةك , ة دةزاننيتا ئَيستا ئَينة لة هاوواَلتييةو, بؤمان باس بكةي

داوام واية تؤش تيشكي خبةيتة , دوو حكومةمتان هةبَي , دةطرَيتةوة يان نا؟ تةبةني ئةوة دةكرَي  ثةرلةمامنان هةبَي 
 .سوثاس, سةر

 :بةرٍٍَِي  ضنار سعا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, هةناَيك طلةييان هةية, بؤ ئةوةي شةَرايةتي زياتري باةييَن, ي بؤ ئةو تَيبينيةي ئةو بةَرَي ةثشتطري, من داوا دةكةم
هةر لة ثةرلةمان ضةنا , شةَرايةتي خؤي لةطةَ  داية, كة ئةو دوو حكومةتة لةبةر ئةوة ثةرلةمان نوَي دروس  بووة

بة هاوكاري لةطةَ  , بضن و ئةو ثرؤ ةية ئامادة بكةنلة ئةنااماني ثةرلةمان ئةوان بةدوا دا , ليذنةيةك تةشكيل بكرَي 
 .سوثاس, موئةسةساتي حكومي كة ئَيستا هةنة

 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة ثةرلةماني كوردستان دةرارَيك دةرضوو لة  َير , دةمةوَي  نودتةكي بةيان بكةم كة برادةران بؤي نةضوون
العراق مع االدار ني املوجود ني حلني  –يتعامل اسلل الوطك لكوردستان )دةَلَي , 6/00/2112لة ( 24) مارةي

 .زؤر سوثاس, (العراق– وحيدهما او حلني اجراء االنت ابات العامة للم لل   اقليم كوردستان 
 :بةَرَي  حمنا حكيم جبار
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 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كة رواَيذ بة ح بة , طوَيم لَي بوو كة جةنابيشي ثَيشنيازي ئةوةي كرد, َيناامن لة وتارةكةي بةَرَي  سةرؤكي هةر

كة جةنابي يان هةردوو ئياارةكة راوَيذي زياتر بة , منيش ئةوة ثَيشنيار دةكةم, لةو بارةيةوة و, كوردستانيةكان بكات
م باشة ثَيشرت هاودةنطيةكي لةسةر ثَي, ضونكة دانوني ئريهاب ثَيم واية هةموو ح بةكانيش دةطرَيتةوة, ح بةكان بكةن

 .بؤ ئةوةي نةختَيك كامتان بؤ بةسةر نةضي, ثاشان لةبةردةم  ثةرلةمان, لة نَيو ح بةكاناا, بَي 
 :بةَرَي  سةردار صباح بؤزؤ هركي

  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم دانونة لة دوايياا , بكةين من ثَيشنيار دةكةم ئَينة وةكو دة ئةناامي ثةرلةمان ثرؤ ةيةكي دانوني ئريهاب حازر

 .سوثاس, سةر لةنوَي دايرَيذينةوة, بياةينة هةردوو ئياارة و هةموو ئةح ابي تر موالحةزاتي خؤيان لةسةر بَلَين
 :بةَرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة تةاريف كردني ئريهاب بؤ خؤي , رالة ئةمةريكا و لة ئينطلتة, تا ئَيستا لة دوو واَلتاا دانوني ئريهاب درةضووة
ياخود هةردوو حكومةتةكة بطةَرَينةوة بؤ ئةم دوو دانونة بؤ , ئةتوانَي ئةم ليذنةية, بؤتة كَيشةيةكي طةورة لةم شوَينانة
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةو كةسانةي كة ئةيطرَيتةوة, مةوزواي تةاريف كردني ئريهاب و

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دوو رَيطا هةية بؤ ئةم , جاري يةكةم, تةبعةن ئَينة لة بةيين خؤمان دسةمان كردووة, تةكان هةموو بةجَينموالحةزا
ضونكة ئةم ياسايية بةناة بة , يان دة ئةناام تةَرحي بكات, يان لةحكومةتةوة ثرؤ ةيةك بَي , اةرزم كردن, ثرؤ ةية

بةاَلم لة , دةكرَي  ئَينة بيكةين, ان تةداميي بكةن باشرتةلةبةر ئةوة ئةو, داد و ناوخؤ, دام و دةزطايةكاني حكومةت
جةنابي , بةنيسبةت ح بةكانةوة, لةوانةوة بَي  باشرتة نةوةك لة ئَينةوة, طلةييةك هةبَي , ثاشان نةوادصَيك هةبَي 

بؤ ئةوةي هةموو , دياردةي ئريهاب, لةو كؤن راسة باسي وةزاي هةرَيم بكرَية, لةطةَ  ح بةكان باسي كؤن راسَيكي كرد
تؤ بياةيتة , بةاَلم بةنيسبةت دانونَيك ئةوة ناكرَي , يةك هةَلوَيستنان هةبَي , اليةكنان يةك خيتامبان هةبَي 

بريوَراي ح بةكةي خؤي دةربارةي , دةتوانَي  كة لَيرة مونادةشة دةكرَي , نوَينةري ئةح ابةكان لَيرة هةية, ئةح اب
ثرؤ ةكة , بياةينة ثارتي و, دةبَي  بياةينة يةكَي  و, ر نا ئةم جؤرة كارة بؤ داناني ياسائةطة, ئةو دانونة لَيرة بَلَي 
ي توركنان , ي مةسيحي, ي غةيري ئيسالمي, جةنابيش  و هةموو اليةنةكاني ي ئيسالمي و, ئيشي حكومةتة لَيرة

بةنيسبةت , وةردةطريَي  بة تةئكيا, ةكاتدانونةكة بة دووةت د, ئةوةي مةنتقي تَيااية و, دةتوانن رةئي خؤيان بَلَين و
ثسثؤَري زانكؤ و مامؤستاي , ئةطةر زانينان موحتاجي ئةوةين, دةكرَي  ثاشي تةداميي ئَيرة بكرَي , دسةكاني دكتؤرة

دكتؤريان هةية لة , من ثَيم واية لَيرةش ضةناين مامؤستامان هةية, ئةوة ثَييان دةَلَيني, زانكؤ سوودي لَي وةربطرين
جطة لةوةش , لةبةر رؤشنايي شارةزاييان لة دانون, حكومةتيش كة ثرؤ ةكة تةدايم دةكات, شارةزاشن, ون ودان

, كة دةبَي  ياسايةك دةربضَي , لة هةموو واَلتةكان باسي هةية, مةسةلةي ئريهاب وةكو سؤزان خان ئاما ةي ثَي كرد
طةيشتؤتة كؤيف اةنان و ئومةمي , نتان كردبَي ئةطةر دوَييَن كةسَيكتان موتابةاةي بةرنامة و ش  تةلةف يؤ

, خةريكة هةموو اليةك رَيككةوتوون لةسةر ئةوةي كة ئريهاب ضيية؟ جاران ئيشكالَيك هةبوو, موتةحياةش
, كَي دي اع لة واَلتي خؤي دةكات؟ ئةوةش زؤر كةم بؤتةوة, كَي ئريهابيية, جياكردنةوةي ئريهاب لة مقاوةمةي وةتةني

يةاين هةر لة , ثةرةي سةناووة ثَيويس  بة مونادةشة ناكات, كة ئةوةناة دياردةيةكي وزوحي هةيةضونكة ئريهابة
, لَيي رزطار ببية, لوبنان كام واَلت هةية, ئوردن و, تا دةطاتة بةغاا و كوردستان و, شةرم شَيخةوة تا دةطاتة لةناةن و

بَلَيم , من نامةوَي ثَيش بيين بكةم, تَيك لَيي رزطار ببيةهيض واَل, باوةَرناكةم ئةطةر دة ساَلي رابردوو تةماشا بكةين
, لةسةر ئةوةي, بةاَلم ثَيم واية ئيجنااَيك هةية, ضونكة ئةوة ئيشي موختةسينة, تةاري م بؤ ئريهاب ئةمةية

كاك مةال , نئةناامَيكي ثةرلةما, بؤ ئةوةي بضينة سةر هينةكة, نودتةي سَييةم, رادةوةستني تاوةكو ثرؤ ةكةمان بؤ دَي 
ئةمةش , لَييان داوة, دةس  درَيذيان لةسةر كردووة, لة كاتي خوتبة داني ضةنا كةسَيك, انور لة هةفتةي رابردوو
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كارَيكي , كارَيكي ياسايي نيية, كاري وا ثَيم واية, ئَينة وةكو ثةرلةمان ناَرازين لة كاري وا, ثَيويستة باسي بكةين
لة , ئةطةر هةناَي كةس لة ئةسبابةكةش تَيبطات و, رضي ئةسبابَيك هةبَي لة م طةوتَيكاا هة, تةبيعيش نيية

يةكةم جار باسي , ثَيي واية دةس  بة دسة بكةي, ب انة برايةكي شةهيا بووة, زةاَلمَيكة بة ااتي ة, دةوافعيشي تَي بطات
من نازامن كَين ئةو , ان بنئةطةر ئةو, حةدي دةدةييَن, ئةطةر نةيكةي  تؤ مةسةولي ئةوة مةوزواَيكة, ئةوة بكةي 

خ م و , يان خةَلكانَيكن ثةيوةناياارن و, ئايا خةَلكانَيكي بَي مةسةوليةتن؟ خةَلكانَيكي بة ااتي ةن, كارةيان كردووة
رَيطا باات بة خؤي لة , بةَراس  ئيشي هاوواَلتي نيية, ئةمةش دةبَي  شي بكرَيتةوة, كةسي ئةو زةحيانةن كة بووة

داواش دةكةين لة هةموو , لةبةر ئةوة ئَينة ناَرازين بةم كارة كة كراوة, فتار لةطةَ  ئةم زاهريةية بكاتجياتي دانون رة
بؤ ئةوةي , بة رَيطةدان بة دام و دةزطاكاني حكومةت, ئةو دياردةية بةهاوكاري كردني يةكرت, خةَلكي كوردستان

خوانةخواستة ئةناامي ثةرلةمان ي توهنةيةكي , ةك هةبَي بؤ ئةوةي ئةطةر لة شوَينَيكاا ئةو, بةرةنطاري ئةوة ببَيتةوة
خؤشي دةَلَي  من ئامادةم , خوتبةكةشي تةفسري كراوة, خوتبةيةكي داوة, تاوةكو ئَينة بَيني باسي بكةين, نةبووة

بؤ ئةوةي  بة هةر حاَ  ئَينة وةكو ثةرلةمان, لةطةَ  ئةوة, ب انن خوتبةكة ي رةبتَيكي هةية, خوتبةكة بؤتان لَيباةمةوة
بةاَلم من بؤ ئةوةي كاتتان لَي , لةوانةية هةناَيكتان دسةشتان هةبَي , ناتوانني باسي نةكةين, لةسةر ئةو دياردةية

, ئةناامي ثةرلةمانة, ضونكة كاك مةال ئةنوةر, تةشةنة نةكات, ثَيم واية ئةوة بة خؤشي ضارةسةر بكرَي , نةكو ين
, لةطةَ  ليس  نيشتنانيي دميوكراتي كوردستان هاوثةميان بووينة, رةيةكنياخود مةمجواةكةيان  ما, طروثةكةيان

تَيطةيشتين بةوةي كة , تَيطةيشتين ثَيكةوة  يان, ثَيويستة ئةو مةوزواةش لةبةر رؤشنايي تَيطةيشتين هاوثةميانيةتي و
كة , وةي ئةو كؤمةَلطاية ننيضونكة ئةوان خؤ دةرة, ثَيكةوة خةبات بكةين, بةرةنطاري دياردةي ئريهاب بني, ثَيكةوة

لة هةَلوَيس  , فةهنَيكيش هةبَي سووء بؤية ئةطةر , يةك هةَلوَيس  بةرامبةر ئريهاب رابوةستني, ثَيويستة يةك دةنط
بؤ ئةوةي , بؤية حةسرَي دةكةم لةو دوو جيهةتة, بة مونادةشة تةواو بكرَي , دةبَي  بة ط توطؤ تةواو بكرَي , يةكرتياا

لةطةَ  هَي ة , بة ط توطؤي دوودؤَلي لة نَيوان يةكطرتووي ئيسالمي لةطةَ  ثارتي دميوكراتي كوردستان, رَيطا باةين
ي , ي بة موسةبيباتي ئةو دياردةية كة روويااوة لةم رؤ ةوة, لةهةموو اليةكيةوة, ضارةسةري ئةوة بكةن, سياسيةكاناا

 .فةرموو, باشة نودتةي ني امي  هةية, مةسةلةيةبؤ ئةوةي تَيطةيشة هةبَي  لةم , خةل ياتي ئةو دياردةية
 
 
 
 (:باني ماراني عثمان)اباا  دادر عثمانبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَينة , ئةناامي ثةرلةمان دةبَي , بؤ ئةوةي ثةردةثووش بةسةر نةكرَي , لةبةر ئةوةي مةال ئةنوةر ئةناامي ثةرلةمانة

داواي , من ثَيم باشة ثةرلةمان ئياانةي ئةم كارة بكات و, يةوة لةسةري بةجواب بَينيلةرووي ئةخالدي و لةرووي ياساي
ئةناامي , هةدي ئةوةي نيية, ئةطةر مةال ئةنوةر لة ساَلحي تريؤر دسةي كردووة, لَيكؤَلينةوةي دةزيةكةش بكات

, لَيي بكؤَلَيتةوة, اضووني لَي بكرَيهةدة دةزييةكةي بة دواد, ئةطةر لة ساَلحي ترَيؤر دسةي نةكردية, ثةرلةمان بَي  و
 .سوثاس
 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, دةبي  ناظبةينا ثارتا دميوكراتا كوردستانَي و, ظةكَيشة يان ظة ئيشة ضةناي كرد كة, جةنابَيتة ئيشارةت ثَي داي
ئةظ كَيشةية هيض ثةيوةنايةك بثارتا دميوكراتا كوردستانَي ظة , نئةز دبينم و بؤضوونا م, يةكطرتوو باس لَي بَيتة كرن

جةماوةر لَي كريارَيك ناشرين و توناَي تريؤرستا تة كوردستانَي دا بة حةدد يةك , ئةظة مةسةلةكة جةماوةريية, نيية
ئةظَي  كة , ظة بؤ ضوونا مة ظة كريارة موجةرةد جاباانةكة جةماوةريية بؤ وان كةسة, نارةحةت و نارازيي بوو

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابَيتة, ثشتظانيَي لتريؤر و ئريهاب دكةن, ئيجازةَي ددنة خؤ
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
مونادةشةي مودابيل , دةرطاي مونادةشة بكةينةوة و, لةبةر ئةوة ناكرَي , ئةم خاَلة لة بةرنامةي كارمان دانةناوة

كة موشكيلةيةك لةناو ثةرلةمان دروس  , نةش هةدةفنان لَيرة ئةوة نييةكة ئَي, مةوزواةكة دةربضَي  و, بكةينةوة و
لةبةر ئةوة من اةرزم كردن بؤ ئةوةي ئةو مةوزواة نةبَيتة هؤي ناكؤكي , ياخود رةئيةكي موةحامان نةبَي , بكةين و

دةس  درَيذي , ارةي كة كراوةومت وةكو ثةرلةمان ئَينة ناَرازين لةو ك, يةك, دوو نودتةم باس كرد, سلبياتيشي نةَرواتن, و
نة هَيشتا هةموو , ضونكة تا ئَيستا نة تةحقيق كراوة, وشةي ناَرازيم بةكار هَينا, لةسةر ئةناامَيكي ثةرلةمان كراوة

بؤ ئةوةي وةكو , نةزانني, ئةو كاتي دةتوانني وشةي ئياانة بةكار بَينني, كةي تةحقيق تةواو بوو, شتةكان دةزانني
, بةاَلم لةبةر ئةوةي لة بةرنامة نيية, دةزامن ئةوةي, ناَرازييةكةش كةمرتين وشةية بةكاري بَينني, زيندياردةيةك ناَرا

, لة هةمان كاتشاا ضاوةَرواني تةحقيقني, بؤية وشةي ناَرازييةكةم ثَي باشة, بؤ مونادةشةكة, ناتوامن دةرطا بكةمةوة
كاك مةال انوريش وةكو بيستم شكايةتي , ةحقيق دةكاتضاوةَروان بة حكومةتي هةرَيم ت, تةحقيقةكةش كراوةتةوة

ئةطةر لة ئةجنام ثَيويس  , نةتيجةي شكايةتةكة و تةحقيقةكةي حكومةت, حةدي خؤيةتي كة شكايةت بكات, كردووة
ةال بةاَلم ئَيستا ئَينة نة ئةو داواكارييةي كة م, دةيكةين, لَيرة بيخةينة بةرنامةي كارو مونادةشةي لةسةر بكةين, كرد

لةاليةكي تر ئةوة , ئةوة تةحقيقي دةوَي , يان نايان ناسَي, ئةو شةخصانة دةناسَي, انور لة هةناَي اليةني ثةيوةناياار و
هةردوو , دةس  بة تةحقيق كردووة, ئاساييش ضووة بؤ ئةوَي و, حكومةت لة هةولَير خؤي دةس  بة تةحقيق كردووة

ضونكة ئةناامي , رةئيةكي لةسةر باةين, ئَينة بيخةينة بةرنامةي كار و, دةتوانني, ئةو دوو شتةمان لة ثَيش بَي 
نابَي  بة هيض شَيوةيةك دةس  , ئَينة ئةو حةدةي بؤ داوا دةكةين, ئةطةر خؤشي داوا نةكات, حةدي خؤيةتي, ثةرلةمانة

دةبَي  بة , تيشي هةبَي ئةطةر تؤمة, ضونكة ئةناامي ثةرلةمان حةصانةي هةية, درَيذي لةسةر هيض ئةناامَيك بكرَي 
مةصريةكةي بارَيتة , دةبَي  ثةرلةمان دةرار باات و, لَيرة باسي بكةين, رَيطاي ئَينةوة بةو تؤمةتة تةبليغ بكرَي 

ضونكة موهيم , من حةز دةكةم ئةو مونادةشةية نةكةين, ياخود تاوانبارة يان نا, مةحكةمة يان نةدرَيتة مةحكةمة
 .فةرموو, نودتةي ني ام  هةية, نيية

 :رمضان ناصح غ ور. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة ثةيوةناي بة ثةرلةمان و ئةم , ثَيشةكي نةدةبوو ئةم بابةتة لة هؤَلي ثةرلةمان و لةم دانيشتنة باس بكرَي
كَي  راوبؤضووني رَيطةت دا كة سةرؤكي فراكسيؤني ية, بوارتان دا دسةي لةسةر بكرَي, باستان كردو, دانيشتنة نيية

راوو بؤضووني , ثَيويستة رَيطةي منيش باةن وةكو سةرؤكي فراكسيؤني ثارتي لةسةر ئةم بابةت باوَيم و, خؤي بَلَي
 .خؤم بَلَيم

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
سةي خؤت فةرموو تؤش د, لة فَراكسيؤنةكةوة رةئي تؤشي دا, فةردي نيية, شَيخ لة جياتي جةناب  دسةي كرد, ثَيم واية

 .بكة
 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةبَي  ئيستقالة باات لة , وةكو هةر ئةناامَيك كة ئةطةر وةزي ةي هةية, نامةي بؤ رؤيشتووة, مامؤستا مةال انور

دةبواية , تار خوَين دانراوةئةطةر بة و, لةاليةن وةزارةتي ئةودافةوة, مامؤستا انور ئةطةر وتارخوَينة لةوَي, وةزي ةكةي
وةكو وتار , ئةمة يةك, حةدي وتار خوَينةوةي نيية, ئةبواية ئيستيقالةي بااباية, كتابةكةي بؤ رؤيش , كة, لةو رؤ ةي

ئةبَي تةنها ئيشي , ضونكة ئَينة هةموومان سي ةي ئةوةمان هةية كة ئةناامي ثةرلةمانني, خوَيين رةمسي حةدي نيية
حةدي , ضونكة ئَينة لة دام دةزطاي حكومييةكان, بةتايبةتي ئةوانةي خاوةن وةزي ةن, ان بكةينئةنااميةتي ثةرلةم

دةبَي  مةحكةمة يةك الي , من نازامن, كة ئةواني ناو م طةوتي ورو اناووة, حةمتةن وتارَيكي واي داوة, وةزي ةمان نيية
, كة ضةناين ساَلة وتاريان بؤ دةخوَينَيتةوة, كاتتةااا لةو مامؤستاية ب, ئةطينا خةَلك لة خؤيةوة نايةت, بكاتةوة
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هيض ثةيوةناييةكي بة , بؤية لةبةر ئةوة تكام واية ئةو مةوزواة دواخبرَي  و, بةئةكيا خةلةلَيك هةية لةوَي
يان تَيبين , ضونكة ئةوة حةدي ئيستنكاري نيية, كة ئيستنكاري دةكةي, لةطةَ  رَي ماا بؤ جةناب , ثةرلةمانةوة نيية

ضونكة نازانني ئةصَلي مةسةلةكة ضيية؟ و ديسانةوة ئةوة ئةَلَيم ثةيوةناي بة ثةرلةمان و ئةناامي , اث باةي خر
بة سي ةتي ئةناامي , ضونكة ئةو لةوَي بة صيغةتي ئةناامي ثةرلةمان وتاري نةخوَيناووتةوة, ثةرلةمانةوة نيية

, مةفروزة لة وتار خوَينانةكةي خؤي واز بَييَن, بووة ئةو كة وتار خوَين, ثةرلةمان نةَرؤيشتووة لةوَي دسة بكات
 .سوثاس

 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مةودف لةطةَ  , كةس لَيي بةدةر نيية, حةديقةت هةناةكي ئريهابا سرةتانة مةرزَيكة تةهاياَيكة لةسةر هةموومان
الزمة ئةمة ديار , يةاين خةَلك هةموو, جةبهةي د ي تريؤر, وزَيك هةبينابَي  هيض غن, ئريهاب نابَي  دوو دَلي هةبَي 

ئيشارةت كرا بةيين يةكطرتوو و , هةريةكة بة وةسائيلي خؤي, هةموومانيش الزمة د  بووةستني و, تريؤر كامةية و, بي
ئةوة ضةنا , َيكةوة دؤستنيلةطةَ  ثارتي وةكو دوو ح بني ث, بةَراس  هيض طرفتَيكنان نيية, ثارتي دميوكراتي كوردستان

لة , ئةوة لة بةغاا لةيةك ليستني, ئةوة لة ثةرلةمانَيكني, شةريكني لةطةَ  حكومةت لة ساحةيةك ئيش دةكةين
لة , لة دياىل هةينة, ئةوة لة ئةجنومةني موحافةزات ئةمة ضةناة لة موسَل هةينة, كوردستان لةيةك ليس  بووين

خةتي يةكطرتوو , هيض طرفتَيكي ح بينان نيية, تر لة هةموو شوَين ثَيكةوةينةكةركووك و لة ئةم سَي موحافةزةي 
ئةوة , يةكطرتوو خؤي يةكةم زةحيةي لة كوردستان بةدةس  ئةو باناة, ئاشكراية لة مةوزواي تريؤر, خةتَيكي ديارة
, بةدةس  ئةمانة كو ران, كة برايةكي ناسراوي ئةم شارةية, ثياوي ديادي يةكطرتوو فوئاد ضةلةبي, يةكطرتوو بووة

سةياراتي ئَينة لةبةيين سةاَلحةدين و ئةم هةولَيرة ضةنا جار , نةفةري ئَينة بةدةس  ئةمانة خةتف كرابوون
بةاَلم يةك شتة ئَينة هيض مةوزوانان , من نامةَي  باسي بكةم, مةوزوع مةلةفة, طرياينة بةدةس  ئةمانة, سووتاينةو

, شتَيك كة ئيعالم و هةناَي مياياكان باسيان كردووة, حةزيش ناكةين بةو بارة بضي , ارتيلةبةيين يةكطرتوو و ث, نيية
شَيخ و , باسي زاهريةي كردية, باسي باناَيك بكةن, لةجياتي باسي حةدةسَيك بكةن, ئينجا دائريةكةيان فراوان كردية

مةاليةك دوو مةال هةناَيك , تةانيم لةطةَ  تةياري ئيسالمي بة, ئيسالم و هةموو تةوسيع كرا, مةالو م طةوت و
وةكو ئةناام ثةرلةمان مةوزوع , مةاين بةو مةوزواة, ئَيستاكة مامؤستا مةال انور, ئَينة حةز دةكةين, دسةيان كردووة

, هةموومان مونتةزَرين, مادام ئيجرائاتي دانونيش وةرطرياوة, ضي وتوة, كة ضي روويااوة, خؤي باسي خؤي بكات, كراوة
يةاين , دودسيةتي م طةوت رؤ ي جومعة, بةاَلم ئيعتياايةك لةسةر ئةناام ثةرلةمانَيك كراية, تايي ثَي بَي ئةمة كؤ

, ضةنا د ي دانون و هةموو مةدايسي مرؤظايةتي ئةم حةدةسي رووياا لةم م طةوتة, طروثي شَيخ زانا ضةنا نامؤية
كا دةستيان لة , ئيشيان كردبا بة سَري, هوفو سةراديبلة مةغارات ك, ضونكة باناَيكي تريؤرس  بوون, لةوة نامؤ ترة

بةاَلم لة رؤ ي جومعة لة م طةوت بةم شَيوة جةمااةتةكي , جةرميةية, ش  وا دةكرَي , ئةوة تةبيعية, ثشتةوة با
يش هةتا ئةناام ثةرلةمان, راس  جَيطاي وةد ةية, بة دةمانضة بؤ ئةو شوَينة بَين, طروثَيكي وا بة ضةدو, موبرمةج
دةزطاكان هةية؟ لةثَيش ضاوي ئةمان , ني ام هةية, دانون هةية, ئايا حكومةت هةية, يةاين مةوزواةكة لَيرة, نةبَي 

بةنيسبةت من هةر تةئكياي ئةوة , يةاين مةسةوليةتة الزمة باسي بكةين, دسةكي دةوَي , هةموو ئةو شتة رووباات
, هةموومان براينة, جةبهةي تر لة خؤمان نةكةينةوة, ك رَي ميانةزؤر ثَيويس  بةية, دؤناغةكة زؤر حةساسة, دةكةين

دةزيةي , مةخاتَرو تةهياات و تةحايات بةرامبةري كوردستان و, ئةمين ئةم موجتةمةاة مةسةوليةتي هةموومانة
نةهجي , نةهجي ئَينة تا بتوانني تةتويق بكةين, نةهجي ئَينة تةهايةةية, لةم دؤناغة مةسةوليةتي هةموومانة, كوردي

ثَيم باشة , بة دانون مواالةجة بكرَي , بة مةحكةمة مواالةجة بكرَي , ئةطةر خةتيبَيك شتَيك بووة, ئَينة ئةوةية
, ضي طووتووة تا بطاتة ئةم حةدةدة, ب انني ضي روويااوة, مامؤستا مةال انور دسةي خؤي بكات, ئَيستا ثَيش موداخةلة

 .زؤر سوثاس
 :راباا  داد عثمانبةَرَي  
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 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ئَينة باسي ثارتينان نةكردووة, ناصح دةَلَي  باسي ثارتي كراية. كاك د, ديارة ئَينة ناوي هيض اليةنَيكنان نةهَيناوة

. ديارةي ئةوةي كاك د, ئاساييش بووة, ئايا خةَلكي كةس و كاري شةهيا بووة, جارَي ساغ نةبؤتةوة دةزيةكة كَي بووة
لة ثةرلةماني , ئَينة دةَلَيني وةكو ئةناامي ثةرلةمان كة حةصانةي هةية, ئَينة بامسان نةكردووة, دةكاتناصح باسي 

هة  نيية ئةناامي , ئةطةر ئةو ئةناامي ثةرلةمانة لة ساَلحي تريؤر دسةي كردية, كوردستان هَيرشي كرايتة سةر
هيض ايالدةي بة , ئةو ئةناام ثةرلةماني نةَرواتهةدي , ئةطةر نةيكردية هةدة ئيجرائات بكرَي و, ثةرلةمان بَي 
 .سوثاس, حةز دةكةم لَيرة كةس باسي ئةو مةسةلة نةكات, ح بايةتي نيية

 :بةَرَي  باثري كامال سلينان
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ي زؤر ثريشكي لةبةر ئةوة, من ثَيشنيار دةكةم ئةو بابةتة داخبرَي , ديارة ئةم بابةتة لة بةرنامةي كاردا نةبووة 
نةوةك بةم شَيوةية زةرةمةنايش هةر ئةو دوو , لة جياتي ئيحتوا بكرَي  باشرتة, كَيشةكة طةورةتر دةبَي , لَياةبَيتةوة و
 .سوثاس, دووبارة ئةو بابةتة داخبرَي , بؤية ثَيشنيار دةكةم, زةرةمةناةكة ثانتاييةكي طةورة دةطرَيتةوة, الية نابَي 

  :مةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجنو
 .فةرموو مامؤستا مةال, دوايي داياةخةين, تةنيا مةال انور ئاخري كةس دسة بكات, ئيجازةم باةن

 :بةَرَي  انور حمنا غ ور
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةَراس  , بةتايبةتي ئةوانةي كة باسي ئةو مةوزواةيان كرد, سوثاسي هةموو بةَرَي ان و, سةرةتا بةَرَي  جةنابي سةرؤك
داواي لَيبوردن , باس بكرَي , يةاين كاتي ئةو ثةرلةمانة بةو مةوزواة بَروات و, حةز ناكةم, زؤر بة تةئةسوفةوةمن 

, 22/7لة , بؤ ئةوةي بةرضاومان رؤشن تر بَي , بةاَلم ثَيم خؤشة بابةتةكة زياتر باس بكةين, دةكةم لة باس كردنةكة
بة ( الصالة والسالم)طةيشتنة , ثاشي احلنا ا , بةكةم خوَيناةوةهةستامةوة خوت, من وةكو جاران ضوومة سةر مينبةر
لةطةَ  وي تةبيعي ثان ة , وةرة خوارَي تريؤرس , نةفةرَيك هةستاوة وتي ا  اكرب, كورديةكةي بةناوي خواي بةخشناة

هَيشتا من , ةكةنومت كاكة دانيشن خؤتان سَر م, منيش ثَيكةنيم, هجومي سةرمنيان كرد, بيس  كةسي تر هةَلسانةوة
, ئةو كاتة نةفةرَيك هات جوبةكةي راكَيشام لةناو حمةجةرةي مينبةرةكة, هةر ناوي خوام لَيهَيناوة, هيض دسةم نةكردية

لة نةتيجةوة نةفةرَيك بة ضةدؤوة , خةَلكَيكيش ضووة دةرةوة باسي تةدينةوة كرا, لةوَي هةر ومت كاكة لةسةرة خؤ بن
, خؤتان مشةوةش مةكةن, ومت كاكة من دَينة خوارةوة, ئةطةر نا لَي  دةدةم, رة خوارةوةوتي وة, هاتة سةر مينبةر و

, بةوياا ضوومة دةرةوة, دةرطايةكي خاص هةبوو, بةناو م طةوتاا نةَرؤيشتم, خةَلكةكة هات منيان بردةوة ماَلةوة
ضةنا ساَلة ئيشي من واية كة , صوت و صورة, تةبيعي هةموو خوتبةكاني من مصةوَرة, كوَرةكةم كامريةي ثَي بوو
احلنا , خةَلكةكة لَينةطةَرا ئيشةكة طةورةتر بَي , دوو ضةدؤيان لَي دا و, نةتيجة غاريان دا و, هةمووي تةصوير دةكرَي

هاشووشَيكي زؤري , بةَراس  ئةوةي زياتر مةوزواةكةي وا لَيكرد, ا  ئيشةكة بة خةسارةيةكي كةم كؤتايي ثَيهات
ئةو , ئةوانة كة ثَيويس  بة تةوزحيَيك هةبوو كة من باسي بكةم, سةر باس و هَينان و باس كردن وئيعالمي كةوتة 

ئياانة , شتَيك لةوانة وتاري من ضوار حمةوةري لة خؤ طرت بوو, من دسةم كردبَي , وتارةي كة طوايا وتاري رابردوو
بةَراس  زؤر بة تووناي , ئةو خةَلكة تَيك داوةكردني تريؤرو ئةو تادنة مافيةي كة بةَراس  خؤين و ماَلي هةموو 

داوام كردووة , دسةي كردووة, خاَلي دووةم ئةوة بوو كة ئَينة وةكو خةتيب و شتَيك كة خةَلكةكة هاتووة, ئياانةم كردية
كة , وةئةوةم باس كردو, بؤ ئةوةي خةَلكةكة دةبَي  ئياانةي بكاتن, كة ئةو تادنة تريؤرستة تةوزحياتي زياتري باةمَي

ثاشان باسي ميايام كردووة كة ئيعالم هةموو خةَلكَيك و موسَلنانان هةموو , وا ب امن ئةوة هةدَيكة كة باس بكرَي 
باسي , باسي ئيسالم نةكرَي  بة طش , كةسايةتي و شةخصيةتَيك ئيهانة نةكرَي  كةسَيك دَي  نامةسةوالنة دسة دةكات

, بةَراس  ئةوةم باس كردووة, رة جياية لةوةي كة هةموومان دةي اننيئةو تادنة تريؤ, م طةوت نةكرَي  بةطش 
ايالجي ئةو شتة ضؤن دةكرَي ؟ يةاين وتومة حكومةت بة , خاَلَيكي تريش ئةوة بوو كة باسي ايالجم كردووة
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خاَلَيكي , كاتهةروةها ميللةتي ثَيوة ديار بَي  خ مةت ب, دةرجةي يةكةم زؤر بة طورج و طؤَلي ضاالكانة تر مةدةنيةت و
, هةموومان ئةطةر دةس  و ثَيوةناي حكومةمتان نةبني, (من راى منكم منكرا فلياريه بيده)ئَينة , ترم وتومة ميللةت

بةَراس  هةر ئةوةم باس , حكومةت ناتوانَي  لة هةموو كؤاَلنَيك و شةدامَيك شوَرتة دابنَي , بةَراس  زةرةر دةكةين
ئةو كةسةي خةبةر نةداتة دةزطاي , بة ئةخال  و ديين ئَينة نامؤ بوو, َيكي نامؤي دي ئةطةر هةر كةسَيك شت, كردووة

باسي ئةوةشم كرد ومت دين جياية لةوةي كة , ثَيويستة هةموومان ئةوة بني, ميللةتَيكي ستةماياة, بةرثرس خائينة
نةمان , ئَينة لةطةَ  دانينة, داننيئَينة بة هيض شَيوةيةك لةطةَ  هيض تونارةوييةكي ديين , كةسَيك باسي دين دةكات

, ئيعالمي, لةسةر ئةو شتانة تةبيعي شتَيك ثةياا بووة, توانيوة بةهيض شَيوةي رؤ َيك لة رؤ ان دي اع لةو شتانة بكةين
لةبةر , من ئةو شتانةم نةووتوة, هةناَيك وتويانة كة ئةو طوتي  ئةوة سيناريؤية, ئينجا هةر كةسَيك بةتةفسريي خؤي

ضونكة من كةسَيك شةش ساَلة بةرنامةي , خؤشم بة مةوزواي وا نةهاتة بةر تا لة تةلةف يؤن دسة بكةمئةوة 
لة , موباشر مامؤستايان و خةَلكي هةولَير هةموو دةزانن كة رؤ َيك لةرؤ ان من دسةيةكم نةبووة, تةلةف يؤنيم هةية

نة لة ئاساييش نة لةوةزارةتي ئةوداف بَلَين , ووةتا ئَيستا بة حةياتي يةك موالحةزة نةب, من خوتبةم هةبووة 0990
واي , ئةو مةوزواي ئيعالمية كة بة دووي داهاتية و باس كراوة ئةو مةسائيالنة, كاكة ئةو بابةتةت خةَلةت كردووة

من , ايةلةبةر ئةوة ئةو باسانةي كة كر, نازامن ضؤن دؤسرتاوة لة مةسةلةكاناا, دؤسرتاوة, لَيهات كة ئيشةكةيان وا لَيكرد
من , يةاين كة بةَرَي تان و ئةنااماني ثةرلةماني خؤشةويستم لَيرة دانيشتوون, ئَيستاش لةطةَ  هةموو جةنابتان

من ئةرشي ي خؤم هةية لة , نةك خوتبةي بةسرت ثَيرار, ئامادةم نةك خوتبةي دوَيين نةك ئةمَرؤ نةك خوتبةي ثار
لة ئةرشي ي من , بةكامريةي ظيايؤش لَياةدرَي , تةسجيل دةكرَي  و بة تةسجيل, هةروةها تةسجيليشم هةية, ماَلةوة و

ئةطةر رؤ َيك لة , كَي دَي  وةكو ليذنة تةماشا بكات, ساَلي ئةوةية رؤ ي ئةوةية, هةمووش تارخيي لةسةر نووسراوة
لة ثَيش , م بكرَيممن ئامادةم لة ساحةي هةولَير ئيعاا, رؤ ان هةر نةك د ي تريؤر د ي يةك بةردي ئةو واَلتة بَية

لة دسةكاني خؤشم , بةهيض شَيوةيةك شكم نيية و, لةبةر ئةوة من ئامادةم لة دسةكاني خؤم و, ضاوي هةموو خةَلك
ئَيستاش جةنابتان كة لَيرة دانيشتوونة وةكو ثةرلةمان بة هيض شَيوةيةك دةبوَ  ناكةين ئيهانة كردني , ثةشينان نيم

ئةو شتانة هيض شَيوةيةك كة كةمسان بةَراس  ضاو , ت و خةَلك و ثياوي كةسايةتي ومودةدةساتي ئةو ميللةتة و م طةو
كة , لة كؤتايياا من زؤر سوثاستان دةكةم, يةاين ئَينة ثياوي كةسايةتي و شةخصايةتينان هةية, ثؤشي لَي بكةين

ةاوام دةيا كردووة لةسةر ئةو بؤية د, حةزم نةدةكرد لةو بابةتة لة خ مةتتاناا دسة بكةم, بةَراس  سةرم ئَيشانان
ئةو مةال انوةرة بةبةردةوام , لة جةرياةيةكي رةمسي بةَراس  زؤر بة توناي دسة كراوة كة طوايا, مةسائيالنة و

من وا دةزامن كة , كة دةاواي لةسةر تةسجيل بكرَي , يةاين بةَراس  حةدي ئةوةي هةية, تةشجيعي تريؤري كردووة و
لةبةر ئةوة داوا دةكةم رةد ئيعتيبار بؤ ئةناام ثةرلةمان , خةَلكَيك هاتووة بةو مةوزواة, نَيك بووةئةو تادنة طَيرة شَيوَي

لةبةر , داوا لة ئاساييش دةكةم, من داوا لة حكومةتي هةرَيم دةكةم, ئةو مةوزواانة حيسابي خؤي هةية, بطرَيتةوة
, ئةوةي جةنابي دكتؤر فةرمووي, دياردةيةكي ترسناكة وئةوة , ثرسان دةكةم كة بة جاي بة دواي ئةو بابةتةدا بَرواتن

كة بريكاي وةزير , جةنابي خورشيا شَيرة, بؤ ئةوداف ضووة و, بةَلَي راستة من لَيرة اةري ةي رةمسيم نووسيوة
 ناضار بوو وةكو بريكاري وةزارةتي ئةوداف بَي  لةسةر تةلةف يؤن دسة بكات, كة ئةو حةدةسة هاتة ثَيشةوة, ئةودافة

ئَينة لةطةَ  , داوا دةكةم ئةو مةسائيالنة تةو  بكرَي, ئَينة مةمنونتانني و, وةكو ئةوانة دياري نةكراوة, بؤ ئةو خةَلكةي
 .زؤر سوثاستان دةكةم, ئةمن و ئاساييشي واَلتي خؤمان داينة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةزامن , تةصحيحي دةكةمةوة, تاا شتَيك هاتلة دسةكان, دسةكان  لة جَيطاي خؤيةتي, سوثاسي جةنابيش  دةكةين

مةبةست  ئةوةية , كة من د ي تريؤر دسةم نةكردووة, ووت  تةماشاي هةموو خوتبةكامن بكةن, ضونكة ئةوة دةنووسرَي
ضاوةَرواني , غةلة  دةكةم بةوةي كة ناَرةزاييي خؤمان دةردةبَرين, دةبَي  ضاكي بكةينةوة, ثشتطريي تريؤرت نةكردووة

, ئةناامي ثةرلةمان حةصانةي هةية, لةم رؤوة بؤمان شةَرح بكةن ضؤن بووة و, قاتي حكومةتي هةرَيم بكةينتةحقي
سةر بة ئةناامي ثةرلةمان ببَيتة , ئَينةش تةبيعي هةر كَيشةيةك هةبَي , كَي بَي  ئةو ئةناامة و, رَي ي لَياةطريَي 
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من لَيرة بؤ دوا , تةبيعية, لَيرةدا مونادةشة بكرَية, ةر بيةيةاين رةئي اامي لةس, كَيشةي ناو خةَلك كَيشةي كؤبليك
, كة ثَيويستة هيض وةزي ةيةكي حكومةت نةبينن, جار تةئكيا دةكةمةوة بؤ ئةو برا بةَرَي انةي ئةنااماني ثةرلةمان

َي  يان بريكاري ئينجا ي مامؤستا ب, واز لة وةزي ايةتي حكومةت بهَينن, بؤية دةبَي , ئةو خياليف ثَيرةوي ناوخؤية
يان مةسةو  , ئةناامي مةكتةبي سياسيية, وةزي ةي ح بي ئيعتياديية, ي دكتؤر بية, ي ماير اام بَي , وةزارةت بَي 

لةبةر ئةوة بؤ دواجار دةَلَيم ئةو , كَيشةكة هةر رووي نةدا با, اَلم ئةطةر ئةوة كرا با رةنط بووبة, مةَلبةناي تةبيعيية
جةنابيش  كاك , ضونكة ئةوة خياليف هةية, كةسَيكتان نابَي  وةزي ةي حكومةت ببينن, خاَلة جَيبةجَي بكةن و

زؤر , كؤتايي بةوة دةهَينني, وةزارةتي ئةودافبريكاري , لة تةلةف يؤن ناوت دةنووسرَي , برادةري تريش هةية, خورشيا
بَرطةي دووةم لة بةرنامةي كاري , كة بَين بؤ سةر مةنةصةكة, داوا لة ليذنةي دانوني دةكةين, سوثاستان دةكةم

 . خستنةَروو و ط توطؤكردني ثرؤ ةي ياساي ديواني سةرؤكايةتيي هةرَيني كوردستان, ئةمَرؤمان
سةرةتا , تةوة ئينجا بة اةرةبي ئينجا ماددة بة ماددة دةخيةينة مونادةشة ودةنطاانسةرةتا بة كوردي دةخوَينرَي

ثاشان كة تةاايل كراوة لةاليةن ليذنةي دانونييةوة بة هةردوو زمان ئينجا , ثرؤ ةكة وةكو خؤي دةخوَينرَيتةوة
 .فةرموو مامؤستا, دةخيةينة مونادةشة
 (:ةمامؤستا كاك)مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابوبكر 
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 بةناوي خواي بةخشناةو ميهرةبان
 بةناوي طةلةوة

 عَيراق -سةرؤكاية ي هةرَيمي كوردستان
   0225 ي ساَلي ) (ياساي  مارة

 اَيرا  –ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان 
ي هةموار كراو لةسةر (0992)ساَلي ي (0)لة ياساي  مارة ( 53)و ماددة(56)ي ماددة (0)ثش  بة حوكني بَرطة 

/ لة دانيشتين رؤ ي , اَيرا  –ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان , خستنةرووي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ثةرلةمان
 :بَرياري دا ئةم ياسايةي خوارةوة دابنَي  2115/
 
 

 :مادةي يةكةم
هةية و ئةم ئةرك و فةرمانانةي خوارةوة ( ني كوردستانديواني سةرؤكايةتي هةرَي)سةرؤكايةتي هةرَيم ديوانَيكي بةناوي

 :دةخاتة ئةستؤي
 .سةثةرش  كردني طش  فةرمانطةكاني ديوان: يةكةم
دابني كردن و رَيكخستين ثةيوةناي لة نَيوان سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي اَيرا  : دووةم

 .ني كوردستان اَيرا و سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيراني هةرَي
 .دابني كردن و رَيكخستين ثةيوةناي لة نَيوان سةرؤكايةتي هةرَيم و دةسةاَلتةكاني اَيرادي فياراَ : سَييةم
دابني كردن و رَيكخستين طش  ضاالكي و ثةيوةناي كردنةكاني سةرؤكي هةرَيم لة ناوةوة وة دةرةوةي هةرَيني : ضوارةم

 .كوردستان
 :ماددةي دووةم

 .ي هةرَيم بة ثايةي وةزير سةرؤكَيك بؤ ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم دادةمةزرَينَي سةرؤك
 :ماددةي سَييةم

سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية ثةيَرةوَيكي تايبةت بة ثَيكهاتةكاني ديوان دةربكات و هةر فةرمانطة و بةش و هؤبةيةك بة 
 .طوجناو ب انَي  بَينَيتة كايةوة و ثؤضةَ  بكاتةوة
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 :ارةمماددةي ضو
سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية بة ثَيي ياسا راوَيذكارةكاني بة ثلةي تايبةت دامبةزرَينَي  و بةَرَيوةبةرة طشتيةكان وسةرجةم 

 .فةرمانبةراني ديوان دامبةزرَينَي  و س ايان باات وخانةنشينيان بكات
 :ماددةي ثَينجةم

 .وةزيراني هةرَيني كوردستان ئامادة بَي  سةرؤكي ديواني هةرَيم بؤي هةية لة كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني
 :ماددةي شةشةم

 .ئةم ياساية لة رؤ ي دةرضوانانيةوة جَيبةجَي دةكرَي 
 :ماددةي حةفتةم

 .باَلو دةكرَيتةوة( ودائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤ نامةي رةمسي هةرَيم 
 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ددةكةتان بة زماني اةرةبي بؤ دةخوَيننةوةئَيستا ما
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 باسم الشع 
 العراق -رئاسة اقليم كوردستان 

 5002لسنة ) ( قانون رقم 
 قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان العراق

بناءًا على ما عرضه العدد املعدجم و 0992لسنة ( 0)من القانون رقم ( 53)و املادة( 56)من املادة( 0)استنادا حلكم الفقرة
 : شريع القانون اال ي 2115/ /العراق مللسته املنعقدة   –قرر اسلل الوطك لكوردستان , القانوني من اعضاء القملان

 :املادة االورب
 :لرئاسة االقليم ديوان باسم ديوان رئاسة اقليم كوردستان يتورب املهاي اال ية

 .الديواناالشرا  العاي على دوائر : اوال
 أمني و نظيم العالقة بني رئاسة االقليم ورئاسة اسلل الوطك لكوردستان العراق ورئاسة سلل ويراء اقليم : رانيًا

 .العراق -كوردستان
 . أمني و نظيم كافة النشاطات واال صاالت لرئيل االقليم داخل اقليم كوردستان وخارجه: رالثا

 :املادة الثانية
 .رئيسًا لديوان رئاسة االقليم مبنص  ويير يعني رئيل االقليم

 :املادة الثالثة
 .لرئيل االقليم اصدار النظاي اخلاص بتشكيالت الديوان واستنداث والااء ما يراه مناسبًا   دوائر واقساي وشع 

 :املادة الرابعة
ة موظفي الديوان ومعاقبتهم لرئيل االقليم  عيني مستشاريه ويكونون بدرجة خاصة و له  عيني املدراء العامني وبقي

 .واحالتهم على التقاعد وفق القانون
 :املادة اخلامسة

 .لرئيل الديوان حضور اجتماعات سلل ويراء اقليم كوردستان
 :املادة السادسة

 .ينفذ هذا القانون اعتبارا من  اري  اصداره
 :املادة السابعة

 (.كوردستانوقائع )ينشر هذا القانون   اجلريدة الرمسية لالقليم 
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 (:مامؤستا كاكة)مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابوبكر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمَرؤ لة , تةبعةن ئَيستا ئةوةتان هةموو وةرطرتووة, ئَيستا راو بؤضووني ليذنةي كاروباري ياساييتان بؤ دةخوَيننةوة
 .بةرياةكان بؤتان دانرا بوو

 ردستان بةَرَي سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كو/ بؤ
 راثؤَرتي ليذنة/ ب

كؤبوونةوةي خؤي سازدا بؤ تاوتؤ كردني  21/7/2115ليذنةكةمان بة ئامادةبووني زؤرينةي ئةنااماني رؤ ي
اَيرا  كة لةاليةن  مارةي ياسايي لة ئةنااماني  –رةشنووسي ثرؤ ةي ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان 

 .ئةجنومةن ثَيشكةش كرا بوو
دواي ط توطؤ كردن لةسةر ثرؤ ةكة كة بة تَيروتةسةلي ليذنةكةمان راو بؤضووني سةبارةت بة رةشنووسي ياساكة بةم 

 :شَيوةيةي خوارةوة دةردةبَرَي 
 :ليذنة بةكؤي دةنط ثَيشنيار دةكات ثَيشةكي ياساكة بةم شَيوةي خوارةوة بَي  -0

ي هةموار كراو  و (0992)ي ساَلي (0)لة ياساي  مارة (53)و ماددةي( 56)ي ماددةي (0)بةثَيي حوكني بَرطة
لةسةر ئةو داوايةي  مارةي , و 2115ي ساَلي (0)اَيرا   مارة  -لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان( 02)ماددة

) / ئةجنومةن لة دانيشتين رؤ ي, اريا  خستوويةَروو -ياسايي لة ئةنااماني ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان
 :بَرياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دا(2115/

  2115/ي ساَلي) (ياساي  مارة 
 اريا  -ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان

 :ليذنة بةزؤرينةي دةنط ثَيشنياري داَرشتنةوةي ماددةي يةكةم بةم شَيوةي خوارةوة دةكات-2
 :ماددةي يةكةم

كة خاوةن كةسايةتي مةانةويةو ( ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان)ويسةرؤكايةتي هةرَيم ديوانَيكي دةبَي  بةنا
 :ئةم ئةركانةي خوارةوةي هةية

 :يةكةم
 .سةرثةرش  كردني فةرمانطةكاني ديوان

اريا  و –رَيكخستين ثةيوةناي لة نَيوان سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان : دووةم
 .اريا  –جنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان سةرؤكايةتي ئة

 .رَيكخستين ثةيوةناي لة نَيوان سةرؤكايةتي هةرَيم و دةسةاَلتةكاني اَيرادي فياراَ : سَييةم
 .رَيك خستين ضاالكي و ثةيوةناييةكاني سةرؤكي هةرَيم لةناوةوة و دةرةوةي هةرَيني كوردستان: ضوارةم

 :ري داَرشتنةوةي ماددةي دووةم بةم شَيوةي خوارةوة دةكاتليذنة بة زؤرينةي دةنط ثَيشنيا-3
 :ماددةي دووةم

 (.لةجياتي ثاية ثلة بةكار دَي )سةرؤكي هةرَيم بة ثلةي وةزير سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم دادةمةزرَينَي  
 :كاتليذنة بةزؤرينةي دةنط ثَيشنياري داَرشتنةوةي ماددةي سَييةم بةم شَيوةيةي خوارةوة دة-4

 :ماددةي سَييةم
سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية سيستةمَيكي تايبةت بة ثَيكهاتةي ديوان دابنَي  و هةر فةرمانطةو بةش و هؤبةي بة طوجناو 

 .هةروةها بؤي هةية راوَيذكارةكاني بة ثلةي تايبةت دامبةزرَينَي , ب انَي بَينَيتة كايةوة و ثوضةَليان بكاتةوة
 :ثَيشنياري داَرشتنةوةي ماددةي ضوارةم بةم شَيوةيةي خوارةوة دةكاتليذنة بةزؤرينةي دةنط  -5

 :ماددةي ضوارةم
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سةرؤكي ديوان بةَرَيوةبةرة طشتيةكان و فةرمانبةرةكاني تري ديوان دادةمةزرَينَي  و لَيَثضينةوةيان لةطةَلاا دةكات و 
 .خانةنشيين دةكات بة ثَيي ياسا

 .كؤي دةنط بة ثةسةناي زاني وةك خوي مبَينَيتةوة سةبارةت بة ماددةي ثَينجةم ليذنة بة-5
 :ليذنة بة كؤي دةنط ثَيشنياري تَيكةَ  كردني ماددةي شةشةم و حةفتةمي كرد بةم شَيوةيةي خوارةوة-6

 :ماددةي شةشةم
 دا باَلو(وةدائعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤ ي دةرضوانانيةوة جَيبةجَي دةكرَي  و لة رؤ نامةي رةمسي هةرَيم

 .دةكرَيتةوة
 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا راي ليذنةي ياساييتان بة زماني اةرةبي بؤ دةخوَيننةوة
 العراق املوقرة –هيئة رئاسة اسلل الوطك لكوردستان /ارب

 تقرير اللجنة/ م
 ضور اكثرية االعضاء  21/7/2115يوي االربعاء املوافق العراق  –اجتمعت الل نة القانونية للم لل الوطك لكوردستان 

العراق املقدي من قبل العدد القانوني من اعضاء  -لارض مناقشة مسودة مشروع قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان
 :ياسلل الوطك وبعد قياي الل نة بدراسة املشروع ندرج ادناه مالحظات الل نة القانونية على املشروع وكما يل

 : قرتا الل نة باالياع ان  كون صياغة ديباجة القانون القانون على الشكل اال ي-0
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 باسم الشع 
 العراق –اسلل الوطك لكوردستان  

من قانون رئاسة اقليم ( 02)واملادة , املعدجم 0992لسنة (0)من القانون رقم( 56)من املادة(0)استنادًا حلكم الفقرة
 –وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء اسلل الوطك لكوردستان  2115لسنة ( 0)العراق رقم  -وردستانك

 : شريع القانون اال ي 2115/ /قرر اسلل مللسته املنعقدة بتاري   , العراق
 
 
 

 0225لسنة ) ( قانون رقم
 العراق –قانون ديوان رئاسة اقليم كوردستان 

 :نة باالكثرية إعادة صياغة املادة االورب وكاال ي قرتا الل -2
 :املادة االورب

 :يتمتع بالش صية املعنوية ويتورب املهاي اال ية( ديوان رئاسة اقليم كوردستان)يكون لرئاسة االقليم ديوان باسم
 .االشرا  على دوائر الديوان: اواًل

 -الوطك لكوردستان العراق ورئاسة سلل ويراء اقليم كوردستان نظيم العالقة بني رئاسة االقليم ورئاسة اسلل : رانيًا
 .العراق

 . نظيم العالقة بني رئاسة االقليم وسلطات العراقية الفدرالية: رالثا
 . نظيم النشاطات وا صاالت رئيل االقليم داخل االقليم كوردستان و خارجه: رابعًا

 :نية وجعلها كاال ي قرتا الل نة باالكثرية إعادة صياغة املادة الثا-3
 :املادة الثانية

 (.حذ  كملة منص  وإحالجم كملة درجة)يعني رئيل االقليم رئيسًا لديوان رئاسة االقليم بدرجة ويير
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 : قرتا الل نة باالكثرية إعادة صياغة املادة االثالثة و كاال ي-4
وله حق  عيني مستشاريه بدرجة ) اخر املادةحذ  االلف والالي الوارد ني   النظاي اخلاص وإضافة العبارة التالية ارب

 :و صبح املادة الثانية املقرتحة كاال ي( خاصة
 :املادة الثالثة

وله حق , لرئيل االقليم إصدار نظاي خاص بتشكيالت الديوان واستنداث والااء ما يراه مناسبًا   دوائر واقساي وشع )
 (. عيني مشتشاريه بدرجة خاصة

 :كثرية إعادة صياغة املادة الرابعة و كاال ي قرتا الل نة باال -5
 :املادة الرابعة

 .لرئيل الديوان  عيني املدراء العامني وبقية موظفي الديوان وحماسبتهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون
 :اما بالنسبة للمادة اخلامسة فقد وجدت الل نة باالياع االبقاء عليها كما يلي-6

 :املادة اخلامسة
 .يل الديوان حضور اجتماعات سلل ويراء اقليم كوردستانلرئ
 :كما قررت الل نة باالياع دمج املاد ني السادسة و السابعة مبادة واحدة وهي كاال ي-7

 :املادة السادسة
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من  اري  إصداره وينشر   اجلريدة الرمسية لالقليم

 :ئةجنومةن بةَرَي  سةرؤكي
مونادةشةي , دواييش فةدةرة بة فةدةرة, دةيكةين و, ئةطةر مونادةشةي ثَيويس  بوو, ئَيستا من ديباجةكة دةخوَيننةوة

لة ياساي ( 53)و ماددةي ( 56)بة ثَيي حوكني ماددة) ديباجةكة دةَلَي , لة كؤتايياا دةخيةينة دةنطةوة, دةكةين و
لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستاني اَيرا   مارة ( 02)و ماددةي  -كراوي هةموار ( 0992)ي ساَلي (0) مارة 

, اَيرا  –لةسةر ئةو داواكارييةي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان  2115ي ساَلي (0)
ياري ئةم ياساييةي بَر, (مةبةستم ئةطةر تةواومان كرد) 26/7/2115ئةجنومةن لةرؤ ي دانيشتين لة , خستيةَروو

بة كؤي دةنط ثةسةنا , دةخيةمة دةنطةوة, ئةطةر كةس ئيعتريازي نيية, ثَيم واية ئةو ديباجةية تةبعيية, خوارةوةي دا
 .كرا
 
 
 

   0225 ي ساَلي ) ( ياساي  مارة
 اريا -ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان

 :ماددةي يةكةم
كة خاوةن كةسايةتي , (ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان)بَي  بةناوي سةرؤكايةتي هةرَيم ديوانَيكي دة

 :ئةم كارانةي خوارةوةي دةبَي , مةانةويية
 .ئينجا مونادةشةي دةكةين, ماددةكة هةمووي دةخوَيننةوة, جاري مونادةشةمان نةكردووة, بةَلَي
 .سةثةرش  كردني طش  فةرمانطةكاني ديوان: يةكةم
ردن و رَيكخستين ثةيوةناي لة نَيوان سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي اَيرا  دابني ك: دووةم

 .و سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان اَيرا 
 .دابني كردن و رَيكخستين ثةيوةناي لة نَيوان سةرؤكايةتي هةرَيم و دةسةاَلتةكاني اَيرادي فاراَ : سَييةم
 .فةرموو كاك بةَلَين, با دةس  بةرز كاتةوة, الحةزةي هةيةكَي مو

 (:بةَلَين)بةَرَي  دا اباا  حمنود
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 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, لة خاَلي يةكةم نووسراوة سةرثةرش  كردني فةرمانطةكاني ديوان, زياتر لةسةر كوردييةكةي من دسةم هةبوو بةَراس 

كة دةَلَي  رَيك , ئةواني تريش دووةم و سَييةم ضوارةم, (نطةكاني ديوان دةكاتسةرثةرش  فةرما)دةبواية بنوسراية
دةبَي  بَلَيي ثةيوةناي نَيوان سةرؤكايةتي , بةرةئي من لة رووي زماناوانييةوة ئةمة هةَلةية, خستين ثةيوةناي لة نَيوان

ي وةزيراني هةرَيني كوردستان رَيك هةرَيم و سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان و سةرؤكايةتي ئةجنومةن
ثةيوةناي نَيوان سةرؤكايةتي هةرَيم , هةروةها سَييةم و ضوارةميش هةر بةم شَيوةية رَيك دةخات خبرَيتة دواوة, دةخات

, خاَلي يةكةم درا دةنطاانيش, من لة ثَيشةوةش دةستم بةرز كةمةوة, و دةسةاَلتةكاني اَيرادي فياراَ  رَيك دةخات
 .زؤر سوثاس, ئةم ياساييةي خوارةوةي دةركرد, وةي ئاخريي بنووسرَي دةبَي  لة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
موشكيلة , داخيلي دةكةين, ئةطةر راس  بية, تةماشا دةكةين, بيااتة ليذنةكة, ئةوةي موالحةزةي زمانةواني هةية

ئَينة دةتوانني ضاكي , بة دةنطاان ناكاتتةبيعةية ثَيويس  , يةاين مةسةلةي زمان ئةطةر هةَلةيةك هةبَي , نيية
, سوثاس, ضي باش بوو وةرياةطرين, لةطةَ  ئةوةشاا موالحةزة باةن, بةالم ئيشكالَيك هةية لةسةر زمانةواني, بكةين

 .سارة خان
 (:سارة)ثريوت خضربةَرَي  شكرية 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ضؤن خاوةن كةسايةتيية, وا نيية, ةتي هةرَيم خؤي شوَينَيكةديواني سةرؤكاي, لَيرة نووسراوة كةسايةتي مةانةوي

 .يةاين نازامن تةابريةكةي تؤزَيك, ئينجا لَيرة دةَلَي  كةسايةتي مةانةويية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, بةاَلم ئةوة ئيشي ليذنةي دانونيية, من دةتوامن وةاَلم  باةمةوة
 :مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابوبكر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة هةموومان كةسايةتي سروشتينان , كة وةكو ئادةمي اد, كةسايةتي سروش  هةية, خؤي دوو نةواة كةسايةتي هةية
كةسايةتي , ثَييان دةوترَي , دةوائري و ئةوانةي كةوا سةاَلحياتي دانوني و دارايي و بةَرَيوةبردنيان هةية, هةية

 .مةانةوي
  :كي ئةجنومةنبةَرَي  سةرؤ

 .فةرموو, عثمانبةَرَي  كاك 
 :ادا داامني عثمانبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش هةر لةسةر , ماددةي يةكةم, سَييةم, دووبارةي ناكةمةوة, دوويان برادةران وتيان, من سَي موالحةزةم هةبوو

م ديوانَيكي بة ناوي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني بة ئيعتباري زمان و ئةدةبي كوردي سةرؤكايةتي هةرَي, تةرجةمةية
يةاين , دةبَي(لرئاسة االقليم ديوان باسم ديوان رئاسة االقليم كوردستان)لة اةرةبييةكةدا دةَلَي  يكون , كوردستان هةية

ةم ئةرك و لةو حاَلةتة واي لَياَي  سةرؤكايةتي ديوانَيكي بةناوي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان دةبَي و ئ
 .زؤر سوثاس, فةرمانانةي خوارةوة دةخاتة ئةستؤ

 :مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابوبكر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

نةوةك الي ئَينة وانووسراية كة سةرؤكايةتي هةرَيم , لةوانةية ئةو براية نوسخةي ئاخريي بةدةس  نةكةوتووة
 .سوثاس, َيني كوردستانبةناوي ديواني سةرؤكايةتي هةر, ديوانَيكي دةبَي 

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
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ليذنةكة , ماددةي دوو ثةسةنا كرا, بةكؤي دةنط, ضةنا كةس رازيية, من ماددةي يةك دةخةمة دةنطةوة, زؤر سوثاس
تي لةجيا)سةرؤكي هةرَيم بة ثلةي وةزير سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم دادةمةزرَينَي  )وايان لَيكردووة كة دةَلَي 

 .بةَرَي  كاك انر فةرموو, كةس دسةي هةية لةسةر ئةوة, (ثاية ثلة بةكار دَي 
 :بةَرَي  انر اباالردن الي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مةفروز بوو لة ياساي , ئةو ياسايةي كة ئةمَرؤ ئَينة باسي لةسةر دةكةين, بياايةت خؤي بةراي من ثَيويس  بوو
بؤي هةبواية وةكو ئةم هةموو , ردستاناا باسي لةسةر بكراية لة بابي ساَلحةتيةكانااسةرؤكايةتي سةرؤكي هةرَيني كو

هةر لة ثةيوةناي داخيلي و خارجي و ثَيشنةرطةيايةتي و سوثا و , ساَلحياتة فراوانةمان داوةتَي لة كاتي خؤياا
 ساَلحياتةكاني خؤياا ئةمةش هةر مةفروز بوو لة زمين, دةركردين اةفوي خاص و اام داني ئةنوات و ئةوةسينة

بةنيسبةت ماددةي . دامودةزطايةكي تايبةتة بة شوَينةكةي خؤيةتي, ضونكة ئةو دام ودةزطاية كة دروس  دةبَي , بواية
ثلةي وةزي ةكةي خاصة بةتايبةت ئينتيازات و معاش , ئةو ثلةية لَيرة, ئةو بةَرَي ةي كة دادةنرَي  بة ثلةي وةزير, دوو

ئةطةر ناوي وةزير , سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم دةبَي , اخود ئةو بةَرَي ة ناوي وةزير دةبَي ي, و راتيب ئةمانةي
كةوا , لة ماددةي ثَينج حةدي هةبَي  لة كؤبوونةوةكاني مةجليسي وزةرا, سةرؤكي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم بَي , بَي 

ناونيشانةكةي بكرَي  , بةرةئي من ئةطةر وةزير نةبَي , انبةرامبةر ثةرلةم, بَي  دةبَي  وةكو وةزيرةكان خازع بَي 
 .سوثاستان دةكةم, بةَرَيوةبةري طش  سةرؤكايةتي هةرَيم, ماير اامي ديوان
 :بةَرَي  ئارَي  اباا  ادا
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, دووش, ئةوة يةك, حيساب نةكاتخؤي وةكو وةزير فياراَلي , ثَيم باشة ثلةي وةزيري هةرَيني بؤ زياد بكرَي , يةكةم
بةاَلم لة ئاس  , ثاية يةاين لة ئاس  وةزير نيية, ثَيم واية لةكوردي بؤ اةرةبي تؤزَيك فةرديان هةية, ثلة و ثاية
, ثاية, بةاَلم كة طوت  ثاثة لة كوردي, كة وت  دةرجة هةموو ئينتيازات و هةموو دةسةاَلتةكاني دةطرَيتةوة, وةزيريية
بةاَلم , يةاين بةهةموو ماف و ئةركةكاني وةزيريية, كة طوت  بة ثلةي وةزيري, نةك وةزير, ئاس  وةزيرةيةاين لة 

 .زؤر سوثاس, ثاية باشرتة لة ثلة, ئةوة لةم ئاستة
 :امني طاهربةَرَي  زرار 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, هةمان تَيبين كاك ئارَي م هةية

 
 :دادربةَرَي  طوَلناز ا ي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةضَيتة ئةو , ضونكة وةزير لة ئؤرطاني سةرؤك وةزيران داية و, منيش رام واية كة نابَي  ثلةي وةزيري هةبَي 

ئةطةر بةشااري كؤبوونةوةكاني , بةرَيوبةري طش  بَي , لة هةيكةلةي سةرؤكي هةرَيم باشرت واية, هةيكةلةوة
 .زؤر سوثاس, ةوا ئةركةكاني تَيكةَ  دةبَي  لةطةَ  ئةركي وةزيردائ, ئةجنومةني وةزيران بكات

 :ردار صباح بؤزؤ هةركيبةَرَي  س
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة سيستةمي ثةرلةماني , ئَينة سيستةمَيكي ثةرلةمانني, بةاَلم تةوزحيَيكم هةية, منيش هةر رةئي برادةرامن هةية
سةرؤكايةتي هةرَيم و ئةجنومةني , دوو سوَلتةي تةن ي ي هةية( سلطة  نفذية رنائية)خاصيةتي هةرة سةرةكي ئةوةية 

دوايي تةااروزيش , نامَييَن ى(رنائية)يةاين ئةو , ئةطةر بَي ئَينة لَيرة سةرؤكي ديوان ثلةي وةزيري باةييَن, وةزيران
دةرجات , ومتان كة سةرؤك بؤي هةيةئَينة لة ياساي سةرؤكي هةرَيم , دةبَي  لةطةَ  ماددةي ضوارةم و ماددةي ثَينجةم

 .خاصة 
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 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .فةرموو, بةَرَي  نةسرين خان, هي ماددةيةكي ترة, ئةوة هي ئةو ماددةية نيية, جارَي ئَينة نةطةيشتينة ئةو فةدةرةية

 :بةَرَي  نةسرين حمنا صاحل
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كة , يان ئةو ئينتيازاتانةيان ضي بَي , دةبَي  شروتةكانيان ضي بَي , دادةنرَين بةنيسبةت ئةو كةسانةي كة بة وةزير
 .زؤر سوثاس, لَيرة دياري بكراية, ئةو ثؤستة وةردةطرن

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .فةرموو, ئةطةر نودتةيةكي ئي افةت هةية, ناصح تؤ ناوت نةنووسراوة. كاك د, زؤر سوثاس بؤ تَيبينيةكان

 :رمضانناصح غ ور . دبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كة ثلة بَي  , جارَي بةنيسبةت كوردييةكةي, تاواني مين تَياا نيية, ئةطةر ناوي منتان نةنووسيوة, من دةستم بةرز كرد
ثايةي  ضونكة خؤي لة ثلةي ناردووان و, لة زاراوة جياجياني كوردياا ثلةو ثاية هةر بة يةك مانا دَي , يان ثاية بَي 

بةنيسبةت , دوو, ئةمة يةك, جوانرتة, ثلة لَيرةدا بَي , بةاَلم من ثَيم باشرتة, هةردووكيان وةكو يةكة, ناردووانةوة هاتووة
ئَيستا , بةاَلم ئةوة لَيرةدا نةهاتووة, مةفروز بوو لةم ياسايةدا بهاتاية, بةَلَي راستة, ئةو تَيبينيةي كاك انر نيشاني دا

لةطةَ  مةنصةبي , تَيبينيم دةربارةي دةرجةي وةزير فةردي هةية, بةجَيية, ؤية من شتةكةم ثَي باشة وب, هاتؤتة ئاراوة
 .بةاَلم ئةوة بة دةرجةي وةزيرة, شتَيكي ترة, ئةطةر دوايي بيكةين بة وةزير هةرَيم, وةزير

 : ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
جارَي ثَيش هةموو شتَيك سةرؤكي , ةسةر دسةي يةكَيكي ترنةك ل, تكاية لةسةر ثرؤ ةكة تةاليق باةن, اةفووم دةكةي

ثلةي وةزير تةنيا بؤ سةرؤكي ديوان , لة هةموو شوَينَيك واية, لة بةغاا واية, ديوان ثلةي وةزيرة لة هةموو شوَينَيك
ئةناامي , نييةبةاَلم ثلةي وةزير ماناي وا , ديواني ريقابةي ماليش سةرؤكي ديواني ريقابةي ماليش ثلةي وةزيرة, نيية

, لةبةر ئةوةش لة جَيطاي فةدةرةيةكي تر هاتووة, يةاين وةكو مةرتةبةي وةزيرة, ثلةي وةزيرة, مةجليسي وزةراية
حازر بي  لة كؤبوونةوةي مةجليسي وزةرا , كة دةَلَي  بؤي هةية, لةوَي مونادةشةي دةكةين نامةوَي  مونادةشةي بكةم

ئةوةي كاك انر , ةوةي كة بؤضي لة ياساي سةرؤكي هةرَيناا ئةوة يةك ال نةكراوةبةنيسبةت ئ, دوو, لةوَي باسي دةكةين
ئةويش بة , ديوان بؤ خؤي دانَي , دةَلَي  بؤي هةية, بة دانون, دةَلَي  دةبَي  وا بكات, لةوَي بةناَيك هةية, باسي كرد

مونادةشةي دانوني سةرؤكي هةرَيننان  كة, زؤر برادةر هةبوون, يةاين ثَيشرتيش باسم كرد, دانونةكةش ئةوةية, دانون
, ئةو ئيشةية ئَيستا فرسةتَيكة دَلنياي زؤر كةس بكةمةوة كة دةَلَين بة دانون, الي وازيح نةبوو دةكةوتة مونادةشة, كرد

, اوةتَيئَينة ثَينان وتووة دةسةاَلمتان د, بة دانون دةردةضَي , ثرؤ ةكة تةمشية دةكرَي , يةاين دةبَيتة ثرؤ ة دَيتة ئَيرة
لةبةر ئةوة لةوَيش , ئةويش دةريبكات, بؤ ئةوةي تةشريعي بكةين, بؤ ئَينةي ناردووة, بة دانون, ديوانَيك دادةنَي

ئةوة , بةاَلم يةكةم جار ومت لةوَي كراوة, موالحةزاتي باشن, ئينجا ئةو موالحةزاتانةي كة وتتان, ئيشارةتي ثَيكراوة
سةرؤكي ديواني , من ثرسيتم ثَيش بَيينة ئَيرة, لة بةغااش واية, تةبيعية و, زيرمةسةلي ثلةي وة, دةبَي  دانوني بَي 

لةبةر ئةوة من ئةو ماددةية ثاش , لة زؤر واَلتانيشاا بة هةمان شَيوةية, ريةاسةتي مجهوري لة بةغاا ثلةكةي وةزيرة
 .فةرموو, دةخيةمة دةنطةوة, ئةطةر كةس موااري  نيية, تةوزيح كردن

 :ان حمنا دادربةَرَي  بارز
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, نةك دةرةجةي وةزير لة مةجليسي وزةرا, ئينتيازاتي وةزيرة, مةبةس  جةناب 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة مةجليسي وزةرا بةشااريش , خاَلَيكي تريش هةية, بةَلَي دةرةجاتيشي وةزيرة, ئينتيازاتي وةزيرة, بة ثلةي وةزير
, يةاين دةرجةكةية, بةاَلم كة وت  ثلةي وةزير, ئةوة بابةتَيكي ترة, ناي وا نيية ئةناامي مةجليسي وزةرايةما, بية
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بةاَلم كة وت  بة ثلةي , بةدانون ئةوة دةكرَي , ئةطةر لة فةدةرةيةكي تر سةاَلحيةتَيكي تري باةيَ , ئينتيازاتةكةية
ئةوة , و ضيية؟ هةر سةاَلحيةتَيكي ئي ايف لةو دانونةدا باس كرابَي كة ضي , وةزير رةئيسي ديوان سةاَلحيةتةكةي ديارة

ئةطةر نا رةئيسي ديواني ريقابةي ماليش ثلةي وةزيرة و , يةاين بة ئيستيسنا, تؤ داوةتة ئةو رةئيسة بة تايبةتي
, س موالحةزةي نييةئةطةر كة, ثَيي نةوتراوة كة بَية لة كؤبوونةوةكاني مةجليسي وزةرا حازر بية, ئيشةكاني ديارة

ثةسنا , ماددةي سَييةم, بة كؤي دةنط, ئةوةي موافيقة لةسةر ئةو صيغةية با دةس  بةرز كاتةوة, دةخيةمة دةنطاانةوة
سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية سيستةمَيكي تايبةت بة ثَيكهاتةي ديوان دابنَي  و هةر فةرمانطةو بةش و هؤبةي بة , كرا

كَي , هةروةها بؤي هةية راوَيذكارةكاني بة ثلةي تايبةت دامبةزرَينَي , وة ثوضةَليان بكاتةوةطوجناو ب انَي بَينَيتة كاية
ديارة ليذنةي دانوني , خؤم ثَيشنيارَيكم هةبوو, دةيةوَي  لةسةر ئةمة دسة بكات؟ ئةطةر ئيجازة  باةنة من

تَيكةَليةكة لةطةَ  كاك , وار تَيكةَليةك هةيةيةاين بؤ ماددةي ض, ثَيشنيارةكةم واب امن دانونيية, مونادةشةيان نةكردووة
هيض وةزيرَيك دةسةاَلتي داناني بةَرَيوبةري طش  , ثَيشرتيش لةطةَ  كاك فَرسةتيش بامسان كرد, شَيروانيش باسم كرد

لةبةر ئةوة لة , ئؤتؤماتيكي دةسةاَلتي سةرؤكي هةرَينة بؤ ديواني خؤي, ئةوة دةسةاَلتي سةرؤكي حكومةتة, نيية
يةاين كة وةزير دةسةاَلتي داناني بةَرَيوبةرة طشتيةكاني , هةَلةية, ؤ ةكةدا هاتووة كة لَيرة ئيقراريشيان كردووةثر

, لةبةر ئةوة ئةو دةسةاَلتة دةبَي  جيا بكرَيتةوة, ضونكة ئةوة ناكؤكة لةطةَ  دةسةاَلتي سةرؤكي هةرَيم و ئةوانة, هةية
موستةشاري خؤي بة دةرجة , سةرؤكي هةرَيم بؤ هةية, طشتيةكان ئي ناو ديوان دةسةاَلتي داناني موستةشارو بةرَيوبةرة

جا لةبةر ئةوة دةبَي  ئةو , فةرمانبةرةكاني تر دابنَي , سةرؤكي ديوان بؤي هةية, بةَرَيوبةرة طشتيةكان دابنَي , خاصة
لة , ثؤضةَليان بكاتةوة, بةس تةنيا, يبة رةئي من لة ماددةي سَييةم وةكو خؤ, فةصل بكرَين, دوو ماددةية جيا بكرَينةوة

يةاين لة هةروةها بؤي هةية راوَيذكارةكاني بة ثلةي , ضوارةميش بكرَيتة دووةم فةدةرة, هةروةهايةكة خبرَيتة ضوارةم
سةرؤكي , فةدةرةي يةكةم, ضوارةميش بكرَيتة دوو فةدةرة, بكرَيتة ضوارةم, لةوَي البكةوَي  و, تايبةت دامبةزرَينَي 

لة ضوارضَيوةي , م بؤي هةية موستةشارةكاني خؤي بة دةرةجةي خاصة لةطةَ  بةَرَيوبةرة طشتيةكان دامبةزرَينَي هةرَي
: دووةم, ئةمة يةكةم, بة ثَيي دانون, موحاسةبةيان بكات و خانةنيشنيان بكات, تةشكيالتي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيم

بة ثَيي , خانةنيشينيان بكات, زرَينَي  و موحاسةبةيان بكات وموةزةفةكاني تريش دامبة, سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية
بةم شَيوةية سةرؤكي ديوان , هةناَيكي يان هةمووي بااتة سةرؤكي ديوان, بؤشي هةية ئةم دةسةاَلت باات, دانون و

ئةو  ئةمةش لة هةموو وزارةتةكاناا وةزير, دةسةاَلتةكاني دامةزراناني خوارووي بةرَيوبةرة طشتيةكان دةبَي 
جا لةبةر ئةوة , سةرؤكي هةرَيم موستةشاري خؤي بةرَيوبةرة طشتيةكان بة دةرجةي خؤي دادةنَي , دةسةاَلتةي هةية

من ثَيم واية ناكرَي  وةكو , مونادةشةكة لةبةر ضاوي ليذنةي دانوني كة ئيعتريازَيكي لةسةر ثَيشنيارةكةي من نيية
ئةمة ناكؤكة لةطةَ  دةسةاَلتي , بةَرَيوبةري طشتيان داوةتة سةرؤكي ديوانئةوان وتوويانة لة ليذنةي دانوني دةسةاَلتي 

 .بةَلَي فةرموو, دةبَي  ئةمة ضاك بكرَيتةوة, وةزيرةكان هةمووي
 :مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابوبكر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَينة ئةم ثَيشنيارة ثةسةنا دةكةين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سةرؤكي  كة دةَلَي , ماددةي سَييةم مونادةشة دةكةين, كة من ئيقترياحم كردووة, ةكة لةسةر ئةوةي بَي جا مونادةش
هةرَيم بؤي هةية سيستةمَيكي تايبةت بة ثَيكهاتةي ديوان دابنَي  و هةر فةرمانطةو بةش و هؤبةي بة طوجناو ب انَي 

جارَيكي تر باسي , فةدةرةكةي تر كةوتة سةر ماددةي ضوارةم, لَيرة تةواو دةبَي , بَينَيتة كايةوة ثوضةَليان بكاتةوة
, عثمانبا دةس  بةرز كاتةوة؟ كاك , جا لةسةر ئةمة كَي دسةي هةية,باشة , بؤتاني خبوَيننة يان كافيية, دةكةين
 .فةرموو

 (:باني ماراني عثمان) اباا  دادر عثمانبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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 .بة ثَيي ياسا يان  مارةيةكي تةحايا, بةَرَيوبةرة طشتيةكان دابيَن, بؤي هةية سةرؤكايةتي هةرَيم
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية كة , ئَينة باسي ئةوة دةكةين, ئةوة ماددةي دواترة, عثمانكاك , ئةوة ماددةيةكي ترة
انطةو بةش و هؤبةي بة طوجناو ب انَي بَينَيتة كايةوة سيستةمَيكي تايبةت بة ثَيكهاتةي ديوان دابنَي  و هةر فةرم

 .فةرموو, كاك رشاد, تةواو, مونادةشةي ئةوةناة دةكةين, ثوضةَليان بكاتةوة
 :بةَرَي  رشاد ادا ابراهيم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تةمَيكي تايبةت ثَيكهاتةي لةطةَ  ثلةو ثايةي سيس, بةاَلم لةطةَ  فةدةرةي كة رادةوستي , خؤي جةناب  تةوزحي  دايَي
ئيستنرار , بكرَيتة ماددةك, لةطةَ  ئةوةي دةمج بكرَي  و, لةطةَ  ئةوانة با باسي ماير اامةكان بكرَي, خؤي دابيَن

 .بؤ ئةوةي فةرمانبةر دانَي بة بةَرَيوبةري طش , بكاتن
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك رشاد, ئةوة فةدةرةي ترة

 :الاين سليم خاياابةَرَي  ا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةركةكاني سةرؤكي , سنوور كردني دةسةاَلت و, ئي افة بكرَي , موالحةزا مة ئةوة نة سيستةمةكا تايبةت بة ديوان و
نة بةس ني امَيك دابنرَي بؤ ثَيكهاتةي , ئي افة بكرَي, بةَرَيوبةرايةتي طش  و ئةوانةي ثلةي تايبةت هةن, ديوان و
 .سوثاس, بةاَلم بؤ سنوور كردني دةسةاَلتةكاني ديوانيش, ديوان

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, جَيطري ماير اام, ماير اام, سةرؤكي ديوان, ديواني وةزارةت لة ضي ثَيك دَي , اةفووم دةكةي ئةوة باسي سيستةمة

, ناكرَي  باسي دةسةاَلت بكةين, ةلةكةيةمةبةس  هةيك, بةشي ياسا, مايريةتي تةدديق, مايريةتي حسابات, موستةشار
بةشي , بةشي حيسبات دَي , جَيطرةكةي دَي , ثاشي سةرؤكي ديوان, خةريتةيةك دادةنَيي ئةوة سةرؤكة, هةيكة , لَيرة

, بؤية ئةطةر هيض موالحةزة نيية, لةبةر ئةوة لَيرة جَيي نيية, يةاين ئةو بةشانةي كة بة ثَيويس  دةزانني, ياسا دَي 
سيستةمَيكي تايبةت بة ثَيكهاتةي ديوان  هةيةهةرَيم بؤي  سةرؤكي) ,جارَيكي تر دةخيوَيننةوة, خةمة دةنطااندة

دةوَي  , (واوَيكي)باشة  ,(ثوضةَليان بكاتةوة ,طوجناو ب انَي بَينَيتة كايةوة بةدابنَي  و هةر فةرمانطةو بةش و هؤبةي 
, ماددةي ضوارةم, بة كؤي دةنط, ضةنا كةس موافقة لةسةري, نةوةكة دةخيةمة دةنطاا(واوة)ثاشي, بؤي زياد بكةين

ثَيش , بؤتاني دةخوَيننةوة الي خؤتان بينووسن بؤ ئةوةي التان وازيح بَي , دةكرَيتة دوو فةدةرة وةكو اةرزم كردن
ة بةَرَيوبةرة هةروةها بؤي هةي, سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية راوَيذكارةكان بة ثلةي تايبةت دامبةزرَينَي , مونادةشة

, و خانةنشينيان بكات بة ثَيي ياسا, لَيثَيضينةوةيان لةطةَ  بكات, طشتيةكان و فةرمانبةرةكاني تري ديوان دامبةزرَينَي 
, لَيثرسينةوةيان دةكات, سةرؤكي هةرَيم ثاش ماوةي مونتةسبيين تةشكيالتي ديوان دادةمةزرَينَي , دووةم, ئةوة يةكةم

بؤي هةية بةشَيك لة دةسةاَلتةكاني لةم مةبةستة بااتة سةرؤكي ديوان بة ثَيي , ثَيي دانون و بة, خانةنشينيان دةكات
, تةبعةن لة ناحيةي دانوني و لة ناحيةي زمانةواني ثَيش مونادةشة رَيكياةخةين, ئةمة وازحية التان, ئةو فةدةرةية

بة اةرةبيةكة , فةرموو, ينة دةنطةوةبيخة, ئةطةر ليذنةي دانوني موالحةزةي لةسةر ئةم دوو فةدةرةية نيية
 .بيخوَينةوة

 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا دةدي ماددةكةتان بؤ بة اةرةبي دةخوَيننةوة
 :املادة الرابعة
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ديوان و له حق  عيني املدراء العامني ضمن  شكيالت , لرئيل االقليم  عيني مستشاريه ويكونون بدرجة خاصة -0
 .وحماسبتهم واحالتهم عن التقاعد وفق القانون

, لرئيل االقليم  عني بقية منتسيب  شكيالت ديوان وحماسبتهم واحالتهم عن التقاعد وفق القانون -2
 .فيما يتعلق بهذه الفقرة وله اويل رئيل ديوان بعض من صالحيا ه

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, بةَرَي  خليل, بكات كَي دةيةوَي  لةسةر ئةم فةدةرة دسة

 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة باسي دوو , لَيرة, خةلةلَيك هةية, بةاَلم هةر لَيرةش تارخية با بَلَيني, راس  لَيرة لة ليذنةي ياساييش دسةمان كرد
ئَينة , ئةوة بكات, بؤ سةرؤكي هةرَيم هةية, ان كردباسي سةاَلحياتي سةرؤكي هةرَينن, لة سَي و ضوار, ماددةمان كرد

كة دةَلَي  بؤ سةرؤكي هةرَيم , (02)لة ماددةي , ياسايةكنان دةرهَينا بؤ سةرؤكي هةرَيم لةوَي سةاَلحيات باس كراية
تةشكيالت وئةركةكاني ئةم تةشكيلة , تةشكيالت و ني امةكة بة دانون دةردةضَي , هةية كة ديوانَيكي هةبَي 

, تةبيعية ئةمة, لَيرة ئَينة وامان لَيكرد كة سةرؤكي هةرَيم ئةمة دادةنَي  بة ني امَيكي خاص, ردةضَي  بة دانوندة
, من ئةَلَيم سةغةَلةتيش تَياا هةية, بةاَلم ئايا من ئةَلَيم ئةطةر مةبةستنان ئةمة بَي  ثةلةو بةساتةتَيكي تَياا هةية

يةاين لة , بؤ سةرؤك هةرَيم كة ئةاال مةنصبة هي تةن ي ي, ضونكة ديواني موئةسةسةيةك تةشريع دةكةي
كة بؤضي ئةم خةلةلة , لَيرة ئةم خةلةلة هةية, تةبويبةكة لة سةاَلحيات لة تةشكيالت ئةمة هةمووي بة دانونة ئةوة

ئةو , ضي دروس  بووة؟ ضونكة لةوَي سةاَلحيةمتان باس نةكرد لة سةرؤكايةتي هةرَيم لَيرةش كة ئيشي بة دانون دةرب
ئةَلَيم مةفروزة تةشكيالت و مةدري ئةمين ئةم ديوانة لة , ئةو خةلةلة لَيرة هةية, دانونة لَيرةش تةسبيتنان نةكردية

رةب  بة , موازةنةي تَياا نيية, تةشكيالتي تَياا نيية, ئةوة زوا َيكة نةدصَيكة تَيياا, هةمان ئةم دانونةدا هةبَي 
, يةاين ياسا بؤ رؤ َيك يان دوو رؤ  دانانرَي, هةناَيك تةدارير بؤ ئَيرة بَي , بَي يةاين فةدةرةيةك هة, ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس, ئةو دسة بؤ ئيشارةت دةكةم, راستة وةزاي ئَينة نةواة اةجةلةيةكي دةوَي
 :بةَرَي  مجا  حمنا داسم

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ا ئَيستا لة زؤربةي سيستةمةكاناا ئيهنا  كراوة يان وةكو ثَيويس  كة ت, من دةمةوَي  تَيبينيةك لةسةر ئةم خاَلة باةم

, بؤ شَيوةي مواامةلة لةطةَ  مايف ئاسايي و مايف مةدةني لَيرة يةك ش  موالحةزة دةكةم, تادينَيكي تايبةتيان نيية
ضونكة كة , َي بكرَيخانةنيشني ناب, يةاين ئيجرائاتي ياسايي لةطةَ  دةكرَي, تةبيعي خةَلكَيك كة موحاسةبة دةكرَي

بة ثَيي ئةو جةرميةي , س ا درا مافة ئاسايي و مةدةنييةكان لةدةس  دةدات, يةكَيك ئيجرائاتي لةطةَ  كرا بة ثَيي ياسا
حوكم دةدةرَي  بة , خةَلكَيك كة جةرميةيةك دةكات, خةَلكَيك مةسةلةن مايف ئاسايي  يان خؤشي و ئازاديية, كة دةيكات

سةرؤكي , س ايةكي تر دةدرَي , خةَلكَيك كة موخالةفةيةكي طةورة دةكات, كةي لةدةس  دةضَي يةاين  يانة, ئيعاام
كة هيض , ئةو كةسانة خانةنشني دةكرَين, يةاين نابَي  خانةنشيين بكات, هةرَيم كة موحاسةبةي يةكَيك دةكات
, يان خانةنشني, كة لَيثَيضينةوة دةكرَي, ئةم صيغةية ئةطةر دةستكاريةك بكرَي, ئيجرائاتَيكي ياساييان لةطةَ  نةكرا بَي 

ضونكة , نابَي  خانةنشني بكرَي , ئةطةر لَيثرسينةوة بكرَي  و دواي لَيثَيضينةوة س ا بارَي, ضونكة دوو ش  جياوازة
 .زؤر سوثاس, ئةو مافةي لةدةس  دةدات

 :بةَرَي  فتاح اباا  نقشبناي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئةوة وازحية حةدي رةئيسي , بةاَلم ثشتطريي لة دسةكاني جةناب  دةكةم, كاني من كرانمن ثَيم واية دسة

 .لةطةَ  رَي م, رةئيسي ديوان نيية, هةرَينة
 :بةَرَي  حامت حسن حمنا جان حسن
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 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
تةئياي , اا جةناب  باس  كرد ولةسةر ئةو ئي ديواجيةت و تَيكةاَلويية كة لةدوايي, من بياايةت ئي احامت هةبوو

 .زؤر سوثاس, دسةكاني جةناب  دةكةم كة ئةو دوو فةدةرة لَيك جيا كراوةتةوة
 :بةَرَي  سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ةرؤكي لةطةَ  ياساي س, لةطةَ  ئةو ئيقرتاحةي جةناب , من تةااروزَيك دةبينم لةنَيوان ماددةي ضوار فةدةرةي يةكةم

يان ناوي , ثاش ئةوةي وةزير ناوةكةي دةداتَي, لة ياساي سةرؤكي هةرَيم ئَينة دةَلَيني سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية, هةرَيم
كة دةَلَي  سةرؤكي ديوان , ئَينة لَيرة دةَلَيني بةَرَيوبةرة طشتيةكان دابيَن ئيعتيبارمان بؤ ماددةي دووةم دانةناوة, لَياةنَي

 .َي بة ثلةي وةزير دةب
 :بةَرَي  مال سعاالاين مال اباا  مولود

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دووةم وا , هةر ئةوةنا زياتر نا( رئيل االقليم يعني مستشاريه بدرجة خاصة), زيادة شتَيكي, ة(يكونون)وا ب امن ئةو 

, ةبةس  ضيية؟ لة شةهاداتيةاين مستشاري هةناَيك دةرةجة خاصة لَيرة م, ب امن هةناَيك لة ئةوصايف مستشارةكان
واحالتهم على )موالحةزةي سَييةمم , ضونكة موستةشاري رئيسي ئيقليم فةردي هةبَي  لةطةَ  مستةشارةكاني تر

نازامن , خؤي وفق دانون تقااود دةكرَي , ضونكة ئةطةر موةزةف بَي , واب امن شتَيكي زيادة( التقاعد وفق القانون
 .ئةوة ضيية؟ سوثاس, عدموظف ديوان واحالتهم عن التقا

 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة ئةو ياساية , من لةطةَ  رةئيةكةي كاك خليلم لة ليذنةي ياسايي زؤر مونادةشةمان لةسةر ئةو ماددةية كرد
, بؤية ئَينة حماوةلةمان كرد, منةك بة ياساي سةرؤكي هةرَي, تايبةتة بة ياساي ديواني سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان

لةطةَ  ئةويشاا من ثَيم واية , لةبةر ئةوةي شَيوةي داَرشتين ماددةكة بةم شَيوةية دةرضوو, مةخرةجَيك ثةياا بكةين
لرئيل االقليم  عيني مستشاريه ويكونون بدرجة : املادة الرابعة), بة اةرةبيةكةي, ماددةي ضوارةم بةم شَيوةية بَي 

كما له حق , ق  عني املدراء العامني ضمن  شكيالت الديوان وحماسبتهم واحالتهم عن التقاعد وفق القانونو له ح, خاصة
وله حق اويل رئيل الديوان ,  عيني بقية منتسيب  شكيالت الديوان وحماسبتهم واحالتهم عن التقاعد وفق القانون

 .زؤر سوثاس, دةمج بكرَي  بةم شَيوةيةهةردوو فةدةرةكة , (بعض من صالحيا ه فيما يتعلق بهذه الفقرة
 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, نودتةي ني ام  هةية طلعتكاك , بؤ هةموو موالحةزاتةكانتان, زؤر سوثاس

 :سيف الاين طلعت خضربةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةسةر هةموو ماددةكةم,  من موالحةزةكةم هةية
 :نبةَرَي  سةرؤكي ئةجنومة

 .فةرموو, ئةوة نودتةي ني امي نيية طلعتكاك 
 :سيف الاين طلعت خضربةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر بة ياسايةك , بةاَلم مةبةستم ئةوةية ئةو فةدةرانةي كة تايبةتن بة سةاَلحياتي سةرؤك, نودتةي ني امية

كة تايبةتيشن بة ريةاسةتي ديوان وةكو خؤي لَيرة ئةوانةي , خبرَيتة سةر ياساية ئةصَليةكةي, تةاايل بكرَيتةوة
 .مبَينَيتةوة
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت كاك خليل و كاك , موالحةزاتةكان كة دران هةناَيكيان بة جَينة و هةناَيكيشاني ثَيويستيان بة تةوزحية

خؤي بةشَيكة لة هةر شوَينَيك بة ثَيي , بة ياسا دةربضَي  يان دةرنةضَي , ني امي داخيلي بةشَيكة لة ياسا, اونيش
, نةيبوو لة دةوانيين مةانو  لة ئياارةي هةرَيم هةبوو بة ثَيي ئةو دانونة دةيكات, ئَينة ئةطةر ثَيويس  كرد, دانون

, ئَيستا ديواني سةرؤكايةتي هةرَيننان نيية, دانون دةربكةين, داوا لة ثةرلةمان دةكات, ثَيويس  كرد بة دانوني تازة
يةاين ماناي ئةوة , دوو ش  جياوازن, خانةنشني و موحاسةبة كردن, دةري دةكةين, بؤية ثَيويس  بةو دانونة هةية

يان , لةوانةية تةنبيهي بكات, يةاين حماسبة كردن اودبةية, تؤ يةكَيك موحاسةبة دةكةي و خانةنشيين دةكةي, نيية
دانون معنو  دانوني تقااا , ئةويش نووسراوة بة ثَيي دانون, كي ترةئةوة شتَيكة خانةنشينةكة شتَي, دةتعي راتيب بكات
كاك سردار نودتةيةكي , هيض ئيشكاليةك جياوازيةك نابينم, تقاااي دةكات, ئسوسي خؤي هةية, دانوني خؤي هةية

بة , تةناد  نيية, اتندةَلَي لةوَي ناكؤكة لةطةَ  دةسةاَلتي هةرَيم لةوَي ئةو تةايين بةَرَيوبةرة طشتيةكان دةك, باس كرد
ئَيستا , لة دانوناا ئةو بةَرَيوبةرة طشتيةكاني حكومةتن كة سةرؤكي هةرَيم ئيقرتاح دةكات جياوازة ئةوة, ثَيضةوانةوة

ئةو هي سةرؤكايةتي , ئةوانة بةثَيي دانون ئةو دةرياةكات, ئيقرتاحي سةرؤكي هةرَيم راوَيذكار و دةرجات خاصة و
كاك سعاا  , لةبةر ئةوةي ئةوة شتَيكي زؤر جياوازة, َيويس  ناكات بضَيتة ئةجنومةني وةزيرانيةاين ث, هةرَيم خؤيةتي

مستشاري دانوني دةبَي  الي كةمي , بة تةئكيا يةاين ئةويش بة ثَيي دانونة, بة دةرجة خاصة, باسي موستةشاري كرد
هةريةكة بة ثَيي , الي كةمي, تصاد بَي مستشاري ماليية دةبَي  خةرجيي كؤليذي ادارة و اد, خةرجيي ياسا بَي 

دةرجاتي , دةرجاتي خاصةيان هةبَي , شارةزا بَي , مامؤستاي ئاييين دةبَي  االينَيكي ديين بَي , اختصاصي خؤي بَي 
بةنيسبةت ئيقرتاحةي , خاصةش مةالومة لة ياسادا ماناي ضيية؟ ثلةيةكة با بَلَين ئينتيازات و حقودي دياري كراوة

دةتوانَي بيااتة , ئةو دةسةاَلتة ي دةسةاَلتَيكة, لةو دةسةاَلتة, ضونكة تَيكةاَلويةك دةبَي , من بة باشي نازامن كاك اوني
وةزيرَيكي تر دةَلَي  , خةَلك رةخنةي دةطري , ئيشكانان بؤ دروس  دةكات, ئةطةر بيكةينة يةك فةدةرة, سةرؤكي ديوان

فةدةرةي , لةبةر ئةوة كة كردتة دوو فةدةرة, ة دانونةن وةزير نيةتيئةو دةسةاَلتة ضؤن دراوةتة سةرؤكي ديوان ك
بؤية , بةَرَيوبةري طشتيش دةطرَيتةوة, موستةشاريش دةطرَيتةوة, ئةطةر بةو ئيقرتاحةي كاك اوني بية, دووةم ديارة

داناني , تةخويلي بكات بؤ ئةوةي فةدةرةي دووةم ئةو دةسةاَلتانة بتوانَي , فةصَلنان كردووةو فةدةرةي يةكةم و دووةم
, بؤ ئةوةي لةطةَ  دانوني سةرؤكي هةرَيم بطوجنَي, موستةشارو دةرةجةي خاصة و ماير ااممةكان الي سةرؤك بَي 

 .فةرموو كاك اوني
 
 

 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سةاَلحياتي , ن بة شَيوةيةكي طش  تةحاياي دةكاتضونكة دانو, زؤر باشة, وا ب امن ئةطةر بةو ئيقترياحةي وةربطرين
كة بؤ رةئيس , ئةو كاتي مةالوم دةبَي , رئيس االدليم ضيية؟ ئةو سةاَلحياتانةي كة بَلَين بة دةرةجةي ئةدنا دةردَي 

 .زؤر سوثاس, ئةو سةاَلحياتانة بةكار بَينني, ديوان هةيةتي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر رؤشنايي ئةو , مودتةرةحَيك كة ئَينة كردوومانة كة دةبَي  ببَيتة دوو فةدةرة, هةيةئَيستا دوو مودتةرةح 
ئةوةي موافيقة لةسةر مودتةرةحة ئةسَليةكةي كةمونادةشةمان , مودتةرةحَيكيش كاك اوني وتي, شةَرحانةي كة دامان

بقية , فةدةرةي دووةم, تي سةرؤكنماير اامةكان دةسةاَل, كة ببَيتة دوو فةدةرة موستةشارةكان و, لةسةر كرد و
دةس  بةرز , كَي موافيقة لةسةر ئةو دوو فةدةرة, لةوانةي سةرؤكي هةرَيم دةسةاَلت بااتة سةرؤكي ديوان, منتسبني
بة , باشة ئَيستا ماددةي ثَينجةم, تةنها كاك اوني دةس  بةرز نةكردةوة, بةزؤرينةي دةنط, زؤر سوثاس, كاتةوة

كة دةَلَي  سةرؤكي ديواني هةرَيم بؤي هةية لة كؤبوونةوةكاني , ةي ياسايي ثةسةناي كردووةزؤرينةي دةنط ليذن
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زؤر كةس ناوي , كَي دةيةوَي  لةسةر ئةو ماددةية دسة بكات, ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان ئامادة بَي 
كاك ,   من تةئياي دسةي فاَلن كةس دةكةمبَلَي, بةاَلم تكاية كة دوو كةس دسة بكات و دسةكةي تكرار بَي , نووسراوة

 .زرار فةرموو
 :امني طاهربةَرَي  زرار 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةطةر ثَيويس  بكات, سةرؤكي ديوان بؤي هةية ئامادةي كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني وةزيران هةرَيني كوردستان بَي 

 .زؤر سوثاس, وةك طوَيطر
 :ا غريببةَرَي  طَيالس حمي الاين حمن

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
مةبةستةكة , بة ي مةهانةيةك دةضَيتة ئةوة كؤبوونةوةية, كة ئةناامي ئةو هةيةةتة نيية, من وةكو ثرسيارَيك دةَلَيم

 .ضيية؟ سوثاس
 :بةَرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مةفروزة , ئةجنومةني وةزيران, ي هةرَيم و ثةرلةمان وئةطةر بة ثَيي تةئنيين تةن ميي ايالدةي بةيين سةرؤكايةت
 .حةدي ئةوةشي هةبَي , بشتوانَي بَيتة ثةرلةمانةوة دابنيشَي 

 :بةَرَي  سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سيستةمي كة , هةمان تَيبينية لةسةر ماددةي دووةم, تَيبيين من لةسةر ماددةي ثَينجةمة, من موالحةزةم هةية
يةاين , لةناو ئةجنومةني وةزيران, لَيرة كة سةرؤكايةتي بؤ وةزير هةبوو, ثةرلةماني سونائي سوَلتةي تةن ي ي هةية

يةاين دةوَلةت بؤي نيية بةشااري بكات لة , هةناَيك دةَلَي  سةرؤك, بووة بةشَيك لةو دةسةاَلتةي لة فقهي دانوني غالب
, سةرؤك نةك سةرؤكي ديوان, بةاَلم فقهي غالب دةَلَي بؤي هةية بةشااري بكات ,كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني وةزيران

, بةشاار بي , يةاين سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية, من لةطةَ  ئةوةدا نيم, تةصوي  بكات, لةطةَ  ئةوةشاا بؤي نيية
 .سسوثا, دةبَي  نيشان باةين كة حةدي تةصوي  نيية, ئةطةر رةئيتان لةطةَ  ئةوةية مبَييَن

 
 
 

 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دون ان يكون ), هةر ئةوةناة دةَلَيم كة ئي افةي ئةوة لةسةر ماددةكة بكرَي, كاك سردار ئيشارةتي بة خاَلةكةي من كرد
 .سوثاس, (له حق  صويت

 :بةَرَي  انر اباالردن الي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, كة من ويستم اةرزي كردن كاك اوني ئةوةي
 :بةَرَي  رشاد ادا ابراهيم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي هةموو بَريارةكاني ئةجنومةني وةزيران لةاليةن بةَرَي  سةرؤكي هةرَيم , ح وري بة زةرووري نازامن
 .زؤر سوثاس, ثةسةنا دةكرَي 
 :بةَرَي  ااد  حمنا امني
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 .ئةجنومةن بةَرَي  سةرؤكي
, وازيح نيية, ئامادة بووني سةرؤكي ديوان سي ةتةكةي ضؤن بةس ئةوة روون بكرَيتةوة, منيش هةمان ثرسيارم هةية

 .زؤر سوثاس
 :بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئيةكةي من كاك زرارو كاك سردار هركي باسيان كرد
 :بةَرَي  امساايل حمنود اباا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر , بؤ بةشااري كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني وةزيران بكات, دةرةجةي وةزيرة, سةرؤكي ديوان خؤي وةزير نيية

 .زؤر سوثاس, حةدي دةنطااني نةبَي  و بَياةنط بَي , بةشااريش بكات
 :بةَرَي  بارزان اباا  نصرا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, رةكاني منيش بةَرَي ان روونيان كردةوةثَيشنيا
 :شكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئامادةي , سةرؤكي ديوان دةتوانَي  بة ثَيي ثَيويس , من ثَيم واية ئةم ماددةي ثَينجةمة واي لَي بَي  باشرتة
ضونكة بةَراس  ماددةي , هةدي دةنطاانيشي هةبَي ,  كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان بَي

التكرار دبيح و لو )يةاين كة دةَلَي  , نازامن لة كوَيوة هاتووة, هةية( بؤ)ئةم وشةي , هةية( بؤي)هةمووي ( 4,3,2,0)
 .سوثاس, يةاين ئةم وشانة با ئَينة دووبارةي نةكةينةوة, (كان ميلنًا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كة اةرزم كردن كة دةَلَي  , ةكة(وفق دانون)بةاَلم بةشَيكي وةكو, زحياتانةي كة درا بةَراس  جَيطاي خؤيةتيئةو تةو

كة تؤ وت  بة ثلةي وةزير يةاين وةزير , ئةمةش بةهةمان شَيوةية, وفق دانون ضيية؟ زؤر لة برادةران نةيان دةزاني
, ئةوة بنووسي جوان نيية, ومةني وةزيران حةدي دةنطااني نييةلة كؤبوونةوةي ئةجن, كةواتة كة بةشااري دةكاتن, نيية

كة وت  دامةزراناني , يةاين وةزير نيية, كة وت  بة ثلةي وةزير, ضونكة بةديهيةتة, بؤ دانونَيك ش  وا بنووسَي 
لة تةشكيالتي ئةطةر وةزيرَيك  دانا , ئةوة دةبَيتة ئةناامي مةجلسي وةزيرا, بة مةنسةبي وةزير ديوان, وةزير فاَلن

دوايي راتسثارد كة ئةو وةزيرة بة مةنسةبي سةرؤكايةتي ديواني سةرؤكي , ناوي وةزير هةرَيم بوو, مةجلس وزةرا
, بةاَلم كة وت  سةرؤكي ديوان بة ثلةي وةزيرة, ئةو كاتي رَيطامان دا لة مةجليسي وزةرا دسة بكات, هةرَيم هةَلبستَي 

ضونكة بةو ئيعتيبارةي سةرؤكي , دوو حازر بووني لة كؤبوونةوةي مةجليسي وزةرا, وةزيرنيية, يةاين ثلةكةي وةزيرة
بؤ ئةوةي , يةاين سةرووترين مةسةولة لة دةسةاَلتي تةن ي ي, هةرَيم بةرزترين دةسةاَلتي ليذنةي تةفي يية

ةمان موستةديلة ئةناامي بةاَلم ثةرل, حازر بية, ئاطادارييةكي تةواوي هةبَي  باشرتة, هةماهةنطييةكي تةواوي هةبَي 
تةنها لةوة نةبَي  كة فيكرةيةك هةية كة وةزيرَي دابنرَي  بؤ هةماهةنطي بؤ ضووني , وةزيرَيك بؤي نيية بَيتة ئَيرة

وةزيرَيك هةبَي  بؤ شةووني ثةرلةمان بؤ ئةوةي ئةم بَريارانةي كة ئَينة دةياةين نةدَلي بكات بؤ مةجليسي , ثةرلةمان
ئةمةش لة كاتَيكاا كة حكومةتة يةكطرتووةكة دامةزرا و رةئي لةسةر , وتابةاةي كارةكان بكةنوةزةرا ئةوانيش م

ئةو وةزيرة بؤ كاروباري ثةرلةمان , ئةو كاتة دةرارة نةبوويتة دانون ئةو وةزيرة بؤي هةية, ئيقرارمان كرد, دةدةين
ئةو كاتيش ئةو بؤي نيية دةنط باات لة , كة بؤي هةبَي  بضَيتة كؤبوونةوةكان, لةوانةية ئيقترياحي واي هةبَي 

لةبةر ئةوة , ئةطةر داواكاريةكيشنان هةبَي , بةس طوَي دةطرَي  و رةئيةكاني حكومةمتان بؤ نةدَل دةكات, بَريارةكانيان
 ,نةك لَيرة, كة مةسةلةكة تةن ي ية لةوَي حازر بَي , بةو ئيستيالحةي كة بامسان كرد, سةرؤكي ديواني سةرؤكي هةرَيم

لةرووي دانونيةوة يةكَيك , ثَيويس  ناكات بضينة ناو تةفصياَلتةوة, من ثَيم واية تةفسريةكةي زؤر ئيتعيادية
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, سي ةتي ئةناامي مةجليسي وزةرا, دةنط بااتن, كة تؤ دةَلَيي بؤي نيية, بيخوَينَيتةوة دةَلَي  كاكة ئةوة هةمووي زيادة
بؤ ئةم , بؤي هةية, بةاَلم وةزير نيية, يةاين ثلةي وةزيرة, زيركة وت  بة ثلةي وة, ئةوة هةموو ئؤتؤماتيكيية

من ثَيم واية ثاش ئةو , بؤ مةتابةاةش باشة و, بؤ سةرؤكي هةرَينيش باشة, بؤ حكومةتيش باشة, هةماهةنطيية ضاكرتة
لةوَي حازر  دةكا ثلةي وةزير بؤشي هةية, ئةوةي بةو صيغةية ثَيي باشة كة هاتووة, مونادةشةية دةخيةمة دةنطةوة

, بة كؤي دةنط, كةس ئيعتريازي نيية, كَي رازيية با دةس  بةرز كاتةوة, بؤشي نيية دةنط باات لة دةرارات, بية
كة دةَلَي  ئةم ياساية لة رؤ ي دةرضوانانيةوة , بةو شَيوةي ئيقرتاح كراوة, ماددةي شةش و حةوت بؤتة يةك ماددة
كةس تَيبيين , شتَيكي تةبيعيية, دا باَلو دةكرَيتةوة(وةدائعي كوردستان)هةرَيم جَيبةجَي دةكرَي  و لة رؤ نامةي رةمسي

هةمووي ثَيكةوة دةخةمة , ياساكة بة تةاايالتي لوغةوي كة ئي افة كراوة, بة كؤي دةنط, دةخيةمة دةنطةوة, نيية
اي بة دانيشتنةكةمان ثَيش ئةوةي كؤت, زؤر سوثاس, بة كؤي دةنط ثةسةنا كرا, كَي ثةسةناي دةكات, دةنطاانةو

دةرار بوو باسي يةكطرتنةوة هةردوو , موالحةزةيةك هاتووة كة دةَلَي  لة باس كردني بارودؤخي كوردستاناا, بهَينني
من لةوانةش نيم كة بةسةر هيض , واش نيية, دةَلَي بةسةري دارؤيشتووي و بازت داية, ئياارة بكةي و باس  نةكردووة

وةكو خؤي باسي , ضونكة ئَينة لَيرة ئيشنان ئةوةية كة هيض نةترسَيني, سَيم باسي بكةميان برت, بابةتَيك باز باةم
دةَلَيني كاكة سبةي , لةوانةي زةرةر بطةيةنَي , بةاَلم هةناَي ش  ئةطةر ثَيويس  بكات باسي سبةي ئةمرؤ بكةين, بكةين

س بكةم ئاخري كؤبوونةوةي هةردوو مةكتةبي لةبةر ئةوة بؤتاني با, ئةطةر ب انني ئي افةيةك ناكرَي , باسي دةكةين
لةم كؤبوونةوةدا دةتوامن بَلَيم اةمةليةن ضةنا هةنطاوَيك ضووينة , سياسي لةسةر ئةو مةوزواة كة رؤ ي شةممة كرا

 ي وةزارةتَيك دةدرَيتة ي, مةسةلةي وةزارةتةكانيان تا حةددَيكي زؤر يةك ال كردةوة, تَيطةيشتنةكان باشرت بوون, ثَيشةوة
تةنها , ضونكة ئةمة حكومةتَيكي ئيةتياليف دةبَي , ضؤن دةبَي ؟ واليةنةكاني تريش ي وةزارةتَيك وةردةطرن, اليةنَيك

برا توركنانةكان , هةتا ئةوانة كة بةشااريشيان نةكردية كةسَيكي وا هةبَي  جَيطايان دةبَيتةوة, ثارتي و يةكَي  نابَي 
بةاَلم ئةم جارة بةناوي توركنان , ثلةي وةزير بووة, توركنان وةزير بووة بؤ يةكةم جار لةناو حكومةتاا بةناوي

ئةوانيش , يان كلاان و ئاشور هةموو جار دةبَي  هةرسَيكيان بَلَيني, برا مةسيحةيةكان كلاؤ ئاشوور, وةزيريان دةبَي 
لةسةر بةرنامةي , دةيكةن ئةوانةي كة رَيذةيان هةية لة ثةرلةمان بة ثَيي ئةو ط توطؤيةي كة, وةزيريان دةبَي 

ثَيويس  بكات بة , بةاَلم هةناَي ش  تر ماوة, ئةم هةنطاوانة كراون, وةزيريان دةبَي , حكومةت رازي بن
لةم ضةنا هةفتةي , من ثَيم واية ئومَيايش دةكةين, كؤبوونةوةيةكي سةركردايةتي بؤ يةك ال كردنةوةي مةسةلةكان

, داواتان لَياةكةين كؤببنةوة, جةلسةيةكي تاريئ دةكةين, وةكو اةرزم كردن, نةهات ئةطةر كؤتايي, داهاتوو كؤتايي بَي 
بؤ ئةو دوو حكومةتة , لَيرةدا بؤمان باس بكةن, هةردوو سةرؤكي حكومةت بانط بكةين, رةنطة ئةطةر ثَيويس  بكات

نودتةي ئاخري , سوثاستان دةكةين, بكةنثةلةي لَي, ئَينةش داوا لةوان دةكةين, ميللةت داوامان لَياةكاتن, يةكرت ناطَرنةوة
, رةضاوي ئةوةمان كردبوو, دابنَيني و 58دةرار وا بوو كة ليذنةي  58ئةويش ليذنةي , نةوةك دانةنيشني

, بةاَلم لة راستياا موتابةاةي ئةو مةوزواة كاك فرسةت دةيكرد, ناوةكامنان نووسيوة, داواكارييةكاني خؤتان و
لةبةر ئةوة ئةو ليذنةية , ئَيستا لة بةغاان, دوايان كردووة كة ببنة ئةناام لةو ليذنةية  مارةيةك لةو كةسانةي كة
هةر كَيش بيةوَي  كة بةشااري , ناوةكانيش ئةوانةي كة داوايان كردووة, دةرارةكة هةية, ئيعتيبار كراوة كة دمةزراوة

دانراوة بة ثَيي , من ثَيم واية ئيعيباري بكةنلةبةر ئةوة , كَيشةيةك نيية, ئَينة ناوي دةخةينة ناو ليذنةكة, بكات
, بة ثَيي رةغبةت, هةموو ثَيكهاتةكاني ثةرلةمان تَيياا بن, موالحةزةي ئةوةمان كردووة, رةغبةت و بة ثَيي ثَيكهاتةكةش

َينة بةبَي ئةطةر دةسةاَلت باةنة ئ, لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةو بابةتةش كؤتايي ثَيهاتووة, تةبعةن كَي رةغبةتي هةية
زؤر سوثاستان , دةستتان بةرز كةنةوة, ئةطةر دةسةاَلت دةدةن, لة هةركاتَيكاا, ئَينة ناوةكان ئيعالن بكةين, كؤبوونةوةش

 .زؤر سوثاستان دةكةين, كؤتايي بة كؤبوونةوةكةمان دةهَينني, دةكةم
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 6/8/0225شةممة رَيكةوتي 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 362 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ي نائاسايي(0)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
 6/8/2115شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومذذةني نيشذذتنانيي كوردسذذتاني اَيذذرا  بذذة     6/8/2115نيذذوةَرؤ رؤ ي شذذةممة رَيكذذةوتي  ي ثذذَيش (00)كاتذذذمَير 
, بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا  جَيطذري سذةرؤك و  , سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و
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ي (2115)ساَلي , اسايي خولي دووةمي هةَلبذارني نائ(0)دانيشتين  مارة, بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن
 .خؤي بةس 

 :بةرنامةي كار
ي  0992ثش  بةو دةسةآلتةي بة ثَيي بَرطة يةكي ماددة شةش لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة يذةكي هذةموار كذراوي سذاَلي     

داواي بذةَرَي  سذةرؤكي    و بةثَيي بَرطة يةكي مذاددة بيسذ  ثةيَرةوةكذة لةسذةر    , ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
ي ثذَيش  (00)بَريار درا بةرنامةي كاري دانيشتنةكة لذة كذاتي   , ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان بؤ دانيشتنَيكي نائاسايي

 .بةم شَيوةيةي خوارةوة بَي , دا ساز بارَي  6/8/2115نيوةَرؤي رؤ ي شةممة رَيكةوتي 
نووسذيين دةسذتووري هةميشذةيي اَيذرا  لةبذةر رؤشذنايي سذةرداني        خستنةَروو وط توطؤكردن لةسةر دوا رةوشي : يةكةم

 .شاناي ثةرلةماني كوردستان بؤ بةغا و دوا ثةيوةناييةكاني سةرؤكي هةرَيم لةطةَ  اليةنة سياسيي و ثةيوةناياارةكان
لذة اليذةن    خستنةَروو و ط توطؤكردن لةسةر دووبارة ثَيااضوونةوةي ثرؤ ةي دةسذتووري هذةرَيني كوردسذتان كذة    : دووةم

 .ثةرلةمانةوة ثةسةنا كراوة وةك ثرؤ ة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا بة ناوي , بةناوي طةلي كوردستان ئةم كؤبوونةوةية نائاسايية دةكةينةوة, بةناوي خواي بةخشناةو ميهرةبان
ضريظان بارزاني و كاك هةمووتانةوة بة خَيرهاتين طةرمي جةنابي كاك مةسعود سةرؤكي هةرَيني كوردستان و كاك نَي

, فوئاد و كاك سةرباز و هةموو ئةو ميوانانةي كةلةطةَ  جةنابي هاتوون دةكةم و زؤر بة خَيربَين.مةسرور و كاك د
 .بةرنامةي كاري ئةم كؤبوونةوةيةمان بةم شَيوةي خوارةوة بؤتان دةخوَيننةوة

 :بةرنامةي كار
ي  0992ش لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة يذةكي هذةموار كذراوي سذاَلي     ثش  بةو دةسةآلتةي بة ثَيي بَرطة يةكي ماددة شة

و بةثَيي بَرطة يةكي مذاددة بيسذ  ثةيَرةوةكذة لةسذةر داواي بذةَرَي  سذةرؤكي       , ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
ي ثذَيش  (00)لذة كذاتي   بَريار درا بةرنامةي كاري دانيشتنةكة , ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان بؤ دانيشتنَيكي نائاسايي

 .بةم شَيوةيةي خوارةوة بَي , دا ساز بارَي  6/8/2115نيوةَرؤي رؤ ي شةممة رَيكةوتي 
خستنةَروو وط توطؤكردن لةسةر دوا رةوشي نووسذيين دةسذتووري هةميشذةيي اَيذرا  لةبذةر رؤشذنايي سذةرداني        : يةكةم

 .ؤكي هةرَيم لةطةَ  اليةنة سياسيي و ثةيوةناياارةكانشاناي ثةرلةماني كوردستان بؤ بةغا و دوا ثةيوةناييةكاني سةر
خستنةَروو و ط توطؤكردن لةسةر دووبارة ثَيااضوونةوةي ثذرؤ ةي دةسذتووري هذةرَيني كوردسذتان كذة لذة اليذةن        : دووةم

 .ثةرلةمانةوة ثةسةنا كراوة وةك ثرؤ ة
ضذونكة ئذةم رؤ انذةي    , جةنابي كاك مسذعود بذوو   لة راستياا ئةم كؤبوونةوةية لةسةر ثَيشنياري, خوشك و براياني بةَرَي 

لةاليةكةوة ضذةنا رؤ َيذك مذاوة وةكذو مذاوةي كؤتذايي بذؤ تذةواو كردنذي          . كة لة ثَيشنانة رؤ اني مَيذوويني بؤ طةلةكةمان
. كة دواتر دةخرَيتة ط توطؤوة و لذة ثرؤسذةيةكي راثرسذياا دةنطذي بذؤ دةدرَيذ       , ثرؤ ةي نووسينةوةي دةستووري اَيرا 

لةبةر ئذةوة دةبَيذ  لذةو دةسذتوورةدا     , ة طةلي كوردستانيش بة ثةرؤشةوة موتابةاةي نووسيين ئةو دةستوورة دةكاتديار
لذة دميوكراتييذةت و فياراَلييذةت و    , كة هةموومان دةزانني بريتني لذة ضذي  , مافةكاني طةلةكةمان بةَرووني دياري بكرَي 

بذةواتاي  , مذايف  ن و دروسذتكردني كؤمذةَلطاي مذةدةني و ثَيشذنةرطة     دياريكردني دةسةآلت و زامنكردني مافةكاني مرؤظ و 
نووسذيين دةسذتووريش   , ضارةنووس و دوارؤ ي وةكو ئةوة بَيذ  كذة هذةموومان شذانازي ثَيذوة دةكذةين و شذانازين ثَيذوةي        

, ةدا دةضذن و هذةموو ثَيكهاتذةكاني اَيذرا  لذةم رؤ انذةدا بذةدواي ئذةو دةسذتوور        , مةسةلةيةكة طرنطي تةنيا بؤ ئَينة نييذة 
ثَيكهاتةكاني اَيرا  واتا هةردوو نةتةوة سةرةكييةكة , هةريةكة داواكاري خؤي هةية لةو مةسةالنةي كة ثةيوةناارة ثَيي

ئينجذذا لذذةناو ئةوانيشذذاا تةوائي ذذة طذذةورةكاني نذذاو , كلذذاان و ئاشذذوور, كذذورد و اذذةرةب لةطذذةَ  نةتذذةوةكاني وةك توركنذذان
نووسذذينةوةي ئذذةو , ةيان ويسذذ  خؤيذذان هةيذذة لةبذذةر رؤشذذنايي تَيطةيشذذتين خذذؤي  كذذة هةريةكذذ, ئيسذذالم شذذيعةو سذذوننة 

دةسذذتوورةش وةك هذذةموومان هةميشذذة داوامذذان كذذردووة دةبَيذذ  هذذةموو اليذذةك بذذة تذذةوافو  و تَيطةيشذذة لذذة يذذةكرتو       
دةرفةتذةي   طذةلي كذورد بذؤ يةكذةجمارة ئذةو     . دبووَلكردني يةكرت وةك ئةوةي كذة هةريةكذةمان كذة خذؤي هةيذة دابَرَيذذين      
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كة دةَليني اَيرادَيكي تذازة بذة هذيض شذَيوةيةك اَيرادذي      , هاتؤتة ثَيش كة بةشاار بَي  لة بونياتنانةوةي اَيرادَيكي تازةدا
سذذاَلة ( 81)بذذةهيض شذذَيوةيةك دبذذووَ  ناكذذةين طةلةكذذةمان جذذارَيكي كذذة لذذة وآلتَيكذذاا بذذذي كذذة   , كؤمنذذان دذذةبووَ  نييذذة و

هةزاران شةهيامان دورباني ئةم خاكذة  , خةباتَيكي يةكجار زؤرمان كردووة, يين بووةدووضاري سياسةتي اونسري و شؤظ
بؤية جطة لة ئةنااماني كذورد لذة كوردسذتان لذة ليسذ  هاوثذةميانيي لذة        , بؤ ئةوةي طةلةكةمان بة ئازادي بذَي , كردووة

ة لذذة ليذنذذةي نووسذذينةوةي  ئةنذذاامي ليسذذ  هاوثذذةمانييي كوردسذذتان كذذ   05جطذذة لذذة , بةغذذاا كذذة بةشذذاارن لذذةط توطؤ 
بةآلم بؤ زياتر روونكردنذةوةي هةَلوَيسذ  كذورد و ويسذ  كذورد خؤتذان لَيذرة بَريارتانذاا         , دةستووردا شةوو رؤ  خةريكن

ئذةو شذاناةش لةبذةر رؤشذنايي بَريذاري سذةركردايةتي سياسذيي كذة ويسذ  و داواكارييذةكاني           , شاناَيك لَيرة بضَيتة بةغاا
كذذة طةَرانذذةوة كؤبوونةوةيذذةكي فذذراوان  ,  كردبوو لةطذذةَ  ضذذةنا برادةرَيكذذي تذذر ضذذوونة بةغذذاا  طذذةلي كوردسذذتاني ديذذاري 

بةسةرثةرش  جةنابي كاك مسعود بة ئامذادةبووني هذةردوو مةكتذةبي سياسذيي ثذارتي دميذوكراتي كوردسذتان و يذةكَي          
انيش وَيذذَراي ئذذةوةي ئةنذذاامي كذذة ئذذةو, نيشذذتنانيي كوردسذذتان و هذذةموو ئذذةو رَي دارانذذةي كذذة ئةنذذاامي شذذاناةكة بذذوون  

بذذَي لذذةوة هذذةموو ئذذةو  , ثةرلذذةمانن نوَينةرايذذةتي ضذذةناين اليذذةني سياسذذيي و ثَيكهاتذذةكاني كوردسذذتان دةكذذةن سذذازكرد    
كةسانةش كة لة بةغاا بة ثةرؤشن بؤ نووسيين ئةو دةستوورة هةر لة جةنابي مام جةال  سةركؤماري اَيرا  تذا دةطاتذة   

سذذذةرؤكي ئةجنومذذذةني نيشذذذتنانيي اَيذذذرا  و اليةنذذذة ثةيوةنذذذاارةكاني وةك وياليةتذذذة    سذذذةرؤكي حكومذذذةتي بةغذذذاا و  
بذذؤ ئذذةم مةبةسذذتةش ضذذةناين   , يذذةكطرتووةكاني ئذذةمريكا و بذذةريتانيا بذذة ثذذةرؤش بذذوون كذذورد رؤَلذذي خذذؤي ببينَيذذ       

كورد و , يان كردووةهاتوون سةرداني ئَيرةيان كردووة و ط توطؤ, ثةيوةناييان لةطةَ  جةنابي سةرؤكي هةرَيم كةردووة و
بذذةَلكو بذذؤ ن يذذك , سذذةركردايةتي وسذذةرؤكي هذذةرَيم رؤَلذذي كاريطذذةري خذذؤي ببينَيذذ  نذذةك تذذةنيا لذذة نووسذذيين دةسذذتوور   

كة ثَييان واية كورد بةو تواناية و بةو ئةزموونةي كة هةيةتي تةنيا مايف خؤيذةتي بذةرطر ي   , كردنةوةي ثَيكهاتةكاني تر
لذةو ضذةنا كؤبوونةوانذةي كذة     , رؤَلي ئيجابيش بطَيَرَي  لة ن يذك كردنذةوةي اليةنذةكاني تذر    دةتوانَي  , لة داواكاني بكات

, جةنابي سةرؤكي هةرَيم لةطةَ  ئةو اليةنانةدا سازيكردووة و لةو كؤبوونةوانذةي نَيذوان سذةركردايةتي سياسذي داوايكذرد     
ئةمذةش هةسذتَيكي   , وا بَريار بذؤ ثةرلذةمان بَيذ    دةبَي  د, لةم رؤ انةدا كةئايناةمان بةناة بةو ط توطؤيانةي كة دةكرَين

هذةنطاوَيكي طةورةيذة بذةرةو بنياتنذاني     , كذة بايذةخ بذة موئةسةسذاتي شذةراي كوردسذتان دةدات      , بةرزي سةرؤكي هةرَينة
 ,ئَيوة كة نوَينةري ميللةتن لَيرةدا بَريار دةدةن ضي باشة بؤ كذوردو طذةلي كوردسذتان و بذؤ ئاينذاةمان     , كؤمةَلطاي مةدةني

ئَيسذذذتاش داواي لَياةكذذذةم جذذذةنابي بَيذذذ  دوا , بؤيذذذة زؤر سوثاسذذذي دةكذذذةين بذذذؤ ثَيشذذذنيارةكةي وهذذذةم بذذذؤ ئامذذذادةبووني 
لة ثاشاناا دةخيةينة ط توطؤوة كة لةبةر رؤشنايي ئةو شةرحةي كة جةنابي دةيكذات ضذي   , رووداوةكانتان بؤ باس بكات و

 .بكةين
 :سةرؤكي هةرَيم/ بةَرَي  مسعود بارزاني 

 .وي خواي طةورةو ميهرةبانبةنا
زؤر زؤر سوثاسذتان  , ئةنااماني ثةرلذةماني كوردسذتان  , خوشك و براياني خؤشةويستم, بةَرَي  جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان

, دةكةم كة لةكاتي ثشوودانتان لةسةر داوةتي ئَينة ئةو دةرفةتةتان رةخسانا بؤ ئةوةي ئةم كؤبوونةوةيذة ئذةجنام بذاةين   
 .ؤناغَيكي ضارةنووسساز دةضنيضونكةئَينة بةرةو د

, مةسذةلةي طذةرمي رؤ  ئذةمَرؤ لذة اَيرادذاا مةسذةلةي دةسذتوورة       , ئةمَرؤ هةروةكو جةنابتان دةزانن بابةتي هذةرة طذةرم  
, دةستوور وةكو ئةوة نيية بَلَيي  حكومةت موةدةت بَي  يذا حكومذةتي ئينتيقذالي يذا ضذةنا وةزيرَيذك كذةم و زيذاد بَيذ          

لةبةر ئةوة بة ثَيويسذتنان زانذي ثَيشذي ئذةوةي كذة هذيض بَريارَيذك        , ة لةو دةستوورةدا دياري دةكاتئةمة ضارةنووسي ئَين
ئينجذذا بذذة بةرضذذاوييةكي روون بضذذينة نذذاو ئذذةو    , بذذارَي  بذذة خ مذذةت ئَيذذوة بطذذةين و وةزاةكذذةتان بذذؤ شذذةرح بكذذةين    

دواي ئذةوة سذذةفريي بذةريتانيا هذذات   , ثذذَيش ماوةيذةك وةكيلذذي سذةفريي ئذةمريكا هذذات   , ط توطؤيانذةي كذة داواكذذراوة بضذني   
سروشذ  ئَينذة لذة بةغذاا     , داوايان كرد كة سةفةري بةغاا بكةم و بضني لةوَي بةشااري بكةين لةو ط توطؤيةي كة هةية

كة هةموو برادةري تَيكؤشةرن و شارةزان و جَيطاي بَروان و بؤ ئةوةي هةَلوَيس  ئذةوانيش  , ليذنةي دةستووريينان هةية
  هةر لةسةر بَرياري بةَرَي تان ديسان وةفاَيكي تر لَيرة بةناوي ثةرلةماني كوردستان رؤيشة بؤ بةغذاا بذؤ   بةهَي  تربَي
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ئذةو ماوةيذة زؤر ط توطؤيذان كذردووة و دانيشذتين زؤريذان       , ثشتيواني لةو برايانةي كذة لذة ليذنذةي دةسذتووري اَيرادذاان     
بذةآلم حةديقذةت هةنذاَيك مةسذائيلي زؤر زؤر طذرنطيش      , بذاش لةسةر هةناَيك مةسائيل طةيشتوونةتة ئةجنامي , كردووة

هةر لةبةر ئةوةش بوو كة هةم , لةوةش دةضَي  طةيشتبنة بنبةستَيك, ماون كة هَيشتا بة هيض ئةجنامَيك نةطةيشتوون و
وة جةنابي سذةرؤك كؤمذاريش نامةيذةكي نووسذي    , جةنابي سةرؤك كؤماري فياراَ  و سةفريي ئةمريكاش كة ثَيرَي هاتبوو

بةشذذكم رَيطذذة , و دةاذذوةتي نذذاردووة كذذة منذذيش بضذذم بةشذذااري بكذذةم لةطذذةَ  سذذةركردة سياسذذييةكاني اليةنذذةكاني ديكذذة  
منذذيش ثذذَيش ئذذةوةي بَريذذار بذذاةم بذذة ثَيويسذذتم زانذذي ئذذةم     , ضذذارةيةك باؤزينذذةوة بذذؤ ئذذةوةي لذذةو بنبةسذذتة دةربضذذني   

 .و دواي ئةوة سةفةرةكةم بكةمكؤبوونةوةية ببَي  و مةسائيلةكان وةكو هةن بؤتان خبةمةَروو 
بؤيذان بذاس كذردين    , ئةوةي كة برادةراني ئَينة دواي ئةوةي داوامان كردن بَينةوة بذؤ ئذةوةي سذورةتَيكي روومنذان بذاةنيَ     

, مةسذذةلةي ثَيشذذنةرطة, هَيشذذتا خذذاَلي سذذةرةكي زؤر طذذرنط مذذاوة خيالفيذذان لةسذذةرة وةكذذو مةسذذةلةي ناسذذنامةي اَيذذرا    
بذةآلم مةسذائيلي   , ئةوةي ثةيوةناي بة ئَينةوة هةية وةكو كورد,   و ضةناين مةسائيلي ترمةسةلةي سةرضاوةي سروش

مةسذةلةي مذايف   , مةسذةلةي مذايف مرؤظذة   , تريش هةية كة زؤر زؤر طرنطة كة ثةيوةنذاي بذة هذةموو طذةالني اَيرادةوةيذة     
 .يلَيكي يةكجار زؤر طرنطنئةمانة هةمووي مةسائ, مةسةلةي دميوكراتييةتة, مةسةلةي ئازادييةكانة, ئافرةتة

مذن ثٍِذَيم طذوت جذارَي نذاتوامن      , ئةو زؤر ئيسراري دةكرد لةطةَ  ئذةو بضذم  , سةفريي ئةمريكي خةليل زاد كة ثَيرَي هاتبوو
بَيطومذان  , دواي ئذةوة مذن دَيذم   , ضونكة ثَيويستينان بةوة هةية لة ثةرلةماني كوردستان ئةم مةسةالنة بذاس بكذرَين  , بَيم

بذةآلم لةهةمانكاتيشذاا   , وةكذو هذةموو ميللذةتي اَيذراديش    , ي زَيَرينذة بذؤ ئَينذة وةكذو كذورد و كوردسذتاني      ئةمة دةرفةتَيك
مةالوم نيية جذارَيكي تذر ئذةم دةرفةتذة     , ئةطةر ئَيستا ئةوةي كة ثَيويستة نةكرَي , مةترسييةكي زؤر طةورةش لة ثَيشة

و ثرؤ ةيذذذةي كذذذة لذذذة اليذذذةن ليسذذذ  ئيةتيالفذذذةوة  ئَينذذذة ثرؤ ةيذذذةكنان ثَيشكةشذذذكردووة مودابيذذذل بذذذة , بَيتذذذةوة ثذذذَيش
 .ثَيشكةشكراوة

ئَينذة بذة كذةمرتي دةزانذني لذةوةي كذة مذايف        , بةنيسبةتي ئَينذة وةكذو كذورد و كوردسذتاني هةرضذييةكي ئَينذة داوا بكذةين       
, ةتذةوة خةَلكي تذر رةنطذة وا ثيشذان بذاةن كذة ئَينذة سذةد ي داواكامنذان زؤر بردؤتةسذةرو زؤر بذةرزمان كردوون          , خؤمانة

تَيطةيشذتنةكةش ئةوةيذة دةبَيذ  ئذةو برايانذةي ئَينذة تَيبطذةن كذة اَيذرا           , بةَراس  لَيرةدا دةبَيذ  تَيطةيشذتنَيك هذةبَي    
زؤر جذار مذن طوتوومذة ئَيسذتاش مذن دووبذارةي       . لةدوو نةتةوةي سةرةكي ثَيكاَي  و ثَيكةوة  يذانَيكي ئارةزوومةناانةيذة  

لةطذةَ  هذةموو   , ئَينة دةبَي  وةكو يةك بذني , رادي تازةدا ئَينة هاووآلتي ثلة دوو بنينابَي  جارَيكي تر لة اَي, دةكةمةوة
ئَينة كذة رازي بذني ثَيكذةوة  يذاني     , تةئكيااتَيك لةسةر ثاراستين مايف براكامنان مايف توركنان و كلاان و مةزاهييب تريش

تةدذايري شذعوري ميللذةتي    , يش تةدايري ئذةوة بكذةن  دةبَي  ئةوان, ئارةزوومةناانة لة ضوارضَيوةي اَيراداا هةَلبذَيرين
فةرموون لة كاتي هةَلبذاردني مانطي كانووني دووةمي رابردوودا ب ووتنةوةي ري راناؤم راثرسييةكيان كذرد  , كورد بكةن

دةبَيذ   , وابذ امن رَيذذةي خذةَلكي كوردسذتان كذة رايذان وابذوو لةسذةر ئذةوةي كذة سذةربةخؤ بذن ضذةنا بذوو              , بة خةَلكةكة
 .دةبَي  مودابيل بةمة شتَيك بؤ ئةم طةلة بكرَي  كة ثَيي دانع بَي , سابَيك بؤ ئةمانة بكرَي حي

دةبَيذ   , من ثَيم واية دةبَي  هةموو اليةك ئةم هةديقةتة ب انن كة جارَيكي تر مومكني نيية شذ  بذةزؤري بسذةثَينرَي    
ئَينذة دذةت لةطذةَ     , كة ئةم دةستوورة لةكاتي خؤياا ببَي ئَينة لةطةَ  ئةوةين , بة تةفاهوم بَي  ئَينة لةطةَ  تةفاهومني

بةآلم لة هةمانكاتيشاا نابَي  كةس تةوةدوع بكات ئةمة لةسةر حيسابي كورد بَي  يا مسذاوةمة لةسذةر   , دواخستنياا نني
, بذؤ دةسذتوور   ئةمة ئةسذاس بَيذ   , ئَينة رازين بةوةي كة لة دانووني ئياارةي دةوَلةتاا هاتووة, سةواب  خؤمان دةكرَي 

ئةوسذاش طومتذان   , وةخ  خؤشي كة دانووني ئياارةي دةوَلةت ئينذ ا كذرا  , بةآلم لةوة كةمرت مومكني نيية ثَيي رازي بني
ئَيسذتاش ئَينذة بذري لذةوة بكةينذةوة ضذؤن ئذةوةي لذة         , بةآلم بؤ ئذةمَرؤ شذتَيكي باشذة   , ئةمة هةموو مايف ئَينةي تَياا نيية

وةكذو ئَيسذتا   , نذةوةكو ئَينذة بذري لذةوة بكةينذةوة ثاشةكشذَيي لَيبكرَيذ        , ةية تةتويري بكذةين دانووني ئياارةي دةوَلةتاا ه
 .هةناَيك اليةن خةريكن وا بري دةكةنةوة و وا هةوَلي بؤ دةدةن

خذيالف لةسذةر مةسذةلةي ثَيشذنةرطة     , ئةوةي لة برادةرانذي خؤمذان تَيطةيشذتني خذيالف لةسذةر هةويذةي اَيذرا  هةيذة         
لذة زؤر  , لةسةر سنووري هذةرَيم هةيذة  , كة خياليف لةسةرة, ةر كةركووك و شوَينةكاني تري كوردستانةخيالف لةس, هةية
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ئةمانذة  , ئَينة ئةطةر لةسةر ئةمانذة ئيتي ذا  نةكذةين مةسذائيلي تذر بذة نيسذبةتي ئَينذة زؤر طذرنط نييذة          , ش  ئةساسي
ثةرلذذةماني كوردسذذتان دةبَيذذ  مذذايف ئذذةوةي , َيذذ ثاشذذان تايبةمتةنذذاي كوردسذذتان دةبَيذذ  ثذذارَي راو ب, مةسذذائيلي ئةساسذذني
ويسذتنان بذة   , ئينجا بؤ ئةوةي كة بةرضذاوي ئَينذةش روون بَيذ    , نابَي  دةستَيوةردانَيكي تر هةبَي , هةبَي  ياسا دابنَي 

اي ئذةم  ئَيذوة بذةرَ  , ئَيوة نوَينةري راستةدينةي طةلي كوردستانن, خ مةتتان بطةين و ئةم حةدايقة خبةينة بةردةمي ئَيوة
بذةآلم دَلنيذابن   , من كة دةضم بذة نذاوي ئَيذوةو بذةناوي طذةلي كوردسذتان دةضذم       , طةلة ئةو بةرثرسيارَيتييةتان وةرطرتووة

هةرضذذي لذذةوَي باسذذيش بكرَيذذ  هذذةتا ئةطذذةر طةيشذذتينة , هذذيض هذذةنطاوَيك ناهذذاوَيني ئةطذذةر بذذة رةزامةنذذاي ئَيذذوة نذذةبَي 
بةآلم ثَيشنان خؤشذة راي  , َيينةوة بؤ الي ئَيوةو لَيرة دةبَي  بَرياري لَيبارَي ئَينة دةطةَر, ئةجنامَيكي زؤر باشي كؤتاييش

بذةآلم مرونذةت هذةبوون واتذاي ئذةوة نييذة       , ئَينة دةبَي  مرونذةمتان هذةبَي   , ئايا خةتة سوورةكان لة كوَين, ئَيوة ب انني
شاناَيكي بذةرزي  , اي ثةرلةمان كة رؤيشتوونئَينةو شان, داوا دةكةم جطة لة ليذنةي دةستووري, دةبَي  مساوةمة هةبَي 

دواي ئذذةوة ئَينذذة كؤبوونةوةيذذةكنان هةيذذة لةطذذةَ  سذذةركردايةتي ح بذذةكانيش بذذؤ ئذذةوةي  , اليةنذذة سياسذذييةكانيش بَيذذ 
, سذذةركةوتنةكة هذذي هذذةموومان بَيذذ   , بةرثرسذذيارَيتييةكة لةسذذةر شذذاني هذذةموو اليذذةك بَيذذ     , هذذةموومان بةشذذااربني 
ضذونكة بةَراسذ  مذن    , طريوطرفتَيكيش هاتة ثَيش هةموومان تةحةمولي بةرثرسيارَيتييةكة بكذةين خوانةخواستة ئةطةر 

بؤ ئَينة وةكو كوردو كوردستاني ضةنا مةسةلةيةكي تر , ثَيم وانيية سةردةمَيكي وةكو ئةمَرؤي ضارةنووسساز هاتة ثَيش
ثيالنَيكذي زؤر نذ م هةسذ  ثذَي     , النَيكذي تذر  حةديقذةت دةبيذنني ثي  , هةية كذة مذن بذة فرسذةتي دةزامن باسذي لَيذوة بكذةم       

, ئةويش ئةمةية كة ثيشان بارَي  ئي دييةكان نةتةوةيةكي تذرن , دةكةين كة د  بة كورد لةمالو الوال هةوَلي بؤ دةدرَي 
باشذة ئةطذةر فذةيلي نةتةوةيذةكي     , بةَراس  ئةمة ياريكردنة بة ئذاطر , فةيلي نةتةوةيةكي ترن, شةبةك نةتةوةيةكي ترن

ئةطذةر شذةبةك كذورد نذةبووبن بذؤ تذةرحيل كذران و تذةاريب         , ئةطةر ئَي ياي كورد نةبووبن, بووبن وكورد نةبووبن تر
مذن نامذةوَي هذيض سذي اتي تريذان      , ثاشذان ئةطذةر ضذةنا كةسذَيك لةبذةر هذةر هؤيذةك بَيذ         , بؤ دَيهاتيان وَيران كرا, كران

يا بة نوَينذةري فذةيلي يذا    , ا بن خؤيان بة نوَينةري ئَي ياي ب اننباةمَي بضن لةطةَ  اليةنَيك كة ئةمَرؤ لة هةر ليستَيكا
لةناو ئَي ياي و لة ناو شةبةكيشاا ئايذا ئةمانذة   , ب انن لةناو فةيلييةكان, فةرموو با راثرسي بكرَي , بة نوَينةري شةبةك

ي رَي و حورمةت بذؤ دينيذان و   مومكينة لةطةَ  تايبةمتةناي ئايني و مةزهةبيان لةطةَ  ئةو ثةَر, نةتةوةيان كوردة, ضني
ئةمة كذارَيكي  , بةآلم ياريكردن بة ثَيناسةي نةتةوةيي, ثارَي راوة, ئةو تايبةمتةناَيتيية, ئةمة شتَيكي ترة, بؤ مةزهةبيان

ضونكة هةرضييةكي بكةن ئةو مةجالةي بذةاس هذةيبوو   , هيض سةرناطرَي , هَيناة ئاسان نيية كةس دةس  بؤ درَيذكات
ضذونكة  , كذةس ئذةو مةجالذةي بذؤ نابَيتذةوة     , ة نةتةوةيان بثضَرَينن و بيانكذات بذة اذةرةب كذة فةشذةلي هَينذا      كة ئةمانة ل

ئةمذة ناخؤشذة   , بةآلم نييةتةكذة ثيشذان دةدات  , كوردي رةسةن شةبةكن, كوردي رةسةن ئَي ياين, خؤيان دبووَليان نةكرد
ئةطذةر ضذةنا   , ئينجا بَين ئةو ثيالنانة بطَيَرن د ي كورد, هةبَي ئَينة ثرؤتؤكؤنان لة نَيواناا , واتا هاوثةميانيي ئَينة بن

بذةآلم بَيذ  خذؤي بذة نوَينذةري بةشذَيكي       , ي لةناو فةيلي خؤي بة كورد نةزانَي  با بَروا, خؤفرؤشَيك هةن ثريؤزيان بَي 
, بذةرةو نةتةوةيذةكي تذر   يذاخود بيانبذات   , هةرة ئازي و طرنط لة نةوةكةمان ب انَي و  بةشَيك لذة نةتذةوةي ئَينذة البذاات    

مذن دَلنيذام بةشذي هذةرة هذةرة زؤري بذذرا      , بةَراسذ  ئَينذة بةرطرييذةكي زؤر زؤر تونذا لةمذذة دةكذةين     , ياثَيناسذةيةكي تذر  
بذذةآلم , بذذرا فةيلييذذةكامنان بذذةو ثيالنذذة نذذاَرازين و د ي دةوةسذذة و هذذةر خؤشذذيان ثووضذذةَلي دةكةنذذةوة , ئَي ياييذذةكامنان

وو طذةلي كوردسذتان لذة ثشذتيانة وثشذتيان دةطذرين و نذاهَيَلني بذة هذيض شذَيوةيةك ئذةم ثيالنذة             دَلنياشيان دةكةمةوة هةم
 .سةربطرَي 

خاَلَيكي تر ئةوةية براكامنان توركنان و كلاان و ئاشذووري دَلنيذابن كذة ئَيذوة كوردسذتانني و ئَينذة بذةرطري لذة مافذةكاني          
لةبذذةر ئذذةوة دَلنيذذابن و لذذة , و خؤشذذي ئَينذذة و ئَيذذوة ثَيكةوةيذذةئَيذذوة دةكذذةين و ئَيذذوة شذذةريكي ئَينذذةن لذذةم وآلتذذةداو خَيذذر

ي ئةوةي ليذنذةي ثةرلذةماني   , بةغااش لةطةَ  ئةو وةفاانةش دةبَي  هةموو ثَيكةوة بني ي ئةوةي لة ليذنةي دةستووري
اربن و ئَينذة ي ئذةو وةفذاةي كذة مذن ضذووم و هذاتن ديسذان دةبَيذ  بةشذا          , كة ضووة بؤ ثشتيواني لة ليذنذةي دةسذتووري  

 .دةبَي  خاوةن بَرياريش بن تَيياا و خاوةن راش بن
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حةديقةت مومكينة باشرتبَي  وةختةكة باةين بة بذرادةران بذؤ ئذةوةي    , لة كؤتايياا من نامةوَي  زؤر وةخ  ئَيوة بطرم
ف لةسذةر  بةآلم ئةمةيذة حةديقةتةكذة خذيال   , رايةك هةبَي  بؤ ئةوةي بةرضاوي ئَينةش روونرت بَي , ئةطةر ط توطؤيةك

وا نييذة بَلَيذي   , مذن طةشذبينم  , واتاي ئذةوةش نييذة كذة رَيطذا نييذة بذؤ دؤزينذةوةي ضارةسذةر        , ئةم خاَلة سةرةكييانة هةية
لةبةر ئةوة دةبَي  تةوةدوااتي خةَلكي ئَينةش ئةوةناة بذةرز نذةبَي  كذة ثاشذان     , بةآلم كارَيكي ئاسانيش نيية, رةشبينم

بذةآلم بذة هذيض    , ئَينذة مرونذةت ثيشذان دةدةيذن    , ديسذان مذن تةئكيذا دةكةمذةوة    , َيذ  سبةييَن مومكينة بة جذؤرَيكي تذر ب  
جذارَيكي تذريش   , دوا بَرياريش لَيرة دةدرَي  لة ثةرلةماني كوردستان, شَيوةيةك مساوةمة لةسةر سةواب  خؤمان ناكةين

نهَيشذذ  ئيجذذازةي خؤتذذان  بشذذبوورن لذذةكاتي ثشذذوودانتان وةختنذذان طذذرتن و نةما  , زؤر زؤر سوثاسذذتان دةكذذةم و سذذوثاس 
 .بةرنةسةر

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
و داواكارييةكذة لةوةيذة كذة ئَيذوة راي     , هةمووتان طوَيتان لة دسةكاني سذةرؤكي هذةرَيم بذوو   , زؤر سوثاس بؤ كاك مةسعود

رَيتذذة نذذاو ضذذيية ئذذةو مةسذذةالنةي كذذة ثَيويسذذتة ئذذةمَرؤ زةخذذ  لةسذذةر بكذذةين و ثَيويسذذتة خب  , خؤتذذان بَلذذَين بذذة ئذذازادي
هةريةكة راي خؤي بَلَي  و لةثاشانيشاا بؤ ئةوةي بتوانني راي ثةرلةمان تةكوين بكةين و اةرزي جةناب  , دةستوورةوة

فذةرموو كذَي   , كة دةضن لةوَي دسة دةكةن و لةبةر رؤشذنايي بَريذاري ئَيذوة بَيذ  و بَريذاري طذةلي كوردستانيشذة       , بكةين و
بذةَلَي بذةَرَي  كذاك    , ةيةوَي دسة بكذات بذا نذاوي خذؤي بَلَيذ  بذؤ ئذةوةي نذاوي بنووسذني         تكاية ئةوةي د, ئةيةوَي دسة بكات

تكايذة كذَي لةطةَلاايذة دةسذ      , نَيضريظان بارزاني ثَيشنيار دةكات كة ئذةم دانيشذتنة نذةهَيين بَيذ  و ئذيعالم بضذَيتة دةرةوة      
كاك نَيضذري ببذوورة ئذريادةي    , زؤرينة دةَلَي مبَييَن, ةكَي ثَيي واية ئيعالم مبَينَي  دةس  بةرزبكاتةو, سوثاس, بةرزبكاتةوة

من يةك داواكاريم هةية كة هةموو جار دةيَلَينةوة و ئةم جارة زياتر لة , خوشك وبراياني بةَرَي  زؤر ناو نووسراوة, طةلة
ن ثَيشنيار دةكذةم و  بَلَي زؤر سوثاس ثشتطريي فآل, كرا, و ئةطةر يةكَيك ثَيشنياري هةبوو, جاران كورت و موختةصر بَي 

, لةبةر ئذةوةي ناوةكذان زؤرن  , بؤ ئةوةي ئةطةر هةمووتان دسة بكةن و تكراري تَياا بَي  تا سةاات ضواريش تةواو نابني
 .مامؤستا نودتةي ني ام  هةية فةرموو, هةر يةكة دوو دةدة دسة بكات

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يذاني بذةكورتي رةوشذنكردنةوةيةك    , ة ئةو وةفاةي كذة ضذووة كذة كذاك كذةما  سذةرؤكي وةفاةكذة بذوو        وةَلآل من ثَيم باش

ياني ثةرلةمانيش ئاطذادار  , وةختةكةش ناطرين و باشرتيش تَياةطةين, بؤ ئةوةي نيوةي ثرسيارةكان وةآلمي دةبَي , بكات
دةرطذاي  , دان لذة كذوَي ئذةوة دروسذ  بذووة     ئذةوةي كذة كذراوة طرفتذةكان لذة كذوَي       , بَي  لذةوةي كذة ضذي كذراوة بذة كذورتي      

 .سوثاس, نةك هةريةكَيكنان درَيذة باةين بة باسَيك, مونادةشةكان لةسةر ئةوة بَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دووةمينذيش هذةمووتان كذة لذة تةلذةف يؤن دسذةيان كذردووة و لذة         , يةكذةم وةختةكةيذة  , بةَلَي ئةزاني بؤ وامان لَي نةكرد
تا دةتوامن بَلَيم لة سةدا هةشذتاي رووداوةكذاني ئَيذوة لذة بةغذاا خذةَلك ئاطذادارة و        , ان رؤ انة طوَي لَي بووةبةغاا دسةكانت

ئَينة دةمانةوَي ئيستي ادة لةوةختةكة بكةين و خاَلةكانيش ديارة مةسذةلةي فياراَليةتذة   , كاك مسعوديش رووني كردةوة
ئةطةر بة ثَيذنج دةدذة دةتذواني ئذةو     , كة ئةو شتانةي خياليف لةسةرة ,مةواردي تةبيعي ية, ثَيشنةرطةية, و دميوكراتيةتة

 .فةرموو, بةآلم زياتر نةبَي , دسانة بكةي باشة
 :بةَرَي  حسني حمنا رشيا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ثَيم باشة ئةو خاآلنةي كة خياليف لةسةرة يةك يةك دياري بكرَي  و يةك يةك مونادةشةي بكرَي 
 :  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي

, بةآلم خؤي باشرت واية ئةطذةر ئيجذازة بذةمن بذاةن ماوةيذةك دابنذَين بذؤ مونادةشذةي اامةكذة         , ئةزاني ئةوةش ئسلوبَيكة
تذةنها لذة حاَلذةتَيك ئةطذةر ئيلتي امتذان بذةوة كذرد ئذةوةي دسذةي          , ئةطةر رَيطة دةدةن شةرت نيية هةمووتان دسة بكذةن 
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ئةوة دةتوانن ثاش ئذةوةي زيذاتر نوداتذةكان تةحايذا بكذةين و ئَينذة كؤياةكةينذةوة و        , ةوةثَيشوو كراوة دووبارةي نةكات
كذذةما  بذذة موختةسذذةري رةغنذذي ئذذةوةي   .ئذذةو ثَيشذذنيارةش كذذاك د , هذذةمووش راي لةسذذةر دةدةيذذن و اذذةرزيان دةكذذةين  
 .ووفةرم, لةو ثَينج دةدةية اةرزتان بكات, هةمووتان سةرةتاكان دةزانن و ئةساسيةكان دةزانن

 (:كنا  كةركووكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بة خَيرهذاتين سذةرؤكي هذةرَيني كوردسذتان و سذةرؤكي ئةجنومذةني وةزيرانذي هذةرَيني         , بة ئيجازةي سةرؤكي ثةرلةمان
نامةوَي زؤر بة تةفصذيل بضذنة نذاو    , بةَرَي ان ئةو وةفاةي ئَينة كة ضووينة ئةوَي, كوردستان و ميوانة بةَرَي ةكان دةكةم

ضذونكة زؤر لذة   , ئةوانةي كة خياليف لةسةر بذوو , بةآلم تةنيا نوداتةكان دةَلَيم بؤ خؤتان ياداش  بكةنةوة, مةوزوواةكان
ماددةي ثةجناو هةش  بذؤ  , ئةمةيان ط توطؤي لةسةرة, يةك لةوانة مةسةلةي حاودي ئيقلينة, ئيعالم بآلومان كردؤتةوة

بةنسذبةت  , تاكو خانذةدني وشذوَينةكاني تذر و لةطةَليشذيان كذةركووك     , زةمارة, انةي كة كَيشة دارن وةكو سنجارةئةو شوَين
بذةآلم لةطذةَ  ئذةوةي نذني     , ماددةي ثةجناوهةش  ئةوان لةطةَ  ئةوةن تةتبيق بَي  ئةوة دانوني ئياارةي دةولذةي اَيذرا   

نسبةت فياراَليةت موختةلي ن هةناَيك موافيقن و هةناَيك موافذق  بة, (بالسراة اننكنة)ئةَلَين , سةد ي زةمةني هةبَي 
يذاني  , بةآلم دوَينَيكة بةَرَي  سستاني ئيشذارةتي ئذةوةي دا بذة جةا ذةري مذادام شذةايب اَيذرا  فياراَليذةتي دةوَيذ          , نني

ارةي حكومذةتي  بذة نسذبةت ثَيشذنةرطة ثَييذان وايذة جةيشذي اَيرادذي هذةموو ئذةبَي لذة بذن ئيذا            , ئةويش ئيشذارةتي ثَيذاا  
بة نسذبةت حذة  تذةدرير    , بةآلم ئةويش نودتةي خيالفة هةناَيك اليةن, ئةويش زؤر تونا نني لةسةري, ئيتيحادي بَي 

ثَييان واية ئةم هةش  ساَلةي كذة دةسذ  نيشذان دةكرَيذ  بذؤن جيابوونذةوةي لذَي        , مةصري لةمة زؤر حةساسيةتيان هةية
ثَييذان وايذة ثةرلذةماني    , بة نسذبةت مةحكةمذةي دةسذتووري   , نودتةيةكي خيالفة بةآلم بؤيان تةوزيح كراوة هَيشتا, دَي 

, ئةمةش اةردةلة دةخاتة ناو ئيشذةكان لذة موسذتةدبة    , كوردستان ضوار كةس تةرشيح بكات بؤ مةحكةمةي دةستووري
نامانذةوَي  , اا هذاتووةو ضذونكة زؤر بةسذةر ميللةتةكةمانذ   , بةآلم راي ئَينة وابوو كة ئةمة زةمانةتي ئايناةي ئَينذة دةكذات  

ضونكة ئَينة , بؤية لةهةموو اليةكةوة ئةبَي زؤر مةزبوت و رَيكي بكةين, مةصريي خؤمان باةينة دةس  دةزاو دةدةرةوة
لذةوَيش هةنذاَيك اليذةن كَيشذةي لةسذةر      , بة نسبةت ئيتيحادي ئيختياري, زوَلم لةكةس ناكةين ئةطةر زوَلننان لَي نةكرَي

وباني كوردي لة كوردستان رةمسذي بَيذ  لةطذةَ  حكومذةتي ئيتيحذادي بذَي موراسذةالت و ئةوانذة نذةك          ثَييان واية ز, هةية
, وةكذذو ئذذةوةي دوو دةوميذذةتي رةئيسذذي كذذة هذذةردووكيان زمانيذذان مذذواجيهي يذذةكرت بذذن و بةيذذةك مسذذتةوا سذذةير بكرَيذذ  

مي اَيذرا  كذة لذةوة زيذاتر نذةبَي      ئةوان ثَييان واية ئةو نسبةي ضذوار لةسذةداي ني امذي اذا    , بةنسبةت تةحاياي جةيش
 قسم لرعايبة شبؤون العبراق   , بةآلم بووترَي لة بن سةيتةري نهَيين بَي , ثَييان واية ئةمة زؤرة, مي انيةي جةيشي اَيرا 

بةآلم تاكو ئَيسذتا موالحذةزةيان لةسذةري    , لة سةفارات و وةزةراي خارجيةي اَيرا  ئةويش زؤر ط توطؤمان لةطةَليان كرد
هةنذاَيك اليذةن موتذةفقن و هةنذاَيك اليذةن د ي      , ئةوةش كَيشةي هةيذة (  قاسم السلطةوالثروة), وَيين بةحسةهةية و ش

لةسةر دينيش كة دين تا ي حةدَيك لة نذاو  , تةدريبةن ئةوانة نودتةي ئةساسي بوون ئةطةر لة بريمان نةكردبَي , ئةوةن
ة ئيعالم بامسان كرد بة تةفصيلي ئَينة ضينان وت و ئذةوان  ئةمة هةمووي ل, دةوَلةت سةيتةرةي هةبَي  تا ضةنا نةبَي 

, بةآلم ئةو نوداتانة خيالفيان لةسةرة, ثَيويس  ناكات بَرؤينة ناو تةفاصيلةوة بؤ بةَرَي تاني بةجَي دةهَيَلني, ضييان طوت
و ئَينة داوامان دةكرد كة ( بالسرعة املمكنة)بةآلم , ئةوان لةطةَ  ئةوةن كة تةتبيق بَي, بةتايبةتي ماددةي ثةجناو هةش 
ياني خبرَيتة بابي ئينتيقالي لةدةستوورةوة ئةوان مانعيان نيية كة ئةمة كاتيية لذة بذابي   , ثَيش هةَلبذاردني داهاتوو بَي 

فذذةردي ئَينذة و ئذذةوان ئذذةوة بذذوو ئَينذة ثذذَيش هةَلبذذذاردني حكومذذةتي داهذاتوو بذذؤ ئذذةوةي خذذةَلكي    , ئينتيقذالي بنووسذذريَ 
ئذذيرت ئذذةوة بذذوو ئةطذذةر   , (بالسذذراة اننكنذذة )ئذذةوان ثَييذذان وابذذوو بنووسذذرَي   , ةنذذط بااتذذة دةسذذتوورةكة  كذذةركووكيش د

ئَينة هةموو ئةنااماني وةفذا بذؤ   , ئةوة بةَرَي  سةرؤكي هةرَيم ئاطاي لة تةفاصيلي وةزاةكةية, موالحةزةي ترتان هةبوو
 .زؤر سوثاس, بةَرَي ي بة وردي روومنان كردةوة

 :ئةجنومةن بةَرَي  سةرؤكي
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ضونكة وةختنان زؤر كةمة و  مارةيةك لذةو ئةناامانذةي   , تكام واية ئيلتي ام بكةن, زؤر سوثاس مونادةشةكة دةكةينةوة
لةبذةر ئذةوة ضذةنا ثَينذان بكرَيذ  موختةصذةري       , كة دةبَي سذةفةر بكذةن لذةوَي دانيشذتوون و سذةفةريان هذةر ئةمَرؤيذة       

 .دهم فةرمووكاك شَيخ ا, بكةين و دووبارةي نةكةينةوة
 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .رَي دار سةرؤكي حكومةتي هةرَيني كوردستان, رَي دار سةرؤكي كوردستان

كة جةنابي كذاك مسذعود بذارزاني لذة هذيض      , بة درَيذايي مَيذووش وا هاتيية دية, تا وةكو هيض شك و طومان تَياا نةمَييَن
ة خةباتا ميللةتي كورد لة مافا و لة كارو لة بَريارو هةَلوَيس  وياا نةبووة و هذيض طومانذةكيش تَيذاا نييذة بذؤ      دؤناغَيك ل

بذؤ طذرنطرتين دؤناغذا ئذةظَرؤ     , ظَي دؤناغَيش كو الي ثةرلةمانَي ظَي جةنابَي ودَيتة تذةكليف كذرن وَي سذةفةرَي بةغذاا بكذا     
مة ي طومان نينة كو جةنابي لةسذةر طضذكةترين   , َيوةيةكي طش  تَياا دة يخةباتَي كورد تَياا تَياةثةرَي  و اَيرا  بةش

و ئةم باشيش دةزانني ئةوة كو لةدةس  وتَي و جةنابي وتَي ظذَي بوارَيذاا هذيض مذايف     , مايف ميللةتا هيض مساوةمةتَيك بكات
ةم وةكذذو ثةرلذذةمانا كوردسذذتانَي ئذذ, ئذذةز ئذذةوة بذذة بذذاش دةزامن لذذة ظذذَي دؤنذذاغَي وةكذذو ثَيشذذنيارةكي ئةظةيذذة  , تَيذذاا نذذةبَي 

صيغةيةك ياخود رةنطَيكي وةدف باةينة ظَي شونا جذةنابَي كذو بةغذاا كذة بذارَي طرانذَي بَريذاري مذة ئةخةينذة سذةر ملذَي            
ضونكة باش دةزانذني  , ئةم وةكي ثةرلةمانا كوردستانَي هةظيا تةحةموال ثشكةكا هةرةيا مةزنا ظَي بَريارَي بكةين, جةنابَي

ليذنةي ياساية اَيرادياا و هةروةك برايَي  مة لة ليذنة ثشتةظانيا وَي  برايي دةكات ضووة بةغاا و تذةواوي   برايَي  مة
حماوةلة لَيرة هاتية كرن بؤ ضةسثانانا ياساية اَيرادذَي و ضةسذثانانا مافَيذ  ميللذةتي كذورد لةياسذايَي اَيراديذاا طةلذةك         

طرانيذا ظذَي بَريذارَي بكةظَيتذة سذةر ملذَي       , ة ياسذايةكة زؤر دةهَيتذة كذرن   هةم بذاش دةزانذني كذ   , كَيشة وطرف  لَيرةدا هةبوو
بؤية ئةز ثَيويس  دةزامن كة ئةم وةكي ثةرلةمان هاوكارَي جةنابَي ئذةظ بذارة لةسذةر ملذَي سذ ك كذةين و بذة        , جةنابَي وة

 .زؤر سوثاس, بَريارةكا كة لةالي ئَينة ثةرلةمانتارَي بةَرَي  ظة دهَيتة دان
 :ورشيا سليم شريةبةَرَي  خ

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لذة كؤبوونذةوةي صذةالحةدين    , ثاش مؤركردني دانوني ئيذاارةي دةوَلذةت كذة جذةناب  طةَرايذةوة مو دةكذةت بذة كذورد دا        

ئايا ئاسايي كردنةوةي باري كذةركووك ثذَيش ئينتيخابذات دةكذرَي يذان      , واب امن يةكةم كةس بووم كة ثرسياري ئةوةم كرد
ضونكة لة دذانوني دةوَلذةت هذاتووة دةَلذَي     , جةناب  فةرمووت حةمتةن دةبَي  ثَيشي ئينتيخابات بكرَي , تيخاباتثاش ئين

ديارة ئذةو هةلومةرجذةي كذة لذةاَيرا  روويذااو تذا ئَيسذتاش        , ماددةي ثةجناو هةش  جَي بةجَي بكرَي  ثَيش ئينتيخابات
د كذة سذةركردايةتي كذورد بذةوة رازي بَيذ  بذةو بةَلَينانذةي كذة         بةر ةوةناي هةناَي اليةني تذر واي فذةرز كذر   , بةردةوامة

ئذةو  , ئةمريكاو بةريتانيا و سةرؤكي كؤماري اَيرادي ئةو كاتي و سةرؤكي وةزيراني ئةو كاتي اَيرادي كة بذة كورديذان دا  
  دووةم بذوو لذة   بَيطومان ثذاش ئينتيخابذات ليسذ  كوردسذتان كذة ليسذ      , ئاسايي كردنةوة دوا خبرَي  بؤ دواي ئينتيخابات

ثذذاش , ليسذذ  شذذيعةكاني ناضذذار كذذرد كذذة لةطذذةَ  ليسذذ  كذذورد بكةوَيتذذة ط توطذذؤ  , هةَلبذذذاردن طرنطييذذةكي خذذؤي هذذةبوو 
ئةوة بوو ديسان ليس  شيعة بةَلَينَيكيان دا كة يةك مانط ثذاش تةشذكيل   , مونادةشةيةكي دوورو درَيذي ضةنا هةفتةيي

بذةآلم خذوا هذةَلناطرَي تذا ئَيسذتا هذيض جذَي بذةجَي         , او هةش  جَي بةجَي بكرَي كردني حكومةتي ئينتيقالي بَرياري ثةجن
بةتايبذةتي لذة اليذةن ميللذةتي ئَينذة وةكذو مذاَلَيكي يذةكجار زؤر كةوتؤتذة سذةر           , خاَلَيكيشي جَي بذةجَي نذةكراوة  , نةكراوة

ة ئذةو خاآلنذة جذَي بذةجَي بكذات و      نةك هةر ئامادة نييذ , جةا ةرية. سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني ئَيستاي اَيرا  كة د
ئةطذةر بذة زيذادةَرؤيي    , واي لَي هاتووة هةميشة لة ثيالن بطةَرَي لة خؤ دزينةوة دايذة , بةَلَينةكاني خؤي جَي بةجَي بكات

ئيحتينالذة هذةوَ  بذاا حل ذي     , جةا ةري خةريكة ئةطةر بؤي بكرَي هةلومةرجي ئيقلينذي رَيذي بذاا   , لَيم دةبووَ  نةكةن
لةبةر ئةوة ديسان داكؤكي كردني سةركردايةتي كورد لةسةر ئةو مةسذةلةية زؤر موهينذة   , ؤ دروس  بكاتةوةبةغاامان ب

تذذةنيا بذذةو شذَيوةية بذذَروا بكذذةين كذذة دةبذذَي  , تذذا بذذة كاغذةزو نووسذذني , و نذابَي بذذة هذذيض شذذَيوةيةك بذَروا و متنانذذة بكرَيذذ   
ابي سذةرؤكي هذةرَيم دةَلذَيم هاتووضذؤي ئذةو سذةفريانة و       من بذة َراشذكاويي بةجذةن   , اةمةليةن كارةكان جَي بةجَي بكرَي



 371 

ديسان زةغتنان , زؤري لَي دةترسم, بةَراس  من زةناةدم لَي ضووة, سةفارةتةكان بؤ الي جةنابتان و سةركردايةتي كورد
بذةوةي   ديسذان رازي بذني  , ديسذان ئذةمري واديذع بكرَيتذة سذةرمان     , لةسةر بَي  و فشار بكةوَيتة سةر سةركردايةتي كذورد 

بةنسذبةت جذةنابي سذةرؤكي هذةرَيم     , ثاش ئينتيخابات ضارةسةري كَيشةكامنان بكةن كذة ئةمذة خةتذةرَيكي زؤر طةورةيذة    
وةكو كوردَيك بة جةناب  دةَلَيم تا ئَيستا لة هةموو راطةيانانةكان و لذة هذةموو   , بةَراشكاوي وةكو ثَيشنةرطةيةكي دَيرين

اناا ئاشكراية كة هةَلوَيس  جوامَيرانةي جةناب  ضؤن بووة و ضذؤن داكؤكيذ    كوردستان و لةهةر ضوار ثارضةي كوردست
بةآلم تا ئَيستا وةكو سةركردةيةكي كورد يان وةكذو  , لة مايف طةلةكةت كردووة و جَيطاي ئي تيخارو سةربةرزي هةموومانة

وا ثَيكذراوي ميللذةتي كذوردي    بذرَ , سةرؤكي ثارتي دميوكراتي كوردستان كة جذةناب  ئَيسذتا سذةرؤكي هذةرَيني كوردسذتاني     
كة بَروامان واية بوَيرانذة تذر و حيكنذةتي جذةناب  و دسذةكان  زؤر بذة دذوةترت و        , لةسةنطةري داكؤكي لة ميللةتي كورد

زياتر داكؤكي لة مافةكامنان بكةن و ئومَيامان زؤرة لةو سةفةرة مَيذووييةتان بة طةَرانةوةتان بؤ كوردستان مو دةيذةكي  
 .زؤر سوثاس, كة ئةويش موافةدة كردنة لةسةر مافةكاني نةتةوةكةمان, ييةكي طةورة بؤ ميللةتةكةت بَيينطةورة و ديار

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةبَي ئةوةي اةرةب طوتةني فَيرتان بكةم ئَيوة لة , خاَلةكان زؤرن, جارَيكي تر تكام واية كة كورتي بكةنةوة, زؤر سوثاس

من رام واية لةسذةر مةسذةلةي   , َي موختةصةري بكةن بَلَين من رام لةسةر ثَيشنةرطة ئةوةيةئةطةر بكر, مستةواي بةرزن
ئةو خاآلنذةي كذة   , رام واية دةمةوَي مةسةلةي ئيتيحادي ئيختياري وابَي , اَيرا  بةشَيكة كة ميللةتي اةرةب دةبَي وابَي
بذؤ ئذةوةي وةختةكذة ئيسذتي ادةي لذَي      , بَرايذةوة  تذةح يري بكذةن وئذيرت   , ثَيتان واية طرنطة دةبَي داكؤكي لةسذةر بكرَيذ   

جذةنابي  , ئةطةر نا بيكةينة تةنها دسة وةختةكذةمان لةدةسذ  دةضذَي و كةضذي هذةدةفنان وايذة بَريذار وةربطذرين        , بكةين
لةبذةر  , ئةو موحةدةدة, يان تةحاياي وةفاةكة بكةين لة وَيناةر مةتالييب كورد ضيية, سةرؤكي هةرَيم سةفةرةكة بكات

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو, لةو تةحايااتانة دسة بكرَي  تكاية ئةوة
 :شكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم باشة ئةو خاآلنذةي كذة خرانذة    , بة خَيرهاتنَيكي طةرمي سةرؤكي هةرَيني كوردستان كاك مةسعود بارزاني دةكةم

ئَينة جةخ  بكةين و هيض جؤرة تةنازولَيك , كةمالةوة.   كاك مةسعود بارزاني و دبةَرَي, َروو لةاليةن هةردوو بةَرَي ةوة
بةراس  من زؤر دَلم خؤش بوو كة لةشاشذةي تةلةف يؤنذةكان ئذةو هَيذ و دوةتذةي سذةرؤكي هذةرَيم بذة ئَينذةي          , نةكةين

ئذةوةي كذة هةمشانذة و    , بةخشي كة وتي ئَينة مومكني نييذة هذيض جذؤرة تذةنازولَيك لذة حذةدَيكي شذةراي كذورد بكذةين         
, كذذذة ميللذذذةتي كذذذورد ئَيسذذذتا داواي ئيسذذذتي تا دةكذذذات    , وةريشذذذطريا بَيذذذ  زؤر زؤر كةمذذذة بذذذة حذذذةدي ميللذذذةتي كذذذورد    

مذن تَيناطذةم كذة    , بؤ ئَينة مكور نذةبني لذة ثةرلذةمان   , كة داواي جيابوونةوة بكةين% 98وئيستي تائَيكيشنان كردووة لة 
مذن دوكذانَيكم هةيذة بذة شذةريكي غَيذر دةبذَي دابةشذي هذةموو شذتةكان           , كةت يذاني ضذي  شةرا, لةاَيراداا دةَلَين شةراكةت

, ئينجا بؤية ثَي داطذرتن لةسذةر نةخشذةي هذةرَيني كوردسذتان     , ئةوةي كة ئَينة داوايان لَي دةكةين زؤر زؤر كةمة, بكةين
, ة اَيرادذذاا و لذذة كوردستانيشذذاابةراسذذ  شذذتَيكي زؤر زؤر ثَيويسذذتة خذذاَلَيكي تريشذذم ثَيذذااطرتن لةسذذةر زمذذاني كذذوردي لذذ 

هةروةها رَيذةي ئافرةت كة ئَيستا من لة زؤر جةريذاة و لذة زؤر شاشذةكاناا دةبيسذتم كذة ئةيانذةوَي ئذةم رَيذةيذة الببذةن          
كةئةطةر ئةمريكا نةبواية و جةخ  نةكردباية و هَي ة سياسيةكاني كوردسذتان جذةختيان لةسذةر ئذةوة نةكردبايذة ئذةو       

كة رَيذةكذة زؤر زؤر كةمذة بةنيسذبةت    , وو كة ئَيستا هةموو كؤمةَلطاي مةدةني ثَي لةسةر ئةوة دادةطرنرَيذةيةش نةدة ب
مةسذةلةي ئذةوةي   , ئةو جةورو ضةوسانةوةي ئافرةت بينيويةتي بةراس  ثياو نةيايوة لة اَيرادذاا , ئافرةتةوة لة اَيرا 

بةَراس  هةر خروج و تةحةروكَيك لة اَيراداا بذووبَي  , كانكاك مةسعود ئاما ةي ثَيكرد لة كوردة فةيلييةكان و ئَي ياية
ئذذةو كذذوردة فةيلييانذذة وةكذذو دةرع وابذذوون بذذؤ هذذةموو هَيرشذذَيك كذذة هَينرابَيتذذة كوردسذذتان لذذة ثَيشذذاا لذذة فةيلييةكانذذةوة   

بذؤ  , رادذاا ئَيستاش فةيلييةكان داواي جنسيةي اَيرادذي ئةكذةن و موزاهذةرة دةكذةن لذة خذوارووي ايَ      , دةستيان ثَيكردووة
ثَيويستيشذة ئَينذة   , ئةوانيش بَينة جذةواب , ئَينة حةرةكةتَيك دروس  نةكةين لة ناو ئةو نةتةوانةي كةوا لة ناو اَيرادن

ئَينذة حذةدي   , شاراي كوردي ئَيستا جبوَلَينني و داواي مافةكان بكةين و نةك هةر لة ديادةي سياسي و ثةرلةمان و ئةوانة
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كاتيش ئةمريكا و ئينطلي يش دةزانذن كذة كذورد ئَيسذتا ضذي يذة و ئَيسذتاش ئذةو سذةردةمة          شةراي خؤمانة بةراس  ئةو 
زؤر , سةدةي بيسذ  ويةكذة و دؤنذاغَيكي تريشذة    , نةماوة بةَراس  ئَينة بطةَرَيينةوة بؤ دواوة بةرةو سةردةمَيكي تر دةَروا

 .سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, كةمةوة كة لةسةر نوداتةكان بَي هةمووجار ببوورن تةئكيا دة, زؤر سوثاس
 :بةَرَي  فتاح اباا  نقشبناي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ثَيشةكي بةخَيرهاتنَيكي طةرمي بةَرَي  سةرؤكي هةرَيني كوردستان و سذةرؤكي حكومذةت و ميوانذة بذةَرَي ةكان دةكذةين     
هةرضذةناة مذن   , ئينشائةَلآل هةموو ناكؤكيةكان الئةضذن , ةثَيم واية بة تةشريف هَيناني جةنابي سةرؤك بؤ ئةو دانيشتن

بةآلم ثذَيم  , وةفاَيكي بناردباية, وةكو راي خؤم ثَيم خؤش بوو لةو دانيشتنة وةكو رايةك تةشري ي نةضوواية ليذنةيةكي
شذم وايذة   و ئومَياي, واية بة ضووني بةهةر حذاَ  كذة تةشذريف دةبذات دةنااذةمت وايذة هذةموو خاَلذة ناكؤكيذةكان الئةضذن          

ضونكة بةراي من ئذةوةي دواخبذرَي بذؤ دواي ئينتيخابذات وةكذو هةنذاَي لذة بذرادةرانيش         , ئةوةي كة ثَيويستة ئَيستا بكرَي
, حاَلذةتي ئامادةييذان زيذاتر ئذةبيَ    , ضونكة ئةوان زياتر خؤيان تونا تر دةكةن, ثَيم واية ئَينة زةرةر دةكةين, باسيان كرد

كوضذك لذة ئذاطر طذةرمرت     )ضذونكة مةسذةلةيةكي كذوردي هةيذة ئذةَلَي      , شذتَيك الئةضذيَ   ئينجا بة ضووني تةشري ي هةموو
بةنيسذبةت فياراَليذةت   , تةنها ئذةوةي مذن ثَيشذنياري دةكذةم يذةك خاَلذة      , ئومَيا دةكةين ئةو شتانة هةمووي البضن( نيية

ليذنةيذةك لذةوَي بهاتايذة    , بؤيذان  دةاوةتَيك بضذووباية , جارَيكي تريش اةرزم كردن ئةو وآلتانةي كة فياراَليةتيان هةية
ئذةوة جذارَيكي تذريش    , بؤ ئَيرة بؤ ئةوةي واديعيةتي فياراَليةت بيبةنة ناو مَيشكي ئةوانةي كة تَي ناطةن لذة فياراَليذةت  

 .سوثاستان دةكةم, داوام كردبوو لةطةَ  رَي ماا
 :بةَرَي  ثةخشان اباا  حسني

 .بةرٍََِي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيذوة لةسذةرةتا مورادةبذةي    , دوو دةديقذة بذؤ دسذة كذردن يذان سذَي دةديقذة       , كةم تةحاياي وةخ  بكرَي من ثَيشنيار دة

 .سوثاس, بكةن لةوةي كة تَيثةَري كةس ااج  نةبَي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, ئيقرتاحَيكي باشة

 :بةَرَي  ظيان سلينان حاجي بشار
 .بةَريًَ  سةرؤكي ئةجنومةن

, ضونكة ئَينذة هذةموومان هةَلوَيسذتنان ديذارة بةرامبذةر ئذةم مةوزواذة       , رتة هةردوو سةرؤكي فراكسيؤنةكانثَيم واية باش
هةَلوَيسذتيش تةدريبذةن يذةك هةَلوَيسذ      , شذتةكانيش زؤر روون و ئاشذكرانة  , واب امن زؤربةي دسةكان دووبارة دةبَيتذةوة 

اليةنذة سياسذيةكانيش و اليةنذةكاني تذريش هذةر      , شبؤيذة هذةردوو سذةرؤكي فراكسذيؤن لةطذةَ  طرووثذةكاني تذري       , دةبَي
 .سوثاس, بؤ ئةوةي كاتةكةمان زؤر نةَروات, يةكةيان يةك نوَينةر دسة بكات

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةيكةينذة دوو دةدذة   , ببوورة, بةآلم با ئازادي هةبَي هةموو دسة بكةن, ببوورة هةرضةناة دازاجني ئَينةية ئةو ئيقرتاحة

 .كاكة حةمة فةرموو, دسة كردن
 
 

 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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زؤر بةخَيرهاتين بةَرَي  سةرؤكي هةرَيني كوردستان كاك مسعود و سذةرؤكي حكومذةت   , رةنطة من تؤزَي زياتر دسة بكةم
, سذذةلةي دةسذذتوور بووينةتذذةوةئَينذذة ئذذةمَرؤ لذذة كوردسذذتان و لذذة اَيذذرا  رووبذذةَرووي مة , و ميوانذذة بذذةَرَي ةكان دةكذذةين

واتذة هذةموو شذةَرو مةشذاكيلةكاني     , مةسةلةي دةستووريش خؤتان هةموو اليةك دةزانذن خذاَلَيكي طرنطذة بذؤ ضذارةنووس     
طواية ئةوة ثَيويس  بةوة هةية زياتر ئَينة لةسةري دسة بكذةين و ط توطذؤي   , مَيذووي كورد لةو ضةنا رؤ ةدا كؤبؤتةوة

ثَيشذرتيش لةوانةيذة ثَيشذبينينان    , وةزاي اَيرا  و ئذةو وةزاانذةي كذة خؤمذان ئَينذة دةيبيذنني      مةسةلةي , لةسةر بكةين
بذةآلم  , لة بةغاا ئةوة بة تةئكيا ثَيشبيين كراوة ثَيشرت, كردبَي  كة براكامنان ثَيشرت رايان ضؤن بوو و ئَيستا رايان ضؤنة
, ئَينةش مواارةزةين و داواي شتيان لَي دةكةين لة بةغاا ئَيستاش ئةوان با وا تَي نةطةن ئةوان حكومةتةكاني ثَيشوون و

ئةطذةر ئذةوان دةيانذةوَي ئَينذة لذة دروسذ  كردنذةوةي اَيرادذاا بةشذااري ئذةوان           , ئَينة ئَيستا اَيرا  دروسذ  دةكةينذةوة  
ستا حكومةت نذني  ئةطينا ئةوان ئَي, بكةين و ثَيويستة مايف َرةواي ميللةتي كورد لة دةستووري اَيراداا جَي بةجَي بكرَي 

ئَينةش وا تَي نةطذةين مواذارزين و وةفذا بذؤ الي ئذةوان      , با ئةوان وا تَي نةطةن, تاكو ئَينة بضني داواي شتيان لَي بكةين
, مةسذذةلةي ئَينذذة هَيشذذتا ضذذةنا رؤ َيكذذي مذذاوة     , لةبذذةر ئذذةوة تَيشذذيان بطةيذذةنني باشذذرتة ئذذةو مةوزوواذذة      , ئذذةنَيرين

ئَينة ثَينان واية لة هةناَي مةسةلةكاناا ئةوان باوةَر ناكةم ثَييان دذةبووَ  بكرَيذ  بذة     ,مةوزوواةكان يةكاليي نةبؤتةوة
يذذاخود , اَيرادذذي اذذةرةب بةشذَيك لذذة ئومذذةي اةرةبيذذة , ئةوانذذةيان هةيذذة لةوانذةش مةسذذةلةي اَيذذرا  , وةكالذةت نةيكذذةن 

هذةروةها مةسذةلةي ثَيشذنةرطة و    , مةسذةلةي حذاودي كوردسذتان و مةسذةلةي داهذاتي كوردسذتان      , اَيرادي اةرةبي بَيذ  
هةروةها كؤمةَلَيك لةو خاآلنذة ثذَيم وانييذة ئذةوان     , زماني كوردي, مةسةلةي ري راناؤم, دةسةآلتي سياسي كورد لة بةغاا
, باشذرتين حذة  بذؤ ئَيسذتا    , بذةآلم ئَينذة وا تذَي نةطذةين كذة بضذني داوا لذة ئذةوان بكذةين         , بة ئاساني ئَيستا دةبووَلي بكةن

بةتايبذةتي دواي سذةرؤكي هذةرَيم و جذةنابي كذاك مسذعود       , كورد ئةمَرؤ لة كوردستان خاوةني يةك هةَلوَيستة بةتايبةتي
, شةرايةتَيكي ئيقليني بذووة , بةَلكو شةرايةتَيكي اَيرادي بووة, نةك هةر تةنيا خةَلكي كوردستان بة شةرايةتَيك بووة

كورد , دةس  و يةك َرا و يةك بؤضوونة و يةك دةراري سياسي يةدواي ئةوة كورد يةك , شةرايةتَيكي نَيو دةوَلةتي بووة
ئَينذذة ثَيويسذذتنان بذذةوة هةيذذة ئَيسذذتا بذذا بذذةردةوام لذذة بةغذذاا لذذة ط توطؤكذذان و لذذة     , ئَيسذذتا خذذاوةن دذذةرارَيكي سياسذذيية 

, نةبَرين لة بةغااو ئَينة دةد ثَينان , ئةجنومةني نيشتنانيي لةطةَ  حكومةت ئةوانة هيض شتَيك نيية بةردةوام بني لَيي
دةسذذتووري هذذةرَيني , بذذةآلم ئَينذذة دذذةرارةكان لذذة كوردسذذتان و دةسذذتووري هذذةرَيني كوردسذذتان بذذؤ ئَينذذة ئَيسذذتا طرنطذذة     

كوردستان ئَينة داواي خؤمان لة كوردسذتاناا ضذيية؟ ضذينان ئذةوَي ؟ كذورد ضذي ئذةوَي ؟ و دةنااذةتي خؤمذان حذاودي           
ئَينة لةدةستووري هةرَيني كوردستاناا بة زووترين كذات تةسذبي  بكذةين و    , كوردستان كوَيية؟ دةنااةتي خؤمان ضيية

, بيخةينذذة بةردةسذذ  حكومذذةتي اَيرادذذي , دذذةراري لذذَي بذذاةين و بيخةينذذة بةردةسذذ  ئةجنومذذةني نيشذذتنانيي اَيرادذذي   
ان ضي ئةكذةن دةيكذةن   ئةو, ئةوة داواي ميللةتي كوردة, بيخةينة بةردةس  ئةمريكا و ئةوروثا و دؤستةكامنان لة دونيادا

ئَينذذة داواي خؤمذذان لةسذذةر هةنذذاَي مةسذذةلةي وةك كذذةركووك يذذان       , ئذذةوة ئذذةوان موشذذكيلةي خؤيانذذة   , يذذان نايكذذةن 
, خاَلي دووةم سنووري هةرَيني كوردستان دياري بكذةين , ئةمة خاَلي يةكةم, مةسةلةكاني تر تةسبي  بكةين لة دةستوور

داهذاتي  , ئَينذة داهذاتي كوردسذتان   , رَيطة نةطرَي لةبةر دةستناناا, راَلي ئارةزوومةناانةفياراَلي كام فياراَلينان دةوَي؟ فيا
, مةسةلةي ثَيشذنةرطة , ئةوانة تةصوي  بكرَي, ئةطةر زياد بوو بؤ ئةوان دةنَيرين, ئةطةر كةم بوو بؤ خؤمان, كوردستانة

دةسةآلتي سياسي كورد , ةيشي اَيرادي بَي يان نةبَيئيرت لة ضوارضَيوةي ج, ئَينة هَي َيكنان دةوَي بؤ ثاراستين كوردستان
ئةمانة كؤمذةَلَي نوداتذة كذةمن لةبذةر ئذةوةي ثةلذةم لذَي        , مةسةلةي زماني كوردي, ضي هةية, لة بةغاا ضي بةردةكةوَي 

لةطذةَ  ضذوونةكةي بةغذااش نذازامن بةراسذ  ثَيويسذ  بذوو هذةموو         , ئةكةن بة موختةصةري اةرزي جذةنابتاني ئةكذةم  
بذةآلم مذن   , مذادام دذةرار دراوة ئذةجمارةش باشذة بذَرؤن     , ن بطةَرَيتةوة بؤ سةرؤكايةتي سةرؤكي هةرَيم لة كوردستانشتةكا

 .زؤر سوثاس, ثَيم باشة داواي كورد لَيرة ضارةسةر بكرَي 
 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك اومسان نودتةي ني امي هةية
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 :اباا  دادر عثمانبةَرَي  
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 

من ثَيم واية داواكاني ئةنااماني ثةرلذةمان هذةمووي مةفهومذة و هذةمووي ديذارة و      , بةخَيرهاتين سةرؤكي هةرَيم دةكةم
هذةموومان بذة كذةمي    , ئَينة ئةوانةي باس كران هةموو خالًَةكان مايف طةلةكةماني تَيذاا ديذاريكراوة  , هةمووي يةك داواية

خذاَلي دووةم لَيذرة مذن ثذَيم وايذة و      , ئذةو مةسذةلةية زؤر مونادةشذةي لةسذةر نذةكريَ     , لةسةريدةزانني نةك رازي نةبني 
من لَيرة بةناوي هةموو ئةنااماني , شاراي كوردي ثَيي واية دان ثَياانةناني مافةكامنان لة بةغاا مةسةلةكة د ي ئَينةية

بذؤ ئذةوةي لذة    , ةردوو ئيذاارةي هذةولَيرو سذلَيناني   ثةرلةمان داوا لةسةرؤكي هةرَيم دةكةم ثةلة بكةن لة يةكطرتنةوةي ه
 .بةغااش زياتر و زووتر دان بة مافةكاني طةلةكةمان بنَين وزؤر سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بذة ئيجذذازةي ئَيذذوة ئةوةنذاة دةكرَيذذ  وةختةكذة موحذذةدةد بذذوو    . بذذةآلم نودتذذةي نيذ ام نذذةبوو , دسذةكةت زؤر بذذةجَي بذوو  

لةبةر ئةوة هةناَيك جار ئةطةر ئةوانةي كة زؤر دسة دةكةن و با مةجا  بذاةين بذة   , ان نةكةوَي لةوانةية بةبةر هةموو
 .كاك غةفوور فةرموو, تةنةوع

 :سعيا خمنوري غفور طاهربةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

رؤكي كوردستان بؤ طرَيااني ئةو ثَيشنيارةي بةَرَي  جةنابي سة, لةراستياا ئةو دانيشتنةي ئةمَرؤ دانيشتنَيكي زؤر طرنطة
لةيةكةم كارياا دةطةَرَيتذةوة  , ئةوة خؤي لةخؤياا تةابرية لةوةي كة سةرؤكي كوردستان لة يةكةم هةنطاو, ئةو دانيشتنة

ئذةوةش زيذذاتر ثةيوةسذ  بذذووني سذةرؤكي كوردسذذتان و طذذةلي    , و بذةبَي راي ميللذذةت هذيض شذذتَيك ناكذذات  , بذؤ َراي ميللذذةت 
بةنسبةت ئةو خيالفاتانةي كة هةمانة بةتايبةتي , من دةستخؤشي ئةو ثَيشنيارة دةكةم, ردةبَرَي كوردستان بةيةكةوة دة

ئَينذذة ثذذَيش , مةسذذةلةي ضارةسذذةر كردنذذي كَيشذذةي ناوضذذة بذذة اذذةرةب كراوةكذذاني كوردسذذتان لةطذذةَ  حكومذذةتي بةغذذاا    
شذذذيين يذذذةكطرتوو وهذذذةم وآلتذذذة هذذذةم شانة, مةسذذذةلةي هةَلبذذذذاردن ئةطذذذةر لذذذة بريتذذذان بَيذذذ  لذذذة رَيذذذي سذذذةفارةتةكانةوة

ئَينة هةدة ئَيستاكة بةَراس  زةغتيان لَي بكذةين بذؤ   , يةكطرتووةكاني ئةمريكا بة نووسراو هةناَي زةماناتيان دا بة ئَينة
ئةوةي ئةوان رَي  لذةو دةسذ  نووسذانةي خؤيذان بطذرن و رَيذ  لذة ئين اكذةي خؤيذان بطذرن بذة ثَيذي داخوازيذةكاني ئَينذة               

لةبذةر ئذةوةي لذة    , ةر جارَيكي تر لة  َير زةغ   هةناَي شتنان ثَي بكةن وخودان بذةَلَيين خؤشذيان نذةبن   نةك ه, بَينةوة
ئذةوةي كذةكورد   , لة سةرتاسةري اَيرا  نةك تةنها لة كوردستان ئةوةي كةكورد ئامادة بذووة و خذوَين بَرَيذذيَ   , ناوضةكةدا

بذؤ ئَينذة لذة    , خةَلكي كوردستانيشةوة خةَلكي تريش ئامادة بذووة ئامادة بووة سةروةريةكاني طةلي اَيرا  بثارَي َي  و بة 
بةَراسذ  ئَينذة دةبذَي زةغذ  لذةوة      , هةموو ش  دوربانياةر بني و لة هةمان كاتيشاا زةرةرمةناي طةورة هذةر ئَينذة بذني   

دواتذذذر مةسذذذةلةي نووسذذذينةوةي دةسذذذتوور و تةسذذذبي  كردنذذذي ئذذذةو داخوازيانذذذةي  , بكذذذةين و لةسذذذةر ئذذذةو مةسذذذةلةية
خذؤ  , ئايا لة بواري ثراكتيكاا ئةو دةسةآلتةي كة دَي ئةو دةستوورة ثراكتيك دةكذات ئذةو دةبذَي ضذي بكذات     , كةدةمانةوَي 

بةآلم لة جَي بةجَي كردناا هيضي ئةوة نذةبوو كذة لذة    , ش  باشيشيان تَياا بوو, ئَينة ثَيشرتيش كؤمةَلَي دةستوور هةبوو
اةدليةتي اةرةبي دذةبووَلي  , كي ئَينة لةطةَ  اةدَليةتي شؤظيين اةرةبي دايةضونكة كَيشةي سةرة, دةستوورةكةدا دابوو

و زؤر زةدةتذة ئَينذة بتذوانني    , زؤر زةدةتة ئَينة بتذوانني لذة ضوارضذَيوةي اَيرادذاا بذذين     , بةرامبةرةكةي خؤي ناكات
ئَينذة  , ةي دامةزرانذاني اَيرادذاا  لةبةر ئذةوةي لةسذةرةتاي دةسذتثَيكردنةو   , لةطةَ  اةرةبي اَيرادي بة يةكةوة هةَلبكةين

دةبذَي ئَينذة ي   , ئةم هةموو خيالفذةمان هذةبَي  ئذةي كذة اَيذرا  كةوتذةوة سذةر ثَيذي خذؤي و بذووة خذاوةن هَيذ ي خذؤي             
بؤية بةَراس  ئَينة دةبَي داكؤكي لة داخوازيةكاني خؤمذان بكذةين و بذةهيض شذَيوةيةك مسذاوةمةي      , ئةجنامَيك وةربطرين

بذة بذَرواي مذن    , لةي تر مةسذةلةي مذايف بَريذاردان لةسذةر ضذارةنووس كذة هةشذ  سذاَلي بذؤ دانذراوة          مةسة, لةسةر نةكةين
من , من لةم شةو زووتر نيية بؤ جيابوونةوةمان لة اَيرا , بكرَيتة ضوار ساَ  وةك راي شةخصي خؤم, هةش  ساَ  زؤرة

لةبةر ئةوةي يةكثارضةيي خذاكي اَيذرا  جطذة    , نلةطةَ  ئةوةدا نيم بة هيض شَيوةيةك ئَينة لة ضوارضَيوةي اَيراداا بذي
بةرةو دةوَلذةت  , بؤية بةَراس  ئَينة دةبَي بةرةو وآلت, لة زةرةرو زيان و ماَ  وَيراني و ماَ  كاوَلي هيضي تر نيية بؤ ئَينة
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ترين هةَلذةمان  ئَينذةي كذورد طذةورة   , بؤ ئةوةي ئةوانيش ناضار بكةين دان بذة داخوازييذةكاني ئَينذة بنذَين    , هةنطاو بنَيني
بؤيذة كذةمرتمان بذؤ    , داواي شذ  زؤر كذةم دةكذةين   , ئةوة بوو دائينذةن ئَينذة داواي مافذةكاني خؤمذان ناكذةين وةكذو وايذة       

خذذاَلَيكي تذذر  , ئذذةوانيش بذذةو شذذَيوةية هةَلوَيسذذتيان نابَيذذ    , بؤيذذة ئةطذذةر داواي مذذايف رةواي خؤمذذان بكذذةين   , دةسذذةنَينن
دانيشذتين ثَيشذرتيش ومتذان دةسذتووري كوردسذتان ثذَيش دةسذتووري اَيذرا  ئامذادة           ئَينة لةضذةنا , دةستووري كوردستان

ئَيسذتاش تذا كذات نةضذووة ئذةو ثذرؤ ةي       , بةداخذةوة ئذةوة نذةكرا   , خبرَيتة ري راناؤم لةاليةن طةلي كوردسذتانةوة , بكرَي 
كومةتي ئَيستاي اَيرادي نذةتوانَي  بؤ ئةوةي ح, دةستوورةكة  ئامادةية با ثةرلةمان بيخاتة راثرسي و ببَيتة ئةمري واديع

 .سوثاس, تةجاوزي ئةو دةستوورة بكات كة داخوازي طةلةكةمانة
 :بةَرَي  باثري كامال سلينان
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بذةآلم مذن بذة كذورتي ضذةنا سذةرنج و       , ديارة برادةران زؤر لةو خاآلنةي كذة مذن دةسنيشذامن كذرد بذوو ئاما ةيذان ثَيكذرد       
, كذةما  باسذي كذرد   . بةتايبةتي مةسةلةي سنوور كة خاَلَيكة ديارة زؤر خاَلي خيالف كة جةنابي كاك د, هةيةتَيبينيةكم 

ئذةوةي  , بةبَي ئةو خاآلنة مافةكاني ئَينة هيض بةردةس  نايذةن , كة دة خاَ  خيالفَيكة زامين مايف طةلي كوردستان دةكةن
, ئَيستا ثيالنَيك هةيذة لةسذةر سذنووري هذةرَيني كوردسذتان     , تانةكة زؤر طرنطة بةَراي من خاَلي سنووري هةرَيني كوردس

, ئةويش ئةوةية كة شيعةكان دةيانةوَي خةتَيك دروس  بكةن لة خانةدني تا دةطاتذة تةلةا ذةر لذة رَيطذةي مةزهةبيذةوة     
كذة نسذبةتَيكي   فةيلييذةكان لذة رَيطذةي شذةبةكان     , لةرَيطذةي شذيعةكاني خانذةدني بَلذَيني    , لةرَيطةي توركنانذة شذيعةكانةوة  

دياريكردن بة ئةهنيةتَيكي زؤر ئةوةي ب امن مذن لذة ثذَيش هذةموو     , ئينجا بؤية ثَيااطرتن لةسةر سنوور, زؤريان شيعةية
بؤية ثَيذااطرتن لةسذةر سذنووري هذةرَيني كوردسذتان يذان سذنووري كوردسذتان خذاَلَيكي          , خاَلةكاني تري بة طرنطي دةزامن

ئذذةوةي دووةم تةنانذذةت مذذن  , ضذذةناة هذذةموو خاَلذذةكان ئةهنيذذةتي خؤيذذان هةيذذة  هةر, هذذةرة طذذرنط و ئةولةويذذةت بَيذذ  
ئَينة لذةدوو  , سةرجنَيكم هةية ئةويش ئةوةية كة ئَينة دؤستايةتي هاوثةميانيةتي لةطةَ  ئةمريكا و لةطةَ  بةريتانيةكان

, مذةتبار دةكذةن بذة زؤر شذَيوة    بازَيكيان ئةوةيذة كذة ئذةو دةوروبذةرو دو منذاني طذةلي كذورد ئَينذة تؤ        , سةرةوة باز دةدةين
زؤر , بةا َيكيشيان ئةوةية كة ئةوان زؤر جار دَين فشار دةخةنة سذةر ئَينذة بذؤ ئذةوةي بتذوانن اَيذرا  ئاسذايي بكةنذةوة        

, نذةوةك لذة دووالوة  , مةفروزة لة دؤستايةتي ئةواناا ئَينة لةاليةكةوة بذاز بذاةين  , جار مايف ئَينة لةو بةينة ثَيشَيل دةبَي
 .ثاسئيرت سو

 :بةَرَي  نازناز حمنا اباالقادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئذةوةي كذة مذن دةمذةوَي باسذي بكذةم بَيطومذامن لذةوةي كذة جذةنابي كذاك            , ثَيشةكي بةخَيرهاتين سةرؤكي هذةرَيم دةكذةم  
شذانةي كذورد   لة هةموو فةترة مَيذووييةكاناا زؤر بة حةماسذةتةوة ثشذتطريي لةهذةموو ئذةو كيَ    , مسعود لة هةموو كاتَيك

بذذؤ منوونذذة وةكذذو ئيتيحذذادي ئيختيذذاري و دفذذاع كذذردن لذذة ثَيشذذنةرطة و مانذذةوةي    , ئَينذذة لذذةم سذذاآلنةي دواييذذاا , كذذردووة
بؤية ئةوةي من باس دةكةم رةنطة تةنها ضةنا خاَلَيك بَي  بؤ مةسذةلةي  , ثَيشنةرطةو هةموو ئةو شتانةي كة هاتة ثَيش

ئذةويش زيذاتر ثَيذااطرتن لةسذةر مةسذةلةي كذةركووك و تذةتبيع و        , شذةوة بذَروات  ميكاني مي ضةنا كارةكامنان بذةرةو ثيَ 
لذةو  , كة يةكةم بؤ مةسةلةي كةركووك سةد َيكي زةمةني ديذاري بكذريَ  , تةن ي  كردني مافةكاني ماددةي ثةجناو هةشتة

, رسَي خاَلةكةي بَيتةديبؤ ئةوةي ماددةي ثةجناو هةش  هة, ضوونةي جةنابتان بؤ بةغاا لةطةَ  ئةو طرووثةي كةدةَرؤن
لذةوةدا  , سةد َيكي زةمةني دياري بكرَي لة وشةي وةكو بة خَيرايي وبة سوراةت ئَينة ئةو ماددةيذة جذَي بذةجَي دةكذةين    

ضونكة طةلَي لةو وشة رازاوة ئينشاييانةي اةرةب بة ئَينةيان وتوة و دةتيش جَي بذةجَييان  , دةبَي خؤمان دوور رابطرين
ئَينذذة هةرةشذذةيةكنان , ئةطذذةر لذذةو سذذةد ة زةمةنييذذة ئذذةم كذذارة نذذةكرا , َي سذذةد ي زةمذذةني هذذةبَيبؤيذذة دةبذذ, نذذةكردووة

ئةطةر ئةوة نةكرا ئَينة ئةنتةرناتظينان ضيية لذةو حاَلةتذةي كذة لذةو سذةد ة زةمةنييذة تذَي        , لةبةردةستاا بَي  بةَراس 
كردنةوةي كةركووك و جَي بةجَي كردني ماددةي هةروةها ثشتطريي لة كارةكاني جةنابي سةرؤكي ليذنةي ئاسايي , ثةَرَي

بذؤ ئذةوةي بذةو مي انيذةي كذة بذؤي تذةرخان كرابذوو كذة          , ثةجناو هةش  حةميا موسذا بكذةين كذة بذة هذةموو شذَيوةيةك      
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هذةروةها هذةر لَيذرة فةرسذةتَيكي باشذة كذة لةجذةنابي كذاك         , بةزووترين كات لة ماوةيةكي دياريكراودا جَي بذةجَيي بكذات  
, رزاني  داوا بكةم كة ئةويش زوو دةستثَيشخةري بكات لةالي خؤيانذةوة وةكذو حكومذةتي هذةرَيني كوردسذتان     نَيضريظان با

, دةتوانني بةشَيك لة مةصاري ي خؤمان لةو ماوةيذة رابطذرين  , تةسهيالتَيكي زؤر فراوان و ماددةيةكي باش سةرف بكرَي 
هذةروةها ثَيشذنيارَيكم بذؤ جذةنابي سذةرؤكي هذةرَيم       , كذان با تةركي ي خؤمان خبةينة سةر كذةركووك و طةَرانذةوةي ئاوارة  
كؤمذةَلَيك ثسذثؤري مَيذذوويي و جذوطرايف و ياسذايي بذانط       , هةية كة بة ئةمري جةنابيان كؤن راسَيكي زانس  ببةسرتَي 

كةكان و بؤ ئاسايي كردنةوةي بارودؤخي ئَي ياييةكان و شةبة, بؤ ساغ كردنةوةي, بكرَين لة دةرةوةي هةرَيني كوردستان
بذؤ  , و سذنووري كوردسذتان و ديذاريكردني كذةركووك و مةسذةلةي تذةاريب      , هةروةها كةمة نةتةوايذةتي و مةزهةبيذةكان  

بذذةآلم ئةطذذةر لذذة , ئذذةوةي ئَينذذة ئذذةو شذذتانة راسذذتة ئَينذذة ئَيسذذتا خةريتذذةمان دانذذاوة و كؤمذذةَلَي شذذتنان ثَيشذذنيار كذذردووة  
ئةوةش ديسانةكة لة ماوةيةكي دياريكراودا لةو يذةك دوو مانطذةدا   , ربضَي كؤن راسَيكي زانس  و ئةكادميي ئةو شتانة دة

 .زؤر سوثاس, ئةجنام بارَي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

جذةنابي كذاك مسذعود دةضذَيتة     , دووش مةوزوواةكذة , دوو دةدةكذة , يذةك , تكاية ئيلتي ام بةدوو شذ  بكذةن  , زؤر سوثاس
, لةسةر ئذةو نوداتانذةي كذة ثَيويسذتة لذةوَي باسذي بكذات       , ستووري اَيرادةبةغاا موحةدةد موكةلي ة بةشتَيك ئةويش دة

 .فةرموو ضنار خان, ئةطةر نا وةختةكة لة ئَينة و لة خؤشتان زايع دةكةن
 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 جذةنابي بذؤ ئذاَلوطؤَركردني بريؤكذة     بةَراسذ  هذاتين  , بةخَيرهاتين جةنابي سةرؤكي هذةرَيم و هذةموو بذةَرَي ةكان دةكذةم    

زؤر سوثاسذي  , ئذةوة خذؤي ثَيذااني بةهايذةكي زؤرة بذة ئةنذااماني ثةرلذةمان و ئذةركي ئَينذة طذرانرت دةكذات           , لةطةَ  ئَينة
يذةك ثَيذااطرتن لةسذةر    , تذةنها دةمذةوَي تةئكيذا كردنذةوة    , زؤربةي ئةوةي من دةمويس  بيَلذَيم بذةَرَي ان وتيذان   , دةكةين

ضذذونكة ثذذَيم وايذذة دواخسذذتين , مافانذذةي كذذة ئَينذذة داواي دةكذذةين و تذذةنازو  نذذةكردن لَيذذي و دوا نةخسذذتين  هذذةموو ئذذةو
ئةطةر ئةمَرؤ نذةتوانني مافذةكان بذة دةسذ      , لةبةر ئةوةي كورد ئةمَرؤ لة نودتةي دوةتة, ضارةسةري كَيشةي ئَينة ناكات

هةش  وةكو مامؤستا نازنازيش ئاما ةي ثَيكرد من ثَيم وايذة  ياساي ثةجناو , بَينني رةنطة داهاتووش ئةوة مسؤطةر نةبَي 
ئذةوة مةتاتييذةتي تَياايذة بذةخَيرايي لذةالي ئذةوان دوو سذاَ  بذَي و لذة الي ئَينذة مانطَيذك بذَي و يذاني              ( بالسذراة اننكنذة  )

, م حقذودي ئةدذةليات  سةبارةت بة تةئكيا كردنةوة لةسةر دسةكاني بةَرَي  سةرؤكي هةرَي, ثَيويستة سةد َيكي بؤ دابنرَي
من دةمةوَي لَيرة بة هةموو برا توركنان و مةسيحي و ئَي ياي و ئةوانذةي كذة لَيذرةن ئذةو حةديقةتذة بذ انن كذة ئةطذةر         
بَيتو اةرةب نةيةوَي مايف ئَينة باات ياخود خؤي لَي طَيل دةكات كة ئَينة دووةمني نةتةوةين لذة دواي ئذةوان زؤرينذةين    

بؤية ثَيويستة ئةوان هاوكار بن , ي لةوانيش ثشتطوَي دةخات و مايف ئةوانيش ثش  طوَي ئةخاتبة تةئكيا خؤ, لة اَيرا 
ئذةو بةنذاةي كذة ئَينذة ئَيسذتا تةئكيذاي       , لةبةر ئةوةي ضارةنووسي ئةوانيش بة ضارةنووسي ئَينة بةسرتاوة, لةطةَ  ئَينة

كذة دابذرَبَيني و بذةآلم بذا بذة اذةرةب بَلذَيني ئةمذة         بةَلَي ئةوة خذةوني ئَينةيذة   , لةسةر دةكةينةوة مايف ضارةي خؤنووسني
جذا بؤيذة ثَيويسذتة    , لةبةر ئةوةي ئَينة سيقةمان بة نسبةت اةرةب لةدةسذتااوة , سيقةية, تةنها بؤ طةَرانةوةي متنانةية

زي لذَي  لَيرة تةئكيا لةسةر ئةوة بكةينةوة كة ئةوان ئةو سياسةتي توناو تيذيةي بةرامبةر ئَينذة رةت بكةنذةوة ئيذاي وا   
تذةنها ئذةوة بذؤ ئةوةيذة     , ئَينةش رةنطة ئةطةر  يانَيكي خؤمشان هةبَي لةطةَ  ئةوان دةد داواي جيابوونةوة ناكةين, بَينن

 .زؤر سوثاس, كة ئَينة ئياي ياسايةك هةبَي ثاَلثشتينان لَي بكات و موستةدبةنان بؤ دابني بكات
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جع ر, زؤر سوثاس
 

 :معروف مصطفىةَرَي  جع ر ب
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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لة ثاشذان  , لة تةمةني شؤَرشي ئةيلولي مةزن بةَرابةرايةتي جةنابي مستةفا بارزاني, ئَينة زؤر دةمَيكة موحاوةلة دةكةين
ان اةدليذةتي  ئَينذة نذةمانتوانيوة كذة اذةرةب تَيبطةيذةنني كذة ئذةو        2115لة راثةَرين تا , لة حةفتاوشةشةوة تا راثةَرين

ئَينذذة باسذذي , بذذَروا ناكذذةم ئَيسذذتا بذذةو فةترةيذذةي ثذذازدة رؤ  ئذذةو شذذتة تةدذذةبو  بكذذةن  , دميوكراتيذذةت بذذؤ بذذةكار نذذاهَينن
بةآلم هةر اةرةبَيك بَيين لة شوَيين جةا ةري دانَيي هذةمان دسذة دةكذات و هذةمان تةصذةروف      , جةا ةري زؤر دةكةين

, ئةطةر بشذبَي  كذاتي خذؤي بذووة    , سيين دةستووري اَيرا  هةر مانايةكي هةبَي بؤية من هةر بَروام نيية لة نوو, دةكات
ضذونكة لذذة نووسذينةوةي دةسذذتووري كذذاتي و   , ئَيسذتا بشذذبَي  هذيض اةمذذةلَيكي ثذَي ناكذذةن   , هذيض اةمذذةلَيكي ثذَي نذذةكراوة  

وري هةميشذةيي هذيض بذؤ كذورد     بذَروا ناكذةم دةسذتو   , بةَرَيوةبردني ئياارةي دةوَلةتي كاتي تائَيستا هيض بذؤ ئَيذرة نذةكراوة   
, لةبةر ئةوة من بةباشي دةزامن وةك كاك غةفور مةمخوري وتي ئةوان بةَراس  ضاوةَرَيي دوةت دةكةن اةرةبةكان, بكات

ئةوان كة بنب بذة خذاوةني دذوةت هذيض مذافَيكي كذورد       , ضاوةَرَيي يةكبونَيكي خؤيان دةكةن و ضاوةَرَيي دوةتَيكيش دةكةن
جطة لذة اةرةبذةكان دةسذ  كةشذيان لذة ثشذتة و       , ئةوان دةس  دةرةكيان زؤر لة ثشتة, تةئكيا وادةبَي ناسةنَينن و ئةوة

ئَينة بةساَ  بؤمذان نذةكراوة تذازة بذة     , كةما  وتي ياني هيض بؤ كورد نةكراوة.ئةو خاآلنةي كة د, ثشتيوانيان لَي دةكرَي 
ي هذةرَيني كوردسذتان ئةوةيذة ئذةوجارة بذا جيايذان لةطذةَ         ثازدة رؤ  دةكرَي؟ لةبذةر ئذةوة مذن داوام لذة جذةنابي سذةرؤك      

باشرتين حة  بؤ ئَينة ئذةوةتا لةطذةَ  ئذةوان جيابينذةوة و تذا      , ئةوان نايةنة ئةدَل و فةهنيش ناكةن و تَيشناطةن, بكةين
 .زؤر سوثاس, فةرسةتَيكنان لةبةردةستة

 :بةَرَي  دلَير حمنا شريف
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, تةنها دوو سَي ش  دةمةوَي تةركي  بكةمذة سذةري وةكذو خذؤي    ,   نامةوَي دسةكان هةمووي دووبارة بكةمةوةمن بةَراس
ئَينذةي كذورد   , ئذةو اَيرادذةي كذةوا فذرة نةتذةوةو فذرة ئذاين و فذرة كؤمذةَلَي شذتة          , ثَيم وايذة اَيذرا  دروسذ  ئةكرَيتذةوة    

يةكةميان ثَيكهَيناني هةويةي دةوَلةت كة من , نان لةسةرةلةم دروستكردنةوةدا دوو ئةرك, بةشاارين لةدروستكردنةوةياا
ناكرَي لةوانة تةنازو  , بة دةنااةمت ئةبَي ئةو دةوَلةتة دةوَلةتَيكي دميوكراتي و مجهوري و فياراَلي ئارةزوومةناانة بَي 

بذذَي كذذة ئَينذذة ئذذةو  سذذنووري هذذةرَيم سذذنوورَيكي جذذوطرايف و مَيذذذوويي , دووةميذذان ئذذةبَي ئذذةو سذذنوورة, بكرَيذذ  بةَراسذذ 
و لةضوارضذذَيوةي ئذذا ئةمانةيذذة ثَيويسذذتة ئَينذذة وةكذذو   , فياراَليةتذذةمان ئذذةوَي لةسذذةر ضوارضذذَيوةي ئذذةوة دروسذذ  بذذووبيَ  

ئةبَي كؤمةَلَي ماف و ئازادي هةن كة ثةيوةنايان هةية بة , نةتةوةيةكي بةشاار بوو لة دروستكردنةوةي دةوَلةتي اَيرا 
لةوانذة  , وانذةي كذة لذةناو ضوارضذَيوةي ئذةو دةوَلةتذةدا سذةرلةنوَي دروسذ  دةكرَيتذةوة هذةبن          ثَيكهاتةي هذةموو ئذةو نةتة  

ثذَيم وايذة ديسذان زهنيذةتَيك كذة دوورة لذة زهنيذةتي        , ئةوانةي كة ئذةمَرؤ نيقذاش لةسذةر زمذان دةكذةن     , مةسةلةي زوبان
, ةو اَيرادة بذةو شذَيوةية دروسذ  بَيتذةوة    دميوكراتيةت و طةَرانةوة بؤ مةفهومَيك كة بةَراس  نةويستنة كة سةرلةنوَي ئ

من نامةوَي دسة لةسةر ئةوة بكذةم كذة ئذةم مةتاتيةتذةي كذة ئذةوان       , من لة خاَلَيكي تردا بةَراس  ماددةي ثةجناو هةش 
, بةآلم طرنطرتين خاَ  لةناو ماددةي ثةجناو هةشذتاا , ثَيم واية كورد دةبَي موصري بَي لةسةر جَي بةجَي كردني, داياةنَين

ئةوانذذةي كذذة  , طَيَرانذذةوةي وةحذذااتي ئيذذااري  , ة كذذة ئذذةكرَي و زةمذذةني نذذاوَي و وةخذذ  نذذاويَ     (ب)ثذذَيم وايذذة بَرطذذةي   
ئةمانذة ئذةكرَي  زؤر بةئاسذاني بطةَرَينذةوة سذةر      , جياكراونةتةوة لة كةركووك وةكذو ضةمضذةماَ  و دوز و كذةالرو ك ذري    

ثَيم واية يةكَيك لة مةسةلة طرنطذةكاني ديكذة   , ةمة بةم شَيوةيةئ, وةحاةي ئيااري كةركووك و سةر ثارَي طاي كةركووك
ئةمانة بذؤ  , و لةتةك ئةوة مةسةلةي طَيَرانةوةي ئاوارةكانة, ضارةسةر دةكرَي , ئةوةية دَينوطرافياي كةركووك شَيوَينراوة

ي طرنطة كة بؤ كورد ئةمة بؤ خاَلَيك, من ثَيم واية ئةو خاآلنة ئةبَي ئَينة تةئكياي لةسةر بكةين, خؤي جَي بةجَي ئةبن
 .سوثاس, سنوورَيكي دانوني و سياسية بة دةنااةمت, كةسنووري كوردستان, خؤي تةسبي  حاَلةتة سنووريةكةي دةكات

 
 

 :بةَرَي  حمنا حكيم جبار
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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, نذةوة بذؤي لذةم مةسذةلة حةساسذةدا     سةرةتا سوثاسي جةنابي سةرؤكي هةرَيم دةكةم بؤ متنانة داني بة ثةرلةمان و طةَرا
ضونكة ثذَيم وايذة لذة زةمذةنَيكي وا هةسذتياردا مَيذذوو       , دووةم ثَيشنيارم واية كة ئةم مانطةي ثشووةي ثةرلةمان هةَلطريَي

سذذَي حذذةزم دةكذذرد جذذةنابي سذذةرؤك راي ئذذةمريكا و هاوثذذةميانان  , بذذةآلم ثةرلذذةماني كوردسذذتان ئيجذذازة بذذوو, دةينووسذذَي
تذا ئَينذة لذةو روانطةيذةوة ثَيشذنيار و      , ؤزي ميللةتةكذةمان لذةم دؤناغذة بذة صذةراحةت روونذي بكردبايذةوة       بةرامبةر بة د

خاَلي ضوارةمم ئةوةية كة ئَينة كاتي خؤي ثذَيم وايذة زؤرمذان داوا نذةكردووة تذاكو ئَيسذتا       , داخوازيةكامنان خبستباية روو
انذذةوةي ناوضذذة تذذازة رزطاركراوةكذذان دةسذذةآلتي حكومذذةتي بؤيذذة ثذذَيم باشذذة فياراَليذذةت و طةَر, مسذذاوةمةي لةسذذةر بكذذةين

بذةآلم لذة جذَي بذةجَي كذردن و ثراكتي ةكردنذي       , هةرَيم و ساماني سروش  كوردستان و ثَيشنةرطة خةتي سوورمان بَيذ  
يذةك هةيذة   بةآلم ثَيشنيارم واية وةكو دااياة, واتة لة ئاليةت و ميكاني ماا دةكرَي هةناَي مرونةت بنوَينني, ئةو خاآلنة

لةم خاآلنة زؤرتذري ثذَي   , جةنابي سةرؤكي هةرَيم لةم سةفةرةدا خاَلي زياتري لةمة ثَي بَي( اهلجوم خري من الافاع)دةَلَي 
خاَلي ثَينجةمم داوام لةسةرؤكي هةرَيم ئةوةيذة كذة لذة بةغذاا رَي نذةدات      , تا ئةوان لة بةغاا لةم خاآلنةمان رازي بن, بَي

 .زؤر سوثاس, َيك موزايةدةي ئيسالمي بةسةر كورد دابكةنهيض كةس و اليةن و ليست
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ديذذارة , ئذذةويش اوتلذذةي ثةرلةمانذذة, بذذةآلم مذذن ئةطذذةر ئيجذذازةم بذذاةن تذذةنيا شذذتَيكتان بذذؤ روون بكةمذذةوة  , زؤر سذذوثاس
ئذةجمارة  , دوو مذانط , دوو مذانط , ناوتَلةي هاوين و اوتَلذةي زسذتا  , اورفَيكة لة دونيادا ثةرلةمان دووجار اوتَلةي هةية

اوتَلةي ثةرلةمان مانذاي وانييذة   , بةآلم خةَلك زؤر بة هةَلة تَي طةيشتوون, خؤمان مانطَيكنان ئيلغا كرد كردمانة مانطَيك
بذة ثَيذي   , ئَينذة هذةر لَيذرة دةوام دةكذةين و رؤ انذة موتابةاذةمشان هةيذة وخذةَلكيش دةبيذنني         , خةَلك بضَيتة ماَلي خذؤي 

ئَينذة دةوام  , بذةآلم وةكذو اوتَلذة نذةبَي وايذة     , ناتوانني ئذةو مانطذةش ئيلغذا بكذةين    , داخيلي جارَيك مانطَيكنان دانا ني امي
يذاني وةكذو اوتَلذة    , دةكةين و لةبةر ئةوةي وةزاةكة نائاسايية كؤبوونةوةي نائاسايي دةكذةين و بذة درَيذذايي ئذةو مانطذة     

هذةموو شذتةكان وةكذو    , وانييذة , صور دةكات كة وادةزانَي هذيض كارمذان نييذة   بةآلم خةَلك وا تة, نةبَي  واية بة حةديقةت
لةبذذةر ئذذةوةي بَريارمذذان داوة لةبذذةر رؤشذذنايي وةزاةكذذة كذذة هذذةر كاتَيذذك ثَيويسذذ  بكذذات     , خؤيذذةتي دةواميشذذنان هةيذذة 

 .فةرموو كاك هيوا, سوثاس, هةروةكو ئَيستا كراوة, كؤبوونةوةيةكي نائاسايي بكةين
 :ابر ادابةَرَي  هيوا ص

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةطذةرمي  , ميوانة بذةَرَي ةكان , بةَرَي  سةرؤكي حكومةتي هةرَيم, بةَرَي  كاك مسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيني كوردستان

لةراسذذتياا ئذذةم كؤبوونةوةيذذة مذذن وةكذذو ئةنذذاام  , بذذةخَيرهاتنتان دةكذذةم بذذةخَيرهاتين كذذاك مسذذعود و ميوانذذةكان دةكذذةم 
هةروةكو يادوةريةك ثَيم خؤشة سةرؤكي هةرَيم زووتر ضةناين جار لةطذةَ  ئذةم ثةرلةمانذة دابنيشذتبايةو     , كثةرلةمانَي

خاَلَيك ئةطةر بطةَرَيينةوة بؤ مَيذووي ئةم ميللةتذة تذا ئَيسذتا لذة ضذةناين      , ئةوة وةكو داواكاريةك, لة مةوال زياتري بكات
ئَيسذتا بةراسذ    , راوة و ضاوبةستنان لَي كذراوة ودؤزةكامنذان دراوة بذة ئذاودا    دؤناغاا لةاليةن دؤستةكامنانةوة فَيَلنان لَي ك

ئَينذة  , من ضةناين جارة لةم ثةرلةمانة باسم كذردووة بةرامبذةر بذة مذةودي ي ئذةمريكا و بذةريتانيا لذة دؤزةكذةي ئَينذة         
ئذةتاتورك و دارو دةسذذتةكةي   بذةآلم ئذذةوة بذوو  , لةرؤ طارَيكذاا دذةرار درا كوردسذتاني اَيذذرا  حسذابي تايبذةتي بذذؤ بكرَيذ       

لةبةر ئةوة من وةكو ئةناام ثةرلةمان داوا لذة بذةَرَي  كذاك مسذعود دةكذةم بؤمذان روون بكاتذةوة مذةودي ي         , لةباريان برد
ئذذةوةتا لذذةدواي رووخذذاني ر َينذذةوة   , ئذذةمريكا و بذذةريتانيا لذذةم دةزيذذةدا ضذذؤنة؟ ضذذونكة ئذذةوةتا موتابةاذذةي دةكذذةين     

باسذي كذةركووك دةكذةن دةَلذَين     , جارَي بة رووني لةطذةَ  ئَينذة دسذة ناكذةن    , باسي ئةوة دةكةن هاتوونةتة كوردستان هةر
جذا لةبذةر ئذةوة بةَراسذ  وا ئذةبينم توانذا و ئينكانيذات و لةبذةر رؤيشذتين          , كةركووك اَيرادَيكي بضووكة و لةم بابةتانذة 

ي ثَيبوو دارَيكي ثَياا وتذي ضذيية؟ وتذي دارَيكذي     ضونكة كابرا وتةني بارة شووشةيةك, خؤمان دسة بكةين لةم موفاوةزةية
ئَيستا ئَينة سةير دةكةين ئةوةي كة وةفامان لذة بةغذاا هاتؤتذةوة بؤمذان بذاس      , تري ثَياادةي بارةكة هةمووي ورد دةبَي

, ا كذردووة نذازامن ي داوايذةكي كورديذان ثةسذةن    , هةموو داواكاني كورد لة ئةوةَلةوة تا ئاخري ئةوان زةربيان لَيااوة, دةكات
بؤية داوامان واية سةرؤكي هةرَيم بة وةفاَيكي بةهَي ةوة بَرواتذة  , لةبةر ئةوة موراجةاةيةكي تةواو لة دةزيةكة دةبينم
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بةغذااو ثَيذاابطرَي لةسذةر دةزيذةكان و ئذةو رايذة وةكذو بذرادةران وتيذان وةكذو وةردةيذةكي فشذار لةدةسذ  ئَينذةوة بذَي و                
بابذةتي ري رانذاؤم   , شاراي كوردي داواي لذَي بكذةين كذة موزاهذةرة بكذةن و مذانطرتن بكذةن       ئَيستا ئَينة با , بيخةينة طةَر
من دةثرسذم ئةمريكيذةكان ئَيسذتا وردة وردة بيانذةوَي     , ي ئةم ميللةتة داواي جيابوونةوة دةكةن% 98لة , تةفعيل بكةين

مذذن دةَلذذَيم ئةطذذةر , نةوةي دةسذذتووردةنااذذةت بذذة ئَينذذة بكذذةن و فشذذار خبةنذذة سذذةرمان بَلذذَيني دةيناكذذة بذذؤ دواي نووسذذي  
, بذا ئَينذة ئذةو هَيذ ة فشذارة بذةكاربَينني      , كذورد داوا بكذات نووسذينةوةي دةسذتوور دوا بكذةوَي      , داواكامنان سذةري نذةطرت  

, ئةطةر داواكامنان سةري نةطرت ئةم سَي ثارَي طاية رازي نةبني بةو دةستوورةي كة تا ئَيسذتا رةشنووسذةكةي ئامذادةكراوة   
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطذةر هذيض ثرسذيارةكي    , ضذونكة ئةنذاام بذوون لذة وةفاةكذة     , تةبعةن من ناوي هةناَي برادةر ناخوَيننذةوة , زؤر سوثاس

 .كاك مةال سةااةدين فةرموو, هةبواية دةتوانَي لةوَي تةرحي بكات
 :بةَرَي  مال سعاالاين مال اباا  مولود

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
و لذة ثَيشذذةكياا بذذا بَلذذَيم  , بةَراسذ  موشذذكيلةيةكي زؤر اةويسذذة , ةَراسذ  ئذذةو مةرحةلةيذذةي ئَيسذتا ئَينذذة تَييذذاا دة يذذن  ب

, كذذة وةكذذو ئذذةو سذذوَينا خواردنذذةي بةغاايذذة , سوثاسذذي هةَلوَيسذذتة جوانذذةكان  دةكذذةين وةكذذو هةَلوَيسذذتةكاني ثَيشذذرتيش 
ئَيسذتاكةش ضذاوةَروانيةكي زؤر لذة    , اس  ئذةوة جَيطذةي سذةرنج راكَيشذانة    بةَر, هةَلوَيستةكان لةطةَ  دةوَلةتةكاني دراوسَي

, دذةراري ثةجناوهةشذ  نييذة   , موشكيلةي ئَيستاكة هةر كةركووك نييذة , جةناب  دةكةين لةو ضوونة بةغااية ئينشائةَلآل
يذذاني ي , دةكذذةن ئذذةي ئَينذذة ضذذؤن حكومذذةتني كذذة ئذذةوان باسذذي لَيذذوة  , ئذذةدي نذذازامن ي هةيذذة, داهذذات نييذذة, زمذذان نييذذة

فياراَليةتة كة ئةوان باسي لَيوة دةكةن؟ نودتةيةك كة تةركي ي لةسةر دةكةم ياني زؤر جار ثَي لةسذةر دذةراري مذاددةي    
ئةوان هةزار موشذكيلةمان  , ثةجناو هةش  دادةطرين كة ئيحتينا  هةية لة ئةسناي تةتبيق كردني ماددةي ثةجناو هةش 

ئذةمريكا  , زؤر باسي ئةمريكاو بةريتانيا دةكرَي , شرت واية هةناَي فشار خبةينة سةريانبا, بؤدروس  بكةن لة وَيناةريش
ياني ئةوان وا دةزانن ئةطةر ئَينذة  , و بةريتانيا ئَيستاكة زؤر تةنةحي دةكةن لةوةي كة ئَينة دةوَلةتَيكي موستةانر نينة

, نذةخَير ئذةو شذتة وانييذة    , ة دةكةين لَيذك ببينذةوة  داواي ئةو, ئَينة تةلةبي ئين يصا  دةكةين, تةلةبي كةركووكنان كرد
ئةوان دةَلذَين ئَينذة باسذي ئذةوة دةكذةين      , و صةحي ةي تر( طارديان, واشنتؤن) ضونكة زؤر لة صةحي ةكانيشيان واديارة 

 ئَيذوة ضذةنا سذالًَة خذةبات دةكذةن هذةتا كذةركووكتان       , تةلذةبي ئيسذتيقال  دةكذةن   , كة ئةطةر ئَيوة باسي كةركووك بكذةن 
نذةخَير ئذةم دسذة وانييذة دةتذوانرَي رةد      , وةرطرتووة دةبَي فةترةيةكي تر راوةسة هةتا ئةوةي وةك كةركووك وةربطذرن 

يذةك لذةو   , سذةرؤك بذارزاني لذةبؤ ئذةوةي كذة فشذار خبةينذة ئذةو دةوَلذةتي بةغاايذة          , ئَينةش ايالمجان هةيذة , بارَيتةوة
, رةف ي دةستوورةكة بكةين و ئيشذةكة تَيذك دةضذيَ   , ي ئةوة بكةينةوةفشارانة ئةوةية ئَينة دةتوانني سَي موحافةزة رةف 

دةتذذوانني ئيشذذةكةيان لذذَي تَيذذك بذذاةين و تةصذذ ريي  , بذذا حكومةتيشذذيان لذذَي تَيذذك بضذذَي و ثةرلةمانيشذذيان لذذَي تَيذذك بضذذيَ  
 .سوثاس, ثةرلةمان بكةينةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةطذةر وا بذَرؤين وا زوو تذةواو نذابني    , ضذونكة وةختةكذة زؤر كةمذة   , ةمئةطةر ئيجازةم باةن تةصذ يةي هةنذاَي نذاو بكذ    
 .فةرموو طوَلناز خان, بةآلم ئةطةر  ن بَي  باز نادةم دةيناكة, بةبَي ئةوةي ب امن كَي ية

 :بةَرَي  طوَلناز ا ي  دادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دسذة  , كة متنانةي دا بة ثةرلةمان, انة بةَرَي ةكان دةكةمثَيشةكي بةخَيرهاتين سةرؤكي هةرَيني كوردستان و هةموو ميو
نذازامن ئَينذة كذةمرتين داخوازميانذة بذا ئذةو مرونةتذة        , لةسةر خاَلَيكي سةرةكي هةرَيم دةكةم كذة ئذةَلَين مرونذةت بكذةين    

يعة و سذذوننة ي ئَيسذذتا ئَينذذة ثَيذذااطرين ئذذةو كارتانذذة بذذةكاربَينني كذذة ئذذةبينني اليةنذذةكاني شذذ, خبةينذذة دؤنذذاغَيكي تذذرةوة
ئَينةش هةر بة ضذةثكة طذوَ    , هةرةشةيةكيان خستؤتة سةر ئارامي اَيرا  بؤ بةدةس  هَيناني بةر ةوةناييةكاني خؤيان
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, هةظاَلةكامن زؤريان باس كذرد , خاَلةكاني تريش كة خاَلي يةكةم ثَيااطرتنة لةسةر سنووري هةرَيم, و مرونةتةوة ئةَرؤين
 .سوثاس, بَي مرونةت بضَيتة ثَيشةوةهيوادارم ئةو ثةيامةمان بة 

 :حمنا ادا بابان فؤاد. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, بةخَيرهاتين سةرؤكي هةرَيني كوردستان دةكةم و هةروةها بةخَيرهاتين سةرؤكي حكومةتي هةرَيني كوردسذتان دةكذةم  
بذةآلم مذن تذةنها    , هذةمووي مةسذةلةي طذرنطن   , كذرد كةما  باسذي  .كة كاك د, لةراستياا هةموو ئةو مةسةالنةي كة باسكرا

ئةو دةسةآلتةي بذؤ دةسذةآلتةكاني هذةرَيني    , يةكةميان ئةو فياراَليةتةي كة كوردستان داواي دةكات, يةك دوو شتم دةوَي
سذ   شةرت نيية هةر ئةو دةسةآلتانة بن بؤ هةرَينةكاني تري اَيذرا  وابذَي لذةو فياراَليةتذةي درو    , كوردستان داوا دةكرَي

هةموو ئةو , دوو سنووري هةرَيني كوردستان لةراستياا كَيشةيةكة زياتر لة ضل ساَلة كَيشةي كورد بووة, دةبَي ئةوة يةك
لةبذةر ئذةوة   . 58نةهامةتيانةي كةبةسةر كورد هاتووة و ئةمةش ثةيوةس  كراوة بة جَي بةجَي كردني بَرطةي مذاددةي  

مذن ئذةوة بذة بذريي كذاك مسذعود       , ي هذةرَيني كوردسذتان ديذاري دةكذات    جَي بةجَي كردني بَرطذةي ثذةجناو هةشذ  سذنوور    
دةهَيننةوة كة كاتي خذؤي لذة دذانوني ئيذاارةي دةوَلذةت دانذرا هاوثةميانذةكان و ئةمريكيذةكان ثةلةيذةكي زؤريذان كذرد و            

طوشذار لةسذةر   و ئَيسذتاش هذةمان   , بؤ ئةوةي بة ثةلة بنووسذرَيتةوة و مذؤر بكذريَ   , طوشارَيكي طةورةيان خستة سةر كورد
, ثذَيم وايذة باشذرتين ضارةسذةر لةسذةر ئةوةيذة كذةوا نووسذينةوةي دةسذتوور دوا خبذرَي بذؤ شذةش مذانطي تذر              , كورد هةية

ئذةو بَرطانذةي    58بؤ ئةوةي ماوة بارَي لةو شةش مانطة بتوانرَي مذاددةي  , هةروةكو لة دانوني ئياارةي دةوَلةتاا هاتووة
جَي بكرَي و ئةو كاتة سذنووري هذةرَيني كوردسذتان بذة شذَيوةيةكي مذةاقو  لةوانةيذة        كةوا رَيطرياوة لة دانونةكة جَي بة

 .سوثاس, جَيطري بَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضذونكة دةكذرا لذة يذةكي     , تذةئجيل كردنذي دذانون نذاكريَ    , بةآلم وةكو موالحةزة بؤ ئةوةي تيكذرار نةبَيتذةوة  , زؤر سوثاس
وةخ  تةواو دةبَي  و جةمعيذةي وةتذةني سذقوت    , ئةطةر تةواو نةبَي  سقوت دةكات, مانطاا كة نةكرا ثازدةي ئةو مانطة

 .فةرموو, دةكات
 :بةَرَي  كوردستان ثريداود دادر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بذةآلم يذةك مةسذةلة الم طرنطذة لَيذرة كذة بذاس        , و مذن هةرضذةناة نوَينذةري خذةَلكم    , طةلَيك مةسائيلي سياسي باس كران

كذة ئَينذة وةكذو ئذافرةتي كذورد لذة ماوةيذةي سذيان دة سذاَلة ثةرلذةماني كوردسذتان و هذةروةها             , سةلةي ئافرةتذة مة, نةكرا
بةتايبذةتي لةسذةر   , حكومةتي هةرَيني كوردستان زؤر هاوكاري كردين لةبؤ طةلَيك ش  و بذة ئذازايي دةوري خؤيذان ديذ     

, بذوو  0959اي ئذةحوالي شةخصذي بذوو كذة لةسذاَلي      هةروةها ياسذ , كة مةجليسي حوكم داينابوو 037مةسةلةي بَرياري 
ئَينة وةكو ئافرةتان داوايةكي زؤر طرنطنان هةبوو لَيرة تةراجوع لة مايف ئافرةتان ناكةين كة ئةوةي لة ياسا هةية ياخود 

 .سوثاس, بةَلكو زياترمان دةوَي و كةمرتمان ناوَي وةكو ئافرةتاني كوردستان, ئةوةي نووسراوة لة دةستووردا
 (:بةَلَين)ةَرَي  دا اباا  حمنود ب

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لة ثَيشةوة بةخَيرهاتين بذةَرَي  كذاك مسذعود سذةرؤكي هذةرَيني كوردسذتان و بذةَرَي  كذاك نَيضذريظان سذةرؤكي حكومذةتي            

بذذرادةرانيش وةكذذو , كذذةما  ثَيشكةشذذي كذذرد. لذذةو شذذةرحةي كذة كذذاك د , هذةرَيني كوردسذذتان و ميوانذذة بذذةَرَي ةكان دةكذذةم 
هةشذ   , بةَراس  دةركةوت كة ئةوان لةسةر هيض داوايةكي كورد تائَيسذتا موافةدذةيان نذةكردووة   , لةثَيش من باسيان كرد

مذن لذةو   , هةموويان كَيشذةيان لةسذةرة و لةسذةر هةنذاَيكيان هذةر موافذق نذني       , خاَلي باس كرد كة هةش  خاَلي ئةساسني
يةكذةميان دةستنيشذان   , خذاَلي ئةساسذي بةنسذبةت ميللذةتي كذورد ئذةمَرؤ طرنطذة        سَي, هةش  خاَلة نامةوَي بضنة سةريان
طونذاَيك سذنووري   , ناحيةيةك, لة هةموو دونيا لة اَيراديش نازامن ئةطةر دةزايةك, كردني سنووري هةرَيني كوردستانة

ئةوة مةسةلةيةكة ثَيويستة  ضؤن دةبَي هةرَيني كوردستان سنووري نةبَي و سنووري دياريكراو نةبَي ؟ بةراس , هةبَي 
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دةس  نيشان كردني هةرَيني كوردستان بة هذةموو ئذةو ناوضذانةي كذة تذاكو ئَيسذتاش       , بة نسبةت ئَينة خةتي سوور بَي 
بةراسذ  ئاينذاةي ئَينذة    , خذاَلي دووةم مذايف ضذارةي خؤنووسذني    , كَيشةيان لةسةر بطةَرَينةوة بؤ سةر هذةرَيني كوردسذتان  

, ئايناةي ميللةتي ئَينة لةسةر مةسةلةي مايف ضارةنووس وةستاوة كة ياسايةكي نَيو دةوَلةتيية, اوةلةسةر ئةو خاَلة وةست
, ئةمَرؤش لة ضوارضَيوةي اَيرا  بة فياراَليةت جَي بةجَي دةكرَي و بةو خاَلةوة بةناة, زةمانةت و طرةن  ئةو شتانةية

ةاامولَيكي راستطؤيانة لةطةَ  مافةكاني ميللةتي ئَينةدا بكةن تاكة زةمانةت بؤ ئَينة مايف ضارةي خؤ نووسينة كةئةوان ت
بةراس  ئةوان دةركةوت كة دةيانةوَي خصوصياتي كوردستان و خصوصذياتي  , خاَلي سَييةم هةويةي اَيرادة, لة دوارؤ دا

ديذادةي سياسذي    ثَيويسذتة ئذةو سذَي خاَلذة بذؤ     , دةومي ئَينة لةضوارضَيوةي هةويةيةك بتاوَيننةوة كةئذةوة مذومكني نييذة   
بذؤ ئذةم مةسذةلةية سذَي     , بة هيض شَيوةيةك تذةنازولي لذَي نذةكرَي    , بؤ ثةرلةماني ئَينة بةراس  خةتي سوور بَي , ئَينة

ضذونكة مةسذةلةي ياسذا    , ثَيشنيارم هةية يةكذةميان ئةوةيذة كذة بذةهيض شذَيوةيةك صذيغةيةكي مذةتاتي دذةبووَ  نةكذةين         
خذذاَلي دووةم هذذيض شذذتَيك بذذؤ دواي , كاويي مافذذةكاني كذذورد تَيذذاا ديذذاري بكرَيذذ  مةسذذةلةيةكي وردة و دةبذذَي زؤر بذذة راشذذ

سذَييةميان ثَيشذنيار   , ضونكة ئةوةي دواخبرَي لة دواي نووسذينةوةي دةسذتوور جذَي بذةجَي ناكرَيذ      , دةستوور دوانةخرَي 
َلكو كارتذةكاني فشذار بذةكار    بذة , دةكةم كةكورد نةضَيتة  َير فشارو فشاري كةسيش دةبووَ  نذةكات و لةفشذاريش نةترسذيَ   

 .زؤر سوثاس, بَييَن كة تائَيستا بةكارمان نةهَيناوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضذذونكة شذذةرحةكة وةختنذذان , بذذةآلم ثَيشذذنيارةكان تكايذذة موحذذةدةد بَيذذ  بذذَي شذذةرح, ثَيشذذنيارةكان بذذةجَين, زؤر سذذوثاس
 .سوزان خان فةرموو, ضونكة ثَيشنيار بَي ديارة, دةكو َي

 :بةَرَي  سوزان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

من يةك ثرسذيارم لذةكاك مسذعود هذةبوو كاتَيذك كذة       , بةخَيرهاتين بةَرَي  سةرؤكي هةرَيني كوردستان دةكةم كاك مسعود
ة وتة بةنرخةكةي ثَيشكةش كرد كة وتي ئَينة ئةمانةوَي ئةساسي دةستوور بَي  و هيض لذةوة كذةمرت نذةبَي  و ئذةوةي كذ     

لةبذةر ئذةوة ئذةو    , بذؤ نةوةكامنانذة  , بذؤ سذبةييَن نييذة   , دةسذتوور بذؤ ئذةمَرؤ نييذة    , ئَيستا دائةنرَي بؤ ئةمَرؤي ئَينة باشذة 
, ئةو خاآلنةي كة هةية بؤ ئَينةي كورد هةموويان خةتي سذوورن و لةيذةكَيكي تذةنازو  ناكذةين    , داوايانةي كة كردوومانة

 .زؤر سوثاس
 :بةَرَي  خةمان زرار اسعا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بذةَرَي  سذةرؤكي هذةرَيم خذؤي داواي بةرضذاو روونكردنذةوة و       , ئةو دسانةي كة ثةيوةنذايان بةسياسذةتةوة هةيذة كذراون     

ئذةويش مةسذةلةي   , من ئةوةي دةمةوَي ثَيي لةسةر دابطرم و باسذي بكذةم  , ئاطاداركردنةوةي خؤي كرد لة هَيَلة سوورةكان
بذا ئذةو   , يذةك خذاَ  بذؤ سذةرؤكي هذةرَيم و بؤليذنذةي ئيسذالمي كذة بيانذةوَي رةضذاوي بكذةن           , تذة بة ئيسالم كردني دةوَلة
ئةويش كة ماددةيةك لة ناو دةسذتوور بنووسذرَيتةوة بذؤ ئذةوةي كذة ئيسذالم مةصذاةرَيكة يذان         , خةَلةتةي كة ثار كردمان

بةَراسذ  بَلذَيني بذة ئيسذالم     , ي نييذة كة بةَراس  ئةمذة هذيض بنةمايذةكي ياسذاي    , مةصاةري ئةساسي شةريعةي ئيسالم بَي
, نذة لذذة بةر ةوةنذذاي ئذاين دايذذة و نذة لذذة بةر ةوةنذاي دةوَلذذةتيش دايذذة    , كردنذي دةوَلذذةت هذيض بنةمايذذةكي ياسذايي نييذذة   

هذذةروةها دةبَيتذذة رَيطرَيذذك و كؤسذذثَيك بذذابَلَيني نيشذذانةي ئي دواجيذذةكيش ئذذةبَي لةطذذةَ  هذذةموو ئذذةو ماددانذذةي تذذري كذذة  
كذة بَلذَيني   , كة باس لة مافةكان دةكات كذة بَلذَيني بذاس لذة مافذة طشذ  و تايبةتيذةكان دةكذات        , طةيةي دَي لةثاشي ئةم بَر

لةبذةر ئذةوة داواكذاريم لةبذةَرَي  سذةرؤكي هذةرَيم و       , هةموو ئةو ثرنسيثانةي كة لة بةناةكاني مايف مرؤظةوة هذةَلقوآلون 
دةسذتوورين ثذَي لةسذةر ئذةوة دابطذرن بذةهيض شذَيوةيةك لذةناو          بَلَيني هذةموو ئةنذااماني تذر ئةوانذةي كذة لذةناو ليذنذةي       

كةواتة بة هذيض شذَيوةيةك   , خؤي لةناو ياساي اَيرادي مةصاةري سَييةمي ياسامان دانونة, دةستوور باسي ئيسالم نةكرَي
كانَيكذذة بذذةَلكو تذذةنيا ئةمذذة لةبةر ةوةنذذاي ضذذةنا خةَل, ئةمذذة ياسذذايي نييذذة, ثَيويسذذ  ناكذذات ئةمذذة لذذة دةسذذتوور بكرَيذذ 

 .زؤر سوثاس, دةيانةوَي موزايةدة لةسةر ئيسالم بكرَي  و لةسةر ميللةتي كورد
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 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مذةالومن اةدليذةتيان و   , ئذةترايف ئَينذة تذةاامو  لةطذةَليان ئةكذةين     , وةزاةكة زؤر حةساس و خةتذةرة ئةمذة ئاشذكراية   
ئذةمريكا راسذتة   , ئيقليني و ئةوانةش هةموو بة ئيتيجاهي زةغ  و فشارة لةسةر مةتالييب كذورد  دةوري دوةلي, نةهجيان
زؤر وانذابينم ئةوةنذاة تةدذايري ئَينذة كرابذَي وةكذو       , دؤس  بةر ةوةناي خؤيذةتي , بةآلم دؤس  خةَلكي تريشة, دؤستة

خؤمان ئيشي طةورةو ئيشذي  , ن زؤر دَيية ثاشياخود زؤر دةضية ثَيش يا, تةبيعةتي مةرحةلةي ئينتيقالي واية, ثَيويس 
دذةوي و موسذتةدلي ئذةم    , ئةم شتانةش تةحقيق نابَي بةبَي ئريادةتي حذوَري  , سرتاتيجي و مةتالييب كورد ديارة و وازحية

كذة وةايذةكي بذاش هةيذة دواي     , ئَينة الزمة ثش  نةبةستني بة هيض كةسَيكي تر غةيري ئريادةي ميللةتي خؤمذان , طةلة
ئةمانة فةدةت الزمذة ئَينذة موراهةنذة لةسذةر     , ةَلوَيس  و يةك ري ي و يةك ئياارةي حةديقي نةوةك هي شةكلييةك ه

, سذاَلة نذةمانتوانيوة ميسذا  شذةرةفَيكي وةتذةني دابنذَيني       03حةديقةتَيكي تر ئةوةيذة كذة ئةمذة    , ئةو مةوزوواة بكةين
, يسا  شةرةفَيكي وةتةني كةس نةتوانَي تذةنازولي لذَي بكذات   بةآلم ببَيتة م, راستة ختوتي اامةي مةشرواي كورد وازحية

راسذذتة زؤر رؤيشذذتووة و ئذذةوةي مذذاوة موهينذذة و  , ئةمذذة نةدصذذَيكي طةورةيذذة , كذذةس نذذةتوانَي مسذذاوةمةي لةسذذةر بكذذات 
و يذا  , من لةطةَ  ئةوةم تا بتوانني ئةو دةستوورةي بؤ كوردسذتان دذةرارة و مسذودةي هةيذة و مةشذرواة     , وةختةكة كةمة

ئيسالم رؤ َيك نابَيتة طذرَي و نابَيتذة طرفذ  و    , كَيشةمان لةطةَ  ئيسالم نيية, ئةو ميسا  شةرةفة بةزووترين كات بكةين
مذانع نييذة هذةتا بذؤ بةنذا بذوون       , بةَلكو ئينشائةَلآل رؤَلَيكذي طذرنط و كاريطذةر بذؤ كذورد دةبَيذ       , نابَيتة رَيطر لةدةستوور

 .زؤر سوثاس, بةدةوَلةتي كورديش
 :َي  سةرؤكي ئةجنومةنبةَر

 .كاك شَيرد  فةرموو, ضونكة ماوة نةماوة تةنيا سَي كةسي تر دةتوانَي دسة بكات, زؤر سوثاس
 :بةَرَي  شريد  اباا  حوَي ي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

اذامي دذواتي    ثَيشنةرطة لذة َير فةرمانذاةيي دائيذاي   , هةويةي اَيرادي, نةخشةي سنووري هةرَيني كوردستان, فياراَلي م
كةركووك , جةنابي سةرؤكي هةرَيم دائياي دواتي ثَيشنةرطةية, ثَيشنةرطة كة خؤمان لة ثةرلةمان بَريارمان لةسةر داوة

, بذرا ئَي يذاي و بذرا فذةيليي و شذةبةكةكان     , دةوميذةتي كذوردي  , سذاماني سروشذ   , زماني كوردي, 58بةطوَيرةي ماددةي 
ثَيويستة بة روونذي لذةناو دةسذتووري اَيذرا      , بةرةئيي من ئةوانة ضارة دةبَي , رةئي دان لةسةر مايف ضارةي خؤنووسني

ثَيشنيارَيكي تريشم هةية كةوا هذةوَ  بذاةن   , دةستوورةكة دواخبرَي  باشرتة, ئةطةر بة رووني نةنووسراوة, بنووسرَيتةوة
بكذةن لذة ليذنذةي طذؤَريين ئذاآلي       هةناَي رةسامي كذوردي و ئةوانذةي شذارةزان لذة تذاريخ و جوطرافيذاي كذوردي بةشذااري        

ضونكة خؤتان دةزانن ئَينة تا ئَيستا رةف ي دةكةين و لة دروستبووني اَيرادةوة كورد دةس  لة دروس  كردن و , اَيرا 
 .زؤر سوثاس, ئةجمارة با هةناَيك كوردي تَياا بَي , رةسم كردني ئاآلي اَيرا  نيية

 :بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي  

بذةَرَي  سذةرؤكي هذذةرَيني كوردسذتان ئةطذذةر كذورد ئذةم هةلذذةي لذة دةسذذ  دةرضذَي  و دسذةكةي جذذةناب  بذة دَلنياييذذةوة          
بؤية ثَيويستة كورد هةموو تواناكاني خؤي خباتة طةَر , جارَيكي ترو لة ئايناةيةكي ن يكاا فرسةتَيكي وامان بؤ نارةخسَي

ثَيويسذتة بةدةسذتوورَيك رازي نذةبني كذة زؤر بذة      , ري هةميشذةيي اَيرادذاا جذَيطري بكذات    بؤ ئةوةى مافةكاني لذة دةسذتوو  
بؤية بةراي من حةدة تةنها ئةجمارة بة ئةمريكيذةكان بَلذَيني نذةخَير    , روون و ئاشكرايي مافةكامناني تَياا نةضةسثا بَي 

رازي نذذابني لةسذذةر حسذذابي , اا نذذةبَي ئَينذذة رازي نذذابني دةسذذتوورَيك بنووسذذرَي  كذذة مافذذةكاني كذذوردي بذذة وازحيذذي تَيذذ  
بذةآلم ئَينذة   , راستة ئَينة ناتوانني ئةو كاتذة درَيذذ بكةينذةوة   , مافةكاني ميللةتةكةمان دةستوور لةكاتي خؤياا بنووسرَي 

بةَراي مذن ئةوانذةي كذة هَيَلذي سذوورن كذة ثَيويسذتة        , حةدي ظيتؤمان هةية لةو سَي ثارَي طايةي كة لةهةرَيني كوردستانة
, سةرضذاوة سروشذتييةكانة  , سذنووري جذوطرايف كوردسذتانة   , هَيذ ي ثَيشذنةرطةية  , مةسذةلةي فياراَليذة  , ةستكاري نةكرَيند
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, مايف ضارةي خؤنووسينة بذة ثَيذي ئذةو ثرؤ ةيذةي كذة ليذنذةي ثشذتطريي لذة دةسذتوور ئامادةيذان كذردووة           , زماني كوردية
ئذاخر شذتم ئةوةيذة كذة     , ثَيويستة ئةوانةش ثَيي لةسةر دابطرين, هةروةها لةطةَ  دميوكراسي مايف مرؤظ و مافةكاني  نان

 .سوثاس, ثَيويستة ماددةي ثةجناو هةش  ثَيش هةَلبذاردني ئةجمارة جَي بةجَي بووبَي 
 :هالة سهيل وادي. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ك و ئَي ياي و ئةوانة بذة نةتذةوة حيسذاب    وةكو جةنابي سةرؤكي هةرَيم فةرمووي شةبة, بةخَيرهاتين ميوانةكان دةكةم

شتَيكي تريش ئةمَرؤ بة تةمانة لة دةستوور دانذَين ئذةويش ئةوةيذة    , دةكةن لةدةستووري نوَي و جيا دةكرَينةوة لة كورد
راسذتة  , كذة تذا ئَيسذتا ئذةو شذتة رووينذةداوة      , كة ئذةويش نةتذةوةي فورسذة   , كة نةتةوةيةكي نوَي دروس  بكةن لة اَيرا 

ئةوة تةوةجوهي ئذةو حكومةتذة ثيشذان    , بةآلم لة موستةدبة  ئةكيا ئةو ترسة دةبَي , ة ئةمَرؤ ئةو ترسة نةبَيلةوانةي
ئَينذذة دةبذذَي ئذةوة لذذةبري نةكذذةن كذة كوردسذذتان سذذنوورَيكي   , دةدات كذة ئذذةو حكومةتذة اليذذةنطريي مجهوريذذةتي ئيسذالمية   

ي لة بؤ ئةوة بكةين لة بؤ دوارؤ  كة ي تةئسريَيكي لةسةر دةبَي حسابةك, دوورودرَيذي هةية لةطةَ  مجهوريةتي ئيسالمي
 .سوثاس, هةرَيني كوردستان دةبَي

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

وابذذ امن بةشذذي زؤر ئةنذذااماني , ثَيشذذةكي بذذةخَيرهاتين جذذةنابي سذذةرؤكي هذذةرَيم دةكذذةم لةطذذةَ  ميوانذذة بذذةَرَي ةكاني تذذر
تةنيا كذة خاَلَيذك كذة بذاس نذةكرا ثذَيم       , لةطةَ  جةنابي سةرؤكاا باس لةداواكارييةكاني طةلي كوردستانيان كردثةرلةمان 

كةسَيك باسي لةوة نةكرد كةوا اَيرا  بكات لةطذةَ   , ئةويش باس لة ثَيكهاتين ثةرلةماني اَيرا , خؤشة بيخةمة بةرضاو
ئةطةر بَيتو الي ثةرلذةماني اَيذرا  ثاشذةرؤ دا ئذةو ئةجنومةنذة      , َي ئةجنومةنَيكي تردا كة نوَينةري هةموو هةرَينةكان ب

سذذةبارةت بذذة نذذاوي فياراَليذذةت و شذذَيوازي  , ئَينذذة بةَراسذذ  هذذةموو مافذذةكامنان هذذيض دةسذذتةبةرييةكيان نابَيذذ   , نذذةبَي 
ئذةَلَين وياليذةتي   ,  وياليذةت ئذةمَرؤ لذةتوركيا بذؤ ثارَي طذا بذةكارديَ      , بةشَيك بذاس لذة نذاوي وياليذةت دةكذةن     , فياراَليةت
هةروةها وياليةتي ئيسالميش ضذةنتةكةي جيذاوازة لةطذةَ     , ئةوة بة ماناي ثارَي طا دَي , وياليةتي فآلن جَيطة, دياربةكر

بؤية ئَينة ئةبَي سوور بني لةسذةر ئذةوةي كذةوا وشذةي فياراَليذةت يذا لةبذةر خذاتري ئذةوان وشذةي           , فياراَليةتي ئةمَرؤدا
جذةنابي  , مذن لَيذرة خذاَلَيكي دذانوني تذر دةخةمذة بةرضذاو       , نني لذة وةسذف كردنذي دةوَلذةتي اَيرادذاا     ئيتيحادي بذة كذاربيَ  

من ثَيشنيازي ئةوة دةكةم كذةوا ئَينذةي ثةرلذةماني هذةرَيني كوردسذتان وةكذو       , سبةييَن دةضَي بؤ بةغاا, سةرؤكي هةرَيم
ييَن دةضَي  بةناوي ثةرلةمان و بذةناوي خذةَلكي   نوَينةري شةراي خةَلكي كوردستان دةسةآلتي ئةوةي ثَي باةين كة سبة

مذذن لذذةو , كوردسذذتانةوة ئةمةيذذة داواكارييذذةكاني خذذةَلكي كوردسذذتان و بذذةهيض شذذَيوةيةك لةوانذذة كذذةمرت دذذةبووَ  ناكذذةن   
, باوةَرةدام داواكارييذةكاني طذةلي كوردسذتان لَيذرةدا زؤر بذة ضذَروثَري بذاس كذران ودةتذوانني بَلذَيني مةسذةلةي ثةرلةمانذة            

كذذةوا ثةرلذذةمان سةرضذذاوةي دةسذذةآلتةكانة   , كةركووكذذة, مةسذذةلةي سذذنوورة , مةسذذةلةي سذذامانة , مةسذذةلةي فياراَليةتذذة
جطة , لةطةَ  مايف ضارةنووس و دامةزرانانةوةي دةوَلةتي اَيرا  لةسةر بنةماي رَيككةوتين ئارةزوومةناانة, لةكوردستان

جطذة  , ة لةاليةن كةمةوة ضوار نوَينةري خةَلكي كوردستاني تَياا بَيذ  لةوةي كةوا دادطاي باآلي دةستووري اَيرا  ثَيويست
جطذة  , كةوا زماني اةرةبي و كوردي ثَيويستة بكرَين بة زماني رةمسي لةسذةر ئاسذ  هذةموو اَيرادذاا    , لةمةسةلةي زمان

ضذونكة  , ةكاني دةرةوةبةشذَيكيان هذةبَي لذة هذةموو سذةفارةت     , لةوةش هةرَيني كوردستان ثَيويستة نوَينةرايةتيان هذةبَي  
ئَينذذة ئَيسذذتا لذذةماوةي ئذذةم سذذيازدة سذذاَلةدا كؤمذذةَلَيك ثةيوةنذذاي ئذذابووري و كلتذذوري و رؤشذذنبريي ثةيذذاا بذذووة لةطذذةَ        

ئةمة بةكورتي من ثَيشنيازي , ئَينة ثَيويستة نوَينةري هةرَيننان هةبَي  لة هةموو ئةو سةفارةتانة, دةوَلةتةكاني دةرةوة
بذةناوي خذةَلكي   , رلةماني هةرَيني كوردستان دةسةآلت بة جةنابي سةرؤك باات بةناوي ثةرلةمانةوةئةوة دةكةم كةوا ثة

 .زؤر سوثاس, كوردستانةوة لة ضوارضَيوةي ئةو داواكارييانة سوور بَي لةسةر ضةسثانانيان لة دةستووري اَيراداا
 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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لةراسذذتياا , رهاتين بذذةَرَي  سذذةرؤك بذذارزاني و سذذةرؤكي حكومذذةتي هذذةرَيم و ميوانذذة بذذةَرَي ةكان دةكذذةم   ثَيشذذةكي بذذةخَي
ضذونكة بةراسذ  لذةكاتَيكي ضارةنووسسذازدا ئةوانذةي      , بارودؤخي ئةمَرؤ وايكذردووة كذة ئذةم كؤبوونةوةيذة لَيذرة بكرَيذ       

كذة تازةترينيذان ياسذاي بذةَرَيوةبردني     , نَيوامنانذاا هةيذة  ضذةناين بةَلَيننامذة لذة    , ضةناين ساَلة هاوثةمياني ئَينذة بوونذة  
هذةروةها ئذةو ئيتي اديذة دوو    , بة شيعة و سوننة و كذوردو ثَيكهاتذةكاني تذرةوة   , دةوَلةتة كة هةموومان ئين امان كردووة

وةكاني ئذةمريكا و  بةداخذةوة ئذةو بةَلينانذةي كذة نوَينذةراني وآلتذة يذةكطرتو       , دؤَليةي كة نَيوان ئَينة و ئيةتياليف شيعةية
و هذةروةها سذةرؤك كؤمذارو سذةرؤكي ئةجنومذةني وةزيرانذي اَيذرا  و سذةرؤكي كؤمةَلذةي نيشذتنانيي اَيذرا             , بةريتانيا

بةداخذةوة ئَيسذتا دةبيذنني ثاشذطةزبوونةوة يذان هةَرةشذة بذؤ ثاشذطةزبوونةوة دةكذرَي          , دابوويان لذةكاتي هةَلبذاردنةكانذاا  
َيرة شاناي ثةرلةمان و كوردستان رؤيشة ئذةو خاآلنذةي بةتايبذةتي لذةثرؤ ةي دةسذتووري      بؤية ئةو خاآلنةي كة ل, لَييان

مذن ثذَيم وايذة    , ئةوةي كة شاناةكة لةطةَ  خؤيذاا بذردي  ( دستور اهنهورية العرادية االحتادية ال يارالية)كة حازر كراوة 
بذةآلم لذة كامذةيان    , وانةوة هةموويان هَيَلي سوورنبة ثَيضة, نةك هَيَلي سووري تَياا نيية, ئةوانة هةموويان هَيَلي سوورن

جارَيذك بةنسذبةت   , لذة كامةشذيان نذاتوانني مرونذةت بذةكاربَينني خاَلذةكان لةوةدايذة       , ئَينة ئةتوانني مرونة بذة كذاربَينني  
ختيارميذان  تةنها وةكذو كذورد يذةك اليةنانذة داواي ئيتيحذادي ئي      0992ئَينة ثَيش ئةوة هَيشتا لة ساَلي , ناسنامةي اَيرا 

كةواتذذة بةنسذذبةت ئَينذذةوة اَيرادذذي دميذذوكراتي  , داواي فياراَليذذةمتان كذذرد لذذة ضوارضذذَيوةي اَيرادَيكذذي يذذةكطرتوودا , كذذرد
ئةوانذةي كذذة  , ئَينذة لذةكاتَيك ئذةوةمان داوا كذردووة كذة ئذةمانتواني داواي شذ  تذر بكذةين         , فيذاراَلي ئةمذة هَيَلذي سذوورة    

ئذةوان لةطذةَ  رَي مذاا بؤيذذان يذان لذةوديوي سذنوورةكان بذذوون يذان بذة ثاَلثشذ  ئَينذذة          , لةطةَلنانذاا لذة حذوكنن لذة بةغذذاا    
خاَلي دووةم ئةوةيذة كذةوا   , ياني مةفروزة ئةوة رةضاو بكةن, لةهةرَيني كوردستاناا ئةوان لة هَي ي بةرهةَلستكاري بوون

سذتيةكةي بذؤ يةكاليكردنذةوةي سذنووري     ئةو بةَلَينةي كةوا دةربارةي ماددةيذةكي تايبذةت كذة مذاددةي ثذةجناو هةشذتة را      
بؤية ئةوةش هَيَلي سوورة مةفروزة و ئيتي اديشي لةسةر كراوة وةكو ضؤن لةياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةتذةوة  , كوردستانة

بؤية ئةوةش ثذَيم وايذة ئذةوةش    , لة ئيتي ادةكاني ترةوة بةداخةوة ئَيستا دةبينني خةمساردي يان ثاشطةزبوونةوةي لَيية
, سةرضذاوة سروشذتييةكانة  , مانةوةي ثَيشنةرطة وةكذو ببذورن مذن مةبةسذتم هَيَلذة سذوورةكان ثَيشذنةرطةية       , ي سوورةهَيَل

ضذونكة ئَينذذة  , لةوانةيذة نيقذاش لةسذذةر رَيذةكذة بكرَيذ     , لةوانةيذة سةرضذاوة سروشذتيةكاني ئَينذة بتذذوانني ئذةو رَيذةيذة      
ئةمذة ثَيذي نذاَلَين مسذاوةمة لةسذةر هَيَلذة       , انرَي كذةم و زؤر بكرَيذ   لةوانةية لةسةر رَيذةكة بتذو , رَيذةيةكنان داوا كردووة

ثةرلذةماني كوردسذتان مذايف دةركردنذي     , بةآلم بة تةئكيا ئةبَي ئَينة سوور بني لةسةر سةرضاوة سروشتييةكان, سوورةكة
ئذةم  , ةآلتي دادوةرييذة دةسذ , حكومةتذة , ثةرلةمانذة , لة ياساي بذةَرَيوةبردني دةوَلذةت تايبةمتةنذاي كوردسذتان ديذاريكراوة     

نوَينةرايذذةتي ئَينذذة سذذةبارةت بذذة , ثةرلذذةماني كوردسذذتان دةوري خذذؤي ببذذييَن, تايبةمتةناييذذة ئذذةبَي مبذذَييَن و بثذذارَي رَي
, بةنسذذبةت نةتذةوةي اذذةرةب , ئذةبَي نوَينةرايذذةتي ئَينذة لذة سذذةفارةتةكاناا هذةبَي بةراسذ  ئةمذذة هَيَلذي سذوورة       , كامةيذة 

دةيناكذة ئةطذةر ئذذةوان   , بةَراسذ  ئةمذة هَيَلذي سذوورة    , وة دةكذةن اَيذرا  لذة ئومذذةي اةرةبيةيذة    ضذونكة ئَيسذتا باسذي ئذة    
بةآلم ئَينة لذةوة زيذاتر نذابَي خؤمذان بذَي      , ئةوة شتَيكي ترة, ئةيانةوَي اةرةبي اَيرا  بيَب بة بةشَيك لةنةتةوةي اةرةب

لذة  , َلةت يان ثَيشوتريش لة هذةموو مةواسذيقي دوةلذي   مايف ضارةنووس ئةصَلةن لة ياساي بةَرَيوةبردني دةو, دةنط بكةين
خذؤي ضارةنووسذي خذؤي ديذاري     , طةآلَلة نامةي نةتةوة يةكطرتووةكاناا هةموو ميللةتَيك بة طةورةو بضوك مايف خؤيةتي

سذاَلة  ئةصَلةن ئةو هةش  , راستة ئَينة ئةو هةش  ساَلةمشان داناوة, ياني ثَيويس  ئةصَلةن بةو هةش  ساَلة ناكات, بكات
, كة ئةوان ئياارةيةكي رَيك وثَيك و حكومذةتَيكي رَيذك وثَيذك بذةَرَيوة ببذةن     , زةمانةتة بؤ ئةوان, زةمانةتة نةك بؤ كورد

ئةطةر نا زةمانةت نييذة بذؤ ئَينذة زةمانذةت هذةموو وةختَيذك مذايف ئذةوةمان هةيذة داواي بَريذارداني ضارةنووسذي خؤمذان             
ة ثشتطريي جةناب سةرؤك بارزاني و شاناة ياوةرةكةي بكةين بذؤ ثَيذااطرتن لةسذةر    ثَيشنيارَيكم هةية يةكةم ئَين, بكةين

دوو بانطذذةوازَيك دةربكذذةين بذذةناوي ثةرلذذةماني , ئذذةو خاآلنذذةي كذذةوا ئَينذذة بذذةناوي ثةرلةمانذذةوة ئذذةو ثشذذتطريية هذذةبَي 
, ننانذة بكرَيذ  لذة هذةموو كوردسذتاناا     هَي, رَيثَيذوانَيكي جذةماوةري  , كوردستان وةكو ضؤن ئَيستا لة زاخؤ رَي ثَيوانَيك كرا

مذذن ثذذَيم وايذذة ئذذةوة بذذؤ , لةهذذةموو كوردسذذتاناا ئذذةو رَيثَيوانذذة بكرَيذذ , ئينجذذا شذذةرت نييذذة هذذةمووي لةيذذةك رؤ دا بَيذذ 
, جةنابي سذةرؤك بذارزاني بةتايبذةتي ئةطذةر زانذارا هَيَلذة سذوورةكان ضارةسذةر نذاكريَ         , ثشتطريي كردني شاناةكة دةبَي 
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ك بارزاني نامةيةك ئاراستةي كويف اةنان وةكو سكرتَيري طش  نةتةوة يةكطرتووةكان و ئاراسذتةي جذورج   جةنابي سةرؤ
بؤش و تؤني بلَيرو ئاراستةي سةركردةكاني وآلتاني زهلَي  بةتايبةتي ئةوانةي ئةناامي ئةجنومةني ئاسايشن بكذات و ئذةم   

لذةمان لَيذرة ئةطذةر خوانةخواسذتة هذةر شذتَيك طةيشذتة ئذةو         ئاخري شتيش طةَرانةوةي بؤ ثةر, واديعةيان بؤ روونبكاتةوة
, ئذةوةي لذة ري رانذاؤم دةكذرَي وابذ امن دةبَيتذة ضارةسذةر       , حاَلةتة ثةرلةماني كوردسذتان دوا بَريذاري خذؤي لةسذةر بذاات     

 .سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مذن ثَيشذةكي داوا   , ةين دسةي زؤر بذاش كذرا  سوثاستان دةك, ئةو ئيقترياحةي ئاخريت خبستباية ثَيشةوة باش بوو, سوثاس
بَريذاري ئَيذوة   , لةثاشاناا ويسذ  ئَيذوة  , ثرسيارةكان وةآلم بااتةوة, لة جةنابي كاك مسعود دةكةم هةناَيك ثرسياري لَيكرا

 .ووثَيشرت جةنابي كاك مسعود فةرم, كة من تَيطةيشتم لةطةَ  برادةران لَيرة خوالصةيةكنان كردووة و دةخيةمة دةنطةوة
 :سةرؤكي هةرَيم/بةَرَي  مسعود بارزاني

مذن نذازامن تذا ي    , سوثاس بؤ هذةموو ئةوخوشذك و بذرا بةَرَي انذةي كذة تَيبذيين ضذاكيان دةربذَري و ثرسياريشذيان كذردووة          
بذةآلم هذةوَ  دةدةم وةآلمذي هذةموو     , مومكينذة بذة تةسلسذو  نذةبيَ    , حةدَيك موفة  بووم لة نووسينةوةي ثرسيارةكانيان

 .كان باةمةوةثرسيارة
ئَينة رَيككةوتني لةسةر شَيوةي , وةخ  خؤشي لة دانووني كاتيي دةوَلةتي اَيرا , بةنسبةت سنووري هةرَيني كوردستان

رَيذك ئذةو وةختذة مةبةسذتنان بذوو كذة لذة رووي        , ئةمذةش زؤر روونذة  , كة فيذاراَلي جذوطرايف مَيذذوويي دةبَيذ     , فياراَلي
بةَلطةنامذة هةيذة و دةتذوانني بذؤ     , ئةطةر خيالف لةسةر شتَيك هةية, تنيشان بكرَيجوطرافييةوة سنووري كوردستان دةس

لةبذةر ئذةوة مةسذةلةي سذنوور زؤر جايذة و      , ئةو بةَلطةنامانذة بطةَرَيينذةوة بذؤ ئذةوةي ضارةسذةري ئذةو ناكؤكيانةبكذةين       
ذووييذةي هةيذة ضارةسذةر    زؤريش سروشتيية و دةبذَي سذنووري هذةرَيني كوردسذتان بذة ثَيذي ئذةم راسذتيية جذوطرايف وميَ         

 .بكرَي
ئَينة رَيككةوتووين لةسذةر ئذةوةي اَيذرا  دةبذَي     , هةر دواي شةَري كوَي  لة كؤنطرةي ظَييناوة, مةسةلةي هةويةي اَيرا 

ثذَيش   2112ئينجذا تذا طةيشذتة كذؤنطرةي لةنذاةن لذة دَيسذةمبةري سذاَلي         , اَيرادَيكي فياراَلي دميوكراتي فرةح بي بَي 
واتة ثذَيش رووخذاني   , شةَري رزطاركردني اَيرا  لةوَيش ئيت ا  كراوة, شةَر بارَي  و دةس  بةشةَر بكرَي ئةوةي بَرياري

ئةطذةر  , كة فياراَلي دميوكراتي فرةح بي دةبَي , كة ئَينة كؤك و تةباين لةسةر ناسنامةي اَيرا , ر َيم رَيككةوتن كراوة
بَيطومذان ئَينذة   , وا نةبوايذة مذومكني نذةبوو ئَينذة رَيذك بكذةوين       يذاني ئةطذةر  , نا ئةو وةختة لةسذةري رَيذك نةدةكذةوتني   

, منيش لةطةَ  ئذةوةم بةراسذ  نذابَي ناسذنامةي اَيذرا  ناسذنامةي ديذيين لةسذةر بَيذ          , شانازي دةكةين بةوةي ئيسالمني
كذة ميللذةتي   بذةآلم لةهذةمان كاتيشذاا دةبذَي مورااذاتي ئذةوةش بكذرَي        , ضونكة موشكيلةيةكي طةورةي لَي دروس  دةبَيذ  

من ثذَيم وايذة   , لةطةَ  رَي طرتن لة ئايني و مةزهةبةكاني دي, اَيرا  زؤرينةي موسَلنانة و ديين رةمسي دةوَلةت ئيسالمة
دةسذكاري ئذةو   , شذَيوازَيكي مادوَلذة و هذةمووالش ثَيذي رازيذن     , ئةو شذَيوازةي لذة دذانووني بذةَرَيوةبردني دةوَلذةت داهذاتووة      

مةسذةلةيةكي زؤر  , بةنيسذبةت ئَينذة مسذةلةي ناسذنامةي اَيذرا      . شة و طرف  لَي دروسذ  ببَيذ   رةنطة كَي, شَيوازة بكرَي
ئةطذةر ئذةو بذرا اةرةبانذة     , وةَلآل اَيرا  بةشَيكة لذة ئوممذةي اذةرةبي   , كة ئَيستا هةناَيك دةنط بةرز بؤتةوة, مةباةئية

بةآلم مومكني نيية ئَينذة دبذووَلي بكذةين و    , رةبيزؤر ثَييان خؤشة دةتوانن بَلَين اةرةبي اَيرا  بةشَيكة لة ئوممةي اة
بةآلم ئَينذة بةشذَيك   , ئَينة براي ئةوانني و ثَيكةوة لة اَيرا  دة ين, ثَينانواية توركنان و كلا و ئاشووريش دبووَ  ناكةن

 . لةبةر ئةوة مومكني نيية ئَينة دبووَلي بكةين, نني لة ئوممةي اةرةبي
, ئَينذة دةبذَي هذا وبذةش بذني     : ئَينذة كذة دةَلذَيني   , رةمسذي بَيذ  لةطذةَ  زمذاني اذةرةبي      مةسةلةي زماني كوردي كة زمذاني 

. ئَينذة و اذةرةب وةكذو يذةكني    , ثَيكةوة اَيرادي تذازة دروسذ  دةكةينذةوة لةسذةر شذَيوةي ثَيكذةوة  يذاني ئارةزوومةناانذة        
. زماني رةمسيية لةطةَ  زماني اذةرةبي  كة زماني كوردي, زمانة,  يةكَيك لةو ئاما انة كة طوزارش  لةو هةديقةتة دةكات

كذة ئَينذة فةرزدةكذةين لذة هذؤٍر و بةسذراش لذة دوتاخبانةيذةكي سذةرةتاييش بذة زمذاني            , لةوانةية هةناَيك وا تَيطةيشتنب
بَيطومان زماني كوردي زماني رةمسية لةطذةَ  زمذاني اذةرةبي دةبذَي لةسذةر ثذارةش       , ئةمة مةبةس  نيية, كوردي خبوَييَن
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بَيطومان لة كوردستان ضونكة زمذاني  , هةروةها لةسةر ثةساثؤرت بة زماني كوردي بنووسرَي, كوردي بنووسرَيبة زماني 
بةآلم بَلَيني لة كوردستان زماني كوردي زماني رةمسيية و ئةوا لذة شذوَينةكاني   , زماني اةرةبيشي لةطةَ  دةبَي , رةمسيية

يذاني مذومكني نييذة ئَينذة ئذةوة دبذووَ        , ن زمذاني يةكذةم نذابيَ   اةرةبيش زماني اةرةبي زماني رةمسييذة و لذة كوردسذتا   
لةبذذةر ئذذةوة ئةمذذةش بذذؤ ئةمذذة مةسذذةلةيةكي , هذذيض شذذتَيك ئامذذا ة بذذةوة بذذاات كذذة ئَينذذة هذذاووآلتي ثلذذة دوويذذني, بكذذةين

 .مةحسومة
ووني وةخذذ  خؤشذذي لذذةكاتي داَرشذذتين دذذان …مةسذذةلةي كذذةركووك و خانذذةدني و شذذةنطارو شذذَيخان و زومذذار و مذذةمخور

بذذةآلم بذة هةديقذةت رةوشذذةكة وابذوو ئذذةو    , بذةَرَيوةبردني دةوَلذةت زؤر هذذةوَلنان دا كذة ئذةو مةسذذةلةية وا تذاخري نذةكريَ      
ئَينذة ئذةو   , ئةم مةسةلةية زؤر روونة كةضؤن ئة بذارة ضارةسذةر دةكذريَ    58لة ماددةي , وةختة لةوة زياترمان ثَي نةكرا
بذة ثَيضذةوانةوة   , ئَينذة زةرةرمةنذانني  , وةكو هةية جَيبةجَي بكذريَ  58دةي ئةطةر ماد, وةختةش لةو دةنااةتة دابووين

ئذةوان لذة جَيبذةجَي كردنذي     , لَيذرةدا طرفتةكذة ئةوةيذة   , هةم كةركووك و هةم هةموو شوَينةكاني ديش, ئَينة دةيبةينةوة
, بذذةآلم نذذةكرا, كذذرَيدةبوايذذة لةحكومذذةتي كذذاتي جَيبذذةجَي ب , دا نييذذة 58اةيبةكذذة لذذة مذذاددةي  , رادةكذذةن 58مذذاددةي 

بةآلم تذا ئَيسذتاش دةسذ  ثذَي نذةكردووة و      , حكومةتي ئينتيقالي دةبوو دةسبةجَي دةس  بة جَيبةجَي كردني بكردبواية
من ثَيش دوو رؤ  لةطةَ  سةرؤك كؤمار دسةم كرد طوتي ئينَرؤ جةا ذةري ئاطذاداري   , ئَيستا خةريكن بودجةي بؤ دابنَين

ليذنذةي  , يان تةرخان كردووة بذؤ ئذةو ليذنذةي كذة كذاك ديذا موسذي سةرثةرشذ  دةكذات         مليؤن دؤالر 011كردووم كة 
ئَينذة لةطذةَ  جَيبذةجَي    , ياني ئةو ثذارة بطاتذة دةسذتيان شذتَيكي باشذة     , كة دةس  بةكاربَي  58جَيبةجَي كردني ماددةي 

ثاشذان دةبذَي ئذةو    , ي درَيذ خايةنذة بةآلم اةمةلةيةك, كردني ماددةي ثةجناو هةشتني و تةتبيعةكة ئَيستا دةس  ثَي بكات
جا ئةطذةر  , دةبَي سةر مَير بكرَي ئينجا راثرسي بكرَي, شوَينانة بطةَرَينةوة بؤ سنووري ثَيشيان و وةكو خؤيان لَي بَيتةوة

 ئةو وةختة بذة تةبيعذةتي حذاَ  ئذةو شذوَينانة دةطةَرَيتذةوة سذةر هذةرَيني        , ئاسايي كردنةوة كرا و ئةو هةنطاوانة هاوَيذرا
ئذةطينا  , بةآلم ئَيستا راكردن لةوجَيبةجَي كردنة هةية, بةشَيوةيةكي دانووني و بةبَي دةردةسةري و بَي كَيشة, كوردستان

, ئَيسذتا دةبذَي داكذؤكي لةسذةر ئذةوة بكذريَ      , ئَينة بةدواي ئةوة ناطةَرَيني شَيوازَيكي ديكة باؤزينةوة بذؤ جَيبذةجَي كردنذي   
فيعلةن نابَي وا مةزةناة بكةن ئذةوان حكومذةتي   , وةكو كاكة حةمةش طوتي, ي هةبَي نابَي حكومةتي اَيرا  بواري ئةوة

ثَيكذةوة حكومذةمتان دانذاوة لذة ثرؤتؤكذؤَلي نَيذوان ليسذ         , ئَينذة ثَيكذةوة شذةريكني   , جاران و ئَينذةش مواذارةزةي جذاران   
 .هاوثةمياني كوردستان و ليس  ئيةتيالفيش ئةطةر بكشَيتةوة حكومةت سقوت دةكات

ثَيشذنةرطة بذة ئذةمري هذيض دةوَلذةتَيك      , بَيطومان ئةوة مسةلةيةكي زؤر طرنطذة و زؤريذش ثذريؤزة   , بةنيسبةت ثَيشنةرطة
, ثَيشنةرطة بةخوَين و فرمَيسذكي ميللذةتي كذورد دروسذ  بذووة     , بة بَرياري هيض كةسَيك دروس  نةبووة, دروس  نةبووة

جذذاران ئذذةركي ثَيشذذنةرطة , بذذةآلم ئذذةركي ثَيشذذنةرطة طذذؤَراوة, وةهذذةروةها بذذة بَريذذاري كةسذذيش ثَيشذذنةرطة هةَلناوةشذذَيتة 
, ئةطةر ئينشائةَلآل سةركةوتني لذة دامةزرانذاني اَيرادذي فيذاراَلي دميذوكراتي فذةرةح بي      , رووخاني ر َيني ديكتاتؤر بوو

ن هذةرَيني كوردسذتان و   ئينجا ضؤن ئةو ثةيوةنايية ياسايية لة نَيذوا . ئةركي ثَيشنةرطة دةبَي ثاراستين ئةو اَيرادة بَي 
ئَينة دةتوانني باسي لَيوة بكةين كة ضؤن ئةو ضوارضَيوة ياسايية باؤزينةوة كذة ئذةو   , حكومةتي فياراَلي دروس  دةكرَي

بةآلم ثَيشنةرطة بكةوَيتة  َير دةس  خةَلكي دي و يا خةَلكي دي بَريذار لذة ضارةنووسذي ثَيشذنةرطة     , ثةيوةنايية هةبَي 
 .دةنني لةسةر ئةوة مونادةشة لةطةَ  هيض كةسَيك بكةينئَينة ئاما, باات
ئةمذة هذةموو مذايف ئَينذة     : سبةت دانوني ئياارةي دةوَلةت وةخ  خؤشي ئةطةر لةبريتان بَي من لذة وتةكةمذاا طذومت   يبةن
, ا هةيذة هةموو اليةك بةشذي خذؤي تَيذا   , بةآلم شتَيكي زؤر باشة, هةروةها هةموو ويستةكاني ئَينة جَيبةجَي ناكات, نيية

نذةك مةبةسذتم ئةوةيذة دةسذكاري     , ئَيستاش كة من دةَلَيم دانووني بةَرَيوةبردني دةوَلةت وةكو هةية بضَيتة ناو دةسذتوور 
ئةطذذةر , نذذةك دةسذذكاري بكذذرَي بذذةرةو ثاشةكشذذَي كذذردن , مذذن لةطذذةَ  ئذذةوةم دةسذذكاري بكذذرَي بذذةرةو ثةرةثَيذذاان , نذذةكرَي

ئةو مةسةلةية ثةيوةنذاي بذة هذةموو    , باشرت مافةكامنان دابني بكات, بكرَيتةوة بَرطةيةك ثَيويس  بةوة بَي  باشرت روون
بةآلم وةكو ئَيسذتا هةنذاَيك دةَلذَين مةسذةلةي     , ئَينة دةبَي دةسكاري بكةين, باشرت ضارةسةر بكات, طةالني اَيرادةوة هةية
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ئَينذذة دبذذووَ  ناكذذةين ئذذةو  , ييذذةبَيطومذذان زمذذاني كذذوردي لذذة هذذةرَيني كوردسذذتان زمذذاني رةمس  , دةسذذكاري زمذذاني كذذوردي
 .دةسكارية بكرَي

ئةطذةر اذةدَلي بذَري    , مةسةلةي مواردي تةبيعي خؤي ئَينة لة صيغةيةك دةطةَرَيني سبةييَن هةركَي حوكني بةغاا بكذات 
وازَيك ئينجذا ي شذيَ  , ئَينذة دةبذَي لذةم رووةوة وةكذو كذورد دةسذتنان كذراوة بذيَ        , نةتوانَي لة رووي ئابوورييةوة مبذاخننكَيينَ 

بةآلم مومكني نيية ئَينة دبووَ  بكةين ئةرزي ئَينة بكةوَيتة دةستيان و هذةر سذاتَيك   , دةدؤزرَيتةوة لةوانةية كَيشة نةبَي
بذة حةديقذةت برايذاني    , لةبةر ئةوة لة دةستووردا دةبذَي ئةمذة زؤر روون بَيذ    , ئةمة مومكني نيية, بيانةوَي مباخننكَينن

ي وةكذو  , دةبذَي داَرشذتنةكة زؤر روون بَيذ    , كة ثَيكةوة دةضني يا لةوَي يذةكرت دةطرينذةوة  , نئَينة لة ليذنةي دةستوورياا
كذة ئَينذة نذابَي لذة بارودؤخَيذك دابذني       , بةآلم مةبةسذ  ئةوةيذة  , يا داَرشتنَيكي دي بَي , ئةوةي لة ثرؤ ةي ئَينة داهاتووة

, نذةتوانَي ئةمذة بكذات   , هذةرَيني كوردسذتانةوة بكذات    يذا يذاري بذة بودجذةي    , ئةطةر كةسَيك ويس  لذة بةغذاا مبذاخننكَيينَ   
 .ئةوةية مةبةس  ئَينة

بذةآلم بذة حةديقذةت تذا رؤ َي دةسذتوور زووتذر دابَرَيذذرَي  بذؤ ئَينذة          , مةسةلةي دواخستين دةستوور هةرضةناة ناشبَي 
بكذةين دةسذتوورَيك بذَي ئةطذةر      بةآلم مومكني نيية ئَينة دبذوو َ , ئَينة دةتعةن لةطةَ  دواخستين دةستوور دانني, باشرتة

بذة تةئكيذا ئةطذةر    , نةبَي باشذرتة لذةوةي دةسذتوورَيك هذةبَي و هيضذي بذؤ كذورد تَيذاا نذةبيَ         , مافةكاني ئَينة دابني نةكات
ئةطذةر  , لذةرووي دانوونيشذةوة دةتذوانني رةتذي بكةينذةوة     , دةستوورَيكي وا فةرز كرا ئَينةش راو هةَلوَيس  خؤمذان هةيذة  

مذن ثذَيم وايذة ئذةو داَرشذتنةي لذة دذانووني        , مةسذةلةي ديذن و دةوَلذةمت بذاس كذرد     , ةكاني ئَينةي تَياا نةبَيمافة بنةَرةتي
, لذةوةزياتر بةكذةم و زيذاد دةسذكاري بكذريَ     , داَرشتنَيكي هاوسةنطةو هذةمووال ثَيذي رازيذن   , بةَرَيوةبردني دةوَلةت داهاتووة
 .ريي ئةوة دةكةين كة ئةو داَرشتنة وةكو خؤي مبَينَيتةوةلةبةر ئةوة ئَينة الط, رةنطة كَيشةي لَي دروس  بَي

, ئذةوان كذورد بذة هاوثذةمياني خؤيذان دةزانذن و واشذة       , ثرسيار كرا لةسةر ئذةوةي هةَلوَيسذ  ئذةمريكا و بذةريتانيا ضذؤنة     
رد سوثاسذيان  ئَينذة وةكذو كذو   , لَيذرةدا زؤر جيذاوازة  . ئَينةش ئةوان بة هاوثةمياني خؤمان دةزانني و سوثاسيشيان دةكذةين 

ضذوارهةزارو  , ضونكة لةر َينَيك رزطاريان كردين كذة ئذةن الي لذة كوردسذتان كذرد و كوردسذتاني كينيابذاران كذرد        , دةكةين
من زؤر الم سةيرة ي لة برا اةرةبذةكامنان يذا لذةدةرةوةي اَيذرا  وا تةسذةور بكذات       . ثَينج سةد طوناي ئَينةي وَيران كرد

كذة ئذةو هذةموو بةآليذةي بةسذةر كذورددا       , كة هذاتوو كذوردي لذةو ر َينذة رزطذار كذردووة      , كورد لة د ي دةوَلةتَيك بوةسَ 
بةآلم لةهةمان كاتيشذاا دنيذا بةر ةوةناييذة ي ئذةمريكا و ي بذةريتانيا دؤسذ  كوردنذو        , ئةمة شتَيكي زؤر سةيرة, هَيناوة

ي فاكتةرَيكي كاريطةرة؟ بةآلم خذةَلكي ديذش    دةش انن ئةمَرؤ كاريطةري كورد لة اَيرا  ضةناة؟ كورد ي رؤَلَيك دةبييَن و
بذةآلم زؤر  , ئَينةش تةفةهومي ئةوة دةكةين و دةبَي تَي بطةين, ئةوان دةيانةوَي ئةوهاوسةنطيية رابطرن, لة اَيرا  هةية

بةسةراحةت ثَينان طوتوون ئَينة لةطةَ  ئةوةين برا اةرةبةكامنان ي شيعة و ي سوننةهةرضذي بؤيذان دةكذرَي و هةرضذي     
, تذةنها ثَينذان طوتذوون   , وةري بطرن ئَينة د يان نني هذةتا لذة سذةالحياتي هذةرَيم  ي موشذكيلةيةكنان نييذة لةسذةر ئذةوة        

من وا دَينة بةغاا كة بةهيض شَيوةيةك لةسةر حسذابي كذورد طوشذار    : ئاخر جاريش ثَيرَي بوو لةطةَ  خةليل اد ثَيم طوت
بةآلم لةسةر حسابي , دي خؤيان با وةري بطرن وبةسةرضاو ثريؤزيان بَيئةوةي هة, شتَيك ئةواني تر وةري بطرن, نةكرَي

طذوتي باشذة ئةطذةر ئَيذوة و اذةرةب      , لةطةَ  باَليؤزي بةريتاني ط توطؤمذان لةسذةر دةرامذةتي سروشذ  دةكذرد     , كورد نابَي
 .نةوتي كوردستان بؤ سكوتلةناا: نةطةيشتنة ئةجنام خؤي كة سكوتلةنايية طوتي بَلَين

بذة  , دوو مانطة بة نامةو بذة تةلذةفؤن و وةفذا هذاتوون    , ضووني من دوو مانطة داوام لَي دةكةن كة بضنة بةغاابةنسبةت 
ضذونكة ئَينذة وةفذامان هةيذة و ليذنذةي دةسذتوورميان       , هةديقةت ئيشي من نةبووة بضذم داخيلذي ئذةو وردةكارييانذةببم    

, يةكي دي كة بة بَرياري ئَيوة بؤ ثشتيواني كردن لةوانثاشان ليذنة, هةموو مرؤظي تَيكؤشةرن و برادةري خؤمانن, هةية
بذذةآلم طةيشذذتوونة  , ئيشذذي ئةوانذذة و خذذةَلكي ثسذذثؤري دةويَ   , ديسذذان ئذذةوانيش هذذةمووي مرؤظذذي تَيكؤشذذةرو شذذارةزان    

, ضونكة خةتاي ثَيكنذةهاتين اليةنذةكاني ديذة بذا نةيكةنذة خذةتاي كذورد       , ئةودؤناغةي كة رةنطة ضوونةكة زةرووري بَي 
مةسذةلة  , لَيذرة نذةرمم لذة بةغذااش نذةرمم     , كة ئةطةر مذن ضذوومة بةغذاا نذةرم دةمب    , ضوونةكة بةوماناية نةيةت بةس

مذذن لذذة بةغذذااش ئذذةو بةرطرييذذة دةكذذةم ولَيذذرةش ئذذةو  , بذذةآلم ئةمذذة واديعَيكذذة و مذذافَيكي سروشذذ  ئَينةيذذة, ئذذةوة نييذذة
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بذاوةَر بكذةن ئذةوةي ئَينذةداواي دةكذةين هذةروةكو       , تذةوة بذةآلم مذن نذازامن بذؤ وا بذة تونذاي لَيذك باريَ       , بةرطريية دةكذةم 
بةنسذبةت خذةَلكي دي مومكينذة    , ثَيشرتيش دسةم كرد بةنسبةتي ئَينة هةرضي داواي بكةين كةمرتة لةوةي مذايف ئَينةيذة  

, وونةتةوةلةهةناَيك كارمةناي بذاَليؤزي ئذةمالو ئذةو الم بيسذت    , دة جار بَلَي وةَلآل سةد ي بةرةكاني كورد بةرزكراوةتةوة
كة كورد وةكو فةرش رؤشة دَيذن شذ  زؤر دةبذة و طذةورة بذاس دةكذةن و ثاشذان        , دسةي تؤزَيك بَي ئةدةبيشيان كردبوو

يذاني رةوشذي كوردسذتان بذة خذوَيين      , ئَينذة خوَيننذان داوة  , بةهةديقةت ئةمة بؤضذوونَيكي هةَلةيذة  , لَيي ثاشطةز دةبنةوة
بَيطومذان سوثاسذيان دةكذةين بذؤ رووخذاني ر َينذي       , َيري بذة ئَينذة نذةكردووة   كةس خ, كوَرو كضي كوردستان دروس  بووة

ئَينذة وةكذو كذورد    , بةآلم ثَيش ر َيني بةاس برووخَي لة كاتَيكاا كة هةموو دنيذا ثشذ  ر َينذي بةاسذي دةطذرت     , بةاس
بذةآلم ديسذان   , ة تَيكضذوو دنيذا طذؤَراو هاوسذةنطي دنيذا لةناوضذةك     , راستة شةَري كوَي  بذوو , شةَري ر َيني بةاسنان دةكرد

ئةطةر رَيكوثَيكي طةلي كوردستان نةبوواية و هؤشياري خةَلكي كوردستان نةبوواية وخوَين و فرمَيسكي طذةلي كوردسذتان   
لةبذةر  , ئةطةر ئةو واديعة دروس  نةبا وةخذَ  هاوثذةميانان دةهذاتن ئذةم وةزاذةيان بؤئَينذة دروسذ  نذةدةكرد        , نةبوواية

ئَينذة  , بةآلم ئَينة فةرشذ رؤش نذني  , مةسةلة ئةوة نيية ئاس  بةرزو ئاس  ن م نيية, امان كردووةئةوة ئةوةي ئَينة داو
ئةطةر كةسَيك وا بريبكاتةوة بةَراس  , تَيكؤشةرين و ثَيشنةرطةين وهةموو طياني خؤمان لةسةر مايف طةلي خؤمان داناوة

 .فانة دابنَيني نةوةكو بضني مامةَلة بكةينئَينة ئامادةين سةر لةسةر ئةو ما, زؤر بةهةَلة تَيطةيشتووة
لةسةر ئةوةي ماوة دياري بكرَي شةش ساَ  و ضذوار سذاَ  و   , بَيطومان مافَيكي سروش  ئَينةية, مةسةلةي مايف ضارةنووس

 ئَينذة , بذةآلم بةَراسذ  ئةطذةر لذة سذبةينَيوة ثَينذان بكذريَ       , مذن رَيذ م بذؤ راي ئذةو ليذنةيذة هةيذة      , هةش  سذاَ  و ئةمانذة  
بذةآلم لةطذةَ    , من ثَيم واية دياريكردني ماوة رةنطة زؤر لة جذَي خؤيذاا نذةبيَ   , ضاوةَرَيي ضوار ساَ  و هةش  ساَ  ناكةين

بةَراس  ئَينة بةرطري لة , جطة لةو مةسةالنةي كة ثةيوةناي بة ئَينة هةية وةكو كورد, ئةوةشاا ئةوة بؤئَيوة مةتروكة
ئةم شذتانة هذةموويان   , ئازادي طش  و تاك, مايف ئافرةتان, مايف مرؤظ, ي دميوكراتيمةسةلة, مايف طةلي اَيراديش دةكةين

لذةكاتي دذانووني   , بةرطري لة ئازادي ئذايني و مةزهذةب دةكذةين   , ئينجا بةرطري لة مايف توركنان و كلاو ئاشووري دةكةين
حمنذود و دذازي   . سذةالحةدين و كذاك د  , وممن بو, جةنابي مام جةال  بوو, بةَرَيوةبردني دةوَلةت ئَينة ثَينج كةس بووين

تذةنها ئَينذة   , وةخَ  طةيشتة سةر ئةو بَرطةيةي كةثةيوةنذاي بذة مذايف توركنذان و كلذاان و ئاشذوورييةوة هةيذة       , دارا بوو
بذةآلم ئةطذةر ئَينذةي كذورد نذةباين      , نذازامن ضذةنايان بذة دَلذة    , ئَينة شةَرمان كرد تا ئةو بَرطةية ضةسذثا , بةرطرميان كرد

يذاني برايذاني ئَينذة ي توركنذان ي كلذاو ئاشذوور لةطذةَ         , ئةم هةديقةتة راستة, سَلةن كةسيش بة خةياَليان دانةدةهاتئة
واتذة هةرضذي بذؤ    , من ثَيشم واية بةشي هةرة زؤريذان ئذةو راسذتييةيان ال روون بؤتذةوة    , كورد بن زياتر مافيان ثارَي راوة
 .كورد دةبَي  بؤ ئةوانيش دةبَي 

هةرضذييةكي بذيَب ئَينذة لذة     , هةرضذييةكي بذيَب ئذاخريي هذةر دَيتذةوة ئَيذرة      , ا من دةمةوَي ئةوةتان اةرز بكةملة كؤتاييا
هذةتا  , بةغاا دوا بَرياري لَي نادةين لةبةر ئةوة من الطريي ئةوة دةكةم كة برادةران ئةو ماوةيذة لذة نينضذة ئين ارَيذك بذن     

, نَي يك بذن , هةر يةكَيك بضَي بؤ وآلتَيكي دوور و دوورة دةس  بن بةآلم ثشوودانةكة ئةوة نةبَي, ئةطةر دةواميش نةكةن
ناضار بني برادةرَيك بنَيرينذةوة يذا بذة تةلذةفؤن     , سةاات ئَينة ثَيويستينان بةراي ئَيوة هةبَي 02ضونكة رةنطة لة ماوي 

 .اوَيذة دةبَي ياني بةردةوام ثَيويستينان بةم ر, رؤ انة لةطةَ  كاك اانان سةرؤكي ثةرلةمان دسة بكةين
بذةآلم  , ئَينة ناضار نيني بضني هيض مسذاوةمةيةك بكذةين  , لةكؤتايياا دةمةوَي اةرزتان بكةم كة هةَلوَيس  ئَينة بةهَي ة

يذذاني نذذةك بذذة شذذَيوةيةكي دوور لذذة واديذذع و  , لةهذذةمان كاتيشذذاا دةبذذَي بذذة مادوَليذذةوة بذذةرطري لذذة دؤزي خؤمذذان بكذذةين 
هذذةروةها ئَينذذة داواي شذذتَيكي  , ضذذونكة دؤزَيكذذي رةوامذذان هةيذذة , َيسذذتَيكي بذذةهَي مان هةيذذةبذذةآلم ئَينذذة هةَلو, هةَلوَيسذذ 

لةبذةر ئذةوة بذةرطر ي    , ئةوةي داوامان كذردووة داوايذةكي رةوايذة   , داواي شتَيكي ناَرةوامان نةكردووة, ناهةدنان نةكردووة
ثةرلذةمانتاراني ليسذ  هاوثذةمياني كوردسذتان      لةكؤتايياا بة دةرفةتي دةزامن داوا لذة , كردن لة مةسةلةيةكي رةوا خؤشة

بؤيذة لَيذرةوة مذن ئذةو     , بةداخذةوة زؤريذان وةكذو ثَيويسذ  بذة ئذةركي خؤيذان هةَلناسذة و لذة بةغذاا دةوام ناكذةن           , بكذةم 
ةيذة  داوايان لَي دةكةم ئةو ماو, ئةمة بؤ ئَينة وةكو كورد و كوردستان كاتَيكي ضارةنووسسازة, بانطةوازةيان ئاراستة دةكةم

ئذةوةي غائيذب بَيذ  بةراسذ  جذةوابطؤي ميللذةتي       , ضذونكة زؤر شذ  دةطذؤَريَ   , هةموويان لة بةغاا دةوامي خؤيان بكةن
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. لةبةر ئةوة داوايذان لَياةكذةم ئةوماوةيذة هذةموويان لذةوَي ئامذادةبن      , كوردستان بَي  و تةحةمولي مةسةوليةتيش دةكات
 . ضوو بَي تكاتان لَي دةكةم بة بريم بَيننةوةلةكؤتايياا سوثاستان دةكةم ئةطةر شتَيكم لةبري

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كذة بةراسذ  ثذَيم وايذة     , زؤر سوثاسي جةنابي كاك مسعود سةرؤكي هةرَيني كوردستان دةكةين بؤ ئةو شةرحةي كذة داي 

بذةهيض شذَيوةيةك   , تةمَيذوويذةكان الي مةبةسذ  , خؤشي بةهةمان شَيوة وةكو ئةوانةي كة دسةيان كرد مةسةلة طرنطةكان
بؤيذة مذن ئةطذةر ئيجذازة بذاةن كؤتذايي       , دبووَ  ناكات لةوة كةمرت لة دةستووري هةميشةيي بذؤ طذةلي كوردسذتان دابنذريَ    

شتَيك دةخةمة دةنطةوة وةكو مشرواي بَريارَيك كة ئَينذة ثشذتطريي ئذةوة    , نةك دسةي تاكة كةسَيك, دسةكانتان بةطش 
دسذذتان بةسذذةرؤكايةتي سذذةرؤكي هذذةرَيم سذذةرداني بةغذذاا بكذذاتن لةطذذةَ  ئذذةو وةفذذاة      دةكذذةين كذذة وةفذذاَيكي بذذاآلي كور  

بذذؤ ئذذةوةي ط توطذذؤ لةطذةَ  اليةنذذة ثةيوةنايذذاارةكان بكذذةن ي  , ثةرلةمانيذةي كذذة ثَيشذذرت لذةوَي بذذوون بذذة هذذةمان ثَيكهاتذة   
بذؤ  , ةكذو ئذةمريكا و بذةريتانيا   ي لةطذةَ  دةوَلذةتاني تذر و   , ي اليةنة سياسيةكان, ئةنااماني ليذنةي نووسينةوةي دةستوور

ئةوةي نووسيين دةسذتووري هةميشذةيي بذؤ اَيذرا  بةشذَيوةيةك بَيذ  كذة طذةلي كوردسذتان و هذةموو ثَيكهاتذةكاني تذري             
و جةخ  لةسذةر داواكذاني طذةلي كوردسذتان بكذات كةكذةمرتي ئاسذ  ئذةو داواكارييانذةي لذة ياسذاي            , اَيرا  ثَيي رازي بن

, لةطةَ  ئةو خاَلة طرنطانةي كة لَيذرةدا باسذكرا لذة مذةوزوواي ثَيشذنةرطةية     , ةتي اَيراداا هاتووةبةَرَيوةبردني كاتي دةوَل
بةآلم هةناَي مةسائيل هةية ثَيويس  بذة  , ئةمانة هةمووشي لة ياساي كاتياا هاتووة, مايف  نة, مايف دميوكراتيية, سنوورة

ةكذةش صذةآلحيةتيان هةيذة بذةناوي طذةلي كوردسذتان بذة        جذةنابي وةفا , تةفصيالت دةكات يان تذازة نةهاتوونذة ثَيشذةوة   
بةآلم داواشي لَي دةكةين كؤتذايي نووسذيين ئذةو دةسذتوورة لَيذرةدا ثاشذي طةَرانذةوةي جذةنابي يذاخود          , تةئكيا دسة بكةن

وسذا  ئة, ئةمةش بؤ ئةوةي ثشتطريي هةموو طةلي كوردستاني لةطةَ  بَيذ  , دةينَيريتةوة كة بَرياري كؤتايي لةسةر بارَي 
خبرَيتة جةمعيةي وةتةني اَيرادي و خبرَيتة مونادةشة لةناو خةَلكاا و زياتر داوا لة خةَلك بكةن دةنطي بؤ باا كة ئَينة 

ئةطةر دةستوورَيك بَي  مايف حةدي ئذةدناي كذوردي تَيذاا    , و بة ثَيضةوانةوة وةكو جةنابيشي ئاما ةي ثَيكرد, رازي بووين
اني خةَلكي كوردستان دبووَلي ناكذةين و هذةم داوا لذة خذةَلكي كوردسذتان دةكذةم دةنطذي بذؤ         هةم ئَينة وةكو نوَينةر, نةبَي
بؤيذة هذةم ضذووني وةفاةكذة و هذةم دةسذةآلتي وةفاةكذة بذة         , هةر بة ثَيي ئةو ياسذا كاتييذةي كذة ئامذا ةم ثَيكذرد     , نةدةن

كة بامسذان كذرد ئذةوةي رازييذة دةسذ       سةرؤكايةتي سةرؤكي هةرَيم لةطةَ  وةفاَيكي ثةرلةماني كة ضووة و بةو شَيوةي 
خذاَلي دووةم  , بة تَيكَراي دةنذط وةرطذريا زؤر سذوثاس بذؤ ئَيذوة     , بَلنا بكات و داواي سةركةوتنيان بؤ دةخوازين ئينشائةَلآل

 .فةرموو كاك مسعود, كة لةبةرنامةكةماناا هةية
 :سةرؤكي هةرَيم/بةَرَي  مسعود بارزاني

دَلنياش بن هذيض  , داواي سةركةوتنتان بؤ دةكةم, دةكةم بة تايبةتي سةرؤكي ثةرلةمانزؤر سوثاسي ئةو خوشك وبرايانة 
 .سوثاستان دةكةين, شتَيك بةبَي ئَيوة بَرياري لَي نادةين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 ح بذذي 36خؤتذذان دةزانذذن كذذة ثذذرؤ ةي دةسذذتوورَيك لةاليذذةن   , ضذذونكة تذذةنيا دةنطاانَيكذذة , خذذاَلي دووةم وةخذذ  نذذاويَ 

لةثةرلذذةمانيش , ثةسذذنا كرابذذوو و درا بذذة ثةرلذذةمان وةكذذو دةسذذتووري هذذةرَيم       2112كوردسذذتاني لذذة كؤتذذايي سذذاَلي    
ضذونكة طؤَرانكذاري زؤري بةسذةرداهات و شذةَري     , بذةآلم وةكذو ياسذا دةرنةضذوو    , مونادةشةي لةسةر كرا و دةنطيشي بؤ درا

ئذذةو ثرؤ ةيذذة وةكذذو خذذؤي , طؤَرانكذذاري بةسذذةرداهاتووة ئينجذذا ثذذاش ويذذش مةالومذذة ي, بةسذذةرداهات و ر َيذذم رووخَينذذرا
ضونكة دةنطذي بذؤ   , يةكةم ناتوانني مونادةشةي بكةين, ناتوانني ئَيستاكة نة مونادةشةي بكةين نة وةكو خؤي دةريبَينني

رَيتذذةوة و دووةم نذاتوانني دةريبَيذنني ضذونكة طؤَرانكارييذذةكي زؤر روويذااوة كذة ثَيويسذتة ئيعذذادةي نذةزةري لذَي بك        , دراوة
بؤ منوونة بةشَيك لةو ثذرؤ ةي دةسذتوورة ياسذاي سذةرؤكايةتي     , هةناَيك فةدةرة تةاايل بكرَي و هةناَي فةدةرة البضَي

زؤر رووداو , هةرَينة كة ئَينة بة تةاايالتَيكي زؤرةوة وةكو ياسذا تةشريعيشذنان كذردو دةريشضذوو و ئيصااريشذنان كذرد      
بذةآلم لذةو   , زؤر مةسائيلي تر هاتؤتة ثَيشذةوة , كؤمةآليةتي طؤَراوة, ئابووري طؤَراوة ئينجا وةزيري, هاتووة ر َيم رووخاوة

ئَيسذتا داواتذان لذَي دةكذةم لةبذةر رؤشذنايي ئذةو دسذانةي         , لةح ةية دةسذ  ثذَي دةكذةم كذة دةنطذي بذؤ درا ئذةو دةسذتوورة        
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دةوَلةمةنذا كردنذي ئذةو    ,  ةيذة كةاةرزتامن كذرد كذة دةنذط بذاةن بذؤ كردنذةوةي ط توطذؤي جذارَيكي تذر لةسذةر ئذةو ثرؤ           
ثرؤ انةي كة بؤ ئَينة هاتووة لة اليةن دكتؤر نوري تاَلةبانييةوة و لةاليةن ئةو ثةجناو نؤ كةسذة كذة داوايذةكيان تةدذايم     

ئةوةش بةرةضاو كردني ي ئةو مذةداالت و نووسذني و كتَيبانذةي كذة هذةموو      , كردووة كة ليذنةيةك دابنَين بةدوايياابضن
لةبذةر ئذةوة ئةطذةر    , بذةآلم ثَيشذةكي دةبذَي دةنذط بذاةين كذة ئذةو مونادةشذةية بكرَيتذةوة         , ادةي لذَي بكذةين  دةبَي ئيسذتي  

زؤر , بذة تَيكذَراي دةنذط وةرطذريا    , موافيقن ي كؤسثَيكي لةثَيشاا نيية دةنطي بؤ باةن بؤ ئذةوةي كذاري ئاسذايي بذؤ بكذةين     
ئينشذذائةَلآل ئةطذذةر ثَيويسذذ  كذذرد دةاوةتتذذان   , ةمكؤتذذايي بذذة كؤبوونةوةكذذةمان دَيذذنني زؤر سوثاسذذتان دةكذذ   …سذذوثاس

 .…دةكةينةوة جارَيكي تر
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م              (      كنا  كركوكي.د)دادر اباا  حمنا      ادا ابااللة             فرس           
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     ي    جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتناني يشتنانيي       سكرتَيري ئةجنومةني ن

  اَيرا  –كوردستاني                        اَيرا      -كوردستاني    َيرا                          ا –كوردستاني          
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 ي نائاسايي(0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 04/8/0225ضوارشةممة رَيكةوتي 
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 ي نائاسايي(2)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
 24/8/2115ضوارشةممة رَيكةوتي 

ئةجنومذذةني نيشذذتنانيي كوردسذذتاني     24/8/2115ي ثذذَيش نيذذوةَرؤ رؤ ي ضوارشذذةممة رَيكذذةوتي   (00,45)كاتذذذمَير 
بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دذادر ابذاا  جَيطذري    , ن رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن واَيرا  بة سةرؤكايةتي بةَرَي  اانا

سذاَلي  , ي نائاسايي خولي دووةمي هةَلبذذارن (2)دانيشتين  مارة, بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن, سةرؤك و
 .ي خؤي بةس (2115)

 :بةرنامةي كار
ي  0992كي ماددة شةش لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة يذةكي هذةموار كذراوي سذاَلي     ثش  بةو دةسةآلتةي بة ثَيي بَرطة ية

و بةثَيي بَرطة يةكي مذاددة بيسذ  ثةيَرةوةكذة لةسذةر داواي بذةَرَي  سذةرؤكي       , ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
ي (00,45)دانيشذتنةكة لذة كذاتي    بَريذار درا بةرنامذةي كذاري    , ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان بؤ دانيشتنَيكي نائاسايي

 .بةم شَيوةيةي خوارةوة بَي , دا ساز بارَي  24/8/2115ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي ضوار شةممة رَيكةوتي 
كة لةاليةن ليذنةي دةستوورييةوة داَرَيذراوة و ثَيشذكةش  , تاووتوَي كردني ثرؤ ةي دةستووري هةميشةيي اَيرا : يةكةم

 .كراوةبة كؤمةَلةي نيشتنانيي اَيرا  
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةرنامذةي كذار بذة    . بةناوي طةلي كوردسذتان ئذةم كؤبوونذةوة نذا ئاسذايي يذة دةكذةين       , بةناوي خواي بةخشناةو ميهرةبان
ي ئةجنومذذةني  0992هذذةمواركراوي سذذاَلي  ( 0)لذذة ثذذةيَرةوي نذذاوخؤي  مذذارة   ( 6)مذذاددة ( 0)ثشذذ  بةسذذة بذذة بَرطذذة   

ي ثذةيَرةوي نذاوخؤ و لةسذةر داواي بذةَرَي  سذةرؤكي      ( 21)ي مذاددة  ( 0)را  و بة ثَيي بَرطة اَي –نيشتنانيي كوردستان 
بَريذاردرا بةرنامذةي كذاري دانيشذتين     , ي نائاسذايي ( 2)اَيذرا  بذؤ دانيشذتين  مذارة      –ئةجنومةني نيشتنانيي كوردسذتاني  

ي ثَيشذنيوةٍرؤ بذةم شذَيوةي خذوارةوة     يذان ةو ضذل و ثَيذنج دةدذة    (  00,45)كاتذذمَيري  , 24/8/2115رؤ ي ضوارشةممة 
 .بَي 

كذذة لةاليذذةن ليذنذذةي دةسذذتوورييةوة داٍرَيذذذراوةو ثَيشذذكةش بذذة  , تذذاوتوَي كردنذذي ثذذرؤ ةي دةسذذتووري هةميشذذةيي اَيذذرا 
 .كؤمةَلةي نيشتنانيي اَيرا  كراوة

ةكؤبوونذةوة هذةبوو لذة بذةيين     لةبةرئةوةي كة فراكسذيؤنةكان ثَيويسذتيان ب  , سةرةتا داواي لَيبوردن دةكةم كة دواكةوتني 
جذاري  , لةبةر ئةوةي سكرتَيري ثةرلةمان لَيرة نيية, ثَيش ئةوةي دةس  بة كؤبوونةوةكة بكةين. خؤيان دا باسي لَيبكةن

, بذةآلم لةبذةر ئذةوةي كذاك فرسذ  دةوامذي كذرد لذة كؤبوونةوةيذةك دا         , ثَيشرتيش كاك شَيروان بةوةكالةت ئيشةكةي كذرد 
مذن ثَيشذنيار دةكذةم لةبذةر رؤشذنايي      , دةنطي بؤ باةن كة بَي  بةئيش و كذاري سذكرتَير هةَلبسذتَي    جارَيكي تر ثَيويستة 

كذذة بَيذذ  دابنيشذذَي  وةكذذو سذذكرتَيري , هذذةمان شذذةرحةكةي كذذة كذذردم جذذاري ثَيشذذوو كذذة متنانذذة بذذة كذذاك شذذَيروان بذذاةن 
 .  ثَي بكةينبؤئةوةي ئيشةكامنان دةس, ئةطةر موافقن دةنطي بؤ باةن, ثةرلةمان بة وةكالةت

 : اوني كنا  سعيا ب ازبةَرَي  
لذة ثذذةيَروةي نذاوخؤي ئةجنومذةني نيشذذتنانيي كوردسذتاني اَيذرا  دةبوايذذة دوو رؤ        21بذةثَيي برطذةي يذذةك لذةماددةي    

 .ثَيشرت ئَينة تةبليغ بكراباين بؤ بةرنامةي كار 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 

بذةآلم لةبذةر   , راسذتة دةبوايذة دوو رؤ  ثَيشذرت بَيذ     , و ش  كتوثَر هةميشذة  بارودؤخةكة نائاسايية و حاجةت و ثَيويس 
دةمانذةوَي سذبةييَن   , ئةوةي ئةو سَي َرؤ ةمان لة ثَيش بوو دوَييَن رؤيش  ئةطةر دوامان خستباية بؤ سبةييَن دوا دةكةوت

ي لَي كردين لة ثةرلذةمان دا بَريذار   كة داوا, جةنابي كاك مسعود, وةآلمي ثةرلةمامنان الي سةرؤكي شاناي كوردستان بَي 
ئةطذةر نذا دةزامن دةبوايذة دوو رؤ  لذة     , بؤية بةثةلة بوو ئيشذةكة , لةسةر ئةو ثرؤ ةية باةن كة ئةوان ثةسنايان كردووة

ديارة هةم يةكذةم  , ئةم كؤبونةوة نائاسايية دووةم كؤبونةوةي نائاسي ثةرلةمانة لة ثشووي خؤي دا. سوثاس, ثَيشرت بواية
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بؤيذة لذةكاتي ثشذووداني ثةرلذةمان دا هذةردوو كؤبوونذةوةمان       , نةوةو هةم ئةم كؤبونةوةية طرنطييذةكي زؤري هةيذة  كؤبو
جةنابي سةرؤكي هذةرَيم لةطذةَ  شذاناَيك بضذَي      , كؤبونةوةي يةكةممان بؤ ئةوة بوو كة ثةرلةمان بريارباات,  ئةجنام دا
لةبذةر  , ثَيشذنيارةكامنان لَيذرة تذاوتوَي كذردو    , اَيرادذي دائذيم و   بؤ ئذةوةي بةشذااري بكذات لذة دانذاني دةسذتوري      , بؤ بةغاا

ئةم كؤبوونةوةيةمشان بؤ ئةجنامي ئةم سةردانةية كذة طةيشذتة ئذةوةي كذة دةسذتوري      , رؤشنايي ئةو بريارة سةفةري كرد
شذاارييان تَيذاا   وشذاناةكةش بة , اَيرا  بة تةوافق برياري لةسةر بارَي  لة اليةن ئةو كةسانةي كة ئةناامن لة ليذنةكذة 

دةوريان هذةبوو  , ئةناامي ثةرلةمانيش ئةناام بوون لةو وةفاةو دةورو ضاالكي باشيان هةبوو( 01)جطة لةوةي كة , كرد
تةسذليم بذة كؤمةَلذةي نيشذتنانيي     , لة منادشة كردن و لةسةرخستين ئةم ثرؤ ةيذة لةبذةر ئذةوة كذة ثرؤ ةكذة تذةواو بذوو       

ؤ ئذذةوةي ئةطذذةر بَيتذذو لذذةو سذذَي رؤ ةدا هةنذذاَي اليذذةن هةيذذة كذذة تةحذذةفوزيان       سذذَي رؤ ي بذذؤ دانذذراوة بذذ  , اَيذذرا  كذذرا 
با سةرحيي ايبارةش بَلَيني كة هةناَي اليةن لة اذةرةبي سذونة تةحذةفوزيان لةسذةر هةنذاَي خذاَ        , لةسةرخاَلةكان هةية

رَيذ  بذؤ كؤمةَلذةي نيشذتناني     بؤية دةبواية لةوةخ  خؤي تقذايم بك , نة دةكرا دواخبرَي , هةية دوو خاَلة يان سَي خاَلة
, اَيرا  و ئةو سَي رؤ ةش دابنريَََ  بةردةوام ئةو ط توطؤية بؤ ئةوةي وابكةين كة ئةوانيش ثشتطريي لةو ثرؤ ةية بكةن

ئةوة هةموو كةسذَيكنان دةزانذني تذةوافق يذةاين اليةنذةكان هذةموويان بةشذااري تَيذاا         , بةآلم تةوافق ماناي ئيجناع نيية
ئذذةوةي كذذة تةماشذذا دةكذذةين و تَيذذي دةطذذةين  , تانذذة زؤربذذةي ئةنذذااماني كؤمةلًَذذةي نيشذذتنانيي اَيذذرا  خذذؤش بةخ, بكذذةن

جطة لةو وةفاةي كة لَيذرةوة ضذوون ئةنذااماني ليذنذةي هةميشذةيي كذة       , شاناي كورديش, ثشتطريي لةو ثرؤ ةية دةكةن
ئذذةمانيش بةهذذةمان شذذَيوة , بياايةتذذةوةلذذةوَي بذذوون لذذة ئةنذذااماني ليسذذ  تذذةحال ي كوردسذذتاني بةشذذاارييان دةكذذرد لذذة 

ئذذةوةي كذذة كذذراوة لذذةو , جطذذة لةبةشذذااري كردنذذي سذذةرؤكي كؤمذذار بذذؤ سةرثةرشذذ  كؤبوونذذةوةكان , بةشذذارييان كذذردووة
بذةآلم ئةطذةر تَيطةيشذتننان بذة شذَيوةيةكي      , ثرؤ ةيةدا ناتوامن بَلذَيم وةَلذآل هذةموو ويسذتةكاني طذةلي كوردسذتاني تَياايذة       

واتة بؤ ئةوةي كة ئَينذة لةوةيذة كذة ئذةم ثرؤ ةيذةمان بذة ئذةجنام داوة بذة رةضذاو كردنذي           , ايانة بَي مةاقوو  و مةوزو
ح بذة سياسذيةكاني   , كلذا و ئاشذورة  , توركنانة, اةرةبي سونة ية, اةرةبي شيعة ية, ويستةكاني ثَيكهاتةكاني تري اَيرا 

لذذة كؤتاييذذاا كذذة سذذةركةوتووة و زؤربذذةي زؤري  ئذذةوةي كذذة كذذراوة بذذةرةئي مذذن ئَيسذذتاش رةئذذي بذذؤ ئَيوةيذذة   , جيذذا جيذذان
ديذارة  , ويستةكاني طةلي كورستاني تَياا ئةجنام دراوة وبة رووني بوونةتذة ضذةنا خاَلَيذك و خراونةتذة نذاو ئذةم ثرؤ ةيذة       

مذايف تاكذة مذايف    , كذة هذيض خيالفَيكذي لةسذةر نييذة     , بةشَيكي زؤري مذةبادئي اامذة  , الثةَرة 39ئةم ثرؤ ةية بري  ية لة 
باسكردنة لة دةسةآلتي ياسذادانان ودةسذةآلتي جذَي بذةجَي كذردن ودةسذةآلتي       , ضؤنيةتي دابةش كردني دةسةآلتة, ؤمةَلةك

باسكردنة لة ثةيوةناي حكومةتي هةرَيم و حكومةتي ئيتيحادي باسكردنة لة ضؤنيةتي دابةش كردني سذةروةت و  , دةزا
كذةمن ثذَيم   , بة شَيوةيةك هذاتووة كذة دةكةوينذة مونافةسذة    , بووساماني سنوري كوردستان كة داواكاريةكي طةورةي ئَينة 

, بةآلم سذةركةوتنَيكة لةمذة كذةمرت دبذوَ  نذةبوو     , ناتوامن بَلَيم هةموو داخوازيةكاني طةلي كوردستانة, واية سةركةوتنَيكة
نذةمان  , ةكذة كذةم بذوو   جذارَي داواي لَيبذوردن دةكذةم كذة وةخت    , من دوو ثَيشنيار لةثَيشذ  دا هةيذة  , لةوةش زياتر نةدةكرا

تةرجومذة كردنيشذي وةختَيكذي زؤري    , ثَينذان طةيشذتووة   00دوَيذيَن شذةو سذةاات    , تواني تةرجومةي بكذةين بذؤ كذوردي   
بؤئذةوةي  , بةآلم ئةو خاآلنةي كة ثَيويسذ  بَيذ  بذةكورديش دةخيوَينينذةوة    , لةبةرئةوة ثرؤ ةكة بة اةرةبي ية, دةويس 

دةنااةتي تذةواوم  , دوايي بةكورديش بآلو دةبَيتةوة لة رؤ نامةو لة هةموو شوَينةكانئَيوةش و خةَلكةكةش لَيي تَيبطةن 
, ضذةنا سذاَلة دوربانيذةكي زؤري داوة   , مبادئة طرنطةكان كة طةلةكةمان خةباتي بذؤ كذردووة  , كة مةسةلة طةورةكان, هةية

دةسذ  كةوتذةش لذة نةتيجذةي خذةباتي       ئةم, ئةمَرؤ بؤتة ماددة بةنووسني لة دةستوري هةميشةيي اَيراداا تؤمار كراوة
لةبةر ئةوة طةلةكةمان دَلنيا بَي  لةوةي كة بؤ يةكةم جارة لذة مَيذذووي خذؤي بذةم شذَيوةية لذة       , دلَيري طةلي كوردستانة

روون بكرَيتذةوة وة طرنتييةكذةش   , دةستوورَيكي هةميشةيي لة ووآلتَيكي تازة كة دةمانةوَي ثَيكذي بَيذنني ديذاري بكذرَية    
نةسياسذةتي  , توورةية خؤي كة ئةطةر بَيتو جَي بةجَي بكرَي  جارَيكي تذر نةهةرةشذةي شذةَري لةسذةر دةكرَيذ      ئةو دةس

ديذارة ويسذتَيكي تريشذنان هذةبوو كذة      , نذة ر َينذي دكتذاتؤريش لذة بةغذاا دروسذ  دةبذيَ       , رةطةز ثةرسذ  د ي بذةكاردَي   
ةموو دنيذا بذاوةري ثَييذةتي وخؤمشذان باوةرمذان      ئذةو مافذة مذافَيكي سروشذتية هذ     , ئةويش مايف ضذارةي خذؤ نووسذني بذوو    

ثةرلةماني كوردستان بَرياري دا ئةو مافذة لذةم مةرحةلةيذةدا طذةلي      0992لةبةر رؤشنايي ئةم مافةش لة ساَلي , ثَييةتي
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  ثةيوةناييةكاني بةشَيوةيةكي سيستةمي فياراَلي بَيذ , كورد بةوة تَياةطاتن كة فياراَلي هةبَي  لةطةَ  حكومةتي بةغاا
ئةو مافة تا ئةمَرؤش , لةبةر رؤشنايي مَيذوويي و جوطرافينان دياري بكرَي , مافةكانيشي لةسنووري هةرَيني كوردستان

ئةم تَيطةيشتنةمشان تا ئةمَرؤش هةر بةردةوامة بةدةليلي ئةوةي شيعاري مةركةزي ئَينة فياراَليةتة بؤ , هةر بةردةوامة
تةئكيايشنان لةوة دةكردةوة كة طةلي كوردستان وةكو هةموو طةلةكاني تر مذايف   بةآلم, هةموو اَيرا  و بؤ كوردستانيش

ئَيستاش كة ئذةم دةسذتورة بذةم شذَيوةية هذاتووة بذةماناي ئذةوة نييذة ئَينذة تةخذةالمان كذردووة            , ضارةنووسي خؤي هةية
ةيذة دَيينذة بذاس كردنذي     رةضاوكردني تةوافودة طةيشذتنة بذة ئذةجنام لةبذةر رؤشذنايي زؤر حذةدائق ه      , لةمايف ضارةنووس

فيذاراَلي  , دووةمنيش خاَلَيك هةية ئاما ةي ثَيكراوة ئةويش ئةوةيذة دةَلذَية مانذاي وايذة اَيذرا  بةشذَيوةيةكي يذةكطرتوو       
واتذذة ئةطذذةر اليذذةنَيك ئيلتي امذذي ثذذَي نذذةكرد ئذذةم , دميذذوكرات بةنذذاة بذذةوةي هذذةموومان ئيلتيذذ ام بذذةو دةسذذتوورة بكذذةين

اذةرةبي  ,  بةشةكاني تري اَيرادذة , واتة كوردستانة, بؤية ئةطةر ئةوانةي ثابةنان بةو دةستوورة ,دةستوورة باتَل دةبَي 
لة وةختَيكاا ئيلتي اميان , ئةوة اَيرا  دةثارَي َي , ئيلتي ام كردنيان بةو دةستوورة, توركنانة, اةرةبي شيعةية, سونةية

ئذذةو وةختذذة , ئَينذذة ثابةنذذا نذذابني بذذةو دةسذذتوورة , ةنذذةكرد يذذان خوانةخواسذذتة لذذة بةغذذاادا ديكتاتؤريذذةت دروسذذ  بذذؤو  
لةبةرئذةوةي  , ئذاوا دةبذَي تَيبطذةين لذة دةسذتوور     , ثةرلةماني كوردسذتان دةتذوانَي منادةشذةي بكذات و بريذاري خذؤي بذاات       

وةختذذيش كةمذذة نذذاتوانني خذذاَ  بذذةخاَ  ديراسذذةي بكذذةين ئةطذذةر ثَيويسذذتيش نذذةكاتن بؤيذذة يذذةك دوو ثَيشذذنيار دةخةمذذة  
ئَيوة رةئيتان ضي ية لةسذةري  , ان يان ئةو خاآلنةي كة ثَيويستة منادشةي لةسةر بكةين ب انني لَيرة ضي هاتووةبةردةمت

ئنجا ئذةو ضذةنا خاَلذةي    , ياخود ئةطةر بَلَيني هةمووي دةخوَينينةوة, كة ثةيوةناييان بةليس  طةلي كوردستانةوة هةية
جا ئةطةر ئةوةي كة دةَلَي هةمووي خبوَينرَيتذةوة ثَيتذان وا بذاش    . نكة ثةيوةناييان بةو شتانةي كة ومت هةية باس بكةي

ئذةويش ئةوةيذة كذة بةتذةنيا باسذي ئذةو       , بَي  رةئيةكة دةخةمذة دةنطذاان و رةئيةكذةي تذريش دواتذر دةخةمذة دةنطذاان       
وردسذتانةوة  ئيختاليف لةسةرة بؤضووني جياوازي لةسةرة و ثةيوةنذاييان بذة طذةلي ك   , خاآلنة بكةين كة منادشةي لةسةرة

باشذة كةواتذة هذةمووتان رةئيتذان وايذة كذة ثَيويسذ         , ئةوةي دةَلَي كة هذةمووي خبوَينرَيتذةوة دةسذ  بذةرز بكذات      , هةية
لَيرة ثاش خوَينانذةوة كذة دوَيذيَن شذةو     , من ضةنا خاَلَيكم نووسيوة, كةس رةئي وانيية كة هةمووي خبوَينرَيتةوة, ناكات

مذن بذةش بذةحاَلي خذؤم     , نووسيوةتةوة كة طرنطن و تؤماريش كذراوة لذة دةسذتوورةكة و    ضةنا خاَلَيكم, خوَيناوومةتةوة
بةآلم لةطذةَ  ئةوةشذاا   , زؤر بةسةركةوتين دةزامن و بةو شَيوةية حةدي ئةدناي ويس  طةلي كوردستاني تَياا دابني كراوة

الي , بة بؤي باس بكرَي  و شي بكرَيتذةوة هةم خةَلكي كوردستان ثَيويس  بةوة هةبَي  تؤزَيك ئةو جان, رةنطة هةم ئَيوة
, سذذَييةميان سذذةروةتي نذذةوت و غذذازة, دووةميذذان كذذةركووك و ديذذاري كردنذذي سذذنوورة, يةكذذةميان فياراليةتذذة, روون بَيذذ 

ثَينجذةم  , ضوارةم كة ئةوة من خؤم حةز دةكةم شةرحي بكةم كة سةركةوتنَيكي زؤر طةورةية مةسةلةي زمذاني كوردييذة  
ئةو حةوت نودتةية ثَيم واية تؤزَي مةجا  باةين هذةر  , حةوتةم مايف ضارةنووسة, شةشةم ثَيشنةرطةية, بووني دةوَلةتة

ضذذونكة ئذذةو حذذةوت نودتةيذذةو ئةطذذةر , ثاشذذان رةئذذي لةسذذةر بذذاةين, نودتةيذذةي دة دةدةيذذةكي لةسذذةر منادشذذة بكذذةين و
باسذي دةسذةآلت   , ر هةمووي مبذادئي اذامن  نودتةي تريش هةبَي  ئي افةي بكةين دةيكةين ئةو حةوت نودتةية ئةواني ت

باسذي دةسذةآلتي حكومذةتي هذةرَيم و دةوَلذةت      , باسذي ياسذا دةكذات   , دةكات وةكو ومت باس مذةباديةو دميودراتيذةت دةكذات   
 كَي نودتةي تري هةية كاك نوري , دةكات

 : نوري مجيل تاَلةباني. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

را  ثَيك هاتووة لة دوو ئةجنومةن ئةجنومةني يةكذةميان ثَيذي دةَلذَين مةجليسذي نييذابي لةطذةَ        ثَيكهاتةي ثةرلةماني اَي
 .هةناَي تَيبيين تايبةتيم هةية سةبارةت بة ئةجنومةني دووةم, مةجليسي ئيتيحادي

 :حمنا تؤفيق صاحل طلعتبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةوةي جةناب  خوَيناييذةوة , اَيرا  لة حقوو  واجيباتيش يةاين موساواتسةرؤك يةكساني نَيوان نةتةوةكاني , بةَلَي
 .ئةو شتانةي تَياا نةبوو
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة ماددةكة ياخود , كة تةصةورم واية خةَلك حةز بكات دسةي لةسةر بكات ياخود تَيينةطةيشتوة, ئةو شتانةم خوَيناةوة
ئةطذةر باسذي   , بذةدَلي هذةموو اليةكنانانذة   , مبادئي اذامن , خياليف نيية مةسائيلي اامن بةآلم ئةوانةي, بؤضوونَيكي هةية

 .فةرموو مامؤستا, ئةوانةم نةنووسيية, بكةين ي خيالفنان نابَي 
 :بةَرَي  مال سعاالاين مال اباا  مولود

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .طؤَريين ناوي ثَيشنةرطةش ثَيم باشة ئةوةش باس بكرَي , وئةو كردنةوةي مةكاتب لة دةرةوةي واَلت لة واَلتةكة داية

 :بةَرَي  سةردارصباح بوزو هةركي
سببلطات  مشذذرتةكة بذذةيينسببلطات وة هةنذذاَي  السببلطات االياديببة و االختصاصببات احلسببرية الطائفيببةختذذتص  018و  02

 ضونكة هيضي نةهَيشتؤتةوة , ئةوةش ئةطةر ئي افة كرابا ئيتينادي و اقليم
  َي  سةرؤكي ئةجنومةنبةَر

 فةرموو سؤزان خان , زؤر سوثاس
 :بةَرَي  سؤزان نوري شهاب
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لذةمودةي سذةااتَيك ثذَيش كؤبوونةوةكذة     , مةاقو  نيية دةستورَيك ثةيوةناي هذةبَي  بذة سذةر  يذاني ميللةتةكةمانذةوة     
مذذن بذذَروام وايذذة ئةطذذةر ئذذةم , َيبذذيين مذذان لةسذذةري هذذةبَيوةريبطذذرين و فرياكذذةوين بيخوَينينذذةوةو خاَلذذةكان سذذةرنج و ت

دانيشتنة دوابكةوَي بؤ سةاات ضواري ئَيوارة لةو فرسةتةدا ئَينة بتوانني جوان بيخوَينينذةوةو بذ انني تَيبذيين يذةكامنان     
 .ضي ية باشرت نيية؟ زؤر سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فوئاد. زؤر سوثاس فةرموو كاك د

 : ادا حمنافؤاد . د بةَرَي 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةسذةر مذاددةي سذَي كذة باسذي      , من هةناَي تَيبيذنم هةيذة لةسذةر مذاددةي دوو كذة باسذي ئيسذالم و دميودراتيذةت دةكذات         
باسذي دةسذةآلتي ئين اكردنذي ثذةميان نامذة نذةكراوة بذة هذيض         , لةسةر هةناَي دةسةآلتي ئةداليم, ثَيكهاتةي اَيرا  دةكات

, لة دةسةآلتي ئيقلينة كة كاتي خؤي ئَينة باسي ئةوةمان كرد كة سةرؤكي هذةرَيم ئذةو دةسذةآلتةي هذةبيَ    , ك ئةمةجؤرَي
 .  سوثاس

 : اسعا بةَرَي  خةمان زرار
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئذةويش لةسذةر   , ئةطةر مةجانان هةبَي نودتةيةكي تر ئي افة بكرَي لةطةَ  ئذةم خاآلنذةي كذة جذةناب  ئامذا ةي ثذَي كذرد       
 سوثاس. ئةطةر بكرَي باسي لَي بكةين شتَيكي باشة, مةحكةمةي ئيتيحادي اوليا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 زؤر سوثاس فةرموو طةالوَيذ خان 

 :جيبةَرَي  طةالوَيذ شابا ج
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةهةنذذاَي شذذوَين تذذةنها  ( اقببي و العراقيببة العر)لةهةنذذاَي شذذوَين هذذاتووة  , بةشذذَيوةيةكي طشذذ  لذذة ديباجةكذذةي دةسذذتور  
دووةمذني خذاَ    , ئذةوة يذةك  , يةاين ديارة لَيرة جياوازي هةية لة نَيوان ئافرةت و ثياو, مستةلةحي اَيرا  بة كارهَينراوة

وةك مذن مذةالومامت هةيذة مسذوةدةك     , ذة بة نسذبةت ئَينذة يذةاين الكلذاان واالشذورين جذودا كراونةتذةوة       (035)ماددةي 
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, يينة ئَينة لةطةَ  وةحاةيينذة ئةطذةر الكلذاان واالشذورين والسذريان بَيذ       (الكلاو واالشور)كراوة لة مسوةدةكةدا  ثَيشكةش
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس

 :بةَرَي  حامت حمنا جان حسن
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

,  كذة مةسذةلة ضارةنووسسذازةكان   , كي هذةرَيم دسذةمان كذرد   ئَينة لة جةلسةي ثَيشوومان لةسةر كؤمةَلَي خاَ  لةطةَ  سةرؤ
ضونكة , ضونكة زؤر مونادةشةي دةوَي و هيض لة مةسةلةكان ناطؤَرن, ضونكة ئةوانة ئةساسن, مةسةلةي كورد و ئةوانةوة
 .ئيرت سوثاس, مسوةدةكة تةدايم كراوة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 . زؤر سوثاس فةرموو كاك ا الاين

 : الاين سليم بادةسريبةَرَي  ا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطذةر ئَينذة بكةوينذة    , واب امن هةناَي خاَ  هةن ط توطؤ لةسةر كردون وة دوو سَي خذاَ  لةبذةر ضذاو هةينذة نذة هذةموو      
آلن با ئةم بة ت اصيلة بةاخافتني ئةطةريش نا هةناَي وان خذا , ت اصيل دابلة بطؤرَي  لَيرة تةسليح بكةن و دروس  بكةن

ئَينذة دوو سذةاات بَيينذة ئاخذافة     , كة ط توطؤ لةسةر هةي كة دابيلَي تغريي هةي شتةكة بؤمان بَيذن كذة ي ت اصذيلةكة  
 لةسةر ماددةيةك و ئةويش نةيةتة تغري كردن بؤ ضي ية؟ سوثاس 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤضذي بكذةين   , جةنابيش  دةَلَي ئةطةر تذةواوبووة دوو رةئي يةكَيكيان وتي دواخبرَي بؤ سةاات ضوار , خؤي دوو ثَيشنيار

جطذة لذةوةي   , دة ئةنذاامي ثةرلذةماني تَياايذة   , ئَينذة وةفذاَيكنان ناردؤتذة بةغذاا    , خؤي هةموو شتَيك دةبَي بطاتة ئةجنام
مةسذةوولي ديذذاداتي سياسيشذذي تَياايذة هذذةر لذذة سذةرؤكي كؤمذذارةوة تذذا سذةرؤكي هذذةرَيم تذذا ئةنذااماني مةكتذذةبي سياسذذي      

ح بذذي شذذيواي ئةنذذااماني كؤمذذةَ  ئذذي شؤسيالسذذ      , يذذةكطرتوو, وو ال تذذا مةسذذةو  ح بذذةكاني تذذري كوردسذذتان   هذذةرد
ئةمانة هةموو ئةناامي ثةرلةمانن يان ئي خؤمذان يذان ئذي    , ئةناامانيان لة بةغاا هةمووي تَيااية توركنان وكلاو ئاشور

سةد نان بؤ داناون تا مةتاَليبذةكامنان بذؤ جذَي بذةجَي     , ئَينة سيقةمان داونةتَي, وةخَ  دةضن شَ  تةواو دةكةن, ئةوانن
ئذةوة ناكرَيذ  وةهذا ئذةي     , ئةوةتان واكرد, يةك بةيةك ئةوةتان وا كردو, بضينةوة, ناكرَي  هةموو جارَي بَيينةوةو, بكةن

ن تةوافقذة لةمذة   ئةوان بؤضي لةوَين ئةو متنانةية ضيية بةوامنان دا؟ هةريةكةي لةئَيوةش كة ئي افة بكرابان كذة طومتذا  
دةبذَي ثةرلذةمان موافةدذةت بكذات     , بةآلم لة اةيين كاتيش دا ثةرلذةمان مةرجةايذةتي طذةلي كوردسذتانة    , باشرت نةدةبوو
ثشذتطريي لذةو   , دوةتة مةانةوية نادات كة طةلي كوردستان بة تَيكَراي دةنطذةوة , بةآلم ئةو  دوةتة دانونية, ئةوان داويانة

بةآلم بؤية باسي دةكةين بةاام كذة ثَينذان بذاش    , ةر ثَينان خراثة ثَييان دةَلَيني ثَينان خراثةئةط, ثرؤ ةية دةكةن يان نا
ئةطذةر بؤمذان بكرَيذ  وةخذ      , حةدي خؤمانة لَيرة تذاوتوَيي لةسذةر بكذةين   , من بةش بة حاَلي خؤم زؤر ثَيم باشة, بَي 

, َلذةي نيشذتنانيي اَيذرا  دةبذوو اذةيين دسذة بكذات       خذؤ كؤمة , جارَيكي تذريش دادةنيشذينةوة  , هةبا سَي َرؤ مان بؤ دادةنا
ئذةوانيش منادشذةي دةكذةن ثذاش ئذةوةي كذة سذَي َرؤ ةكذة         , دةبَي بَلَي  وةآل ئَينة منادشةي ناكةين, ثرؤ ةكة دراوةتة وان

سذتان  ئةناامي كورد 77برادةرامنان لةوَيناةر , بةنا بةبةنا ط توطؤي لةسةر دةكةن و دةوَلةمةناي دةكةن, تةواو دةبَي 
هذذةموو ئذذةو ثَيكهاتانذذةي لَيذذرة هذذةن لةوَينذذاةر ئةنذذااميان هةيذذة لذذة بةغذذاا و   , هةيذذة لذذة كؤمةَلذذةي نيشذذتنانيي اَيرادذذي 

هةر خاَلَيك ثَيويس  بة تعذايل هذةبَي  ثذَيش ئذةوةى داوا بكذةن لذة خذةَلك دةنطذي بذؤ بذاةن لذة            , منادةشةي ئةوةدةكةن
ئَينذة  , بة دوةتي دةكذةن , بةآلم دةوَلةمةناي دةكةن, ئةكان ناتوانن بطؤَرنرووي زمانةوانييةوة لة رووي دانوني يةوة مباد

ومتان بَرؤن ئةو ئيشة بكذةن بذةناوي   , بةآلم ناتوانني دابنيشني وةكو ومتان فآلن ضواركةمسان تةرخان كرد, دةورمان واية
ثةسذناي  , ثةسذنامان كذرد  , ينذةوة بذةآلم كذة تذةواويان كذرد شذتَيكي تذةبيعي يذة دَيذني لَيذرة دةي خوَين         , رؤيشذة , ئَينةوة
ن بةآلم دةبَي تَييبطةين هةناَي كةس ئةطةر بذة  ,ئةطةر ثَينان خراث بَي , ثَيي دةَلَيني خراثة, ثةسنامان نةكرد, دةكةين
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بؤيذة ئذةو   , درائةي يةكةم بيخوَيَنتةوةو بةراوردي بكات لةطةَ  ئةو ثرؤ ةيةي كة ئَينة دابوومذان كذة ئذةوةي تَيذاا نييذة      
دووةم ئذذةوة روون , يةكذذةم ئذذةو دانونذذةي كذذة ثَيويسذذ  بةشذذةرح بَيذذ  , ةوةيذذة دةكذذةين بؤئذذةوةي شذذةرحي بكذذةينكؤبوون

, هةريةكذة ثذذرؤ ةي خذذؤي هذذةبوو , ئةطذذةر تةماشذذاي ثذذرؤ ةي اليةنذةكاني ترتذذان كردبَيذذ  , بكةينذةوة كذذة ئةمذذة تةوافودذة  
ئةطذذةر ويسذذتان ئَينذذةش , ينذةوة مونادةشذذة دَي, سذذونةي اذذةرةب ئارائيذذان هذذةبوو, ئيةتذياليف موحذذا ثذذرؤ ةي خذذؤي هذةبوو  

من ثَيم واية ئةوةي حتال ي كوردستاني زياتر توانيويةتي ئةو خاآلنذةي كذة ويسذ  بةشذي كوردسذتاني      , ثرؤ ةمان هةبوو
ئذةوة نابَيتذة   , بذةآلم ناكرَيذ  هذةموو داواكاريذةكامنان ئذيال دةبذَي خبةينذة ئذةوة        , اَيرادة خباتة ناو دةستوورةوة لةواني تر

ئَينة باسي سنووري كوردستان , با دوو خاَ  باس بكةين ثَيش ئةوةي بكةوينة منادةشة, ةوافق ئةوة دةبَيذتة فةرز كردنت
دةَلذَي لذة هذةولَيرةوة    , سنووري كوردستان الي ئَينة ديارة هيض كوردَيك نييذة بَلَيذي سذنووري كوردسذتان كذوَي يذة      , دةكةين

لةبذذةر , لةبذةر رؤشذنايي تَيطةيشذتين مَيذذوو    , لةسذذةر سذنوورن ديذاري كذراوة    دةسذ  ثذَي دةكذات تذا دةطاتذة ئذةو شذوَينانةي       
كذة ومتذان   , ثَينان فةرز ناكرَيذ  , بةآلم ناكرَي  ئَينة ئةوة بكةين, لةبةر رؤشنايي ويس  خةَلكةكةش, رؤشنايي جوطرافيا

ةت هةيذذة كذذة ئذذةو مةسذذةلةكاني تذذر ضذذي يذذة دذذانوني ئيذذاراةي مةودذذ , تذذةوافق ئةطذذةر مةسذذةلةي تذذريش رةضذذاو نةكذذةين 
كذة  , مةوزواة تياياا بة دوو خا ًََ تياياا باس كراوة و ئين ا كذراوة لذة اليذةن بذةَرَي ي مذام جذال  و بذةَرَي  كذاك مةسذعود         

بذةَلَي ثَيذنج كذةس بذوون     , واتذة ئَينذة ثابةنذاين بذةوةو دبوَليشذنان كذردووة      , نوَينةري كذورد بذوون لذة مذةجليس حكذم دا     
بذذةآلم بؤيذذة نذذاوي ئذذةو دووةم هَينذذا ضذذونكة ئذذةوان سذذةرؤكي مةجليسذذي حكنذذيش بذذوون      ,هذذةموويان ئين ايذذان كذذردووة 

تةمسيلي ئةوانة دةكةن كة لَيرة دانيشذتوون  , كةواتة ئةو ثَيكهاتةي كة لةوَي ئين ايان كردووة, لةفةتةراتي موختةليف دا
بذة دةليلذي ئذةوةش    , مذةدبو  بذووة  بذةراي مذة   , ئذةو دانونذة مذةرفوزة الي ئَينذة    , و ئَينةش هيض كةسذَيكنان نذةمان وتذوة   

دوو خذاَلي  , وتوومانذة دةسذتووري داهذاتوو دةبذَي دذانوني ئيذاارةي دةوَلذةت ئةسذاس بَيذ  لةنووسذيين دةسذتووري داهذاتوو            
بذذةآلم , تَياايذذة يذذةكَيكيان ئةوةيذذة تةبعذذةن كةركووكذذة كذذة بةكوردسذذتاني نذذةزانني و بةبةشذذَيك لذذة كوردسذذتاني دةزانذذني     

ئةم وادعة ئةطةر نةطؤَرين كةركووك ضذؤن دةطةَرَيذذتةوة   , خةَلكةكةي تيادا تةهجري كراوة, ب كراوةواديعَيكي هةية تةاري
ئةطذذةر نةطةَرَينذذةوة شذذوَيين خؤيذذان , اذذةرةبي هذذاوردة نيسذذبةتَيكي طذذةورةن لذذة كذذةركووك , ناطةَرَيتذذةوة, سذذةر كوردسذذتان

ي كة معاهةي كذردووة ضذؤن ئاسذةواري تذةاريب     58بؤية ماددةي , كةروكووك نابَيتة شارَيكي زؤرينةي كورد و توركنان
ئي خاَ  يةك ودوو وسَي وضوار وثَينج خاَلي دووةمذيش بةشذَيك لذة سذنووري كوردسذتان كذة ئَينذة داخوازميذان         , ال بضَية

هةناَي بطةَرَيتةوة سذةر كذةركووك وةكذو كذةالرو ضةمضذةماَ  و توزخورمذات و و ك ذري هةنذاَي شذوَين          , هةية بطةرَيتةوة
يذة وابذ امن دةَلذَية     53مذةمخوريش  بذؤ هذةولَير خاَلَيذك هةيذة خذاَلي       , وةكو سنجار وشذوَيين تذريش  , ةوة سةر وَيشدَيذت

كةواتة ئةو داواكاريةي مة كذة دةَلذَيني سذنووري كوردسذتان ديذاري بكرَيذ        , سنووري ئياارة ناطؤَرَي تا دةستوور دانةنرَي 
ةجنامةكذذةي ئذةوة دةبَيذ  كذذة هذةردوو مذاددة زؤر بذذة روونذي دةبَيتذذة      روو بذةرووي ئذةوة دةبَيتذذةوة منادةشذةي دةكذةين ئ    

مذن ثذَيم وايذة طذةورةترين سذةركةوتنة بذؤ طذةلي كوردسذتان بذؤ ضارةسذةر كردنذي كَيشذةي             , بةشَيك لة دةستووري اَيرا 
ي زةمةني بذؤ  يةكَيكيان ماددةكةي تيا داخل كردووة و سةد َيك, كة ئةوة بة دوو ماددة داخل بووة لة دةستوور, كةركووك

ضارةسذةركردني ئذةو كَيشذةية ثاشذي يذةاين دواي      ,  58داناوة دةَلَي نابَيذ  ضارةسذةركردني جذَي بذةجَي كردنذي مذاددةي       
واتذذة , يذذةاين لذذةو ماوةيذذةدا دةبذذَي ئاسذذةواري تذذةاريب نذذةمَيينَ , ة بةسذذةر  مَيذذري راثرسذذينةوة 30/02/2117مذذاوةي 

بذةو ثذَي يذةي كذة دذانون بذؤي دانذاون لذة         , اةرةبة هاوردةكذان بطةَرَينذةوة  , نةوةتوركنانةكان بطةَرَي, كوردةكان بطةَرَينةوة
ئذةو وةحذااتي ئيااريذة بطةَرَينذةوة     , ئنجذا مةرحةلذةي دووةمذي ضذي يذة     , هةمان كاتيشاا دةبَي اارةبة هاوردةكان بضنةوة

لةو دةسذتورةدا وا نووسذراوة كذار بذة     خاَلَيكي تر هةية دةَلَي دانوني تاَ  ئيلغا دةكرَي  , سةر كةركووك هةمووي ثَيكةوةنة
ي خستؤتة 58جارَيكيان ئيلت امي كردووة ماددةي , نةبَي  يةاين دوو جار 53و  58تةنيا ماددةي , دانوني تاَ  ناكرَي 

كةواتذة يذةاين لذةو     58دةَلذَي بذة استسذناي مذاددة     , جارَيكي تريشيان كة دانونةكةي تري ئيلغذا كذردووة  , ناو دةستوورةوة
ئذةو ماددةيذة جذَي بذةجَيكردني سذنووري      , بةآلم من ثَيم واية ئةوة سنووري كوردسذتانة , ةدا دان نانة بةسنوورمةرحةلةي

زةالمَيك هةَلاةستَيت  دةَلَي ئَينة خؤمان بة نةتةوةيةكي تذر  , كوردستان دياري دةكات سنجار خةَلكةكة دةبَي راي بثرسن
ةكسةريةت بةرةئي من لة سةدا نةوةتو ثَينجذي خذةَلكي سذنجار لَييذان     باشة ئ, هةر لةبةر ئةوةي ديننان جياوازة, ئةزانني
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هةَلاةسذَ   , بةآلم دوو زةالم ئةناامَيكيان نذازامن بذة ي ناوَيذك ضذووتة نذاو ثةرلذةماني اَيرادذةوة       , بثرسي دةَلَي من كوردم
لذة اليةكذةوة   , اليةكذةوة ئذةو وادةَلذيَ   لة , ثَيويس  دةكات بة َرَيطايةكي دانوني بيكةين, دةَلَي ئَينة خؤمان بة كورد نازانني

كةواتذة سذنوو ر ئَيسذتا تةحايذا ناكرَيذ       , سنووري سنجارمان ثَينايةتة سةر موسَل ئيال ثاشي نووسيين دةسذتوور نذةبَي   
هةر هاووآلتيةك لَيذي بثرسذة سذنووري كوردسذتان ضذي يذة بذؤت        , بةآلم لةالي خؤمانةوة ئةوة موشكيلةيةك ني ية, بؤمان

, بةآلم ئَينة واي تَيةةطذةين , ئةوة بةو شكلةية, مةسةلةي مايف ضارةي خؤ نووسسني وةكو بؤم باس كردن, تةحايا دةكات
ئَيسذذتاش مذذايف ضذذارةي خؤنووسذذيين تَياايذذة ئذذةو ثرؤ ةيذذة بةضذذي وةختةكذذة دةَلذذَي مانذذةوةي اَيذذرا  بذذة موةحذذةدي بذذةو    

ة ئةطذةر ئيليت امذي ثَيذوة نةكذةن ئذةو اَيرادذة       واتذ , شَيوةيةي كة هةيذة بةنذاة بذةوةي كذة ئيليتذ ام بذةو دةسذتورة بكذةن        
 58ثةرلةماني كوردستانيش دَي  تةماشا دةكات دةَلَي مذاددةي  , ئةو وةخ  هةر اليةك برياري خؤي دةدا, دروس  نابَي 

 ثةرلذةماني اَيذرا  دَي دةَلذَي ئذةو اَيرادذة نذةبووة كذة ئَينذة        , يذاخود بةغذااد بذووة بذة دكتاتؤريذةت     , جَي بةجَي نذةكراوة 
لَيذرة بريذاري ئايينذاةي خؤمذان مةخسذةدم      , ئةو وةخ  حةدي خؤمانة بَرياري ئايناةي خؤمذان بذاةين  , داوامان كردووة

دَيينذةوة سذةر خاَلذةكان ضذونكو ثذَيم وانييذة ئةطذةر بيخةينذة دواي نيذوةَرؤ          , ئةوةية تَيبطةين لةبذةر رؤشذنايي واديعيذةت   
 .كاك دلَير, نط دانةوةئةطةر حةز دةكةن بيخةينة دة, شتَيكي ئاوا بَية
 :بةَرَي  دلَير حمنا شريف
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية ئَينة منادشةي دةستور ئةكةين دةستووريش بةراس  هةموو خاَلةكاني بةيةكةوة لَيذك طرَيذاراوةو لةيذةكرت    
يانذة كذة ئَينذة تذاوتوَى دةكذةين      جودا ناكرَيتذةوة منذيش بةالمذةوة شذتَيكي خذراث نييذة ئةطذةر لذةدواي ئذةم خاَلذة تايبةت          

, مذذةجاىل ئذذةوةش بذذارَي  هةنذذاَيك اليذذن راسذذ  بكرَيتذذةوة, طذذرنطيش بذذاةين بذذة هةنذذاى اليذذةنى ثشذذتطري لذذة دةسذذتورةكة
 .سوثاس
 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بَيطومذان خربوونةوةكذة طرنطذة لذة     , يشارة ثذَي كذري  ظةاخر كؤبوونةوةي ثةرلةمانَي هةروةكي جةنابَي تة و براي بةَرَي  ئ

لذة هذةموو   , مة هيض طومانَيك لة سةركردايةتيا سياسذيا كذوردي نييذة   , مَيذوويا ميللةتي كورد تايبةت و اَيرادَي بة طش 
ةسذَ   ئذةوة ثَيويسذ  بذَي لا   , اليةني سياسذي  وَيظذة كذة دظذَي شذةَرَي دانوسذتانانا ياسذايياا لذة بةغذاا ئذةوة ثَيويسذ  بذيَ            

يذان برايَيذ  بذةَرَي  و    , لَيرة بوظَي رؤيشذتنا مذة كونوكذة رؤيشذتينة ضذةنا ثرسذيارةك دةهَيننذة كذرن        , واهاتةي وَي ئةجنام
ثةرلذةمانا كوردسذتانَي   , دةبَين ئايذا ثةرلذةمانا مذة   , ميللةتي كورديش لةسةر هةناَيك شتا دَي رادةوةستَي  هةم دهو بَيذي

طذة  بةغذاا هذاتَي و دونذَي و ثَيذرَي لةاليذةن سذةرؤكَي هذةرَينَي ظذة هاتيذا ئينذ ا كذرن و             لةسةر ظَي ياسذايا يذان دةسذتوورا    
ئايذا ثةرلذةمانَي مذة مافذذَي مذة طذؤتيَن هةيذة بذؤ ظذَي          , هةناردي بؤ ثةرلةمانا كوردستانَي كة ثةرلةمان رايا خؤ لةسةر بذاا 
ةستوورةكا كة تةواوي مذاف و داخازَيذ  ميللذةتي    نةد, دةستوورَي يان نا؟ ياني ئةم ثَي هةستني بَيذين نة ئةمة دةستوورة

ئايذا ئذةم طذوتن بةراسذ  بَيذذين ئذةظَي       , ئايا نوكة و تةواو دانوستانانَي اَيرادَياا هةي لةسةر مةسةلَي, كورد بةجَي بييَن
كذورد و   ثرسذيارا دي وي طذرنط كذة بذةرةئيا مذة ئذةمَرؤ هةَلوَيسذَ  ميللذةتي        , دةستوورَي مة يان بةلَي مة ئةو ماف هةية

ئةطةر من زؤر نةضوومب دثذَي هةسذتم بَيذذم    , اَيرادا نوَييا ثاش صةدامَي دا مةودعَيكي بةهَي ة, مةودعيةتا ميللةتي كورد
ئةطذةر اليذةنَيكي   , ئذةظَي ي بؤمذان تَيذاا نييذة    , تةنها اليةني بةهَي  ئةمَرؤ لة اَيرادَياا ب اظا كورديذة يذان اليذةني كورديذة    

, رةئيةت و بؤضوونَي  خؤ لةسةر مَي ا ط توطؤ يا باشرت دَيتة ناسذانان , ك تَياا نيية دثَي هةسَ بةهَي  بَي  هيض طومانَي
بةَلَي لَيرة ثرسيار ئةظةية لة هيض طةلَي و اليةني سياسيَي  اَيرادي كة بَيذين اةرةب هةر بؤ باَلَي  خؤ سونين و شذيعة  

يذان بذةرةظ دةوَلةتذةكا    , يذا اَيراديذا بذةرةو سذةروةريةكي بضذي     ئايا ي زةغةتا خذارجي دةرةظذةيي كذة بذ انني ئذةمَرؤ و     , ظة
يذان دةوَلذةتَي  مذةزنرت    , بةَلَي هيض طومانَيك تَياا نيية ظة اَيرادا يان دةسةآلتةكا لذة اَيرادذَي مذةزن دا   , سةربةخؤ دةضي

وَلذةتا ي زةغذةت لةسذةر ديذادا     ئايا نسبةت مافذذَي كذورد لظذَي اَيرادذا نوَيذاا ئةظذة دة      , ئةمَرؤ تةسةروفذَي وَي اَيرادَي دكات
ئةظة كة نوكة هاتية بةردةسَ  مة و براو ثةرلةمانتارَي بذةَرَي  دَي بذاس   , سياسيا كورد كرية يةك لظَي هةناَي رازي بَي 
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ضذونكي مذة   , ئةطةر ظة هةية باسةكي جوداية و ئذةميش لذة دواي وةزاذةكي دي يذان ثَينطاظَيذ  خذؤ بذاوَيني       , لةسةر كرن
دبَيذذذي , َ  ثةرلذذةمانَي هذذةي ظذذة بَريذذارةش ثذذَيش جذذةنابي سذذةرؤكا بضذذَي بةغذذاا لذذة ثةرلذذةمانَي هاتيذذا دان   بَريارةكذذا لةطذذة

ئايا ظة فلتةرة بَي ثذَي  , ثةرلةمان فيلتةرَيكة بؤ هةر بَريارةكا كة لةسةر دةستوورا اَيرادَي نسبةت بؤ كوردستانَي تَياا دان
 .سوثاس, نسبةتا كوردستانَي ثاشةكشَي بكات و ثاشَي بطاتة بةغااهةسَ  ئةوة تووشي كَيشايَي لظَي دةستووردا هةي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو نوداتانةي كةبامسان كرد ي برادةرَيك دةيةوَي لةسةر ي خاَلَيك دسة , من مونادةشة دةكةم و دوايي جواب  دةدةمةوة

, خاَلذذةكان فياراَليةتذذة , ةآلم سذذةد َيكيش دابنذذَين بذذ, دواتذذر ناوةكذذان دةنووسذذم  , خاَلذذةكان جذذارَيكي تذذر دةَلَينذذةوة  , بكذذات
ثَيكهاتذةي  , مذايف ضذارةي خؤنووسذينة   , ثَيشذنةرطةية , زماني كورديذة , دين و دةوَلةتة, سةروةت و نةوت و غازة, كةركووكة

دةسذذذذةآلتي حكومذذذذةتي ئيتيحذذذذادي و , كردنذذذذةوةي مذذذذةكاتييب هذذذذةرَيم لةسذذذذةفارةتةكاني دةرةوة, ثةرلذذذذةماني اَيرادذذذذة
ئذةوةي ويسذ  لةسذةر    , كلذاان و ئاشذوورة  , دةسذةآلتي سذةرؤكي هةرَينذة   , مةحكةمذةي ئيتيحاديذة  , اني ئيقلينةحكومةتةك

 .ديباجةكةش دسة بكات
 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يذة و ئةطذةر   مذن يذةك نودتذةي نيذ امم هة    , بةآلم جةناب  تةنيا سةيري ئةوبذةر دةكذةي  , من دةمَيكة دةستم بَلنا دةكةم

, جةناب  باسي ئةو نودتانة دةكةي  كة ثَيشذنةرطة و فيذاراَلي و سذنوور وئةوانذة    , ئيجازةم باةيَي موالحةزةيةكيش باةم
, ئَيسذتا نذازانني كذة ثَيشذنةرطة لذة كذام مذاددة هذاتووة        , بةآلم بةَراس  حةديقةتَيك هةية ئَينة هةموومان نةخوَيناؤتةوة

ياني ئةطةر بكرَي ثَينان بَلذَي لذة بذؤي بضذني و بطةَرَيينذةوة      , و فياراَلي لةكام ماددة, دةكات سنوور لةكام ماددة باسي لَيوة
جطذذة لذذةوةش ئةطذذةر بكذذرَي مذذن ثشذذتطريي لذذة بذذةَرَي ان دةكذذةم سذذةرةَراي ئذذةو   , بذذؤي و تةماشذذاي بكذذةين و بيخوَينينذذةوة
دةكذرَي دواي ئذةوة ئَينذةش    , ةيذة لةسذةري  هةناَي نودات هةية ئَينة دسذةمان ه , نوداتانةي كةجةناب  تةحاياي دةكةي

 .سوثاس, مونادةشةي ئةو نوداتانة بكةين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة باسي فيارالًَيةمتان كرد كة بةناوي ئيتيحذاد  , ئةطةر ثَيتان باشة ئةو خاآلنةي كة ثَيويس  دةكات تؤزَيك باسي بكةن
تةبيعي كةئَينذة داوامذان لَيكذرد ثَيشذنةرطة لذة هذةرَيم       , َيوةية هاتووةثَيشنةرطة بةو ش, كةركووكيشنان باس كرد, هاتووة

جَيطذاي سذةربةرزي هذةموو طذةلي     , دوربانييذةكي زؤري داوة , تذارخيَيكي هةيذة  , سةروةتَيكة بؤ طةلي كوردستان, مبَينَيتةوة
بذةآلم لةسةداسذةد وةكذو    , كردنذة  لَيرةدا بة شَيوةيةك هاتووة من ثذَيم وايذة جَيطذاي دذةبوو َ    , دةبَي مبَينَيتةوة, كوردستانة

ضذذونكة لذذة حةديقةتذذاا ئذذةو وةختذذة دةبذذووة دةرطايذذةك بذذؤ ئذذةوةي نذذاوي     , ناوةكذذةي نةنووسذذيوة, داواكذذاري ئَينذذة نييذذة 
ئذةوانيش بةهذةمان شذَيوة رةنطذة ئيعتي ازيشذي ثَيذوة       , ئذةح ابي تذريش ميليشذياتيان هةيذة    , ميليشياتي تريش بنووسرَي

, دةَلَي هةرَيم بؤي هةية ثؤليسي خذؤي هذةبيَ  , بةآلم هي هةرَيم بةو شَيوةية هاتووة, تَيبكةندةيانطوت ئي ئَينةش , بكةن
, وشذةي حةرةسذي خذؤي هذةبَي لذة مونادةشذةش لةطةَليانذاا بامسذان كذردووة         , حةرةسي خؤي هةبَي, ئاسايشي خؤي هةبَي

دةسذةآلتي خؤمانذة دذانووني    ,  لة ثةرلةمانئينجا ئةو وشةيةي حةرةسة ئَينة لَيرة دانووني بؤ دادةنَيني, ياني ثَيشنةرطة
دةَلذَي حكومذةتي هذةرَيم    , ئيشةكةشي بؤ دادةنَيني كة دي اع كردنة لة هةرَيني كوردستان, بؤ دابنَيني و تةن ميي دةكةين

بةتايبذةتي دامةزرانذان و رَيكخسذتين هَيذ ي ئاسايشذي نذاوخؤ و       , بةو كذارة هةَلاةسذتَي  كةئيذاارةي ئيقلذيم ثَيويسذتيةتي     
, ئةمة خؤي لةخؤياا ئةوة دةطرَيتةوة  كذة ثَيشذنةرطة دةمَينَيتذةوة بذةناوي حذةرةس     , ؤليس و ئةمن و حةرةسي هةرَيمث

بذةآلم  , ئةوة لة مونادةشة كردناا سةناناويانة و دةبووَليشذيان كذردووة  , بةآلم حةرةسي هةرَيم كةواتة دةكاتة ثَيشنةرطة
 .سم كردناوةكةيان نةنووسيوة لةبةر ئةو هؤيانةي كةبا

 :بةَرَي  طوَلناز ا ي  دادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ئةطةر برادةران بطةنة سذوَلتاتي ئيقلذيم زؤر دةسذكةوتي تَياايذة     , ئَينة ديارة زؤر ثةرؤشي ناوةَرؤكي دةستوورةكةين
 .سوثاس, برادةران بضن ئةو بةشة خبوَيننةوة بؤ ئَينة زؤر بةسوودة, باشة بؤ ئَينة
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 :سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي  
جذارَي  , بذؤ يةكذةم جذارة لةدةسذتوور دةنووسذرَي زؤرن     , زؤر طةورةيذة , تةبعةن ئةوانةي زؤر سذةركةوتنة , سوثاس  دةكةم

مذاددةي سذَي دةَلذَي اَيذرا  فذرة      , با هةر ئةوةتان بؤ خبوَيننذةوة , ئةطةر تةماشاي زمان بكةن ضؤن مواارةزةي زمان كراوة
, ميللةتي اةرةب لة اَيرادذاا بةشذَيكة لذة نةتذةوةي اذةرةب     , بةشَيكة لة دونياي ئيسالم, ةفرة دينة و مةزهةب, نةتةوةية

لذذة ثذذاش ئيتي اديذذةي حذذةفتا دةَلذذَيم يذذةكَيك بذذوو لذذة    , ئةمذذةش داخوازيةكذذة لةسذذاَلي حذذةفتاوة ئَينذذة ملنالنَينذذان هةيذذة  
اَيذذرا  بةشذذَيك بَيذذ  لذذة ئومذذةي  موشذذكيلةكامنان لذذة نَيذذوان حةرةكذذةي كذذوردي و حكومذذاتي مةركذذةزي دبووَلنذذان نذذةبوو   

ئينجذا مذاددةي ضذوار ي دةَلذَي زمذاني اذةرةبي و زمذاني        , سذاَ  ئذةمَرؤ بؤتذة ماددةيذةك لذة دةسذتووردا       35ثاشي , اةرةبي
حةدي هةموو اَيرادييةكانيش هةية بة زماني دايك وةكو توركناني و سرياني لة , كوردي دوو زماني رةمسني لة اَيراداا

جةريذاةي  , يان بة هذةر زمذانَيكي تذر بذة كذاربَينن     , ني حكومةت بة ثَيي ئةو زةوابتة ثةروةردةييانةموئةسةساتي خوَينا
لة مةجاالتي رةمسي وةكو كؤمةَلةي نيشتنانيي , تةابري كردن لة رةئيي, دسة كردن, رةمسي بة هةردوو زمان دةردةضَي 

ئةمذذة طذذةورةترين , بذذة هذذةردوو زمذذان دةبَيذذ  موئتةمذذةراتي رةمسذذي , وةكذذو مذذةحاكيم, وةكذذو مةجليسذذي وةزةرا, اَيذذرا 
ويسذ  مةسذةلةن بذة كذوردي     , لذة مذةجليس وزةراي اَيرادذاا يذةكَيك هذةبوو     , يةاين لة ثةرلةماني اَيراداا, سةركةوتنة
كردنذةوة مةكتذةب بذة هذةردوو زمذان      , بؤ ئةوةي بة اذةرةبي تةرجومذةي بكذات   , دةبَي  موتةرجيني هةبَي , دسان بكات

, ثاسةثؤرت دةبَي  بة كوردي واةرةبي بَي , وةكو ثارة دةبَي  بة زماني كوردي واةرةبي بَي , ةتَيكي ترهةر باب, دةبَي 
زمذاني  , موئةسةساتي هةرَيم هةردوو زمان بذةكار دةهَيذنن  , لة كوردستاناا, ثولي بةرياي بة زماني كوردي واةرةبي بَي 

, هذةر هذةرَينَيك يذان ثارَي طايذةك بذؤي هةيذة      , تَييذادا دة يذن  توركناني و سرياني هةردووكيان رةمسني لةو شوَينانةي كذة  
يذةاين ئذةوة   , ئيست تاي لةسةر دةكرَية, ئةطةر زؤرينةي ئةو داواكاريانةي هةبَية, زماني مةحةلي خؤي بةكار بهَينية

دا جَيبذةجَي  بؤ يةكةم جارة مةسةلةي ثاراستين زمذان يةكَيكذة لذة طذةورةترين دةسذتكةوتةكاني ئَينذة كذة لذةو دةسذتوورة         
, ضذونكة فياراليذةمتان بذاس كذرد    , زيذاتر حذةز دةكذةم باسذي بكذةم     , كذة ثَيتذان وايذة بذاس بكذرَية     , كام خذاَ  هةيذة  , كراوة

, ديذن ودوَلذةت  , مايف ضذارةي خؤنووسذيننان بذاس كذرد    , ثَيشنةرطةمان باس كرد, زمامنان باس كرد, كةركووكنان باس كرد
 .بةَلَي

دةَلذَي ئيسذالم ديذين    , ديذن ودةوَلذةت لذة مذاددةي دوو دةَلَيذ      , يية نودتذةي ني امذ  هةيذة   ضذ , دين و دةوَلةت ديقةت بكةن
وة اَيراديش و هةموو دةوَلذةتي  0920دين و دةوَلةي ئيسالم ئةوة لةساَلي , (وهو مصار اساس للتشريع)دةوَلةي رةمسيية
يذةاين يةكَيكذة   ( مصذار اسذاس  )كذة دةَلذَي   , ي موشذكيلةيةك نييذة تَييذاا   , دين و دةوَلةت ئيسذالمة تَييذاا  , اةرةبيةكانيش

مانذاي وايذة تذؤ ثابةنذا دةبذووي ئذيال بذة        , انصذار االساسذي  : ئةطةر بة زمان اةرةبي بنووسذراية , لةمةصاةرة ئةساسةكان
خؤ , بةَلَي مةصاةر ئةساسة, مةصاةر ئةساس, ئيستي ادة لة شةرايعي تر بكةي, هيض رَيطاي تر نيية, شةريعةي ئيسالمي

هذةر خذؤي ئؤتؤماتيكيذةن    , تذةاَل  و ئذريس و  , ئةحوا  شةخصيية لة دينذة , وو شتَيكامان لة دينةوة وةرطرتووةئَينة هةم
دةربضذَي  كذة د ي سذواب     , نابَي  هيض دانونَيك دابنرَي , ئةوة نودتةيةكي طرنطة زؤر مونادةشةي هةية, وجودي هةية

دةَلَيذ   , ئةمة لَيرة زةواب  بذؤ دانذاوة  , شتَيكي ترة, اب  بؤ دانراكة داناني ياسا زةو, داناني ياسا شتَيكة, احكامي ئيسالمة
شذذتة , يذذةاين مةسذذةلةن ئذذةو  شذذتانةي كذذة لذذة ئيسذذالماا ئةسذذاس هذذاتووة   , نذذابَي د ي سذذةواب  ئذذةحكامي ئيسذذالم بَيذذ  

د ي , تةدذايم بكذاتن  بَيذ  ثذَرؤ ة   , هةر بة ي ناوَيذك بَيذ   , يةكَيك بة ناوي, يةاين با مةسةلةي تر بَلَيني, ئةساسيةتةكان
ئةطةر بَي بيخوَينيذةوة دةَلَيذ  نابَيذ  هذيض     , اةكسةكةشي, بةم نةصة رَيطاي ثَينادرَي  و, ئاداب و ئةخاالدي ئيسالم بَية

سذبةي بَيذ    , واتا ئةطةر طروثَيك ناوي خؤيان دابنَين كذة ئيسذالمن  , دانونَيك دابنرَي  د ي مةباديئ و دميوكراتيةت بَي 
لةبذةر  , ئةو دوو شتة يةكيان لذةوة طرتؤتذةوة  , رَيطاي لَياةطريَي , ئةوة د ي مةبادئي دميوكراتيةتة, نواةبَلَي  س ور مةم

بةاَلم لة هةمان كاتاا نابَيذ  د ي  , ئةوة ئةو خاَلة كة دانراوة كة دةَلَي  نابَي  دانون د ي ئةحكامي سةواب  ئيسالم بَي 
نابَيذ  دانونَيذك دابنرَيذ  د ي مافذةكان و     , ة ئينتيبذاه لذةوة بكذةن تكايذة    ئةوةش طرنط, سَييةم نابَي , دميوكراتيةت بَي 

, يذةاين لذةو دةسذتوورةدا ئامذا ة بذة مذايف مذرؤظيش كذراوة        , ئةو شتانةي لذةو دةسذتووردا هذاتووة   , ئازاديية سةرةكيةكان و
ئذةو  , كة لةو دةستوورةدا هاتووة دةَلَي  نابَي  حورياتي ئةساسيش, كةواتة نابَي  دانونَيك دابنرَي  د ي مايف مرؤظ بَية
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هذةروةها زةمذاني   , هةويةي ئةو دةوَلةتة موسلنانة, كة موسَلنانن, دةستوورة زةماني ئةكسةريةتي ميللةتي اَيرا  دةكاتن
لذذة مومارةسذذةكردني , لذذة بريوبذذاوةَري ئايذذالؤجي, تذذةواوي مافذذةكاني ديذذين بذذؤ هذذةموو تاكذذةكاني ميللذذةتي اَيذذرا  دةكذذاتن

يةاين لةهذةمان  , بة رةئي من ئةمةش بة تةوافق بووة, ئةم ماددةية مواالةجةي دين ودةوَلةي كردووة, شةاائريي ديين
بةو , لة هةمان كاتيش رَيطا ناداتن, كاتاا رَيطا نادات ياسايةك دةربَي  د ي ئةحكامي سةواب  بَية كة موتةفيقي لةسةرة

لذذة , ي  نذذة لذذة ضوارضذَيوةي تَيطةيشذذتين مذذةبادئي ئيسذذالمة حوريذذةت, حوريذذةتي تذةابرية , نذاوةوة مةبذذاائي دميوكراتيذذةت 
رةنطة لةاليةن هةناَي , بؤية من ثَيم واية ئةوة صيغةيةكي مةدبولة, رَيطاي داوة بؤ هةردووكيان شَروتاليةكي ترةوة بة 

 كذذةس دةيذذا بَيذذ  بذذؤ تةشذذريعي كردنذذي دذذةوانيين ئيسذذالمي و هةنذذاَي كذذةس دةيذذا بَيذذ  بذذؤ تةشذذريع كردنذذي دذذةوانيين 
, سذةفارات هةيذة لذة دةرةوة   , خذاَلَيكي داواكذاري ئَينذة بذوو    , كردنةوةي مةكاتب لة دةرةوة, تةتةوَري موجتةمةاي مةدةني

, ي رةنط بذا ئذةو حكومةتذة سذةفريةكة لذةوان بذوون      , ئةو سةفارةتة هةشتا ساَ  تةابرييان لة حكومةتي مةركةزي دةكرد
بذؤ يةكذةم   , ثَينجذةم  006مذاددةي  , اةسذكةريية , مةكتذةبي سذةدافيية   ,مةكاتيبذةكان لذةوان بذوو   , سةدافةتةكة لةوان بوو

ئةويش دةَلَي  لة هةموو سذةفارةتةكاناا مذةكاتب   , جارة هةرَيم مافَيكي تةبيعي طةلي كوردستان دةضَيتة ناو دةستوورةوة
َينذذذةكان بذذذؤ مذذذةكاتب دادةمذذذةزرَي  بذذذؤ هةر, يذذذةاين دادةمذذذةزرَي , ( ؤسبببل), دةبَيذذذ  مةصذذذاَلحي هذذذةرَيم دةثارَي َيذذذ 

يذةاين  , سةفةرةتةكان لةسةر حيسابي ديبلؤماسي بؤ بةدوا ضذووني كاروبذاري سذةدايف و ئيجتنذااي و تةمنيذةي مةحذةلي      
, تةمنيةي مةحةلي يةاين ضذي؟ يذةاين مةسذةلةن ئَينذة سذةفارةمتان لذة بذةرلني       , ئةمة طةورةترين سةركةوتنة بؤ ئَينة

, ة بؤي هةية لةطذةَ  اليةنذة ثةيوةنايذاارةكان و رَيكخذراوة ناحكوميذةكان     ئةم, بةشَيكي دةبَية بةشي هةرَيني كوردستان
ي مذاددي و ي مةشذاريع و   , ثةيوةنذاي بكذاتن و ثشذتطريي ثةيذاا بكذات     , ئةوانةي كة دةيانةوَي  هاوكاري كوردسذتان بكذةن  

ايف لذة كوردسذتانةوة   سذةد , وةكو دةاوت كردني فرةدي موختةلي ي فةني, هةروةها سةدايف, ئةوانة بؤ تةمنيةي كوردستان
تةبادوولي سةدايف لةطةَ  ئةو شذارانة راسذتةوخؤ بذةرَيطاي ئذةو شذوابةية      , يان لةو شارانةوة بؤ كوردستان, بؤ ئةو شارانة

ثَيكهاتذةي ثةرلذةماني اَيذرا  ئذةوةي     , ثَيم واية دةستكةوتَيكي طةورةية بؤ ئَينة, ئةوةش سةركةوتنَيكي طةورةية, دةبَي 
 ن ثةرلذةمانَيكي تذر  دةَلَي, ثةرلةماني اَيرا  وةكو خؤي هينة, نازامن كاميانة, لَيرةدا هاتووة زؤرة, َيكردنوري ئاما ةي ث. د

, ئذذةو ثةرلةمانذذة مةجليسذذَيك دةبذذَية لذذة نوَينذذةراني هذذةرَيم و موحافذذةزةكان , ثةرلذذةماني ئيتيحذذادي ثَيذذك دَيذذ , دةبَيذذ 
ي تةشذريعي هذي ئيتيحذادي لةطذةَ  هةرَينذةكان بذة رَيطذاي ئذةوةوة         يةاين دةسذةاَلت , تةنسيق لةنَيوان ثةرلةماني اَيرا  و

كة ئةويش لذة دذازي و ثسذثؤَري طذةورةي شذارةزاي ناسذراو بذة        , لة ثاَ  ئةوةشاا مةحكةمةي دةستووريش دةبَية, دةبَية
ئذةويرتيان  , ا بووئةطةر خيالفةتي تَيا, يةكَيكيان بؤ تةفسريي ئةو دةستوورة, اةداَلةت و نةزاهةت ثَيك دَي  بؤ دوو ش 

ئذةم مةحكةمذة دةسذتووريية دذةزاوةتي لةسذةر      , ئةطةر هةر خيالفذةتَيك هذةبوو لذة نَيذوان هذةرَيم و دةوَلذةتي ئيتيحذادي       
بؤية من ثَيم واية هةردووكيان داواكارييةكي ئَينة بوون بة نةواَيكي تر لةطةَ  كاك دكتؤر نوري كذة صذيغةيةكي   , دةدات

بذَية  , بذةبَي ئذةوةي ثَيشذنياري مةجليسذَيكي تذر هذةبَية      , ةمذة لذةم مةرحةلةيذة الدةدرَيذ     بذةاَلم ئ , تري هةبوو بؤ ئذةوة 
هةنذاَيك  , لذةم دةسذتوورةدا رَيطذاي دراوة تةاذايالت    , شتَيكي ترتان لة بذري نةضذَي   , ئينتيخاباتي بؤ بكرَي  لة بري بضَية

بَلذَيم ثةرلذذةمان داوا دةكذاتن دةخرَيتذذة   يذان مةجليسذذي بذا   , تةاذايالت ئةطذةر يذذةك لةسذةر ثَينجذي مةجليسذذي موحافذةزة     
, هةناَيك مذاددة ئةساسذيةكان تذا دوو دةورةي ئينتيخذابي نذاطؤَرَين     , هةناَيكيان ثاشي دوو دةورةي ئينتيخابي, ئيستي تاوة

كلذاان و ئاشذوور لذة دذانوني ئيذاارةي دةوَلذةتي موةدذةت نووسذراوة كلذاؤ ئاشذوور بةَراسذ             , مايف ضارةنوومسان باس كذرد 
نذاَلَيم  , بةشذَيكي زؤرينذةيان  , ي لذة بةغذاا  , ي لذة مووسذلَ  , ريازَيكي زؤري لةسةر بوو لة اليةن كلاانذةوة ي لذة هذةولَير   ئيعت

مذذن تةمذذةنا دةكذذةم   , ئاشذذووريش شذذتَيكة , هذذةموويان زؤرينذذةيان دةَلذذَين ئَينذذة دوو ميللذذةتي جيذذاوازين كلذذاان شذذتَيكة      
ئةطذةر  , ةوة مةبذاةئَيك هةيذة خةَلكةكذة ضذؤنة واي دذةبو  بكذةين      لةبذةر ئذ  , بذةاَلم وانذني  , هةردووكيان يةك ميللذةت بذن  

طوتيان ئَينذة المذان وايذة هذةموومان دةبَيذ  دذةبوليان       , كؤن رانسَيكيان كرد, سبةييَن ئةوان رَيككةوتن ئيتي ادَيكيان كرد
ئَينذة تذا ئذةو    , جيذاوازة  ئاشذووريش , كذة كلذاان جيذاوازةو   , بةاَلم ئَيستا زؤرينةيان وايذان داوا كذردووة  , بكةين وةكو خؤيان

, دةستوورة دانرا ثابةناين بة دانوني ئياارةي دةوَلذةتي موةدذةت هذةر دةمذانطوت كلذاو ئاشذوور لذة تةسذرحياتي خؤمانذاا         
زؤريش فةر  ناكاتن خوا دةكات رَيك دةكذةون  , ئَيستا ثابةنا دةبني بةوة بة كلاان و ئاشوور, هةر طوتيتنان كلاو ئاشوور
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ئينجذا ئذةوةش   , سذةروات و نذةوت  , بذةَلَي اذةفو  , جذا ئَيسذتا مونادةشذة دةكةمذةوة    ,  كَيشذةيةش نامَينَيذ   و ئينشائةَلاَل ئذةو 
نذةوت و غذاز   )دةَلَيذ   ( 001و  019)زؤريذش بذاس كذراوة مذاددةي     , بةحةديقذةت خذاَلَيكي زؤر طرنطذةو   , ئاطادار بن كاكة

لذة  , ئةمذة تةبعذةن موَلكييةتةكذة ديذاري كذراوة     , (موَلكي هةموو ميللةتي اَيرادة لذة هذةموو هةرَينذةكان و موحافذةزةكان    
كذة لذة حقذولي ئَيسذتادا     , (حكومةتي ئيتيحادي و حكومةتي فياراَلي ئياارةي نةوت و غاز دةكات)دةَلَية ( 001)ماددةي 
, تذر نةك ئةو نةوتانةي رةنطة ثذاش ثَيذنج سذاَلي    , يةاين ئةو ئياارةية تةنيا بؤ ئةو نةوتةية كة ئَيستا دةردةضَي , هةية

, بةتةااون ئياارةكة موشتةرةك دةبَيذ  لةطذةَ  حكومذةتي ئيقلذيم    , ئةو خاَلة زؤر موهينة, يان شةش ساَلي تر دةربضَية
موتابةاذذة كردنذذي و , كذة بةشذذاار بذني لذذة ئيذاارةي دةرهَينذذاني نذةوت و فرؤشذذتين نذةوت     , ئذةوة داواكارييذذةكي ئَينذة بذذوو  

بةَرةضاو كردني ئةوةي بةبَي اةداَلةت , بةثَيي ئةو ماددةيية هني كراوة ئةمةش لَيرةدا, سةروةتةكة ضؤن دابةش دةبَية
ئةمةش دذانونَيكي  , دةرةبوو بكرَية تا ماوةيةك, ئةو ناوضانةي زةرةرمةنا بوونة,  مارةي هاوواَلتيان هني بكرَية, بَية

حكومذةتي  , حكومذةتي ئيتيحذادي و  , ةواتا تةفسيالتي لة ثةرلةماني اَيرادذاا دةبَيذ  بذة دذانون دةربضذيَ     , بؤ دةردةضَية
بذةو شذَيوةيةي كذة    , حكومةتي هةرَيم سياسيةتي ئيسترياتيجي ثَيكةوة دةكةن بؤ تةتوير كردني نذةوت و غذاز  , فياراَلي و

ئةم خاَلةش رَيطةي داوةتة ئةمة كة ثَيكةوة دةَلَية لة دوارؤ دا رةنطذة رَيطذا   , باشرتين دازانج دةطةيةنَيتة ميللةتي اَيرا 
بةشذَيوةيةكي تذر حكومذةتي    , بَيجطة لةو حةدالنةي كة ئَيسذتا نذةوت و غذازي لذَي دةردةضذَية     , ااتن دانونَيك دةربضَيةب

هةرَيم دةروري زياتر بَية لةو حةدالنةي كة لذة موسذتةدبةلاا ئينتذاج دةكرَيذ  و ثةيذاا دةبَيذ  بذةو خاَلذةي كذة هةيذة           
لذة ئاينذاةدا بذة    , نذةكراوةو ئذةو حةدالنذةي كذة تذا ئَيسذتا كذاري ثذَي نذةكراوة         ئةو ناوضانةي كة تا ئَيستا كاري ثَي , لَيرةدا

خذاَلي  , وةكذو خذاَلي يةكذةم نييذة    , ثالنَيكي هاوبةش لةنَيوان حكومذةتي ئيتيحذادي و حكومذةتي هذةرَيم ثَيكذةوة دةكذرَية      
ئذةوةي تذر دةَلَيذ  بذة     , بَيذ  ئةو حةدالنةي كة ئَيستا هةية بة ئياارةيةكي موشذتةرةك دة , يةكةم دةَلَي  موَلكي شةابةو

خذاَلَيكي زؤر  , بذؤ دوارؤ  ماوةتذةوة و رَيكذةوتن لةسذةري    , واتا يذةاين ثذالن دادةنذَيني   , بةرنامةيةكي ئيسترياتيجي ثَيكةوة
ئذةوةيان زؤر موهينذةو   ( رانيبا )دووةم ( 006)طرنطرت دةَلَي  ئةطةر يةاين دةسةاَلتي حكومةتي هةرَيم هةية لة مذاددةي  

ئةطذةر  , دةسةاَلتي هةرَيم بؤي هةية هةموو دانونةكاني ئيتيحادي جَي بةجَي بكات لة هةرَينذااو , طةورةية دةستكةوتَيكي
سذةبارةت بذة مةسذةلةكان كذة تذةدةخو       , تةنادوزيةك هةبوو بةيين دانوني فياراَلي و دذانوني هذةرَيم  , ناكؤكيةك هةبوو

, ةوة ئذذةو وةخذذ  بَريذذاري حكومذذةتي هذذةرَيم دةخذذواتن  ئذذ, ناكذذات لذذة دةسذذةاَلتي تايبذذةتي حكومذذةتي ئيتيحذذادي فيذذاراَلي  
يذةاين ئةطذةر خيالفَيذك هذةبوو لذة      , ضونكة ئةو دوو شتة زؤر مذوهينن , بةتايبةتي لة مةسائيلي ثةروةردةو تةناروس 

كةواتذة ئَينذة   , سياسةتي ثةروةردة لةنَيوان حكومةتي هذةرَيم و حكومذةتي ئيتيحذادي رةئذي حكومذةتي هذةرَيم دةخذواتن       
 .فةرموو, ئةطةر خيالفَيكيش هةبوو لة نةتيجةدا هي ئَينة سةر دةكةوَية, مةي ثةروةردةمان بَرياري خؤمانةبةرنا

 :بةَرَي  سردار صباح بوزو هةركي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 عديل )َي  ضونكة لَيرة تةنها دةَل, كرا بواية زؤر باشرت بوو( 000)ئةطةر ئيكتي ا بة ماددةي , ئةو ماددانةي زياد بووتة
 .سوثاس, ( كون االولوية لقانون االقليم)بةاَلم لة سةرةوة دةَلَي  , ( طبيق القانون االيادي

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, (حكومةتي فياراَلي)يةكَيكيان حةسرة بة حكومةتي ئيتيحادي , سَي نةواة ئيختيصاصات هةية( 000)لة ماددةي 

ئةوةي ئيتيحاديية , ئةو هاوبةشة, دةبَي  هاوكاري بكرَية, سَييةميان هاوبةشة, مدووةميان حةسرة بة حكومةتي هةرَي
, وةكو سياسةتي تةناروس , هاوبةشةيةكة ضية؟ بريتيية لة هةناَي مةسائيلي موشتةرةك, نابَي  ئَينة تةنادوزي بَي 

ةطةر خيالف بوو حكومةتي هةرَيم دةَلَي  ئ, ئةو دوو شتة لةوَي بةو شَيوةية ضارةسةري كردووة, سياسةتي ثةروةردة
دةبَي  حكومةتي هةرَيم ئةو شتانةي كة حةسر كراوة بة دةسةاَلتي حكومةتي / يةكةم, نةك ئةوان, رةئي دةخواتن

حكومةتي ئيتيحادي , ئةو دةسةاَلتانةي تةنيا حكومةتي هةرَيم بؤي هةية/ دووةم, ئيتيحادي دةبَي  بة دسةي ئةو بكات
ئةو شوَينانةي كة خياليف لةسةرةو دياريش / سَييةم, ياخود بة دانونَيك دياري دةكرَية, ي كراوةئةويش ديار, بؤي نيية

, كراوة ئةوةية ئيقتيصادياتي موشتةرةكةكان ضية؟ ئةوةي لةنَيوان حكومةتي هةرَيم و حكومةتي فياراَ  دياري كراوة
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طومرط تابعي , لة  َير دةسةآلتي ئةجنومةني فياراَلياا ئةوة زؤر طرنطة جاران هةتا, دةَلَي  يةكَيكيان رَيكخستين طومرطة
, خيالفيش بوو, لة شوَينَيكي تريشاا دةَلَي  ئةطةر هاوبةشيش بوو, لَيرة دةَلَي  هاوبةشة, حكومةتي مةركةزيية

 رَيكخستين تادةي كارةبايي سةرةكييةكان/ دوو, كةواتة ئةوة دةستكةوتَيكي طةورةية بؤ ئَينة, هةرَيني حةديةتي
داَرشتين سياساتي  ينطة و حينايةتي  ينطة / سَي, بةاَلم ديسان ئةطةر خيالف هةبوو بؤ ئَينة دةطةَرَيتةوة, موشتةرةكة

ئةوةش زؤر , داناني سياسةتي تةمنية و تةختي  اام/ ضوار, ئةوةش سياسةتي موشتةرةكة, لة تةلةوس و ثاكي و ئةوانة
, ئَينة ثابةناين بة بَرياري خؤمان, بةاَلم ئةطةر خيالف هةبَي , رةكةطرنطة سياسةتي تةمنية و تةختي  اام موشتة

داناني ثرؤ ةي ثةروةردة دةبَي  موشتةرةك بَي  لة / شةش, ئةوةش موشتةرةكة, داناني بةرنامةي تةناروس / ثَينج
توركناني ضةنا  ب انني ن وس ضةناة؟ كوردي ضةنا تَيااية؟ اةرةبي ضةنا تَيااية؟ ئةمانة هةمووي, تةاليني االي

يان دةيانةوَي  بضنة سةر هةر , دةيانةوَي  بضنة سةر هةرَيني كوردستان, تَيااية؟ ئينجا رةئي خةَلكةكة وةربطريَي 
بة وردي ديراسةت , بؤية ثَيم واية وةختةكة زؤر بة ديقةت ديراسةت كراوة, ياخود بة تةنيا مبَينَينةوة, هةرَينَيكي تر

لةبةر ئةوة ئَينة تةركي مان لةسةر ئةوة بَي  هةنطاوي , رةنطة نةطةنة ئةوَيش,  ثَيي نةكةنئةطةر ئَيستا دةس , كراوة
, وةكو جاري ثَيشووي لَي نةيةتن ماددةي ثةجناو هةش  لة دانوني ئياارةي موةدةت دابوو, كاريطةر لة ئَيستاوة بنَين

طرنطي ئةوةية لةو , ةر لة ئيعالم باس دةكرَي ه, هةر بة ناو ليذنةيةكي بؤ دانراوة, تاكو ئَيستا هيضي بؤ نةكراوة
كاك حمةمةد , يان دةبَيتة ئةجنومةني نيشتناني, كة ئةم دةستوورة كاري ثَي دةكرَية, لةحةزةيةوة دةس  ثَي بكةن

 .حاجي مةدودي فةرموو
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن رؤيشتين  ئةو وةفاةي ثةرلةماني , ثَيشرتيش دسةم نةكرد بووضونكة , رةنطة من تؤزَيك زياتر دسة بكةم
ئةو , هةروةها جةنابي سةرؤكي كؤماري اَيرا  و, كوردستان و اليةنةكان و سةرؤكي هةرَيني كوردستان بؤ بةغاا

و و رؤ يان كة ئةوانة شة, بةَراس  ئَينة هيض طومانَيكنان نيية, ئةو وةزيرانةي لة بةغاان, حةفتاو حةوت كةسة و
ئَينةش لة هةموو كاتةكان , خستؤتة سةر يةك و ماناوو بوون و كاريان كردووة لةسةر مةسةلةي دةستوور لة بةغاا

بةَلكو زوو دةنطي بؤ باةن و كؤتايي , لةوانةية ئَيستا ئةطةر منيش لةوَي بواماية تةلةفؤمن دةكرد, ئاطامان لَييان هةية
كة , بةاَلم لةطةَ  هةموو ئةوانةشاا هةناَيك لةو خااَلنة هةية, ة وام دةطوت بةَراس ثَي بَينني ئةطةر لة بةغاا بواماي

, مةسةلةكان مةسةلةي فياراَلي, هةرضةناة هةناَيك لة برايان و خوشكان ثَيشرت باسيان كرد, من دةمةوَي  باسي بكةم
يةاين تَيياا نيية ئَينة بة وازحيي , ي نةكراوةيةاين اَيرا  فياراَليةكةي تؤزَيك تةفاسيلةكة, ناَلَي  اَيرادي فياراَلي

بةاَلم , داهاتي هةمووي اَيرادة, مةسةلةي داهات, مةسةلةي ثَيشنةرطة وازيح نيية بةَراس , بَلَيني اَيرادي فياراَ  نيية
ةاَلم جارَي ضي ب, بةاَلم ثَيويس  ناكات لَيرة سةريف بكةين, دةتوانَي  بَلَي  ئةوة وةزاي كوردستان باشة و ئاوةدانيية

لةبةر , هةرضةناة من بةَراس  هَيشتا لةبةر ئةوةي تازة طةيشتووين نةم خوَيناؤتةوة, ثَيويستة لة جنوب سةريف بكةين
بؤ منوونة دةسةاَلت لة اَيراداا ضؤنة؟ مةسةلةي كورد لة , مةسةلةي دةسةاَلت لة اَيراداا, ئةوة بة ثةلة سةيرم كردووة

بةاَلم دةسةاَلت لة , لة اَيرا  وةزيري دةرةوة و كؤمةَلَيك خةَلكي ترة, اَيرا  كوردة لة بةغاا ئَيستا سةرؤكي, اَيراداا
ضارةسةري هةناَيك مةسةلة بكات لةطةَ  , راستة ثةجناو هةش  طرنطة, اَيرادا ضؤنة؟ مةسةلةي سنووري كوردستان

خؤ ئةو كاتة كةركووكيش لة , ردستان داطرياوةئةطةر لةسةر سنووري كو, بةاَلم ئايا سنووري ئَينة, تاخري بوونةكةشاا
ضونكة ئةطةر تؤ سنوورةكةت لة فائياة و , ئَينة زؤر لةطةَليان ئةوة بكةين, كوردستاناا هيض ثَيويس  بةوة نةدةكرد

ئَينة ئةطةر مودارةنةي ئةوة بكةين , مةسةلةن لة كةركووك ضي دةكةي , دوشتةثة و بامنةدان و جةبارة و دؤرةتو بَي 
ثَيش ساَلي , لةطةَ  هةموو رةئيةكامن هةنطاوي باش نراوة, بةَراس  ش  زؤر باش كراوة, 0990ةطةَ  ثَيش ساَلي ل

هةتا مودارةنةي , بة كةمرتي دةزامن بةوة كة ئَيستا هةية 2113تا  0990بةاَلم لة دواي ساَلي , ش  زؤر كراوة 0990
يةاين وةكو ئةوةية بَلَيني باسي ئةوة دةكات , اوي هةمووي هاتووةيةاين جنوبي سودان ن, بكةين لةطةَ  جنوبي سودان

ئةي بؤ لَيرة , ئةو مةسةالنة بؤ بة رووني ناَلَين, مةسةلةي ثَيشنةرطة, مةسةلةن فالن ش  مةسةلة مةسةلةي داهات
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ة مةتاتييةت بةكاري يةاين ب, يةاين ئةمانة كؤمةَلَيك ش  تَيااية بةَراس  دةتوانَي  ئةوان مةتاتييةت, باسي ناكةي 
يةاين ئةمانة بةَراس  ثَيويستة هةناَيك , بَينن راي ثَيشوو وةكو السيك بة ئارةزووي خؤيان ضيان بوَي  واي لَي بكةن

 .لةطةَ  رَي ماا, وردةكاري لَي بكرَي  و
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

تةنيا ديارة لةو خاَلةي كة شةرحم دةكرد ئاطات , دبةاَلم من ثَيم واية خاَلةكامن شةرح كر, زؤر سوثاس بؤ كاكة حمةمةد
, فياراَلي نيية( اجلمهورية االملانية االيادية)ئةَلنانياش ناوي , ئيتيحادي هاتووة, من طومت فياراَلي نةهاتووة, لَي نةبووة

زمانةواني , بةدوةترتة بةالي منةوة لة ناحية زمانةوانيةوة بةهَي تر و, لة ئيتيحادي بةدوةترتة, وشةي ئيتيحادي ثَيوةية
فياراَلي سيستةمَيكة بؤ دابةش كردني دةسةاَلت لةنَيوان , ئةطةر هني بكةي ئيتيحادي فياراَلية و بَرَيكيش زياترة

واَلتَيكي ئيتيحاديان , ئيتيحادي يةاين ضةنا هةرَينَيكن ثَيكةوة ئيتيحاديان كردووة, حكومةتي مةركةزي و مةحةلي
, ئَينة هةر وشةي فياراَليان بةكار هَيناوة, ة وشةي ئيتيحادي بؤ ناحية نةفسي و ااتي يلةبةر ئةو, دروس  كردووة
 .فةرموو كاك اومسان, بةاَلم بة ناحيةي اةمةلي وا باشرتة, راستة دسةكةت

 (:باني ماراني)اباا  دادر  عثمان بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, ماناوو بوونيان زؤر ضةشتووة لةو سةفةرةدا, كؤشيشي زؤريان كردووةبةَراس  هةوَ  و , سوثاس بؤ وةفاي كوردي
ميللةتي ئَينة ساَلةهاي ساَلة خةبات , بةاَلم خةبات و فيااكاري طةلةكةمان زؤر لةوة زياترة كة لة دةستوورةكةدا هاتووة

دةدةر ميللةتي ئَينة موساهةمةي ياخود بَلَيني دةوميةتَيكي تر لة اَيرا  بة , هَي َيكي تر, دةكات و خوَين دةَرَيذي و
يان , بؤية حة  بوو لةوة زياتر دان بة مافةكاني ئَينةدا بنَي , نةبووة لة رةطةوة هةَلتةكاناني ني امي بةاسي رابردوو

بةتايبةتي ئةنااماني , ضونكة ثَيم واية ئَينة هةموومان دةبَي  داواي مايف ميللةتةكةمان بكةين, زياتر باسي بكرَي 
دووةميان مةسةووليةتي هةموو , يةكيان ئةوةية نوَينةري خةَلكي كوردستانن, ن كة دوو ئةركيان لةسةر شانةثةرلةما

دةرارةكان و شةفافيةتي دسة كردن لة اليةن هةردوو بةَرَي ان سةرؤكي كؤماري اَيرا  جةنابي مام جةال  و سةرؤكي 
كة هةر كةموكوَريةك هةبَي  لةهةر , وا ئاطادار كردةوةهةرَيني كوردستان جةنابي كاك مةسعود و هةموو برادةرانيان 

بؤية حةدة رةئي خؤيان زؤر بة , لة هةر مافَيكي طةلةكةمان ئةنااماني ثةرلةمان بةرثرسيارن, دةستوورَيكي كوردستان
هةبوو داواي زؤر تةبيعيشة ئَينة وةكو ثةرلةماني كوردستان ئةطةر نةدص , وازحيي بَلَين و ثَي دابطرن لةسةر مافةكانيان

ئةطةر لةبةر هةر هؤيةك دةنطي بؤ دةدةين و ثَي لةسةر داناطرين , بؤية من ثَيشنيار دةكةم, مافةكاني خؤمان بكةين
بةاَلم ئةطةر واش بكةين , هةرضةناة حة  نيية وا بَي , زوروفةكة لةبةر ضاو دةطرين و زةخ  ئةوال و ئةوالية و ضيية

هةموو بة تَيكَراي دةنط وةكو برادةرَيك باسي كرد , ةموكوَري دةستوورةكة هةبَي  وباش واية نارةزايي ثةرلةمان لة ك
, ثَيويستة مافةكامنان لةوة زياتر بسةنَينني, ضونكة بةَراس  كةموكوَري زؤر تَيااية, دةنط بؤ ئةو مةسةلةية نةدرَي 

وةكو دةَلَين , وةاَلمةكة من ثَيشنيار دةكةم بؤ, وةاَلم دانةوةي كوردستان بؤ ثةرلةماني اَيرا  وةفاي كوردي لة بةغاا
, كة بة تَيكَراي دةنط و ئةوانة رازيينة, نةوةك لةسةرمان تَيثةَر بَي , موالحةزةيان هةبَي  لةسةر ضةنا خاَلَيك

ضونكة كةركووك , مةسةلةي كةركووك دةبَي  موالحةزةمان هةبَي , مةسةلةي فياراَلي دةبَي  موالحةزةمان هةبَي  و
كة , رةئي زؤر تونا و خؤش هةبوو, ناكرَي  بَلَيني اَيرادَيكي بضووكة, ئةو كؤبوونةوةية باس دةكرا لَيرة ثَيش

, بؤية ئةو رةئية ناكرَي  بطؤَرَي  لَيرة, دةيانطوت دةبَي  بَلَيي كوردستانَيكي بضووكة, هةموومان كةي نان ثَي دةهات
ئةمَرؤ ثَي لةسةر مافةكامنان دابطرين , منان دابطرين  لة دوَييَن باشرتةئَينة ئةمَرؤكة لَيرة ثَيويستة ثَي لةسةر مافةكا

بؤ ئةوةي مافةكاني خؤمان , يان مةركةزَيكي وا دروس  نابَيتةوة, ضونكة جارَيكي تر من ثَيم واية اَيرادَيكي, باشرتة
حةمجي كورد لة بةغاا زؤرترة لة ضونكة ئَيستا , ناشبينينةوة طةلي كورد, ئةوة ئاخري جارة و, بضةسثَينني لة دةستوور

سةرثةرش  , هةم رابةرن, هةم ميحوةرن لة مةسةلةكة, هةستان و هَيناني طةلي كورد لة بةغاا, هةموو كةسَيك
ئايا ئةطةر ئَينة ئةمَرؤ نةتوانني مافةكاني خؤمان لة دةستوور بضةسثَينني؟ دةت جارَيكي تر , كؤبوونةوةكان دةكات
بةاَلم ثَيشنيار دةكةم , بؤية ثَيشنيار دةكةم و داوا دةكةم نةبَيتة هيض تةطةرَيك, بيانضةسثَينني مةحاَلة ئَينة ناتوانني
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رةئي لةسةر باةين و موالحةزةي بامشان , موالحةزةمان هةبَي  لة وةاَلمي ئةو دةستوورةي كة بؤ ثةرلةمان هاتووة
بؤية , ن بة تَيكَراي دةنط لةو دةستوورة رازي بنينةك وةكو ثةرلةماني كوردستا, ئةطةر جَي بة جَيش نةبَي , هةبَي 

, لةسةر مةسةلةي داهاتي سرووش , لةسةر مةسةلةي كةركووك, دةبَي  موالحةزةمان هةبَي  لةسةر مةلةسةي فياراَلي
كة لة زةماني , كة اَيرادَيك ثَيك دَينن, لةسةر مةسةلةي ناو نةهَيناني كورد وةكو دوو نةتةوةي سةرةكي لة اَيرا 

بؤية من نامةوَي  زؤر لةسةر , ئَيستا بةرةو دواوةمان دةطَيَرَيتةوة, اةباولكةريم داسم ئةو مةسةلةية هاتووةو
زؤر , بةاَلم ثَيشنيار بؤ ئةو دوو مةسةلةية دةكةم و, بؤ ئةوةي هةناَيكيش بؤ برادةران بهَيَلنةوة, مةسةلةكان دسة بكةم

 .سوثاس
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

هةرضةناة , بةاَلم بة حةديقةت دةبَي  هةناَيك شت  بؤ روون بكةمةوة اةفوم دةكةي لةوة, كاك اومسانسوثاس بؤ 
( 31تا  25)ئةو شاناة ئةطةر تةماشاي بكةن زياتريشن لة , من اةرزم كردن شاناَيك لة بةغااية, زؤر دسةمشان كرد

وةفاةكةش بة دةراري ثةرلةمان ضوون بة , ةولةو دة ئةناامي ثةرلةمان, لةوانة دة ئةناامي ثةرلةمانيشن, كةسيش
, دوو كةس دةنَيرين, ناكرَي  ثةرلةمان هةمووي بضَي  لة بةغاا مونادةشة بكرَي , سةرؤكايةتي جةنابي كاك مةسعود

يان ضوار كةس دةنَيريين دةطةينة نةتيجة لةبةر رؤشنايي ئةو بَريارةي لَيرة دراوة حةددي ئةدنا و حةددي ئةدصاي 
ئةويش هةناَي , تةوافو  دةبَي  هةناَيك ش  ئةو بسةنَيين و, دةبَي  بطاتة تةوافو , فاوةزات دانووستانانةمو, هةية

دةستووري خؤمان دةمان كردة دةستووري , ئةطةرنا بة رةغبةت بَي  ئَينة دةستوورمان دانابة, ش  تؤ بسةنَينية
لةوة باشرت لةو زوروفةدا , ستكةوتَيكي طةورةية بؤ كوردستانكة ئةوةي كراوة دة, بؤية من دووبارةي دةكةمةوة, اَيرا 

 .لةبةر رؤشنايي حةديقةتي ئةوةي هةموومان ثابةناين بةوةي ئةو دةستوورة بة تةوافو  بنووسرَي 
ئةواني تر كة ئيعتريازيان هةية لةسةر , بةثَيضةوانةوة فياراَليةت زؤر بة رووني هاتووة, مةوزواي فياراَليةت/ دوو

دةسةاَلتي مةركةزي , لةسةر وشةي اَيرا , لةسةر وشةي ئيتيحاديةت, رازي نني لةسةر وشةي فياراَليةت, ورةكةدةستو
ئةوةي كة ئَيستا نايةوَي  و داخيل نابَي  دوو ئيعتريازي هةية سوننةي , دابةش بكرَي  بةسةر هةرَينةكان و ئةوانة

, ناَلَين كوردستان كةركووك و هني و ئةوانة, ر كوردستان نييةيةكَيكيان لةسةر فياراَليةتة خؤشبةختانة لةسة, اةرةبة
بةاَلم دةَلَين كوردستان تايبةمتةناي خؤي , ئةوان موافيق نني لةسةر ماددةي ثةجناو هةش  بضَيتة ناو دةستووريش

ن دةبَي  مةركةزي دةَلَي, كة لَيرةدا هاتووة, دابةش كردني سةرواتي نةوت و غاز/ دوو, هةية لةو سنوورةدا ئَيستا هةيةتي
لةو , ثَيم واية ئةو شتانةي كة جةناب  باس  كرد, بَي  و هةموو ش  لةدةس  مةركةز بَي  و تةوزيعةكةش و ئةوانة

بةاَلم , بةَلَي دةكرَية ئةطةر برادةرَيك رةئي بؤ نةداتن ئةوة مةسةلةيةكي ترة, شتانةية كة زؤري لةو دةستوورةدا هاتووة
لةبةر رؤشنايي , دةنااةت  ثَييةتي دةنطي بؤ دةدةين, نان دةَلَين بة تَيكَراي دةنط دةنطنان داوةلةوة نةترسن بَلَين ثَي

ئَيستا , ثَيكةوة  يان, يةاين مايف ئَينة و ثَيكهاتةكاني تري اَيرادة, ئةو دةستوورة بة تةوافو  نووسراوة, ئةو حةديقانة
تؤ , ئةطةر ثَيكةوة  يان رةضاوي مايف ئةويش نةكةن, تةنيا ئَيوة بن يان ئةطةر بة, تؤ دةَلَيي لة دَييةكة ضوار ئامؤزا بن

دةبَي  رةضاوي , ناتواني  بة تةنيا لة ماَلي خؤت دةرارةكان باةي  و فةرزي بكةي  لةسةر ماَلي برايةكةش 
لة , ا ثَيكةوة  يانيان لة شارَيكا, ئةطةر بتانةوَي  لة دَييةكاا ثَيكةوة بذين, مةسَلةحةت و بةر ةوةناي ئةوانيش بكةي 

بريو بؤضوومنان , ئَينة لَيرة دانيشتووين ضةنا ح بي جياوازين, لة هةرَينَيكاا ثَيكةوة  يان, واَلتَيكة ثَيكةوة  يان
ئةناامةي ( 014)ئةو , بةاَلم بَريارمان داوة ثَيكةوة بذين بةرنامةيةكنان تةدايم كرد, ئايالؤجيةمتان جياوازة, جياوازة

يان هي ثارتيية بة , ئايا ئةو بةرنامةية هي يةكَيتيية بة تةنيا, دابوون ثابةنا بوون بةو بةرنامةية كة لة يةك ليس 
يان هي ح بي , يان هي ح بي شوايية, يان هي توركنان و كلاان و ئاشووريية, يان هي يةكطرتووة بة تةنيا, تةنيا

ئةو شتانة , بةاَلم ئةطةر ثَيكةوة نووسينان, دةنووسَي هةر يةكة ئةطةر بة تةنيا بنووسَي  شتَيك , نةخَير, سؤشياليستة
, ئةوة لة اَيراداا ئةو شتانة نووسراوة كة اَيراديةكان ثَيكهاتةكاني اَيرا  كؤ دةكاتةوة, دةنووسني كة كؤمان دةكاتةوة

, بؤيان بسةنَينني دةبَي  ئةوة, ئةو اَيرادةي كة دةمانةوَي  دامبةزرَينني بةر ةوةناميان لةوةدا هةية دايبنةزرَينني
متعاد )ضونكة كة دةَلَيي اَيرا  ثَيي دةَلَين , من ثَيم باش نيية بَلَيني كوردستانَيكي بضووكة, كةركووك, اَيرا 
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دةوميةتَيكي , لة كةركووكاا اةرةب كةي دةوميةتي رةئيسيية, كورد و اةرةب دوو دةوميةتي رةئيسني, (القوميات
بةَلَي هاوواَلتني حةديان , ةاريب كة دةس  ثَي كرد لة حةوَيجةو ئةوانة هاتووندا يةكةم ت0936بضووكن لة ساَلي 

ئةطةر بَلَيي , بةَراس  زوَلم لة كوردستانيةتي كةركووك دةكةي, بةاَلم بَلَيي كةركووك كوردستانَيكي بضووكة, هةية
بةاَلم , َيكي جياوازمان دروس  نةكردووةخؤ ئَينة دةوَلةت, ضونكة كوردستانيش اَيرادة, اَيرادَيكي بضووكة تةبيعيي ترة

ثَيشنيارَيك هةية ئةويش , بؤية من ئةو ثَيشنيارةم ثَي باش نيية بة حةديقةت, كوردستان هةرَينة لة ناو اَيراداا
دةترسم وةكو , بةاَلم لةبةر ئةوةية دائينةن مةسةلةكان هةموويان دةديقن, ئينجا من وةاَلم دةدةمةوة, هةموو دسة بكةن

 .فةرموو, حةزيش دةكةم هةناَيك مةسةلة هةية ديقةتي دةوَي , لةكةي ياشَيخ لة بريم بضَيتةوةمةسة
 :بةَرَي  بارزان حمنا دادر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا , داواكاري ئَينة ئةوة بوو, ئَينة لة مةسةلة نوَييةكان هةمان بوو ثؤس  سيادةي طة  بوو لة اَيراداا بؤ كورد بوو

ثَيم واية ئَينة لة هيض حاَلةتَيك ثؤستَيكي سيادميان بةر ناكةوَي  لة اَيراداا , دا دةس  كاري كراوة(68)ددةي لة ما
 .زؤر سوثاس, (68)بةَلَي لة ماددةي , ئةطةر بة دةنط بَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ةحةكاني خؤياا رةئيسي مجهوري واتا ثةرلةماني اَيرادي لةنَيوان موَرةش(: )68)با بؤتان خبوَيننةوة ماددةي 
, يةكَيكيان سةرؤكي كؤمارة, ئينجا ئةوة سَي مةنصةبي سيادي هةية, ((باغلبية رلثي عدد اعضائه)هةَلاةبذَيرَي  

كة تؤ دةنط  بؤ ئةو دا سةرؤكي , ة(جملس نواب)سةرؤكي كؤمةَلةي نيشتنانيية , سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانة
ئةويش دةنط بة تؤ دةدات نصوصةكةي دةي , كة ببَيتة سةرؤكي مةجليسي وزةرا, ادةئةجنومةني وةزيران بَي  ئيتي 

 .تةبيعيية
 :بةَرَي  بارزان حمنا دادر 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .يان ئةوةية, ئةو ثؤستة بؤ كوردة, بة نةص دياري نةكراوة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بةاَلم رةضاوي ئةوة دةكرَية كة , ي رَيذةي ئةجنومةني نيشتناني دةبَيةلةبةر رؤشناي, نةخَير بة ثؤس  دياري ناكرَي 

ئَينة تةئكيايش لةسةر ئةوة دةكةينةوة ئيتي ادي , دةبَي  يةكَيك لةو مةنصةبانةي هةبَية, كورد نةتةوةيةكي دووةمة
 .فةرموو كاك جةما , كة دةبَي  ئةو ثؤستة هةر بؤ كورد بَية, سياسيشنان هةية

 :مجا  مشعون ايليابةَرَي  
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

يةاين بؤ منوونة بَلَيم لة , هةناَيك خاَلي تَيااية زياديشة لة الم فياراَليةتة, حةديقةت ئةوةي لة فياراَلي هاتووة
, ةينحةدة ئَينة بة خاَلَيكي سةركةوتووي لة دةلةم با, ئةوة خؤي خاَلَيكي زؤر ئيجابيية, كوردستان لةشكرَيك هةبَي 

, ئةوة ئةو خااَلنة دةضنة خانةي سيستةمي كؤن ياراَلي, جطة لةوة لة دةرةوةش لة سةفاراتي اَيرادي كاروباري هةرَيم
ئةو هةظااَلنةي , حةدة ئَينة بةناوي خةَلكي كوردستان سوثاسيان بكةين, جا سةركةوتين زؤر طةورةمان بة دةس  هَيناوة

, ي لة دابةش كردني زةوي بَي , طةر بَيتو ئَينة ئةركةكاني فياراَليةت خبوَيننيبةاَلم ئة, كة لة بةغاا كاريان كردووة
مةتاتيةتي , لة هةر سَي روكن سةيري بكةين لة خاَلةكان غنوزَيك هةية, ياخود دةسةاَلتةكان بَي , ياخود سةروةت بَي 

وةك لة ( متضرر)زةرةرمةناترن رةنطة بَلَيني جنوب , (متضرر)دةَلَي  لة مةنتيقةي , تَيااية ي لة سةروةتةكان
ضونكة ثارَي طاكان ئةطةر لةسةر ئةساسي نيسبةت و , ة لة مةسةلةكة(متضرر)ئةو كاتة كورد زةرةرمةناة , كوردستان

لة اليةكي ترةوة , ئةوة لة اليةك, نةك كوردستان, بةغاا و مووسَل و بةسرة موستةفيان, تةناسوبي سوكانيش بَي 
ئةوانةي كة سةر لة نوَي ضؤن دةبَي ؟ ئةو ايالداتة دانونيةي لة نَيوان , و غاز و ئةوانة سةرةواتي تر جطة لة نةوت

ئةو دةستوورةي اَيرادي ضؤن ئةو ايالداتانة تةن يم , دةسةاَلتةكاني كوردستان و مةركةز دةستوور تةوزحيي نةكردووة
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كة دادةمةزرَي  , ردستانيش ئةطةر دامبةزرَي ئةوةي ئَينة ب انني دةستووري كو, دةكات بةشَيوةيةكي شةفاف و وازيح تر
يةاين دةستووري مةركةز دةستووري , دةستووري هةرَيم لة خوار دةستووري مةركةزة, دةستووري هةرَيني بَي 

ئةطةر لةطةَ  , ئةطةر موتةناد ة, لةوَيش لة خاَلةكاناا هاتووة, دةستووري هةرَيم دةبَي  ملكةي بَي , دةستوورةكانة
مةسةلةي مايف ضارةنووس , ئةوةش تةنادوزَيك لةو حاَلةتانةش دروس  دةكات, ئةوة هةرَيم دةبو  ناكات, َي هةرَيم نةب

, خةبامتان كردووة دةيان ساَلة كة مايف ضارةنووس وةربطرين, يةكَيك بوو لةو خااَلنةي كة ئَينة زؤر دَلخؤش بووين بةوة
,   ساَلنان كردووةو جةولةي ئينتيخابي لةبريمان ضووةكةضي كة سةيري دةكةين ئةو ئيستي تائةي كة باسي هةش

يةاين هيض نةباية لة مةباةئة , نة لة مةباةئة ئةساسيةكةش, نة لة ديباجةكة, ياخود ئيشارةمتان ثَي نةداوة
ئةوةش باس نةكراوة بة حةديقةت ئةو , ياخود لة ديباجةكة باس كرا بواية, وةكو خاَلَيك, ئةساسيةكة باسي كرا بواية

يةاين ئَينة , تةفسريَيكي هةر داناو, ةفسريةي ئةطةر ئَينة بَلَيني ئةو اَيرادة رووخا تةفسريَيكي سةلبيية بؤ مةسةلةكةت
, ئةو خاَلة ئةطةر ئةوة تَيكضوو, نةك هةر ئةوة نامَينَي , ئةطةر بةرةو اَيرادَيكي رووخا و ضووين هيض شتَيك نامَينَي 

كة جارَيكي تر ني امي مةركةزي تونا و تيذي بةكار بَينَي  د  بة ,   بة ني امييةاين ئَينة كةوتينة حاَلةتَيكي د
بة رةئي من خاَلة سةلبيةكاني وةكو , ئةطةر ئَينة بَلَيني ئةو دةستوورة زؤربةي خاَلةكاني ئيجابيية, خةَلكي كوردستان

تةسبي  , اَيرادَيكي داهاتوو, اَيراديش ببني بة, حةدة ئَينة بةَلطة نامةيةكي تارخيي تةسبي  بكةين لةم هؤَلة, تاريخ
ي لةسةر , ئَينة وةكو ثةرلةماني كوردستان رازي نةبووين, بَلَيني ئةم خاَلة الوازانة, بني لةطةَ  ثةرلةماني اَيرا 

ي لةسةر سيستةمةكةي بَي  , ي شَيوةي دةسةاَلتةكان بَي , ي لةسةر سةروةت و ساماني كوردستان بَي , ضارةنووس بَي 
ضؤن ئةو , لة كوردستان سيستةمي ريةاسي بَي , سيستةمي ثةرلةماني بَي , تةمي اَيرادي سيستةمي ريةاسي بَي سيس

 .تةوافودة دةبَي ؟ زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

كة , لةبةر ئةوةي تةنيا كةسم لةناو ئَيوة, ضونكة هةناَيك جار تةاليق زؤر دةدةن, دةبَي  ئيجازةم باةن, زؤر سوثاس
ثَيشرتيش لة , كة لة ن يكةوة تؤزَيك لة مةجرةياتي ط توطؤيةكان ئاطادارم و, بة حوكني ئيشةكةم سةرداني بةغاام كرد

ئةطةرنا دةبواية , بؤية حة  بة خؤم دةدةم شةرحي بكةم, بؤية تؤزَيك ئاطادارم لة شتةكاناا, كؤبوونةوةكان دابوومة
بة حوكني , تاكو ئةو شتانةتان بؤ روون بكةنةوة, ة كةسَيكيان لَيرة بَي يان شاناةك, جةنابي كاك مةسعود لَيرة بَي 

زؤربةي رؤ  ئاطاداريان , ئةوةي هةر من لَيرة ثةيوةناياار مب بة تةلةفؤن رؤ انة دسةمان لةطةَلياناا هةبووةو ضي بووة
نةك لةبةر ئةوةية , ةرحة بكةمبؤية هةناَيك جار رَيطا بةخؤم دةدةم ئةو ش, خؤشم سةرداني بةغاام كردووة, كردميةوة

, لةبةر ئةوةي ئةو تةفسرياتة دةزامن, ئةطةرنا ثَيويس  بة كؤبوونةوة نةدةكرد, ئةو ثرؤ ةية بَروات و دةنطي بؤ باةن
بةاَلم ئةطةر موالحةزةي ئةوة بكةن ئةو تةفسيالتة , من ثَيم واية لَيرةدا هاتووة, ئةوةي كة كاك جةما  باسي كرد

يةاين دانونَيكي بؤ دةردةضَية لةاليةن ثةرلةماني اَيرادةوة رَيك دةخرَي  بة , ( نظم بقانون)سراوة هةناَيكيان نوو
ئةو خااَلنةي كة , ئةو ثرؤ ةية هةناَيك كةموكوَري هةية هةمووي تاوتووي لةسةر دةكرَي  لة ثةرلةماني اَيرا , دانون

, ر غنوزةكة مةبةس  ئَينة بَي  زياتر روون بكرَيتةوةبة تةئكيا هةم ئةطة, غنوزي هةية, موالحةزاتي لةسةر هةية
 .خاَلي ني ام فةرموو, ياخود داوايان كرد رةضاو دةكرَي , هةم ئةطةر اليةنةكاني تريش ثَيويستيان ثَي بوو

 :بةَرَي  طالوَيذ شابا ججي
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ةتا سبةي ئَيوارَي مةجالة ئةطةر ئَينة مبانةوَي  بة بةخؤي ه, بةس وةكو تةاليق لةسةر دسةي كاك جةما  دسةم هةية
ئةوةش مةجالَيكة بؤ ئَينة , دةتوانني وةكو ئي افةيةك بكةين لةسةر ئةوة, موزةكةرة رةفع بكةين باسي مايف ضارةنووس

 .زؤر سوثاس, ئةوة فورسةتة ئيستيغاللي بكةين, بةَراس 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو كاك فةتاح
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 :َي  فتاح اباا  نقشبنايبةَر
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

من ثَيم واية زؤر , ئةكسةريةتةكةي من تةماشام كردووة, من لةو ماوة كورتة هةناَيكم لةم دةستوورة خوَيناؤتةوة
ة ئةطةر مومكينة هةريةكَيك لة ئَين, حةدة سوثاسيان بكةين بؤ ئةو ماناوو بوونةي كة ضَيشتوويانة, كارَيكي باش كراوة

ضونكة تةشبيهَيك هةية بة منوونة بؤتان دةهَيننةوة دةَلَي  , ئةوةمان بؤ نةكرا بواية, لةناو ئةو وةزاة دابوويناية
بةاَلم , تا طةيشتؤتة ئةوةناة, بة حةديقةت ئةوة ماناوو بوونَيكي زؤري بؤ كراوة, (ئةوةي لة شةَر نةبَي  شريي تيذة)

وةكو ئَينة كة ثَيشرت لَيرة باس كراوةو , خاَلةكان صيغةي جيا جياي تَياايةيةك ش  موالحةزة دةكةم ئةويش لة 
بريوبؤضوونةكان , نووسراوةو لةوَي بريو بؤضووني ئَيستا هةية لة صيغةكة لةطةَ  فيكرةي ئَينة هةناَيك جياوازي هةية

ي فياراَلي ئةوان د ي ئةوةينة لة جيات, بؤ منوونة وةكو وشةي ئيتيحادي, و صيغةكان و رستةكان جياوازي تَياا هةية
من ثَيم واية جيا جيايةكي , جا زؤربةي خاَلةكان ئةوةي من تةماشام كردووة, دةَلَين با ئيتيحادي بَي , بَلَين فياراَلي

مومكينة برادةراني ئَينة هةوَلَيكيان دابَي  و دةنااةتيان ثَي بَينن , تَياا هةية لة ناحيةي نووسني و موستةَلةح و لوغة
سوثاسَيكي , ئةطينا جَيي سوثاسة, بؤ ئةوة دةستوورةكة راس  بكرَيتةوة, ة صيغةي جياجيا ئةو دةنااةتةيان ثَي بَيننب

تةنها ئةوةي من دةمةوَي  اةرزتان بكةم , حةدي خؤيةتي تةداير بكرَين, زؤريان بكرَي  و ماناوو بوونيان ضَيشتووة
؟ ئايا 2117ا لةو حاَلةتة لةم دةستوورة دةنووسرَيتةوة تا كؤتايي ئايا دةكرَي  ئَيست, كةركووك و مايف ضارةنووسة

من ثَيم واية , يةاين ئةوة زؤر ئةساسة, ياخود زةمانةت ضيية لةوةي كة دةكرَي , دةتوانن ئةوة بكرَي  بة دةستوورَيك
 .لةطةَ  رَي ماا و سوثاستان دةكةم, تةئكيا لةسةر ئةو خاَلة بكرَيتةوة

 :ومةنئةجنسةرؤكي  بةَرَي 
 .مامؤستا حمةمةد فةرموو

 :بةَرَي  حمنا ادا صاحل
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ثَيشةكي زؤر طرنطة سوثاسي ئةو رةنج و ماناوو بووني سةرؤكي هةرَيم و وةفاةكة بكةين و وةفاي ثةرلةماني 
 .كوردستانيش لةسةر ئةو ئيجازة كةرميان كردووة

تةوافو  يةاين ئيتي ا  و , بةتايبةتي دةربارةي تةوافو , ئةجنومةن دةكةممن تةئياي ئةو تةوزحياتةي سةرؤكي / دوو
 .ئةطةر سةيري هةناَيك مةسةلة بكةين, خيالف

ئةو دوو مةشرواةش لة حاَلةتي , دوو ثرؤ ة مةوجودة, دةستوورةكة تةنها بؤ ئَينة نييةو ئَينةش ناينووسني/ دوو
لةبةر , دةبَي  هةموو جَيطاي خؤي تَياا ببينَية, را  هةمووي دةبَيةتةئكيا كة بؤ اَي, ملنالنَي و تونا و تيذي بوون

بةش بةحاَلي خؤم دةَلَيم ئةم وةسيقةية بةشَيوةيةكي طش  وةسيقةيةكي زؤر , ئةوةي بةو شَيوة تةوافودية هاتووة
كة زؤر , لة دةستوورلةطةَ  تةحةفوزات , تةئسيس دةكاتن بؤ ني امَيكي دميوكراتي فياراَلي, ئيجابيية و سةركةوتووة

ضونكة بة تةئكيا , ثَيشنيار ئةوةية ئةطةر بتوانن لةطةَ  وةفاةكة ديباجةكة بطؤَرن و تةداميي بكةن, خالَي تَياا ماون
هي , نةك تةنها وةكو ديباجةيةكي دةستووري يةكطرتوو بَية, دةبَي  ديباجةكة بة بةيانَيكي سياسي دةربضَية

بةاَلم كلاؤ , هةمووي كورد و اةرةب و توركنان و, ردن لةسةر مةمجواة نةتةوةيةكدسة ك/ سَي, دميوكراتي بَية
دين و , لةسةر دين و دةوَلةت, ئةوةش زةرووريية ئي افة بكرَية هةر لةسةر ديباجةكة, ئاشووري ئيشارةيان ثَي نةداوة

كة مومكني نيية لة هةناَيك خاَلاا ضون, دميوكراسيةت بة دةنااةتي من ئةوة دةبَيتة رَيطرَيك لةبةر دةمي ئةواني تر
بةاَلم لة دةزاية هةناَي رَيطري هةية لةسةر فياراَليةت ئةوةي , لة هةناَيك خاَليشاا شةريعةت بَي , دميوكراسي بَي 

نة بةاَلم الي ئَي, لة زؤر واَلتان و دنيا كة فياراَليةت دَي  بةو شَيوةية هاتووة, هاتووة شتَيكي زؤر باشة وةكو مةباةئَيك
ئةوجا , هةرَيني كوردستاني و هةرَيني اةرةبي, دةبواية ئةطةر ئينكان بواية لةسةر ئةساسي دوو هةرَيم هاتبواية

هةتا , لَيرة لة هةناَيك خاَلاا فياراَليةتي كوردستان وةكو فياراَليةتي موحافةزات هاتووة, هةرَيني ديكة تةوزيع بواية
يةاين بة , كة نووسينطةي هةرَينةكان دةبَي  موحافةزةش دةبَي , وسراوةلةسةر تةمسيلي هةرَينةكان لة سةفارةت نو
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. هةتا ثَيشنةرطة و دوةتي اةسكةري طوتي هةموو هةرَينَيك حةدي هةية ئةو شتانة دابنَية, نةفسي موستةواكةية
 باسي ئةم سةرةوةتة ئةم ماوة دياريكراوة كة زةرةر بة هةرَيم دةكةوَية, لةسةرةوة هاتووة كة فةترةيةكي دياري كراوة

بةاَلم لة خاَلي , لة خاَلَيك زمان هاتووة زؤر بةباشي هاتووة, دةكاتن زةرةرةكة بةتايبةتي بؤ ئةوان بةردةوام دةبَية
كوردية و اةرةبية و , يةاين ئةو زمانة كة لة اَيرا  هةية ضوار زماني سةرةكيينة, ثَينجةم نازامن بؤ ضي هاتووة

بةاَلم هةر موحافةزةيةكيش دةتوانَي  بة زؤرينةكة , ئةوة هاتووة بة نةص هاتووة, و سريانيية توركنانيية و ئاشووريي
يان , يةاين هةتا ئةطةر بَلَيني كوردي فةيلي خؤ كوردة, كام موحافةزا غةيري ئةو ضوار زمانة, زمانةكة ئيقرار بكاتن

من لةطةَ  ئةوةمة كة ثةرلةمان ئيقراري ئةو , رييان بة ئاشوو, يان بة توركناني, ئةوي تريان بة اةرةبي دسة دةكةن
بة دةنااةتي من ئةوةي ئينجاز بَي  لةم دؤناغةدا لة زمين ئةو زروفةي دةولي ئيقليني داخيلياا , وةسيقةية بكاتن

 .زؤر سوثاس, ئيجازةَيكي زؤر طةورةية
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرموو كاك دلَير
 :بةَرَي  دلَير حمنا شريف

 .ئةجنومةنسةرؤكي  َي بةَر
بةش بةحاَلي خؤم سةرةتا دةستخؤشي يةكجار زؤر لة تةواوي سةركردايةتي سياسي كورد و هةموو ئةو بةَرَي انةي كة لة 

لةكوردسذذتانييةكان دةكذذةم كذذة توانيذذان بةراسذذ   , ليسذذ  هاوثذذةمياني كوردسذذتاني و ليذنذذةي نووسذذيين نذذوَيي دةسذذتوورن 
مذن بةشذبةحاَلي خذؤم كؤمذةَلَيك تَيبينذيم      , اني ميللةتي كورد لذةو دةسذتوورةدا بضةسذثَينن   بةشَيكي طةورة لة داخوازييةك

مذن  , مةسذةلةي ديباجةكذة  , بةآلم بةشَيكي برادةران باسيان كرد من هذةمووي نذاَلَيم تذةنها يذةك دوو خذاَلم هةيذة      , هةبوو
يض ئيشذارةتي تَيذاا نييذة بذؤ مذةباديةي      هذ , بةشبةحاَلي خؤم هةس  دةكةم فيعلةن ديباجةكة زؤر تائي انة نووسذراوةتةوة 

بذاس لذة راثذةَريين    , كة ديباجة بةشَيكة لةدةستوور زائياةن ئذةوة بذاس لذة راثذةَريين ئذةهوار و شذيعة دةكذات       , دميوكراتي
, كذة دوو حةدةسذي طذةورةي تذارخيني بةنسذبةت ميللذةتي كذوردةوة ئةمذة يذةكَيكيان         , دا و كذؤي َرةو ناكذات  0990كورد لة 

يهوريببة العببراق  )َيكة مذذن دةمذذةوَي  بةَراسذذ  وازيذذح نذذةبوو كةديسذذان هاتؤتذذةوة لذذة مذذاددة يةكذذاا دةَلذذَي  دووةم ثرسذذيار
تةمسيذةي  , تةمسيةي دةوَلةت ضؤن هذاتووة , و بةو شَيوةية( نظاي احلكم فيها درقراطي) ئينجا دةَلَي ( مستقلة ذات سيادة
ن مجهوريةي اَيرادة ئينجا دوايي تةمسيةي نيهائي دةوَلذةت لةسذةر   ديسا( اجلمهورية العراقية االيادية)دةوَلةتي اَيرادي 

لةراستياا من ثَيم واية ئةم دةستوورة لةكاتَيكاا كة تذةوافقي لةسذةر كذرا و لذةو ئاَلؤزيذةي كذة       , ي ئةساسَيك تةبةنا كراوة
تذذةكاني اَيرادذذي تذذوانراوة لذذةنَيوان ئذذةو هذةموو ملنالنَييذذةو بةر ةوةناييذذة جياجيايذةي ثَيكها  , هةيذة لذذة واديعذذي اَيرادذة  

بؤية ثَيم واية بؤ ئةو دؤناغة كذاري بذاش كذراوة و ئذةكرَي  ئَينذة      , بةشَيكي طةورة لة مافةكاني طةلي كورد بضةسثَينرَي 
, وةكو ثةرلةمان بةراس  ثشتطريي لَي بكذةين و لةطذةَ  ئذةوةي هةنذاَيك تَيبذيين كذة مذةجالي ئذةوةي دةسذتكاري بكرَيذ           

ضذونكة بةراسذ  ثذَيم وايذة بةشذَيكي لةوانذة ئيتي ذادي لةسذةر كذراوة و          , بذؤ سذبةييَن يذان دوو سذبةي    مةجالي تَياا مذاوة  
, بذذةآلم هةنذذاَيك خذذاَ  هةيذذة لذذة رووي صذذياغة و داَرشذذتنةوة ئيحتينالذذة مذذةجالي تَيذذاا بذذيَ , زةدةتذذة دةسذذتكاري بكرَيذذ 

 .سوثاستان دةكةم
 :بةَرَي  حمنا حكيم جبار
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَيذ  هذةموو دواذا بكذةين ئذةو دةسذتوورة يذان ئذةو         , بةَراس  من بةكورتي دةَلَيم طرنطي لذة دةسذتوور تذةتبيق كردنذة    
دووةم حذةدي خؤيذذةتي شذةوخنووني و مانذذاوو بذووني برايامنذذان    , دةسذتوورانةي ئيقلذيم كذذة ئةنووسذرَين تذذةتبيق بكذرَين    

بذذةآلم ئذذةو راسذذتيية  , و اليةنذذة سياسذذيةكان بنذذرخَينني  لةسذذةركردايةتي كذذوردي و وةفذذاي ثةرلذذةمان و نوَينذذةري حذذ ب  
ئذةو فشذارةي كذة ئذةمريكا لةسذةر كذورد كردوويذةتي و لةسذةر         , مَيذووييةي بَلَيني كة فشار لةسةر ليس  كذوردي هذةبووة  

نةوة يان سَييةم من ثَيشنيار دةكةم كة لةنَيوان رةف ي ئةم دةستوورة لةاليةن ثةرلةما, ئةوة حةديقةتَيكة, شيعة نةيبووة
بةآلم تةحةفوز , حاَلةتي سَييةم هةية ئةويش ئةوةية ئَينة ئةم ثرؤ ةية دبووَ  بكةين, دةبووَ  كردني بة تَيكَراي دةنط
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زةمانذةت ضذيية؟   , دواخذراوة  2118خاَلي يةكةميان ماددةي ثةجناو هةشتة كذة تذا سذةري سذاَلي     , بكةين لةسةر دوو خاَ 
ضونكة هةموومان دةزانني ئةمريكا بة نيازة , ت ضيية و لةو كاتةدا جَي بةجَي بكرَيياني خةَلك طوماني لةوةداية زةمانة

لةوانةية بؤ كورديش تاكة زةمانةت ثَينذان وابذَي ئةمريكايذة    , ئةطةر ئينسحابيش لة اَيرا  نةكات هَي ةكاني كةم بكاتةوة
, ئذةويش مذايف ضذارةي خؤنووسذينة    , لذَي كذراوة  خاَلي دووةم كة ثَيم وايذة تةنذةزولي   , كة دي اع لة داخوازييةكامنان دةكات

ضونكة وةكو جةناب  دةفةرمووي كة لة بةغذاا بذووي ديذارة وتووَيذذَيكي زؤر شذيعةكان لةسذةر       , ئةوة بة زميين نووسراوة
ئذةوان وتويانذة لذة ديباجذة اةرةبيةكذةدا وشذةي ئيسذتي تا        , ماددةي ثةجناو هةشذ  و لةسذةر وشذةي راثرسذي كردوويانذة     

بؤية من ثَيم واية بؤ تةتبيق كردني ئذةم  , ن ئينطلي يةكةيان هَيناوة لة ئينطلي يةكةوة ئيستي تا نووسراوةضؤ, نةهاتووة
دةستوورة خاَ  بة خاَ  لة شوَيين خؤياا حيساب لةسةر وشةكان دةكرَي و دةبوو بةو زمينيذة رازي نذةبني و مذايف ضذارةي     

شيعةكان ئةوةي ويسذتويانة غذةيري ئذةو خاآلنذةي بذؤ منذاوةرة        ضونكة من ثَيم واية, خؤنووسني بة وازحيي بنووسراباية
بذةآلم ئَينذة   , دسةيان لَيكردووة وازيان لةو خاآلنة هَيناوة كة خؤيان بؤ مناوةرة كذردن و فذةني موفذاوةزات بذةكاري دَيذنن     

ئذةو دوو خاَلذة   , لةطذةَ  مذايف ضذارةي خؤنووسذني     58لةدوو خاَلي سةرةكي كة تَيكَراي دةنطي جةماوةري لةسةرة مذاددةي  
ثَيم واية جةماوةري كوردستان رازي نيية وةكو ئةوةي كة ئَيستا هاتووة و ئَينة لَيرةش خاَلَيذك بذة بذريي هذةموو برايذامن      

ئَينذذة دةبذذَي دةنطذذي جذذةماوةر , نوَينذذةري حكومذذةت و دام و دةزطذذا تةن ي يذذةكانني, دَيننذذةوة ئَينذذة نوَينذذةري جذذةماوةرين
 .زؤر سوثاس, و بة سةركردةكانبطةيةنني لَيرة بة حكومةت 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةَراسذ   , ئةطذةر مذةجا  دةدةن هةنذاَيك ئيختيذارات بكذةم     , وةختذيش كةمذة  , زؤر لة ئةناامان ماون دسذةيان نذةكردووة  

 .فةرموو كاك اباالردن, ئةوها نابَي 
 :رضابةَرَي  اباالردن ادا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, مذاددةي ثذةجناو هةشذ    , فيذاراَلي , خاَلة ضارةنووسسازةكان كة هةموومان دسذةي لةسذةر دةكذةين   , ئةوةية خاَلي يةكةمم
ديارة وةكو ئةوةي كة لةكؤبوونةوةي ثَيشذووي ثةرلةمانذاا لَيذرة وةكذو خذةتي      , مايف ضارةي خؤنووسني, ثَيشنةرطة, سامان

ئذةوةي كذة لةكؤبوونذةوةي ثَيشذوو ئاما ةمذان      , ةهاتووةئَيسذتا لذةو ثرؤ ةيذة وةكذو ئذةو بةرنامةيذة نذ       , سوور بامسان كذردن 
مذذن ثَيشذذنيارم ئةوةيذذة كذذة ئَينذذة ضذذؤن كذذاك اومسذذان ئامذذا ةي كذذرد  , ثَيكذذردووة وةكذذو ئذذةو بةرنامةيذذةي ئَينذذة نذذةهاتووة 

لةبذةر ئذةوةي جذةماوةر    , ياداشتنامةيةكنان هةبَي  بؤ ثاراسذتين مةكانذةتي ثةرلذةمان لذة رووي سياسذي و مةانةوييذةوة      
جَيطةي ثَيشنيازة ئَينة ياداشتنامةيةكنان هةبَي  بؤ وةفاي باآل , ياني جَيطةي موالحةزةية, ةَرَيي ئةوةمان لَي دةكةنضاو

فشذاري ئيقلينذي   , ديارة وةك ئةو برايانة ئاما ةيذان كذرد وةزاةكذةي ئذةوَي وا دةخذوازيَ     , لةطةَ  تةدايري ماناووبوونيان
بذةس ثةرلذةمان جَيطذةي    , ئذةو وةزاةيذة بةراسذ  هذةر ئذةوة هذاتووة      , رامبذةرة هَيذ ي خذةَلكي بة  , هَيذ ي فرةَرةطذةزة  , ية

 خؤيةتي كة مةرجةاَيك يا ياداشتنامةيةكنان هةبَي  لة ضةنا تةابريَيكي جواناا بؤ مَيذوو بؤ ئةوةي وةرةدةيةك بَيذ  
يةكنان هةبَي  وةكو ثةرلذةمان  ئَينة ياداشتنامة, بة دةستنانةوة هَيشتا ماويةتي بةيانيش ماوة و سَي خاَلي سةرةكي ماوة

خاَلَيكي تذريش وةك برايذان ئاما ةيذان    , ئةوة خاَلَيك, شتَيكي وا هةبَي , ناوي بنَيني ياداشتنامةيةك, ناوي بنَيني ناَرةزايي
ئذةو ثرؤ ةيذة جَيبذةجَي نذةبوو ضذار ضذيية؟ جيابوونذةوة بذؤ         , كرد ئَينة ئةطةر مايف ضارةي خؤنووسني جَيبةجَي نذةبوو 

 .سوثاس, شةَر لة كةركووك دةكرَي , ئينسيحاب لة بةغاا دةكرَي , طوجنَيئَينة دة
 :ادا داامني عثمانبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةتايبذذةتي مةسذذةلةي , بةَراسذ  مذذن بذذة طومانذذةوة تةماشذاي ئذذةو شذذتانة دةكذذةم زؤربذةي ئذذةو شذذتانة كذذة شذ  ئةساسذذني    

, س  بذةو وةآلمانذةي كذة جةنابيشذ  فذةرمووت هذةر دةنااذةمت نييذة وةكذو خذؤم          كة تا ئَيستا من بةرا( مجهورية العرا )
ئاخر لة دونيادا ئةو دةوَلةتانةي كةوا فياراَلني دةوَلةتةكة فياراَلية ناوي , مجهوريةتي اَيرا  كة ئيتيحاديةي ثَيوة نةبَي

مةسذةلةي فياراَليذةتي كوردسذتان راسذتة     بذةس ئَينذة لةاَيرادذاا هذةر مجهوريذةتي اَيذرا  بَيذ  و        , فياراَليةتَيكي لةطةَلة
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, جَيطةي ئةوةية كة طومذاني لذَي بكذريَ   , بةآلم هةر طوماني لَي دةكرَي و, لةضةنا ماددةيةكي ديكة وةكو بَلَيي نةص هةية
داكذؤكي لذةو شذتانة    , ضونكة وادةزامن ثةرلةماني كوردستان ثَيويستة ئةو شتانةي كةوا وةكو دةَلَي خذاَلي جَيطذةي طومذانن   

ئةوانةي كة ش  باش و ضاكن و سةركةوتوون ئةوا دةستخؤشي لةهةموو ئةو ثَيشنةرطة دارةمانانةي كة لة بةغاا , ةنبك
بةآلم ثةرلةماني كوردسذتان كذة ديذارة جذارَيكي تذر ئةطذةر رةشنووسذةكة ئيقذرار كذرا و هاتذةوة           , شةَري دةستووري دةكةن

ان بَلَيني خةَلكي كوردستان دةنط باةن بؤ دةستووري هةميشذةيي  جارَيكي تر لة كوردستان بؤ ئيستي تا بة طةلي كوردست
وةك ئةوة واية ثةرلذةماني كوردسذتان لذةجياتي منااَلذة شذرية خذؤرةي كذورد و كوردسذتان لذةجياتي ئةوانذةي كذة            , اَيرا 

مذاددةي  مةسذةلةي  , لةدايكيش نةبوون ئين ا بؤ دةستوورَيك بكةن كة ئةطةر مافذةكان وةكذو ثَيويسذ  تةسذبي  نذةبووبن     
ئةطذةر دذةرارة شذةايب كذورديش     ( فيه جزء من االمة العربية)لةماددة سَي كة داكؤكي كراوة لةوةي شةايب اةرةبي , سَي

يذاني ئذةو شذتانة جَيطذةي طومذانن      , شةايب كوردي جوزئَيكة لة ئومةتي كذوردي , با داكؤكي بكرَي! بةشاارة لةاَيراداا بؤ
دةبذوو تذا نووسذينةوةي     58لة مذاددةي  , 58باسي ماددةي  49اس  لة ماددةي بةَراس  لة ماددةي ثةجناو هةشتيش بةَر

كذة نذةكرا ئذةو سذةفةرةش بذؤ ئذةو دووسذاَلة ديسذان         , دةستوور ئةو تةتبيع و ئةحصاو ئيستي تايةي لة كةركووك كراباية
و دوو سذذاَلة ئذذةوة يذذاني ثةرلذذةماني كوردسذذتان حذذة  وايذذة داواي زةمانذذةتَيك بكذذات كذذة ئذذة   , زةمانذذةتَيك ضذذيية بةَراسذذ  

 .حكومةتي بةغاا جَيبةجَيي نةكرد ضي بكةين؟ والسالم اليكم
 :انر اباالردن اليبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, تةنانةت ئذةوةي كذة مذن دةمذةوَي سذةرجنَيكة     , ديارة برادةران زؤر لةو خاآلنةي كة من دةمويس  باسي بكةم باسيان كرد

, ةكات سةردةمي ئةياد اةالوي هةر مول ةم بوو بةوةي كة جَيبةجَي بكرَي هيضي بؤ نةكراكة باس لةوة د 58لة ماددةي 
زؤر دةسذتووري تذر و زؤر ياسذاي تذر لذة      , بةآلم من سةرجنَيكم بةتَيكَرايي لةسةر دةسذتوور هةيذة  , سةردةمي جةا ةريش

تا كذة اَيذرا  هةَلوةشذاوة و ئَينذة     ئَيسذ , اَيذرا  بذوون كذة لذة بةر ةوةنذاي طذةلي كذورد بذوون هيضذيان جَيبذةجَي نذةكراوة           
خذاوةن دام و دةزطذاي ئذةمين    , خاوةن سذوثا نييذة  , دروس  دةكةينةوة بة هةموو اليةكنان بة هةموو ثَيكهاتةكاني اَيرا 

, كذة سذةرؤك وةزيرانذي اَيرادذة    ,َ جةا ةري تا ئَيستا حينايةي بةردةرطاي ماَلي خؤي ثَي ناكري, هةَلوةشاوة, بةهَي  نيية
ئايا زةمان ضيية بؤ ئةوةي ئةو دةستوورة جَيبةجَي دةكرَي كة خاوةن سوثا بوون و خاوةن هَي  بوون كة خاوةن  سبةييَن

ئَينذة ئيلغذاي دةكذةين هاوكذات     , باس لذةوة دةكرَيذ  لذة دةسذتوورةكة كذة هذاتووة كذة جَيبذةجَي نذةكريَ         , ئينكانيةت بوون
مذذن ثذذَيم وايذذة دةبوايذذة  , كذذةراني كوردسذذتان دةورةيذذان داوة جوطرافيذذاي هذذةرَيني كوردسذذتان لذذة مةودعَيكاايذذة كذذة داطذذري 

هاتباية سةرثةرشذ  بكردايذة و بذؤ بَريذاردان لذة دوا ضارةنووسذي       ( un)لةدةستووردا هاتبا كة لةكاتَيكاا جَيبةجَي نةكرا 
انيوة ئذةو كَيشذةي   بةدرَيذايي مَيذوو ئَينة كذة غذةدرمان لَيكذراوة نذةمانتو    , بووبا زةمان بؤ هةموو( un), طةلي كوردستان

لذة جَيبذةجَي   ( un)بؤيذة باشذرت وابذوو لذة دةسذتووردا ئذةوة جَيبذةجَي كرابايذة كذة          , ئَينة ببَيتة كَيشةيةكي نَيو دةوَلذةتي 
ياخود بَريارَيكي تذري كذة مذايف ضذارةي خؤنووسذني يذان بَريذارَيكي ضارةنووسسذاز كذة          , نةكردني دةستووردا حةكةم بووبا

 .اسسوث, طةلي كوردستان بياات
 : سعيا مةمخوري طاهربةَرَي  غ ور 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بذؤ ئذةوةي كذة    , بةَراس  سةرةتا حةدي دةستخؤشي هةية لة شاناي سذةركردايةتي سياسذي كوردسذتان كذة لذة بةغذاا دان      

  شذذتة بذذةآلم لةطذذةَ  ئةوةشذذاا لذذةو دةسذذتوورة ئذذةوةي كذذة تةماشذذا دةكرَيذذ   , توانيويانذذة لذذةو ثرؤ ةيذذةدا تةسذذبي  بكذذةن  
مافة بنةَرةتيةكاني طةلي كوردستان وةك ئةوةي كة ئَينة لَيرة بامسان كرد وةكو هَيَلذي سذوور دانذرا ئذةوة     , جةوهةريةكان

حة  بوو تةبذةني جذاَري طذةردووني    , و لةهةمان كاتاا تةبةني مايف مرؤظ نةكراية لةم دةستوورة, ئةوة خاَلَيك, نةهاتووة
ئذةوةش  , حذة  بذوو  , لةبذةر ئذةوةي لذة دةسذتووري زؤر وآلتانذاا ئذةوة تةبذةني كذراوة        , ةمايف مرؤظ كرابا وةكو ئةوةي هةي

ئةوةش ئيحتينالة لة بن تةئسذرياتي جانبذة دينيةكذةي ئذةوة     , لةسةرةتادا تةماشام كرد ئةوةي تَياا نيية, تةبةني كراباية
نظباي احلكبم فيهبا    ) و دواتذر كذة دةَلذَي     مذن بذة َروونذي نذابينم بةَراسذ      , لةهةمان كاتاا مةسةلةي فياراَليذةت , نةكرابَي 
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حذق  )ئيختياريةكذةي لذَي هةَلسذاوة لَيذرة و ئيختياريةكذة نذةماوة و مةسذةلةي        ( يهوري نيابي برملاني درقراطبي ايبادي  
مذن  , بة َرووني نةهاتووة وةكو ماددةيةك و دواتر من لةطةَ  رَي م بؤ ئةو تةفصيالتانةي كذة جذةناب  دات  ( تقرير انصري

لةوانةية اةرةبَيك بةشَيوةيةكي تر تةفسري بكذات ئذةو   , وةيةك تةفسري دةكةم و جةناب  بةشَيوةيةك تةفسري دةكاتبةشَي
مةسذةلةي سذنوور مذن واي    , ئةطذةر بذة مذاددة تةسذبي  نةكرابايذة ئذةو مةسذةلةية       , تةفسريةكان جودا جوداية, مةسةلةية

دواتر ئةو مةسذةلةي كذةركووك   , مانةوَي  و تةسبيتيش نةكراوةدةبيننةوة كة ئةوةي لَيرة هاتووة ئةوة نيية كة ئَينة دة
.. …زةمان ضيية بؤ ئةو ضارةسةر كردنة؟ ئةوةي ئَينة تَيبينينان كرد, ضارةسةر بكرَي  2117كة دةَلَي تاكؤتاييةكاني 

ة تؤ ناتواني لةبةر ئةوةي مةجالي هةمووان  دا يةك دةد, بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن من مةجالي ئةوةم هةية دسة بكةم
منذيش حذةدي   , ئةواني تر هةدي دسذةكردنيان هذةبوو  , لةسةر دةستوورَيكي طةورةو طران بةيةك دةدة رةئيي خؤت باةي

مذذن هذذةر دسذذةم نذذةكردووة حذذةدي خؤمذذة كذذة   , دسذذةكردمن هةيذذة و دةستيشذذي بذذؤ بةرزنةكراوةتذذةوة ئذذةو يذذةك دةدةيذذة  
, ةسذةلة كذةدةَلَي راسذتة خصوصذيةتي هذةرَيني كوردسذتان هةيذة       دواتذر م , ئةطةر روخسةت هةبَي, موالحةزاتي خؤم بَلَيم

بةآلم لَيذرة نةصذَيك هةيذة دةَلذَي هذةر دانونَيذك لذةو هةرَينذة دةربضذَي  نابَيذ  تذةااروز بكذات لةطذةَ               , هةرَينةكان هةية
َ  بةَراسذذ  مذذن لةطذذة  , ئذذةوة خذذؤي لةخؤيذذاا ئَينذذة دةسذذ  خؤمذذان دةبةسذذتني لذذة دةركردنذذي ياسذذايةكاناا        , دةسذذتوور

تارخييذةن مبَينَيتذةوة   , ثَيشنيارةكاني بةشَيك لة برادةرةكاناام كة ئَينة لةسةر ئةوة ديكؤمَينتَيك هةبَي  تةوسيق بكرَيذ  
لةبةر ئةوةي كة من تةماشاي دةكةم ئَيسذتا حذة  نييذة ئَينذة     , كة هةَلوَيس  ثةرلةماني كوردستان ضي بووة لةسةر ئةوة

ئةطذةر تةاذايلَيك   , ر بذاةين و دةبَيتذة ثشذتطريييةك بذؤ وةفذاي كذورديش لذة بةغذاا        بة شَيوةيةكي داتيعانة رةئيذي لةسذة  
, مةسةلةي دابةش كردني داهات ديسان ئةوة لَيرة روون نيية, بكرَي لةو ماوةية كة ضةنا رؤ َيك و ضةنا سةااتَيك ماوة

 .زؤر سوثاس
 :بةَرَي  ظيان سلينان حاجي بشار

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ديراسةي زرويف سياسي خؤمان ئَيستا بكةين واب امن ثَينان باشرتة كة ئَينة , دسةكاني جةناب  دةكةم من ثشتطريي

 .سوثاس, نوَينةري جةماوةرين لة بةر ةوةناي خؤمان دةبينني كةبةم ثرؤ ةية رازي بني
 :بةَرَي  باي ار ملكو اوهان

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يضمن هذا الدستور احلقوق االدارية و السياسية و الثقافية و التعليمية للقوميبات امل تلفبة   )دبَيذي   035بةنسبةتا ماددة 

ئذةم  , تةبعةن ظَي دناظ هاتييذة تةاذايل كذرن نذاظ مورةكذةب بَيذ  بذةرَي كلذا و ئاشذوري         ( كالرتكمان و الكلدان واالشووريني
  خصوصذيةتي خذؤ هةنذة و  َي توركنذان      ظذَي كلذاان خصوصذيةتي خذؤ هذةن و ئاشذوور      , دةت لطة  كلا و ئاشذوري نينذة  

داية و هةتا ديذَي راسذَ  ئذةم دذةوميا     % 81خصوصيةتي خؤ هةنة ورَيذا مة لكلاانَي اَيرادَي و نسبةتا مةسيحي اَيرادَي 
مذذة ناظَيتذذة دظذذَي كلذذاان و ئاشذذووري و توركنذذان  , اذذةرةب و كذذورد و كلذذاان د هذذةميا توركنانذذا ثرتيذذن , سذذَيي ثشذذ  كذذوردة

 .زؤر سوثاس, مةانا دةوميةتا وَي جودا بَي , خصوصيةتي خؤ هةبَي و هةريةكا حةدي خؤ هةبَي هةريةكَي 
 :بةَرَي  ااد  حمنا امني

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
مذن حذةز   , وةَلآل من موداخةلةيةكم هةبوو و زؤر لةبرادةران باسيان لةوة كذرد وتيذان فياراَليذةت نذةهاتووة و وازح نييذة     

 ..…حية باةم دةكةم ئةو تةوز
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 …فةرموو, اةفو كاكة وام اني نودتةي ني امة
 :بةَرَي  ااد  حمنا امني

يذان دةوَلذةتي فيذاراَلي حكومذةتيش دةَلذَي      , بةآلم رةنطة لة دةسةآلتةكان دياردةكذةوَي  , فياراَليةت لةهةموو دونيادا يةكة
يان هذي هذةرَيم ديذاري دةكذات و ئذةوة      , َي ئةوة هي منة و ئةوة هي هةرَينةئةوة دةسةآلتي منة ئةوةي بؤ هةرَيم يان ئةَل
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لَيذرة دةسذةآلتي تةشذريعي هةيذة و تذةن ي ي و      , ئي دواجيةي دةسةآلت هةية, ئينجا لَيرة زؤر بةجواني هاتووة, الي ئةوة
س لةو مةوزوواة بكرَي و زؤر حةز ناكةم ئةوةناة با, ياني ئةو مةوزوواة زؤر وازحية, دةزائي هةية لة فياراَليش هةية

 .سوثاس, وازيح هاتووة
 :بةَرَي  ا الاين سليم خاياا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, كةلينذةي كوردسذتان نةهاتيذة   , ئَيك لة دةسذتوورَياا نذاظَي كوردسذتان وةك كوردسذتان نذةهاتووة     , ئةز ضةنا خاَلَيك هةنة
نة ئةم وةك ثةرلةمان تا دبَيذين ئذا ئذان   , صوي  وةخَ  دَيتة كرنيان د َي تة, هةناَي ضاوي خؤ دةخشَينم ئةز نةديتية

دووةم ئذذةم هةنذذاةك خذذاَلي الواز بةرضذذاظ دةكذذةين وان خاَلذذة ثَيشكَيشذذي , نوكذذة نذذة ئذذةوة وةكذذو ئذذةم بَيذذذين ئذذا ئذذان نذذا, نذذا
, وت و طةلذةك باشذة  جةمااتَي  خؤي لة بةغاايَي بكذةين و هذةم ديسذان و هذةتا لذة ئيعالمذَي دةركذةظَ  و لكَيذرَي دةركذة         

ئةز دَينة سةر مةسةلةي دين و دةوَلذةت كذة   , ضونكة خاَلي الواز طةلةكي تَيااية ولة بةر ةوةناي ميللةتي كورديش دانني
هذةتا نوكذة ئيسذالم ئيتي ذا  نذةبَي  لذة سذةواب  ئيسذالم دي ضذاوا ئذةدياني دي دانونذةكي ديكذة             ( رواببت االسبالي  )طوتي 
بؤ منوونة دانوي ئةحوالي شةخصية و مةسيحي ئان يا يةزياي ئةظذة تذةااروز دةكذات ئذان     مةسةلةن ئةم دبَيذي , نةكةن

ئةظة دبَي  بَيتة بةرضاوكرن و روونكرَي كة , ضونكة دانوني ئةحوالي شةخصية نةوةك ئيسالمية, دةطوجنَي  لةطةَ  وان
يذا دوويذَي وةك طذوتي    , ئةظذة يذةك  , تةااروزَي لةطةَ  دةكذات لةطذةَ  دذانوني ئذةحوالي شةخصذي     , سةواب  ئيسالم ي شتة

 بذةر ضذي؟ ضذونكة تذا نوكذة ئذةديان مواتذةرةفن لذة دورئانذا هاتيذة           , دةبَي ناظا ئةديانَي بَينَي   بةر يةك تش ( االديان)
, بذذةس ئي يذذاي نةهاتيذذة و كاكذذائي نةهاتيذذة تذذا نوكذذة كاكذذائي نةديتينذذة و ئي يذذاي نةديتينذذة , انسذذيحي و الصذذابةة هاتيذذة

تذا سذوبة   , نذاظَي ديذن لذةناظ بَيتذة تةسذبي  كذرن      , ةكا ئيسالم و ظَي ناوي ئةديانا ناظَيذ  بَيتذة تةسذبي  كذرن    ئَي ياي فةرد
كؤسثَيك نةبَي كة يةكَيك وةكو جةا ةري و يةكي دي بَيذي وةَلآل باسي ئَي يذايا ناكذةين و بةحسذَي هةنذاةك كةسذي تذر       

بذةس مةجليسذي ئيتيحذادي    , كذة جةمااذةت باسذيان كذرد    ( بذي شعب العر)و دوميات   هاتية وةكو , ئةوي لة دورئانا هاتية
ئةرَي مةجليس ئةطةر رَيذة بَية مةجليس ئيتيحاد ظَي ثَينجذي سذةدي بَيذ  هذةتا ضذاوا      , ئةويش كةس جةلسة نةئاخ ي

ئةطذةر ئةكسذةريةت بذَية ئذةم هذيض ي جذارا ئذةم مةجلسذا         , ئةطذةر اذةرةبي بَيذ  ئذةو ئةكسذةريةنة     , بَي  دطة  اةرةبيا
, نسبةتا حةرس حذاودَي بذة ثَيشذنةرطة حذةرةس حذاودن     , دةبَي  رَيذة بَيتة دياري كرن, كةوَي  و بَرياريش نادةنسةرنا

, لظَيرَي حةرةس حاود تذابعي وةزارةتذي داخليةيذة   , ئةم دةزانني لة وآلتَي هةمياا حةرةس حاود تابعي وةزارةتي دي ااة
 .سوثاس

   :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئذةو  % 51ثَيم واية لة , زؤر بؤضووني جياواز هةية بة حةديقةت و شةرحيش هةية, تةاليقَيكم هةية ببوورن من تةنيا

لةبةر ئةوة موالحةزةكان تةماشا دةكةم تكذرار  , ياني نةكرا تةرجومةي بكةين بيخوَينينةوة بةضاكي, جةلسةية ثةلة بوو
يبنظم ذلبك   ( )بقذانون )بكذةين زؤر جَيطذا نووسذراوة    موالحذةزةي ئذةوة   , و صيغةكة هةناَيكي بةيةكةوة رةبتذة , دةبَيتةوة

بذةآلم لذة   , ئةطةر موالحةزةي ئةوة نةكذةين مومكينذة لذة بيسذ  مذاددةدا دابنيشذي دسذة بكذةي        , ئةوة زؤر طرنطة( بقانون
ئذةو دانونذةش كذة دةرضذوو ئَينذة      , دانون لة مةجليسي نواب كة دةكاتذة ثةرلذةماني اَيذرا  دذانونَيكي لةدةسذتة دةربكذات      

بة تةئكيا ويسذ  خؤمذان و   , لة موستةدبةلاا ضةنا دةبَي هةبَي  و ئةنااممان دةبَي , وحةف  ئةنااممان لةوَييةحةفتا
لةبذةر رؤشذنايي ئذةو دةسذتوورة بنذةماكاني هذيض       , لةبذةر رؤشذنايي ئذةو دةسذتوورة     , طةلي كوردستان لةوَي تذةرح دةكذةن  

بؤيذذة بذذة دَلنياييذذةوة دةَلذذَيم موالحذذةزةكان , ةن يم دةكذذاتدانونَيذذك دةرناضذذَي  د ي ئذذةو دةسذذتوورة بَيذذ  و هةمووشذذي تذذ 
وةخ  هذةبا لذة تةلةف يؤنةكانذاا ئةوانذةي دذانونني      , بةآلم ئةطةر وةخ  هةبا و تةرجومة كراباية بؤ كوردي, بةسةرضاو

, كرابايذة ئيجتينااذاتي لةسذةر   , كؤن راساتي لةسذةر كرابايذة  , شةرحيان كردبا ماوةيةك ئينجا ئةو كؤبوونةوةمان كردباية
ئةو دةستوورة زؤر لة , من ثَيم واية سْو  فةهنَيك هةية لة تَيطةيشتنةكة, ئةو سْو  فةهنة نةدةبوو لةسةر ئةو دةستوورة
نسبةتَيكي زؤر طةورة ناتوامن بَلذَيم سذةد ئةوةنذاة بذة داخوازيذةكاني طذةلي       , مافةكاني طةلي كوردستاني تَياا دياري كراوة

بذةآلم  , ثةرلةماني كوردستان كة لذةوَيوة تاوتوومذان لةسذةر كذرد وةكذو مةبذاْة  تيذادا دانذراوة        كوردستان و داخوازييةكاني 
بذةآلم ئذةي مةحكةمذةي دةسذتووريةكة بذؤ      , وشةي اةرةبيش ئيحتينذالي دذابيلي تةفسذرية   , دريائةيةكي موتةئةني دةوَي 

يذذاني دازيذذةك , اديذذل و بذذَي اليذذةننئذذةو مةحكةمذذة دةسذذتووريية لذذةو كةسذذانة دةبَيذذ  كذذة خذذةَلكي ثسذذثؤر و ا , دانذذاةرَي 
يذاخود مذةيلي دةوميذةي    , ياخود مةيلي ح بَيكي ئيسالمي يذا سياسذي هذةبَي    , دانانرَي  دازيةكة مةيلي اروبةي هةبَي 
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بؤ ئةوةي كة رايةكي دا لةاليةن هةموومانذةوة  , دازيةك دةبَي  كة ااشق و تةنيا ثابةنا بة دانون دةبَي , كوردي هةبَي 
بذةآلم ثذَيم   , لةبةر ئةوة مةدصةدم لةوةداية كة ئةو موالحةزاتانةي كة دةبيسذتم هذةموويان جَيذي رَيذ ن    , َي دةبووَ  بكر

وايذذة بةشذذَيكي زؤري بةنذذاة بذذةوةي كذذة وةختنذذان نذذةبووة ئذذةو ثرؤ ةيذذة خبةينذذة خ مذذةتتان بذذة تةرجومذذة كذذراوي و         
بةشذَيك لذة موالحذةزةكانيان    , باشرت تَي دةطذةن  بةشةرحةوة لةاليةن ئةوانةي كة لة دانون تَي دةطةن و لة وشةي اةرةبي

 .كاك جع ر فةرموو, بةراس  بةناة بةوةي كة بةو ثةلةثةلة هاتووة
 :معروف مصطفىبةَرَي  جع ر 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
راسذتة شذ  زؤر بذاش بذؤ     , من هةر خؤم دَلم بة دةستوورةكة خذؤش نييذة  , من ئةو رؤ ة لة خ مةت جةنابتان باسم كرد

بذؤ كذوردي نذةكرد و بذؤ     , بةآلم ئةساسةكةي كاتي خؤي دةستووري اَيرادي هةبوو هيضي نةكرد, كورد نووسراوة بةراس 
فياراَليذةت تذةنها   , ئةوةي من دةمةوَي بيَلَيم من لة خةباتاا بينيم نوَينةري بةريتانيا لة اَيرا  دةَلذيَ , اةرةبيشي نةكرد

مةبةسذ  ئذةو سذَي موحافذةزةي     , عي كردووة باسي كةركووكي هةر نذةكردووة ئةو دةت, بؤ كوردستان لة سَي موحافةزةية
مذن ثَيشذنيار دةكذةم لذة ئَيسذتاوة ليذنةيذةك هذةبَي بذؤ         , مةسةلةي كةركووك ئَينة لة رابردوودا لةدةستنان ضوو, ئَيستاية

كَيشذةي كذةركووك    2117بةدواداضووني ئةو بابةتانةي كة لة داهاتوو لة حكومةتي اَيرادي نيية بتذوانن لذة مذودةي تذا     
, لةاليذةكي تذر ئةطذةر ئذةو دةسذتوورة ئينذَرؤ تةئييذا بكذةين        , بؤ ئةوةي بطةَرَيتذةوة باوةشذي كوردسذتان   , ضارةسةر بكةين

ئةمذة  , ميللذةتي كذورد نذاتوانَي ئةمذة رةفذ  بكذات جذارَيكي تذر        , ناتوانني تةئييا نةكةين ضونكة شتةكة بذة تذةوافق بذووة   
 .زؤر سوثاس, لة هةردووال دروس  دةبَيقوض تؤزَي تةنا, د رةف ي بكاتتةئييا بكةين و ميللةتي كور

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيسذتا جذةناب    , بةآلم ئةو دسانةي كة ثَيش دوو دةدة كذردم تكذرار دةكةمذةوة   , من رجايةكم هةية نةك سةرتان بَيشَينم

بذذةآلم ئةمانذذة هذذةمووي , ك خبوَينيذذةوة بةتذذةنها وايذذةئةطذذةر بَيتذذو خاَلَيذذ, دةَلَيذذي ئامذذا ة تذذةنها بذذة سذذَي موحافذذةزة كذذراوة 
جَيبذةجَي   58خاَلةكةي تذر دةَلذَي مذاددةي ثةجناوهةشذ  خسذتؤتة نذاو دةسذتوورةوة دةَلذَي مذاددةي          , بةيةكةوة بةسرتاون

ئايذا  , يذة واتة ئةو ناوضانةي كةوا خياليف لةسةر هة( واملناطق املتنايعة عليها)كة دةكاتة كةركووك و  58ماددةي , بكرَي 
ثَيويسذ  ناكذات ئَيذوة    , رَيطاي داوة كة خبرَينذة سذةر هذةرَيني كوردسذتان     58واتة ماددةي , كوردستانة يان كوردستان نيية

ماددةكذذةش جَيبذذةجَي بكرَيتذذةوة   , مذذن نيطذذةران نذذيم ضذذونكة تذذارخييش وادةَلذذَي و جوطرافيذذاش وادةَلذذيَ      , نيطذذةران بذذن 
توزخورمذذاتو و ك ذذريش و شذذوَينةكاني تذذر هذذةمووي دةطةَرَينذذةوة سذذةر   كذذةركووكيش و سذذنجار و خانذذةدني و مذذةمخور و

هذاتووة راثرسذي    58لذة مذاددةي   , هذةر بذة حذةدايقي تارخيذةوة راثرسذيش بكذريَ      , هةر بة زؤرينةي خةَلكذةوة , كوردستان
ئذةو سذذَي   ضذذونكة دةطةَرَيتذةوة ئذذةي ئةطذةر ثَيذذي وابذَي بةتذذةنها   , كةواتذذة بؤضذي نيطذذةران بذني  , بكرَيذ  ثاشذذي سذةر مَيري  

بذؤ ضذييةتي ئةطذةر رَيطذة     , راثرسي خةَلكي كةركووك دةكات و راثرسذي خانذةدني دةكذات   , موحافةزةية بؤ راثرسي دةكات
بذة اةكسذةوة دةَلذَي لذة ضذةنا موحافةزةيذةك و ضذةنا        , نةدات هةرَيني كوردستان لةو سَي موحافةزةيذة زيذاتري هذةبَي    

نذذؤ مةحافةزةيذذة وةسذذةت و , اراَليذذةتَيك لذذةو موحافةزاتانذذة هذةبَي  خذذؤ مةجليسذذي ئذذةاال داوا دةكذات في , موحافةزةيذةك 
 .كةواتة بؤ بؤ خؤي حةدة و بؤ ئَينة ناحةدة؟ فةرموو, جنوب دةبَي يةك فياراَليةت هةبَي

 :بةَرَي  اخر شيخ مجا  انور
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ناي ئَينة بة هةردوو بةَرَي انةوة بذةَرَي  سذةرؤك   ضونكة واديارة شا, من بةشَيوةيةكي اام تةئيياي ئةو دةستوورة دةكةم
كؤمار و بةَرَي  كاك مسذعود سذةرؤكي هذةرَيم و لةطذةَ  شذاناي ثةرلذةمان و نوَينذةراني ئَينذة لذة ثةرلذةماني بةغذاا و بذة             

نذةمان  ئَينذة لذةوان زيذاتر ديراسذةتي ئذةو بابةتا     , هةموو وةزيرةكانيشنانةوة لةوَي مانذاووبوونَيكي يذةكجار زؤريذان ديذوة    
, اليذذةني بةرامبذذةريش بذذةهَي ة , مذذن واتَيناطذذةم, بةحةديقذذةت كذذة دةَلذذَي اليذذةني بةرامبذذةريش زةايذذف بذذووة  , نذذةكردووة

هةمووشذتيان بذؤ ئامذادة كردينذة و موستةشذاري خاصيشذيان       , دةوَلةتي اةرةبيان لة ثشتة و دةوَلةتي  تريشيان لذة ثشذة  
, ضونكة ئةوانيش ش  تريان دةوَي, يستومانة مادام بة تةوافقة نايةتةديبة شكلَيكي اام ئةوةي ئَينة و, هةية لة وةيةوة
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زةمذان ئةوةيذة يذةك بةنذا لذةو      , بةآلم هةناَي برادةر دةَلَي زةمان ضيية لذةبؤ دةسذتوور  , بؤية ئَينة لةهةناَي خاَ  ماوين
انذذةي كذذةدياري كذذراون لذذةناو  دةسذذتوورة جَيبذذةجَي نذذةبَي مانذذاي وايذذة ئذذةو دةسذذتوورة هةَلةةوةشذذَيتةوة بذذةثَيي ئذذةو بةنا  

لَيذرةدا ئَينذة بَلذَيني زةمذان ضذيية      , كة دةستووريش هةَلوةشايةوة ئةو كاتي ئَينةش دةراري خؤمان وةردةطذرين , دةستوور
دةراري ي دةدةين؟ ئذةو  , ئايا ئَينة دةراري سةربةخؤيي دةدةين يا دةراري جودابوونةوة دةدةين, دةراري خؤمان وةرطرت

 .زؤر سوثاس, شتة؟ ئةوة لَيرةدا ئةو ثرسيارة موهينةكاتي كَينان لة ث
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, مةجبورم هةناَي ناو تةرك بكةم
 :بةَرَي  مشسة سعيا حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ةرمووت كة وةكو جةنابيش  ف, ديارة دةستخؤشيم بؤ ئةو سةركةوتنة طةورةيةي كة هَي ي سياسي كورد بةدةس  هَيناوة
بذذةاَلم ئةطذذةر بَريذذارة , لذذةوة زيذذاتريش ئيحتينالذذة نةتوانرايذذة, لذذةوة زيذذاتر ئذذيرت ئذذةم بةناانذذة دذذابيلي دبذذوَ  كذذردن نييذذة 

بذةاَلم  , كةركووك يةكَيك بَي  لةوانةي كة نةتوانرَي جَيبةجَي بكرَي  و سةرةَراي ئةو بؤردانةي كةجذةناب  باسذ  كذردن   
كذة ديذارة ئذةو    , وةكو ئةو شتانةي كة هَيلذي سذوورن بذؤ ميللذةتي كذورد     , َي ئاطادار بكةينهةر ئةكرَي  شةفافانة ميللةتي ل

جؤرَيك لذة كذاَ  بوونذةوةي    , هةر جؤرَيك لة موماتةَلةي ثَيوة ديارة, زةمةنةش دانراوة تا دوو ساَ  يان تا سَي ساَلي تريش
مةسذةلةي دينذيش ئةطذةر تذةااروزي نذةبَي        سذةبارةت بذة  , ئةوة سذةبارةت بذة مةسذةلةي كذةركووك و    , ثَيوة ديار ئةبَي 

ديذذارة حوريذذةتي , لةطذذةَ  سذذةوابي  ئيسذذالماا و لذذة بَرطذذةي يذذةكيش تذذةااروزي نذذةبَي  لةطذذةَ  بنذذةما دميوكراتيةكانذذاا   
يذةاين ئةطذةر يذةكَيك بيذةوَي      , (شباء فليبؤمن ومبن شباء فليكفبر     فنن )وةكو خواي طةورة ئةفةرمووَي, اةدائيايش هةية
لة , بةاَلم ئايا جةناب  ثَي  وا نيية, هةر خؤي لة سةواب  ئيسالماا لةوانة جَيطاي دةبَيتةوة, هةر ي بَي س ور بَي  يان 

هةناَي ش  كة ثةيوةناي هةية لةطةَ  بنةماي دميوكراتي يةكانطري نابَي  هةر لةطةَ  ئةو بَرطذةي دووهةمذاا؟ سذةبارةت    
كذة لذة سذةرةوة    , بؤ هةرَينةكان مةسةلة زياتر لذة ئيذااري دةضذَي     تةوزيعي سوَلتاتيش ديارة كة, بة تةوزيعي سوَلتاتيش

مةركةز تةن ي يي دةكات بةسةر ئيقلينةكاناا كة ئةمةش ناتوانرَي بةهرةمةنا بيَب لةو سةروةري دةسذةاَلتي سياسذييةي   
 . زؤر سوثاس, كة جَيي دةبَيتةوة لةناو دةستووردا

 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 
 .ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن

, كذة كذةس باسذي نذةكرد    , ضةنا خاَلَيك هةيذة , نامةوَي  دووبارةي بكةمةوة, تةبعةن ئةوةي كة زؤري دسةيان لةسةر كرد
, هةر لة خاَلةكاني ترة لةناو دةستوور كة زياتر اامة باسذي حقذودي هذةموو اليذةك دةكذات     , كة شتَيكي نوَيية, من دةيَلَيم
يبرص الدولبة علبى    )دةَلَيذ   , لذة خذاَلي دووةم   43لذةوَي لذة مذاددةي    , دةكذات  دا كة باسي حقودي اةشذائر  43لةماددةي 

تةبعةن لَيرة دةستووري اَيرا  ئيش لة سةر دروس  كردنذي دةوَلذةتَيكي مذةدةني و    , (النهوض بالقبائل والعشائر العراقية
كردنةوةي دةبائيل و اةشائري  يةاين بةرز ,نهوضىلَيرة باس لةوة دةكات دةَلَي  حرصي هةية لةسةر , دميوكراتي دةكات

بذةاَلم نذةك ئذيش لةسذةر ئذةوة      , بذا احرتاميذان بطذرن   , دةكرَي لَيرة بطوردرَي بكرَي بة احذرتام , ئيهتينام دان بةم مةسائيلة
ماددةيذةكي ترمذان هةيذة    , ضونكة ئةمة نذاكؤكي هةيذة لةطذةَ  موجتةمذةاي مذةدةني     , بكات كة اةشائري زيناوو بكاتةوة

اغلبيبة  ثذَيم وايذة   , باسذي اغلبيذة البسذيطة دةكذات    , باسذي اسذت تا دةكذات لذة دةسذتوور     , 040ماددةي , اتباسي است تاء دةك
باسذي نيقابذات    22لذة مذاددةي   . بؤ ئةوةي حقودنان زامن بَيذ  , بَي  باشرتة 4\3, بة زةرةي ئَينة تةواو دةبَي  البيسطة
بذةاَلم لَيذرة ئَينذة دةبَيذ  بذ انني      , يذةاين كذة دةوَلذةت   , هنيذة دةَلَي  تك ل الاولة حق تكوين النقابات واالحتادات ان, دةكات

دةوَلةتي ئيقليني يةاين دةوَلةتي هةرَيني كوردستان نيقاباتي هةية دةبَي  خؤي ئةو حةدةي هةبَي  لة داناني نيقابات 
بذةاَلم  , ئارائذةكان تةبعذةن رَيذ م هةيذة بذؤ هذةموو      , ئةطةر ئيجذازةم بذاةن  , ئةو شتانةي ثيباات نةك لة مةركةز, و ماف و

حذةدي دةوَلذةمتان   , حذة  شذتَيكة واديذع شذتَيكة    , ئةطذةر حذة  بَيذ    , زؤربةيان هةس  بةوة دةكةن كة حةدنان خورابَي 
شتَيكي تر جةمااةت باسي ئذةوة دةكذةن   , بةاَلم واديع شتَيكة, نةك حةدي ئةوةي كة ئاوا داواي مايف خؤمان بكةين, هةية
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مذن ثذَيم وايذة ئذةو حةدذة كذة       , بةَلَي دوايي رةنطة ئذةو حةدذة نذاتوانني بسذَينني    , تكةي هَي ينئةمَرؤ ئَينة لة لوو: دةَلَين
ئذةو كاتذة دةتذوانني    , ئةوة زةماني بة دوةت كردني ئَينة دةدات لذة دوارؤ  , ئَيستا بة كةمي دادةنَيني بؤ ئَينة دابني كراية

 .سوثاس, دةوَلةت دروس  بكةين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بذةاَلم لذة   , هذةردووكي بذة جذَي بذوو    , تؤ دوو موالحةزةت دا, موالحةزةي ئةوة بكةن, تكاية ديسان دةيَلَينةوة, وثاسزؤر س
, دووةم اةشائري كة باسي اشذائريت كذرد  , دانوني بؤ دةردةضَي , كةواتة تةفصيالتي هةية, هةردووكيان نووسراوة بقانون

ئاطذادار بذة   , يةكةم دةوَلةت كؤمةَلطاي مةدةني دروس  دةكذات , بةسرتاوةضونكة طرنطة سَي خاَلة بةيةكةوة , دةخيوَيننةوة
بةرَيطايذذةكي ئاشذذتيانة جَيبذذةجَي , سذذةربةخؤيي دةثذذارَي ية, ثَيشذذي دةخذذات, لذذةوةي كؤمذذةَلطاي مذذةدةني دةانذذي دةكذذات 

يذةاين دروسذ     ,هبوض ندةوَلةت هةَلاةستَي  بة ثذَيش خسذتين واتذة    , دوو دةَلَي , ئةوة يةك, ئةوةش بة دانون, دةكرَية
نةك , يةاين بؤ ئةوةي اةشائري اليةنة باشةكاني يان ديةمة نةبيلةكاني لة اادات و ئةخال  و ئةوانةية نهوض, كردن نا

ضذونكة يةكذةم بةنذاة بذةوةي كذة موجتةمذةاي       , يذان دذانون دبذوَلي ناكذات    , ااداتي ئةوةي كذة موجتةمذةع دبذوَلي ناكذات    
طةشة كردن بذة  , طةشةي ثَياةكةي, بة كوردي ضي لَياَي  نهوضة بةوةي كة نازامن دووةم بةنا, مةدةني دروس  دةكةين

دةَلَي  ثذَيش خسذتنيان بذؤ ئذةوةي لةطذةَ  مذايف       , نودتةيةكي تريش هةية لة خاَلي سَييةم هةر لةسةر اشائر, ثَيي دانونة
لذة خذةياَلي زؤر كةسذي تريشذاا     , ةيةاين ئةو شذتانةي كذة لذة خذةياَلي تذؤدا هةيذ      , يةاين ئةوة زؤر طرنطة, مرؤظ بطوجنَي

 . هةية
 :بةَرَي  نازناز حمنا اباالقادر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي كة سةبارةت بة بةر ةوةناييذةكان و  , تةديني من بؤ ئةو رةشنووسة ئةوةية كة من لة دوواليةنةوة سةيري دةكةم

ئةمذذة , جَيطذذاي دةسذذ  خؤشذذيية , بةرجةسذذتة كذذراوة متوحذذاتي ئَينذذةي تَيذذاا % 91بةَراسذذ  لذذة , مةسذذاَلحي كوردسذذتانيية
شانازي بكذةن بذة سذةركردايةتي    , بةَراس  نةوةكاني داهاتوومان تةسةوَر دةكةم, ديكؤمَينتَيكي مَيذوويية بؤ هةتا هةتاية

ةمذة   بة هةموو رؤشنبري و هةموو ئةوانةي كة تةزحييةيان دا لة ثَيناوي ئةوةي تاكو ئَينذة طةيشذتووينة ئذةو بةره   , كورد
بذذةاَلم لةاليذذةني ئةطذذةر ئذذةو , ئةمذذة سذذةركةوتنَيكي زؤر طةورةيذذة, ئذذةم ديكؤمَينتذذة لذذة واَلتَيذذك بذذةناوي اَيذذرا  بَيتذذة دي 

يذةاين لذة هةنذاَي ماددةكذان     , وةكذو دةسذتوورَيكي اَيرادذي طشذ  طذر     , دةستوورة هةميشةيةي اَيرا  كةسذةيري دةكذةين  
بةنيسبةت ئذةو دميوكراتيةتذةي كذة    , و نةوادسَيكي زؤريش, كاَلي تَياا هةيةكري و , بةَراس  تةناد َيكي زؤري تَياا هةية

هةرضذةناة ئَيسذتاش دةسذكةوتَيكي زؤر    , (الشبرق االوسب   )كذة بذبني منوونةيذةكي زؤر بذةرز لذة      , ئَينة تةسةوَرمان دةكرد
ة بؤ ئةو ثَيكهاتة متذةناد و  ئةمةش دةطةَرَيتةو, بةاَلم هةموو ئةو شتانةي تَياا نيية, (شرق االوس )طةورةية بةنيسبةت 

ناضذاريش بووينذة لذةو    , ئةوان بةداخةوة زؤرينةي ن ووسي اَيراديش ثَيك دةهَينن, د  بة يةكةي كة لة اَيراداا هةية و
بةتايبذةتي ئذةو وةزاذة نذا ئذةمني و نذا       , زرووفة ناخؤشة و لة  َير سوَلتةي كؤمةَلَيك شذ  نذاخؤش كذة لذة اَيذرا  هةيذة      

مةسةلةن يةك لة بةناةكان دةَلَي  دةبَيذ  لذة بةرضذاو    , زؤر بة وازحيي ديارة, موجامةلةيان كراوة, موستةدرةي كة هةية
من نازامن ئذةوة بذاوةَر ناكذةم لذة هذيض دةسذتوورَيكي االذةم        , احرتامي شةاائريي ديين بطريَي لةوانة شةاائريي حوسَينيية

, بذؤ دةبَيذ  تذةنها احذرتام لذة شذةاائري حوسذَيين بطريَيذ         , ئَينة واَلتَيكني ثَرة لذة ديذن و مذةزاهيب جذؤراو جذؤر     , هةبَي 
تةبعذةن  , ضذونكة ئذةوان ثَييذان داطرتذووة لذةو مةوزوواانذة      , موجامةلةي شذيعة كذراوة  , يةاين ئةوة زؤر وازحية بؤ تاريخ

بذني و   ئَينذة دةبَيذ  زؤر واديعذي   , ناضار بذووي ئذةوةي تذَي خبذةي    , تؤش بؤ ئةوةي هةناَي دةسكةوتي تر بة دةس  بهَيين
مذن يذةك ثرسذيار لذة     , بةاَلم ئةطةر رووخسذةت هذةبَي   , بةاَلم بؤ كورد من بة دةسكةوتَيكي زؤر طةورةي دةزامن, تَيبطةين

, هذةم هذي موحافةزاتيشذنان هذةبَي     , كة فياَرالي ئيقلينينان هذةبَي  و , جةناب  دةثرسم كة لة دنيا ني امي وامان هةية
ئةمذذة شذذتَيكة حذذةزيش دةكذذةم بذذؤ ئذذةوةي ئَينذذة      , كوردسذذتان لذذة داهذذاتوودا   ئايذذا ئةمذذة مةترسذذي نابَيذذ  لذذة هذذةرَيني    

دةزانذني ئذةوان يذةكجار زؤر هذةوَليان داوة بذؤ ئذةوةي نذاوي اَيذرا          , هةَلوَيسذتَيكنان هذةبَي  وةكذو ثةرلذةماني كوردسذتان     
لذذةو هؤَلذذة لذذة كؤتذذايي  هذذةر , بذذةاَلم بذذا ئَينذذةش ئذذةوة خبةينذذة دةنطذذاان  , بطذذؤردرَي بذذؤ اَيرادذذي فيذذاَرالي يذذان ئيتيحذذادي  
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دانيشتنةكةمان كة ثةرلةماني كوردستان دةيةوَي  ئةم بةناة وا بطوَردرَي  كة اَيرا  ناوي ببَيتذة اَيرادذي فيذاَرالي يذان     
 .زؤر سوثاس, ئةطةر لةوَيش رةف  كرايةوة, يةاين هيضي تَي ناضي ئةطةر ئَينة ئةو ثَيشنيارة بكةين, اَيرادي ئيتيحادي

 : ار امنيبةَرَي  صربية غ
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة ئةطةر بة بةراورد لةطةَ  ئةو دانيشذتنةي كذة لذة    , مادام ئَينة كةوتووينة دواوة زؤربةي شتةكان دسةي لةسةر كراوة
ري كة دةتوانني بَلَيني كةمرتين داواكا, دسة لةسةر ئةو خااَلنة كرا, دا بةَرَي  سةرؤكي هةرَيم كة لَيرة ح وري هةبوو5/8

ئةطةر بةراووردي بكةين لةطةَ  , بؤ ضةسثاناني لة دةستووري دائيني اَيراداا, يان حقودي ميللةتي كورد و كوردستانية
بذذةاَلم ئذذيرت بذذة , بةَراسذذ  بةنيسذذبةيةكي زؤر دَلخؤشذذكةر تةسذذبي  بذذووة و جَيذذي دَلخؤشذذيية بذذؤ هذذةموو اليذذةكنان  , ئذذةوة

زؤر , كذة  شذ  وازيذح نذةبَي     , رابردوودا دةستنان بة كؤمةَلَي ش  ضذ اوة  ئةزمووني رابردوومان كة بةَراس  هةميشة لة
غنوزيذذةتي خاَلذذةكان كذذة بذذة تايبذذةتي خذذاَلي مذذايف ضذذارةنووس حذذة  وايذذة يذذةاين       , نذذاتوانني متنانذذةي لةسذذةر بكذذةين  
ئةو نيسذبةي كذة    ,نيسبةي  نان, خاَلَيكي تر كة ماددةكة نازامن رةدةمةكةي ضةنا بوو, وزوحيةتَيكي زياتر بةدي بكرَي 

ئَينذة وةكذو  نذاني كوردسذتان     , كة هةر لة دةسذتووري تاَليشذاا بذة هذةمان شذَيواز تةسذبي  كذرا بذوو        % 25دياري كراوة لة 
ئيعالمَيكذي زؤر  , ئةطذةر جذةنابتان ئاطذادار بذن لذةماوةي رابذردوودا دسذة و باسذَيكي زؤرو اسذت تاو راو وةرطرتنَيكذي زؤر و          

زؤرينذةي دةتذوامن بَلذَيم كذة هذةموو  نذاني كوردسذتان داواي ئذةوة         , كةمرت نةبَي  و% 33ة لةسةر ئةوة كرا كة نيسبةكة ل
ئذةبَي  كةفائذة   , ئَينة لةطةَ  نيسبة نذني , بةَراس  ئةطةر ضي وةكو دةنااةت, كةمرت نةبَي % 33دةكةن كة نيسبةكة لة 

ردوو ئافرةتان مةحرووم بوون كة ثَيكهاتذةي اَيذرا    بةاَلم هةموومان ئةوة دةزانني كة لة راب, و لَيهاتن بَيتة ئةو شوَينانة
, ديذاري كردنةكذة ئَينذة وةكذو  نذان لةطذةَليان نذني       , ي بذؤ ديذاري بكذةي   %25ي  نانة ئَيستا بذةاَلم تذؤ لذة    %61ن يكةي لة 
ةتا ئةطةر مةرحةلةيذةكي دووجذارةش بَيذ  هذ    , بةاَلم  نان دةرنةكةوتوون و كةفائةيان ئيشي لةسةر نةكراوة, كةفائة بَي 

 .سوثاس, كةمرت نةبَي % 33واب امن شتَيكي باشة لة , وةكو كةفائةي  نان دةركةوَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو شَيخ ادهم

 :ادا بارزانيعثمان  بةَرَي  ادهم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كةسذي و نذة وةرةدذة    , ة دةسذَ  مذة  بذةرةئيا مذن ئةظذة دةسذتوورة كذو ئذةظرؤ كةفتيذة بذ        , من خاَلةكا شولي هي كارَي ني ام
ئةطةر رةئيا وةية موسذبةتيش  , هةمة برايَي كو دةهاخةظن, هةناَي موالحةزات دَيتة كرن, ديباجة وي دبيتة ضل وةرةدة

ئةطذةر ئةسذبابَي ظذة دةسذتوورايا     , يَي باشيا تَياا نذابينن , بي نيسبةتا ظَي دةستوورَي يَي  هةمة ظَي نيسبةتية تَياا نابينن
ضذونكة مذن وةخذ  نييذة ئةسذبابَي خبيذنم كذا باشذي  ظذَي وي          , ئةزَي ثَيهةناستم تَياا بن, دبَيذن يا باشة بةلَي, ييةباش ن
جةنابيتة هةناَي ش  ب انن كا هةية طوتيا جةناب  من ضةنا ناوي ديذاا جذا وا باشذي بذؤ مذة      , ئةز ثَيشنيار دكةم, هةنة

طةر بَيخية دةنطاانيش بذؤ هةنذاَي مذة هذةميا وةختذا بذي سذةرا بضذيا ظذة          ئة, بةلَي ئةز ثَيشنيار دةكةم, بةخَير يا نةخَير
ئةطذةر وةختةكذة بذاةي مذة     , مومكينة دةستوورا ديتةي, لسةر ثةرلةمانتارَي بةَرَي  97\98ضونكة بةرةئي من , خبوينني
 .زؤر سوثاس, مةنتقي تر لسةر ظَي دةستوورَي بةاخ ني, با خبينني

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ئَينذة دةسذتوورةكة دانذانَيني تذا دةنطذي لةسذةر بذاةين       , ئَينة دةنط بذؤ ئذةو دةسذتوورة نذادةين    , موالحةزةكي ضاكةخؤي 

لةوَي ماوةيذةكي مذاوة دةتذوانني لذة     , بؤ مةجليسي نواب لةوَي تاوتوو دةكرَي , تةنيا ثةسةناي دةكةين كة تةدايم كراوة
موالحةزاتةكانيشيان ثَياةَلَيني تا سبةي ئَيوارة مةجا  , ناي بكةين وثةسة, ئةطةر ثَيتان باش بوو, ثاشي كؤبوونةوةكاناا

هةنذاَي شذ  تذر زؤر    , ئةطةر بؤيان بكرَية ئةو خااَلنةي كة طرنطن لة ديباجذةدا وشذةي كوردسذتان داخيذل بكذةن     , هةية
 .فةرموو, كاك رةمةزان, اشةئةطةر ناوةكان بةسرة بَي  ب, ثَييان دةَلَيني ئةطةر بؤيان بكرَية باشة, زةدة ضاك بكرَية
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 :رمضان عبدالرمحان حممد رضا. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, لذة هذةموو روويةكذةوة ملنالنَييذان كذردووة     , بةرةئي من ثَيويستة دةس  خؤشي و رَي مان بؤ برادةرانذةي كذة لذة بةغذاا    
بذةاَلم ئذةوةي   , كاني طةلةكذةماني تَيذاا نذةبَي    ئةطذةر ضذي هذةموو خواسذتة    , خةباتيان كردووة بؤ طةيشة بةم دةستوورة

ئةمذة زيذاتري لذةوة تَياايذة و خذةَلك زؤر رةش بذني       , ضةنا رؤ َيك لةوةو ثَيش لة تةسرحيات و راي خةَلك ئةمان بيسذ  
وةكو رةئذي خؤمذاني لةسذةر    , هاتووين تَيبطةين, ئَينة ليذنةي سياغةي دةستوور نني, ئةوةي هاتؤتة بةردةمي ئَينة, بووة

ئَينذة  , ئةوان لةبةردةميان دا هةية, ضونكة ئةو بةَرَي انة ليذنةي داَرشتين دةستوورن, نةك بَيني راس  بكةينةوة, اةينب
ئةمذذة شذذةَري , بذذةاَلم ئةمذذة شذذةَر نييذذة, واديعذذي ئذذةمَرؤي هَيذذ ي بةرامبذذةر كذذة دةَلَيذذي الوازة لذذةرووي سذذةربازييةوة الوازة

, ئذةوةي كذة بةدةسذ  هذاتووة    , بة دذوةت تذرن  , رووي اةدةديةوة زؤر لةمة زياترن ئةوان لة, شةَري ثةرلةمانة, دةستوورة
 .زؤر سوثاس, ثشتطريي لَيبكةين, ثَيم واية لة جَيي خؤي داية كة مذدةيةك بَي  بؤ ميللةتةكةمان و

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك دلَير, زؤر سوثاس

 :دلَيرامساايل حقي شاوَيس.بةَرَي  د
 .  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي

, لة زيناانةكةياا ط توطؤي لةطذةَ  بكذةين وةكذو كذورد    , لة راستياا ئةطةر ئَينة بضني ط توطؤ لةطةَ  سةدام حسَين بكةين
حذذةددي ئذذةدناي داخوازييذذةكاني ئَينذذة  , لةطةَلنانذذاا رَيذذك ناكذذةوَي , مذذن ثذذَيم وايذذة مذذل نذذادات بذذؤ داخوازييذذةكاني ئَينذذة  

وةكذو بذري   , ئَينذة ط توطؤيذان لةطةَلذاا دةكذةين    , ةوانةي كة ئةمَرؤ دةسةاَلتااران لة اَيرادذي ئذةمَرؤ  زؤر ل, جَيبةجَي ناكات
من ثَيم باشذة ئَينذة دةسذ  خؤشذي لذة سذةركردايةتي       , كردنةوة لة راستياا نوَينةري هةمان ضني و توَيذاَلي كؤمةاَليةتني

كذذةمي داخوازييذذةكاني نةتذذةوةي ئَينذذة و خذذةَلكي   بذذؤ ئذذةوةي كذذة توانيويذذةتي اليذذةني , خؤمذذان و شذذاناي كذذوردي بكذذةين 
بةداخةوة كة , من ثَيم وا بَي ئةو نوسخةي كة كةوتؤتة دةس  ئَينة, تةبعةن ئةمة رةشنووسة, كوردستان جَيبةجَي بكات

لةطذةَ   , ط توطؤيةكذة بذوو  , ضذونكة مذن دوَيذيَن بةرنامةيذةكم بذيين     , تذةنها نوسذخة نييذة   , بة باشيش نةمان خوَيناؤتذةوة 
لة بةرنامةيذةي جذةزيرة دوو دةستنووسذي تريذان ال بذوو      , ديار بوو ئةوة دةسنووسَيكي لةال بوو, فوئاد مةاصوم. َرَي  دبة

تَيكذةَ  و ثَيكةَليذةك دةبيذنم لذةم     , بةَراسذ  مذن ناتةواوييذةك دةبيذنم لذةم مةسذةلةية      , لةالي دوو كةسي تذر جيذاواز بذوو   
, بابذةتَيكي زؤري تَياايذة بذؤ ثاشذةطرتن    , ثَيكةَلييذةكي زؤري تَيذاا هةيذة    بةناةكاني ئذةم رةشنووسذة تَيكذةَ  و   , مةسةلةية

, بةاَلم لةطةَ  هذةموو ئذةم كذةم و كورتييانذة وةكذو ومت     , مةجالَيكي زؤري تَيااية بؤ بازادان و بؤ هةزم كردني مةسةلةكان
كذة توانيويذةتي اليذةني كذةم     , شاناي كذوردي بكذةين  , ئَينة دةس  خؤشي لة سةركردايةتي خؤمان و, من بة باشي دةزامن

دابني كردني مافذةكاني  , جطة لةوة من ثَيم وابَي  باشرتين طرَين  بؤ جَيبةجَي كردني ئةم دةستوورة و, جَيبةجَي بكات
ئَينذة دةبَيذ  لةطذةَ  ئذةو تَيبينيانذةي كذة ئةيذاةين جذةخ  بكذةين لذة يذةك            , بريتية لة يةك خستين مذاَلي كذورد  , كورد

لذة هذةردوو حاَلةتةكذة    , لةوانةيذة رةت بكرَيتذةوة  , ضونكة ئةم رةشنووسذة لةوانةيذة ثةسذةنا بكرَيذ     , خستين ماَلي كورد
 .زؤر سوثاس, بؤية ثَيم باشة ئةم مةسةلةيةش جَيبةجَي بكرَي , ثَيويستة ئَينة لة بة هَي ييةوة دسة بكةين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك ئارَي 

 :ابةَرَي  ئارَي  اباا  اد
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةم جار برادةرَيك وتي لة بذةياني  , ضونكة لة ثَيشةوة خوَيناوويةتيانةوة, لةسةرةتا من دسةم لةسةر ديباجةكة هةية
يذةاين  , كة موداميةي خوتبذةي مةاليذةكي شذيعة بذَية    , من بةالي خؤمةوة بةشَيكي زؤري لةوة دةضَي , سياسي دةضَي 

باسذي  , باس كرا باسي سوننةو شذيعة كذرا باسذي كذورد و توركنذان كذرا      , زؤر غوبين تَياا هةية, دوو, كئةوة ية, ديباجةكة
لةسذةر  , لةسذةر نةتةوةيذةك  , كذة باسذي غذوبن و زوَلذم دةكرَيذ      , يان باسذي مةسذيحي نةكرايذة   , كلاان و ئاشووري نةكراية



 409 

بذة  , خراوةتذةوة ئذاخريي  , لذة هذةمووي كذةمرتة   نيسذبةكةي  , ئةطذةر بذةراوردي لةطذةَ  كوردسذتاناا بكذةين     , طةالني اَيذرا  
ئذةوي تذر   , ئةويش زوَلنذي لذَي كرايذة لذة خذةتي حةوتذةم نووسذراية       , ئةوةي كة طوايا ئةتوانرَي ئةوةي ئةغلةبية شيعةية

دةبوايذة اليذةني كذةم نذاوي كوردسذتان      , كذة نذاوي ئذةهوار هذاتووة    , يةاين خراوةتة خةتي ئاخريي, خراوةتة خةتي نؤيةم
ئينجذا  , بذةاَلم ئذةوان منوونذةي خذةبات دانذن     , نة بارزان و هةَلةجبة دوو منوونةي خةبات و دوربانياانن بؤ ئَينذة ئَي, بَية

دةبوايذذة بطوترايذة كوردسذذتان و ئةمانذذة وةكذذو منوونذذة  , نذذةك بذذة كذذوردي, كوردسذتانيش بذذة اذذةرةبي نووسذذراوة كردسذتان  
من لَيذرة دةبيذنم يذةاين مةسذةلةي مذايف ضذارةي       , وة دةكرَي لة ئاخريي مايف ضارةي خؤنووسني و باسي ئة, بهَينارَينةوة

سةرباز و ثَيشنةرطةي سةركردايةتي سياسذي  , تةدارميان هةية, ئَينة بةَراس  رَي مان هةية و, خؤنووسني وازي لَيهنراية
, تذةاوي ي دةكاتذةوة   ئةو خاَلةش لة ئذاخري ديباجةكذة كذة طوايذا    , بةاَلم دةبَي  خةَلك ب انَي  وازي لَيهنراية, كوردستانني

, االلتزاي بهذا الدسبتور حيفبظ للعبراقني ايباد حبر شبعبًا و ارضبًا وسبيادةً        , ئةم مةسةلةية, نةخَير هيض تةاوي ي ناكاتةوة
بذة اةكسذةوة مانذاي ئذةوة دذانون      , يذان ئةطذةر نةسذةنا ئذةوة بذي     , ئةوة اةداة مةصريي سةناية, يةاين ماناي ئةوة نيية

رةنطذة اَيذرا  ثذان ة ئينذارات يذان      , اسا نةبوو بةزةرووري شةرت نيية اةدا تذةدرير مةصذري بكذات   كة ي, ياسا نيية, نيية
كذاتي  , لةاليذةكي تذريش فَيلَييكذي تريشذي تَيذاا هةيذة      , لةبةر ئةوة مايف ضارةي خؤنووسيين تَياا نيية, هة دة ئينارات بَي

نووسراية , ئَيستا ئةو مةسةلةشي تَياا نيية, رادااكورد و اةرةب شةريكن لة اَي, نووسراية 58خؤي لة دةستووري ساَلي 
, بذةاَلم ئذةطوترا دوو نةتذةوة   , هةموويان يذةكن لذة مذاف و لذة ئةركذاا     , ئَينة رَي مان هةية بؤ نةتةوةكان, متعدد القوميات

ين يذةاين هذةر طذةلَيك بذة ثَيذي بةنذاي نةتذةوةكان مذايف ضذارةي خؤنووسذي          , كة دةتطووت دوو طذة  , يةاين دوو نيشتنان
مذايف طةالنذة لذة ديذاري كردنذي مذايف       , نة دابيلي ط توطؤ كردنذة , مايف ضارةي خؤنووسينيش دابيلي نةسازش كردنة, هةية

ئةو مةسذةالنة بذة رؤ َيذك و دوو    , لة كؤتايياا داواكارم ئَينة تةحةفوزمان هةبَي  لةسةر ئةم بةناانة, ضارةي خؤنووسني
ئايذا  , زؤر جذار بذري دةكرَيتذةوة   , واديعي دوارؤ مان ضيية؟ بري بكةينةوة, ييةئةمة واديعي كوردستان ضي, رؤ  نانووسرَي 
, ئةطةر لةطةَ  كةسَيك كة بَرواي بذة فياَراليذةت نذةبي    , منيش بَريار دةدةم, جيا ببَيتةوة دةتوانَي بذي, طةلي كوردستان

لةبذةر ئذةوة ئذةو مةسذةلةية     , يذاا بذذيم  ئايذا دةتذوامن لذة داهذاتوو لةطةلَ    , بَرواي بة مايف ضارةي خؤنووسذيين ئَينذة نذةبي    
ئَينذة دةنذط   , بيخةينذة روو , وةكو ثةرلذةماني كوردسذتان و  , حةدة تةحةفوزي خؤمان نيشان باةين, مةسةلةيةكي طرنطة

ئَينذة تذا ئَيسذتا اَيرادذي     , ضونكة ئةمة لة داهذاتوو ئذةو مةسذةلةية بَريذاري لةسذةر دةدريَ     , لةسةر ئةو مةسةلةية نةدةين
ئذذةو اَيرادذذةي كذذة ئَينذذة , َيسذذتا لذذة  َيذذر غذذوبن و زوَلذذم دةمانذذةوَي  جذذارَيكي تذذر خؤمذذان بكةينذذةوة اَيرادذذي ئ, نةبووينذذة

 .سوثاس, ئةو اَيرادةي كة خةَلكَيك دةيةوَي  كة مايف ئَينة ناسةنَيين, دةمانةوَي  نا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بذةاَلم  , ئَينة اَيذرادني بؤيذة ئذةو دةسذتوورةمان نووسذيةوة     , رةئيةكةت تةبعةن بؤ ضوونَيكة تةابري لة رةئي خؤت دةكات
, اَيرادَيكذة كذة مافذةكامنان لذةم رؤ ةدا بذة شذَيوةيةكي زؤر رَيذك و ثَيذك        , اَيرادي دميذوكراتي فيذاَرالني  , اَيرادَيكي تازةين

. كذذاك د, خؤيذذةتيجَيطذذاي ,  بذذةاَلم هذذةر رةئيذذةكيش بطووترَيذذ  موحتةرةمذذة, زؤرينذةي داواكارييذذةكامنان جَيبذذةجَي بذذووة 
 .نووري فةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضذونكة دةزامن تووشذي سةرئَيشذة و    , ثَيشةكي ثَيويستة ماناي نةبوون لةو وةفذاة كوردسذتانيية بكذةين كذةوا لذة بةغذاان      
, روثذي اروبذةيي و مةزهذةبي اَيذرا  دةكذةن     طريوطرفتَيك بووينة لةطذةَ  ئذةو تادنذةي كذةوا لذة راسذتياا نوَينةرايذةتي ط       

بذةاَلم ئذةوةش ئذةوة ناطةيذةنَي كذةوا      , بةشَيكي بةرضاو لة داوكارييةكاني طةلي كوردستان لذةو رةشنووسذةدا ديذاري كذراون    
بتذوانني بذة وردي تةماشذاي بةنذاةكاني ئذةم      , طلةيشنان لَيرة ئةوةي كةوا ماوةمان نةبوو, رةخنةمان لةو رةشنووسة نيية

لذذةوة دةضذذَي  لذذة اليذذةن   , كذذة وةكذذو ئذذةو برايذذة فذذةرمووي  , مذذن لذذة ديباجةكذذةوة دةسذذ  ثَياةكذذةم   , وسذذة بكذذةين رةشنو
, مةبةسذتيش لَيذرة ديذادةي مةزهةبييذة    , ثَيش ديادةي وةتذةني , باس لة ديادةي ديين دةكات, ئاخوناَيكةوة نووسرابَيتةوة

القنذع  )كذة بذاس لذة    , ي هَينذاوة (انقامذات الايننيذة  )ي دا نذاو  01كذة لذة مذاددةي    , ئةويش بؤني وياليةتي فذةديهي لَيذاَي   
ئامذا ةش بذؤ خذاثوور كردنذي زيذاتر لذة       , بة ئةنقسةت باس لذة سياسذةتي ثاكتذاوكردني رةطذةزي ناكذات و     , دةكات( القومي
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ديباجةكذة بذة شذةرمةوة بذاس لذة      , بةاَلم ناوي طونذاي بةشذري دَينَيذ    , هةزار طونا و شارؤضكةي كوردستان ناكات 4111
بذة  , دةتوانني بَلَيني شتَيكي واي تَياا هةيذة , ئةويش بة مةفهوم و موخالةفةوة, ةنسيثي يةكَي  ئارةزوومةناانة دةكاتثر

لةبذةر  , ناوي دةوَلةتةكةي دياري نذةكردووة , كة باس لة فياراليةت دةكات, هيض شَيوةيةك باسي ضارةي خؤنووسني ناكات
هذةروةكو لذة سذةردةمي    , دةبَيذ  بَلذَيني دةوَلذةتي اَيذرا     , َلذةتي اَيرادذي فيذارا َ   ئةوة ئَينة ناتوانني لةمذةودوا بَلذَيني دةو  

دوَييَن يةكَيك لة ئةنااماني طروثي كوردستاني لة يةكَيك لة تةلةف يؤنةكاني كوردستان , سةداميشاا هةروايان ثَياةطووت
لذة هذيض دةوَلذةتَيكي    , كوردسذتانةوة  بةنيسذبةت هذةرَيني  , كذةوا ئذةو مافانذةي كذةوا لَيذرة ضةسذثاون      , باسي ئذةوةي دةكذرد  

ئيناراتذةكان  , دةوَلذةتي ئينذاراتي اذةرةبي   , نذازامن ئذةو بذرادةرة ئذةو بؤضذوونةي لذة كذوَي هَينذا        , فياراَلياا ئةو مافانة نني
دةتذوانن راسذتةوخؤ خؤيذان ضذةك لذة      , ثؤليسذي خؤيذان هةيذة   , جةيشي تايبةتي خؤيان هةية, خاوةني سةروةتي خؤيانن

هذذةروةها كؤمذذاري سذذربياش لذذة ضوارضذذَيوةي دةوَلذذةتي    , هذذةروةها جنذذوبي سذذودان مجهورييذذة  , رةوة بكذذَرندةوَلذذةتاني دة
بةاَلم من لَيرة تةنيا ئاما ة بؤ ضذةنا خاَلَيذك   , رةشنووسةكة هةروةكو ومت ضةنا ثرةنسيثَيكي ضاكي تَياا هةية, بؤسنيية
مةبةسذتيش  , ة لذة دوو نةتذةوةي سذةرةكي ثَيكهذاتووة    يةكةم ئةوةية كذة باسذي لذة ثَيكهاتذةي اَيذرا  نذةكردووة كذ       , دةكةم

بةشذةكةي  , ضذونكة بةشذَيكة لذة اةرةبسذتان و    , ئةوةية كةوا اَيذرا  لةسذةر خذاكي دوو نةتذةوةي سذةرةكي دروسذ  بذووة       
راسذتة دةَلَيذ  كذةوا ثةرلذةماني اَيذرا       , باسذي ثَيكهاتذةي ثةرلذةماني اَيذرا  دةكذةم     , تريش بةشَيكة لة خذاكي كوردسذتان  

بذذةاَلم هذذةموو  , ئذذةوي تريذذان اجمللذذس االحتذذادي   , يذذةكَيكيان نذذاوي نذذاوة جملذذس النذذواب    , لذذة دوو ئةجنومذذةن , تووةثَيكهذذا
جذةناب  ضذةنا جذذار   , دةسذةاَلتةكاني بذة ئةجنومذةني يةكذةم داوة بذؤ ضذاودَيري كردنذذي كاروبارةكذاني سذوَلتةي تذةن ي ي         

, كةوا ئةوانة بة ثَيي دانون ديذاري دةكذرَين  , اسيان دةكةمئاما ةت بةوة كرد تكا دةكةم كةوا ضونكة مةسةلةكان دانونني ب
ضذذونكة لذذة دذذانوني ثةرلذذةماني اَيرادذذي كذذة ئذذةمان لَيذذرة مةبةسذذتيان تذذةنيا    , لةراسذذتياا ئَينذذة لذذةوة زةرةرمةنذذا دةبذذني 

ئذةوان  ,  هذةموو لذة  َيذر دةسذةاَلتي ئةمانذاا دةبَيذ      , دذةت كذورد دةسذةاَلت بذااَل نابَيذ  لذةو ئةجنومةنذةدا       , مةجليسي نوابة
, دةَلَي  بذة دذانون ديذاري دةكرَيذ     , دا باسي لَيكراوة63نةصي ئيتحادي كة لة بةناي , دانونةكان بةسةرمان دا دةسةثَينن

, كذة باسذي مةحكةمذةي ئيتحذادي اوليذا دةكذات       91هذةروةها مذاددةي   , ئةو دانونةي كة ئةوان بؤمان دادةنذَين , كام دانون
ضذةنا  , ئذةميش لَيذرة مةبةسذتيان ديذار نييذة     ( خقاء   الشريعة)ة دانون ناسان و لة دةَلَي  ئةنااماني ئةو مةحكةمةي ل
بذاس لذةوة ناكذةم كذةوا لذة      , كةوا لَيذرة بذنب بذة ئةنذاام مةحكةمذةي ئيتيحذادي اوليذا       , ئاخوناَيك دَينن لَيرة دايان دةنَين

  )هةيذة  ( مكاتب االدليم)دا دةَلَي  016 لة ماددةي, كةوا موَلكي طةلي اَيرادة, باس لة نةوت و طاز دةكات 019ماددةي 
سذَين ة سذاَلة ئَينذة دةزطذاي     , بذةاَلم بذاس لذة كاروبذاري بازرطذاني ناكذات      , (الشؤون الثقافيبة و االجتماعيبة والتنميبة احملليبة    

ةناييذة  ئذةم ثةيو , بةم حاَلةتذة بَيذ   , ثةيوةناي بازرطاني ثةياا بووة لةطةَ  دةوَلةتاني دةرةوةدا, حكومةتي خؤمان هةية
دَيينذةوة سذةر باسذي    , ناتوانني راستةوخؤ ثةيوةناي لةطذةَ  ئذةم دةوَلةتانذة بكذةين    , بازرطانييانةي كة ثَيشرت هةمان بووة

كذة خذةَلكي شذاري    , مذن جذةنابي سذةرؤك مذن تذةنها باسذي ئذةوة دةكذةم        , دا باسذي كذردووة   049كةركووك كذة لذةماددةي   
من زؤر لةوة دةترسم كذةوا ئذةو خةَلكذة نةضذَي  نذاوي      , ووشي ئيحبات بووةخةَلكةكة ت, ئاطاداري باري ئةوَيم, كةركووكم

بةَراسذ  كذارَيكي زؤر خذراث    , دا بةدةسذ  نذةهَينن   31/0لذة هةَلبذذاردني   , ئةوةي كة بةدةسذتنان هَينذا  , خؤيان بنووسن
 .دةبَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, نودتةي ني امةبةَلَي , فةرموو, تؤ بايي دوو كةس دسةت كرد, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ كورت كردنذةوة كذات   , لةسةر خاَلةكان, يةاين هةناَي تَيبينيان هةية, ئةوانةي موالحةزةيان زؤرة, من ثَيشنيار دةكةم

دوايذي  , اَيكي لَيذرة بذةكورتي بَلَينذةوة   هةنذ , لذةوَي ئي افذةي بكذةن و بينَيذرن    , دوايي دةكرَي  تةداميي جذةنابتان بكذةن و  
 .زؤر سوثاس, تةداميي جةنابتاني بكةن

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
جذارَيكي تذر   , ئةطذةر يذةكَيك بَلَيذ  دسذةكاني مذن كذراوة و      , مذةمنون دةمب , كةس ماوة بذا ئذةوانيش دسذة بكذةن     01خؤي 

 .ببورة كاك حامت, دووبارةي ناكةمةوة
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 :حسنبةَرَي  حامت حمنا جان 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بذةاَلم زؤري  , من بة حةديقةت لة بياايةت كؤمةَلَي خاَلم ناردبوو لةسةر كؤمذةَلَي ئةوانذةي كذة جذةناب  ئيشذارةت  ثَيذاا      

بذة طذوَيرةي ئذةو هةلومةرجذة     , بةاَلم لةطةَ  ئةو كةم و كورتييةي كة لة دةستوورةكة دا هةية, لةو برادةرانة باسيان كرد
بذؤ ميللذةتي   , منيش دَلخؤشم بةوةي كذة دةسذتكةوتَيكي زؤر هاتؤتذة دي ئذةمَرؤ    , زؤر لة بةَرَي انيش باسيان كرد هةروةكو

لذة ئاينذاة  ثةرلذةماني كوردسذتان     , ئةويش بة كورتي ناوي ثَيشذنةرطة بذة حذةرس هذاتووة    , تةنها ثرسيارَيكم هةية, ئَينة
 .زؤر سوثاس, رطة وةكو لةشكري كوردستان ئيشارةتي ثَيبااتكة لة جةلسةيةكاا ناوي حةرةس بكاتة ثَيشنة, بؤي هةية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
تةااروزي نييذة  , كة ثةرلةماني كوردستان ناوي ثَيشنةرطةيةك بهَينَي , ضونكة هيض تةااروز نيية, بةتةئكيا بؤي هةية
, سذؤزان خذان  , دستان واتة حةرةسي هذةرَيم بَلَيني ثَيشنةرطةي كور, ئةو حةرةسة كة باسي دةكةين, لةطةَ  ئةو دةستوورة

 . فةرموو
 :بةَرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةمذةيان خسذتؤتة بةردةسذ  ئَينذة    , لة شيان ساغ بَي , جارَيك ثَيشةكي من دةس  خؤشي لةو برادةرانةي بةغاا دةكةم
بةاَلم ئةطذةر بذةم   , ة هةرضةناة كةموكوَري زؤري تَياا هةيةئةم دةستوور, بةاَلم من هيض سيقة بة تةرةيف مودابيل ناكةم

بذةاَلم  , خذاَلي زؤرم نووسذي بذوو   , هةَلبةتة دازاجني ئَينةي تَياا هةيذة , شَيوةية بةاةدالةت و بة رَيك و ثَيكي تةتبيق كرَي
لذة   (الزاميبة  علبيم  ) ,حذةز دةكذةم بذة ثةلذة باسذيان بكذةم      , بةاَلم من سَي خذاَلي تذرم هةيذة   , برادةران هةموويان باس كرد

الزاميبة  ), ئَينذة ئةطذةر مبانذةوَي  موجتةمذةاي مذةدةني دروسذ  بكذةين       , (  املرحلبة االبتدائيبة  ), بةناي ضواردا هاتووة
موجتةمةاي مةدةني بةم شَيوةية , يةاين ماناي ئةوة نيية, ئَينة بضوكنان كردؤتةوة, لة هةموو دنيا شان ة ساَلة ( عليم

ماددةيذةكي تذر   , تةاليني لةم واَلتانةدا ضؤنة؟ ئةبواية ئةمةش بة اليةني كةمةوة شان ة سااَلن بوايذة ال اميةتي , ناكرَي 
, (يبرب  جهباي امل بابرات الوطنيبة مب لبل البويراء      ) 82ئةويش ئةوةية مذاددةي  , كة زؤر ثَيكةنني طرمتي كة خؤَينامةوة

يذان لةطذةَ    , ة ئةوة لةطةَ  وةزارةتي داخيليذاا بَيذ   مةفروز, ئةمة بةَراس  ئةطةر جيهازي موخابةراتيش دروس  بكةين
ئينجا كة دَيينة سذةر  , يان ئةوة زيادةتي سةاَلحيةتة بؤ رةئيسي وزةرا, بؤ بة مةجليسي وزةراوة رةب  بَي , دي اااا بَي 

ةس تذةنها نذةوت   اَيذرا  بذ  , (النف  والااي هو ملك كل الشع  العراقي)جارَي هاتووة باس دةكات دةَلَي  , باسي غازو نةوت
يذةك نودتذةي تذريش كذاتَي     , يةاين من تَيناطةم بؤ شةَرةكة بةس لةسةر ئةوةية ئةوةش تةسذبي  دةكرَيذ   , و طازي نيية
بؤضي ئذةو برادةرانذة   , كة باسي حصة دابةش كردن دةكات, دا هةية 006ب ةب  لة , دةكات( االيرادات احملصلة)كة باسي 

ئذةم جذارة ضذؤن    , بذؤ كوردسذتاني ثضذري   % 07لذة  , بةرهذةم فريامذان كذةوت   . خواو د ئَينة بة شةَرة شة , برييان ضؤتةوة
 .زؤر سوثاس, كةمان بااتَي كة لَيرة ناوي نةهاتووة% 07زةماني بكةين كة لة 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كةنينةكذةت بذة   تذؤ ثيَ , جذارَي ئذةوةي تذؤ ثَيكذةنين  بذؤ دَيذ       , بةَراس  دةبَيذ  شذةَرحي بكذةين   , هةناَي موالحةزة هةية
كذة  , ضونكة ئةوةي نووسراوة بة دَلي ئَينةية نةك بةاةكسةوة بَي , من ثَيكةنينةكةم بة كةي ةوة دَي , تةاةجوب دَي 

ئذةو وةزيرانذةش   , مةجليسذي وزةرا ثَيذنج شذةش وةزيذري كذوردي تَيذاا هةيذة       , موخابةرات سذةر بذة مةجليسذي وةزرا بذوو    
يان دي ذاع  , زياتر ئةطةر وةزيري داخيلي بَي , تة؟ د ي هةرَينة د ي مايف مرؤظةئيشي ضيية ئةو موخابةرا, ئاطادار دةبن

, تةوجيهاتةكذذةي لةوانةيذذة بذذريو بؤضذذووني خذذؤي دةربرَبَيذذ  , لةوانةيذذة سذذةر بذذة اليذذةنَيك بَيذذ , يذذةك وةزيذذر بَيذذ , بَيذذ 
كذذةوا سذذةركةوتنَيكة بذذؤ , شذذيلةبذذةر ئذذةوة ثَيكةنينةكذذةت بطذذؤَرة بيكذذة خؤ, يذذةاين هذذةموو ثَيكهاتذذةكان, مةجليسذذي وزةرا

تذا دةطاتذة طذةورةترين    , لةبةسذيترتين  يانذةوة  , لة دونيا بؤ هةموو شذتَيك , دةزاني دوو جؤرة تةفسري هةية, دميوكراتيةت
سذلبيش تةفسذري   , ئيجابي تةفسري هةية و, ئةويش ئةوةية سليب تةفسريي ش  نةكرَي , لة سياسةتةوة تا ئيقتيصاد,  يان
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, ئةوةلذةن ئَينذة دوةمتذان هةيذة    , كذة بؤضذي وا رةشذبني بذني    , بةشَيك بة سليب تةفسري دةكةن, رضوونةئَينة ئةو دة, هةية
ئذةح ابي رةسذةمنان   , ثَيشذنةرطةمان هةيذة  , حكومةمتان هةيذة , ثةرلةمامنان هةية, موئةسةسامتان هةية, هةرَيننان هةية

كذة تذا   , َلكةكذةي تذر دةبَيذ  لذة خؤيذان برتسذن      ئةمانة هةموويان زةمانذةتن بذؤ خة  , مةنتيقةيةكي طةورةمان هةية, هةية
انشاء , ئَينة ثشتطرييان دةكةين, هَيشتا تازة بري دةكةنةوة ضؤن فياراليةت دروس  بكةن, ئَيستا هيض موئةسةساتيان نيية

لذةوَي  , ي غذةمَيكيان نييذة  , بةاَلم ئةوان لة بةيين خؤيان دةَلَين كوردةكان لة بةيين خؤيذان دانيشذتوون  , موةفة  دةبن اهلل
ئَيسذتا بةغااشذيان   , دةَلذَين كوردةكذان تذا ئَيسذتا فياراليذةتيان دةويسذ       , طذوَي لذةوان بطذرة   , شتةكامنان لةسةر فةرز دةكةن

سذةرؤكي كؤمذار ئذةمَرؤ    , لةاليذةن خةَلكذةكاني خؤيانذةوة   , ئذةي مونادةشذةكاني ئذةوان ضذؤن جذواب بارَيتذةوة      , داطري كذرد 
سذةرؤك وزةرا بذؤي نذاكرَي    , هذةر دانونَيذك سذةرؤكايةتي موافةدذةتي بذؤ نذةكات      , رَي كوردَيكة دةتوانَي هةر دانونَيك رابط

ئةي بؤضي لةوَيية؟ فةرموو ئةوة مي انيةي بذؤ  , كاك بةرهةم هةر خؤت وت , ضةناين وةزيرمان هةية, جَيبةجَيي بكات
, كةي ئَينذة لذةوَي رةضذاو بكذاتن    ئيشي ضيية؟ ئيشي ئةوةية خةَلكة, باشة ئةطةر ئةو نةبواية يةكَيكي تر بواية, ضاكردين

دوايذش سياسذةت فذةني    , ئَينة دةبَي  طةشبني بذني لذة  يذان   , جطة لةوةي ئةنااماني ثةرلةمامنان لةوَيية, دي ااي لَيبكات
, ويسذذ  خؤمذذان شذذتَيكة , وةكذذو اذذةرزم كذذردن , نذذةك ئذذةوةي خذذؤت دةتذذةويَ  , ي مومكينذذة ئذذةوةي دةكذذةين , مومكيناتذذة

ي , ي بذة تذةوافق دةكذرَية   , ئَينة بةدواي ئذةوةدا دةطذةَرَين ي ئينكانذة بيكذةين    , ي شتَيكي ترةئينكانيةتي جَيبةجَي كردن
, ئذةوان كؤن يذارالني  , ئَينة تةشبيه ناكرَين بذة ئينذاراتي موتةحيذاة   , مومكينة بيكةين؟ ئةوةي كاك دكتؤريش فةرمووي

ئَيسذتاش  , ئةطذةر بذة بريمذان بَيذ     , شيان هةبووهاتن ثَيكةوة دانيشة جةي, موستةديل بوون, كيانات بوون, نةك فيارالي
خؤزطذة ئَينذةش زرويف جوطرافينذان    , جنذوبي سذودان  , بةاَلم سيستةمةكةيان كؤن ياراليذة , ناويان نةنووسراوة بة فيارالي

ا تذةنه , هذةر هذةموويان  , دراوسَييةكانيان هذةموو ثشذتطرييان دةكذةن   , زمانيان جياوازة, دينيان جياوازة, وةكو سودان بواية
, زؤر كةمرتة لةوةي كة ئينكان هذةبوو وةريطذرن  , بؤية ئةوةي وةريان طرتووة, دينةكةي جياوازة, سودانة ئةويش اةرةبة

, دةبَيذ  واديعذبني بذني   , سذنورةكةمان كوردسذتانةكةمان دابذةش كذراوة    , ئَينذة ئةوةلذةن  , هةموو دنياش ثشتطرييان دةكذات 
تةتةلوع دةكةين كة هةموو كورد شاد بذية بذة   , كة ئَينة تةمةنا دةكةينسنوورةكامنان هَيشتا ئةو جةوانيبة دميوكراتية 

هذةتا ئذةوةي فياراليةكذة كذة لذة كوردسذتان اَيرادذاا        , زؤر ئةوسذات هةنذة ناحذةزن   , تةماشذا دةكذةين  , زؤر ماوة, مافةكاني
ببورن لذةوةي  , نة زؤر زؤرةبؤية دةطةَرَينةوة سةر ئةوةي كة ئَيستا كراوة بة رةضاو كردني ئةو حةدائيقا, جَيبةجَي بووة

 .فةرموو خةمان خان, كة درَيذةم بة دسةكامناا
 :بةَرَي  خةمان زرار اسعا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةَراسذ  بَلذَين   , ئةوةنذاة شذتةكةش بذة ئيجذابي نذةبينم     , كة من وةكو جةناب  طةشذبني نذةمب  , ببورة سةرؤكي ئةجنومةن

خؤزطذذة , ددةكذذان دةكذذةين بةَراسذذ  دةبيذذنم مةتاتيذذةتَيكي زؤري تَيذذاا هةيذذة  كذذة سذذةيري ما, طةشبينيةكةشذذم لذذةوة بَيذذ 
كذذة سذذةير دةكذذةي دةبذذيين ماددةكذذان بذذة كؤمذذةَلَيك  , ماددةكذذان ئةوةنذذاةي شذذ  دذذانوني بذذان ئةوةنذذاة موجامةلذذة نذذةبان  

ضةسذثيان كذردووة   , وةكة اليةنة جياوازةكان بؤ يةكرتي يان لةبةر خاتر يةكرت بؤ يذةكرت دانيذان ثَينذا   , موجامةلة دةضَي 
, ئةمذةش واي كذردووة كذة زؤر جذار د وازي يذان ئي دواجيذةتَيكي زؤر ببذيين       , لةناو ئةو رَيككةوتنة يان ئةو رةشنووسةدا

ئةو اليةنةي كذة زؤر طرنطذة لذةم رةشنووسذة ئذةو بةشذةي كذة تايبةتذة بذة مذاف و           , ئةوةي من دةمةوَي  لَيرة باسي بكةم
راستة جذةناب  دَلذ  بذةوة خؤشذة كذة زؤرجذار ئذةَلَيي ئةمانذة مافذة زؤر ئازادييانذة ديذاري            , ئازادييةكان كة ئةبينني لَيرة

دا دانذراوة هذةموو ياسذاكانيش دةبَيذ  لةطذةَ  سذةواب        2بةاَلم لذة بريمذان نةضذَي  هذةر لذة مذاددةي       , بة ثَيي ياسا, كراوة
يذان ضذؤن دةكرَيتذة ياسذا؟     , ؤن تةحايذا دةكرَيذ   ضذ , جا لَيرة كَي سةواب  ئيسالممان بؤ دياري دةكات, ئيسالماا بطوجنَي

ئَينذة بذة خؤمذان خؤمذان دةخةينذة بةردةسذ  كؤمذةَلَيك خذةَلكي         , ئةمة بةَراس  وامان لَياةكات كة تووشي ترسَيك بني
كة دةَلَيذ  وةكذو هةيةةيذةكي دذةزائي موسذتةدل بذاس       , كة باسي مةحكةمةي اوليا دةكات 91ماددةيةكي تر لة , شةريعة
بذةاَلم لةطذةَ  كؤمذةَلَيك خذةبري لذة شذةريعة مذن لذة هذيض          , ئةمة شتَيكي باشة, ئةَلَي  ثَيك دَي  لة كؤمةَلَيك دازي, دةكات

 .زؤر سوثاس, شتَيك تَيناطةم بؤ خةبريي شةريعة بضَيتة ناو مةحكةمةيةك



 423 

 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بذؤ يذةك   , ضذونكة دذانون خوَينذان بةتذةنيا جوملذةي     , ينبةَراس  تؤ دةبواية دانون نةخوَيين بذةَلكو ديبلؤماسذيةت خبذويَ   
دةشذَلَي ئةمانذة لذة ي    , دانونيشي وتوة و, بةتةنيا شةريعةتي نةوتوة, كة نووسراوة الشريعة والقانون, جوملة دةخوَينيةوة

ةَ  ئذةو  يذةاين ليسذ  كذورد لةطذ    , دةنطذي مةجليسذي نذواب دةبَيذ      3\2كة بة , ئيختياريشيان بة دانون دةبَي , ثَيك دَين
, نذةك ئةكسذةريةت   3\2ئذةو زةالمذة نابَيتذة ئةنذاام لذةو مةجليسذة       , ليستانةي كة دميذوكراتي دؤسذة دةنطذي بذؤ نذةدةن     

 .فةرموو. كاك د, ئةوةت باش نةخوَيناؤتةوة
 :ادا حمنا بابان فؤاد. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ةاَلم ئذةوةي كذة دةمذةوَي  بيَلذَيم مذن ثشذتطريي ئذةو ثَيشذنيارةي كذاك          ب, بةَراس  ئةوةي كة من نيازم بوو بيَلَيم باس كرا

كؤيذذان , هةنذذاَي ئذذةو ثَيشذذنيارانةي كذذة بذذرادةران باسذذيان كذذرد, كذذة لةطذذةَ  دةنطذذاامنان بذذؤ ئذذةو رةشنووسذذة, مجذذا  دةكذذةم
كذة ئذةم واَلتذة لذة     , ةيةكَيك لةو شتانةي كة دةبَي  تةئكياي لةسةر بكةينذةو , وةكو ثَيشنيار بةرزي كةينةوة و, بكةينةوة

الشع  العرببي جبزء   )كةوا , هةر ضةناة ئةوا ثاساوَيكيان بؤ هَيناوةتةوة, نةك متعاد القوميات, كورد و اةرةب ثَيكهاتووة
لذة يذةكَيك لذة    , (جبزء مبن االمبة العربيبة    بذة تةئكيذا ئذةوة تةنازولَيكذة بذؤ ئذةوةي كذة بَلَيذ  اَيذرا           , (من االمبة العربيبة  

من تَيناطةم ساَلحةتي ئةو مةكاتيبانة ضذي  , ئيقليم هاتووة كةوا مةكاتب بكةنةوة لة سةفةرةتةكانااساَلحيةتي سةرؤكي 
ضونكة حةصذرن دةسذةآلتةكاني   , ثةميان ببةسة لةطةَ  دةوَلةتاناا, ئةطةر سةاَلحي حكومةتةكاني ئيقليم نةبَي , دةبَي 

لةبذةر  , هةر ثةميانامةيةك و اقودَيذك ئذةوان ئةيبةسذة   حكومةتي ئيتيحادي دياري كردووة كة ئةَلَي هةموو ثةميانةكان 
ئذةبَي  , ئةوة ئةطذةر تذؤ نوَينةريشذ  هذةبَي لذةوَي لةهذةر سذةفارةتَيكاا باوةَرناكذةم اةمةليذةن بتذوانَي هذيض شذتَيك بكذات             

بذؤ بةغذاا   لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكذةم لذةناو ئذةو ثَيشذنيارانةي كذة ئذةينَيرين       , ثَيشنيار بكات بؤ حكومةتي ئيتيحادي
ئذةم سذيانة جيذا بكرَينذةوة لذةناو      ( البتطهري العرقبي  )و ( كوردسذتان العذرا   )بة نذاو و  ( القومية الكوردية)داوا بكةين كةوا 

بةَراس  هيض لةمانة ناويان نذةهاتووة لذة دةسذتووردا كذة     , ديباجةكة يان لةناو مةوادةكاني دةستووردا بةشَيوةيةكي جودا
 .سوثاس, ةئةمةش خةلةلَيكي زؤر طةورةي

 :خضربةَرَي  سارة فقَي 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ياني بةرثرسياريةتَيكي مَيذوويي طذةورة لذة ئةسذتؤي    , ديارة سةركردايةتي كورد ثةرلةماني كوردستاني كردؤتة مةرجةع
ةستوورةش كة ئَيستا بةَراس  ئةو د, ئَينة كة هةر شتَيك ثةسنا بكةين ئةوة بارةكةي دةكةوَيتة ئةستؤي ئَينة, ئَينةداية

وةك ضذؤن ثارَي طايذةك مذايف    , كوردسذتانيش وةكذو ثارَي طايذةك   , لةبةر ضذاوة كذة كذورد وةكذو كةمايةتيذةك تةماشذا كذراوة       
بةتايبذةتي مذايف   , ياني تايبةمتةناييةكي وا نةخراوةتة بةرضاو بؤ كورد, كوردستانيش بةهةمان شَيوة , فياراَليةتي هةية
يذاني بؤضذي وا بةشذةرمين ئذةو     , ةكرا ئةطةر ئةويش بذة وازحذي و بذة ئاشذكرايي دةربَرابايذة     ياني ي د, ضارةي خؤنووسني
ثارسبة الشبعائر الدينيبة مببا فيهبا      )لقي أ دةَلَي   41هةروةكو نازناز خانيش ئاما ةي ثَيكرد لة ماددةي , مافة دياريبكرَي

ياني بؤ دةبذَي مةسذةلةي   , ايبةمتةناي ثَي دةدةنياني يةك تةياري بةسي  اادةتَيكي بةسي  خؤيان ت( الشعائر احلسينية
 .سوثاس, كورد تايبةمتةناييةكي ثَي نةدرَي ياخود كورد وةكو دةوميةتَيكي سةرةكي ئيشارةتي ثَي نةدرَي

 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تذةنيا دةمذةوَي ئيشذارةتي ئذةوة بذاةم كذة ثذَيم        , ردكة زؤربةيان دسةيان ك, نامةوَي دووبارةي دسةكاني برادةران بكةمةوة
واية ثةرلةماني كوردستان ضةنا مودتذةرةحاتَيك تةدذايم بكذات بذؤ كؤمةَلذةي نيشذتناني اَيرادذي بذة رَيطذةي برادةرانذي           

ئذذةوة  2116/ 30/02بكذذرَي بذذة   30/02/2117ماوةكذذةي وابذذ امن زؤر درَيذذذة    049خؤمذذان يذذةك لةوانذذة مذذاددةي   
ئَينذة خؤمذان هةَلاةخةَلذةتَينني كذة االئةسذاس      , من ماددةيةكي بةباشي نذازامن  029ي دووةم ماددةي نودتة, نودتةيةك
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ضونكة زؤري ماددةكاني رةشنووسي دةستوور ئيشارةت دةدات بذةوةي  , بةآلم وانيية ئيتالدةن, ئيقرار بة ثَيشنةرطة كراوة
لةبذةر ئذةوةي ئذةو ماددةيذة     , ئيقليم بة زةدي ديار بَيذ   نةك فياراَليةتي, كة بؤضوونَيك هةية كة دانوني فياراَليةت بَي
ئينشذْا و تذةن ميي   (  نظيمانشْا  و )واتة موحافةزات بةو شَيوةيةي كة دةَلَي , تةفسري دةكرَي لة بؤ حكومةتةكاني ئةداليم

بةوة بكةين كة بَلَيني ضؤن ئَيستا ئيقرار , ثَيشنةرطة نةبوواية ئَينة ئةو رؤ ةمان نةدةدي , ئَينة ثَيشنةرطةمان هةية, ي
لةبةر ئةوة بؤضووني من ئذةو ماددةيذة طؤَرانكاريذةكي تذةواوي لذَي      , ناوةكةشيان ب ر بكةين(  نظيم و انشاء حره اقليم)

 .زؤر سوثاس, بكرَي و بةزةديش ئيعتريايف ثَي بكرَي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤيذة  , ي بذة اةكسذةوةي دةبيذنم بةتذةواوةتي    027ددةي بةآلم مذن مذا  , بة حةديقةت موالحةزةكان بةجَينة, زؤر سوثاس
حكومذةتي ئيقلذيم ئَيسذذتاش   , ناَلَيذ  ادذاليم و ناشذَلَي موحافذةزات    ( حكومبة االقلبيم  )دةَلذَي   029يةكذةم جذارة لذة مذاددةي     
ئةمذة دة   نذاَلَي ادذاليم و  ( اتص حكومة االقليم بكل ما  طلب  ادارة االقلبيم  )دةَلَي , ئةوة يةك, كةهةية تةنيا كوردستانة

ثَيشذنةرطة  , هةنذاَيكي ئينشذا دةكذرَي و هةنذاَيكي تذةن يم دةكرَيذ       ( بوجه خاص انشاء و  نظبيم ), بؤ كوردستان دانراوة
, شذذتَيكي تازةيذذة دةبذذَي دذذانوني بذذؤ دةربكذذةين, بؤيذذة ئةمذذة تةن ميذذة, بذذةآلم ناوةكذذةي دةطذذؤَري, لةوانةيذذة تذذةن يم دةكذذرَي

كة ئذةوة  , لةو دانونةش بَلَيني ثَيشنةرطة تةحويل دةبَي بؤ ثاسةواني هةرَيم, ينحةرةسي ئيقليم دةبَي دانوني بؤ دةربكة
شورتة و ئةمن و هةمووي بةوة هاتووة بة صيغةيةك هذاتووة  , هةروةها ئةمري داخيلي ئيقليم, داواكارييةكي خؤمان بوو

اشرتين صيغة هاتووة كة تةنيا ناوي بةآلم ئةوةيان من تةصور دةكةم بة ب, بةآلم موالحةزةكاني تر بةجَيية, بة اةكسةوة
كذاك شذَيروان   , ئةوي تر وةكذو خذؤي دةمَينَيتذةوة و دانونيشذي بذؤ دةربكذةين و زؤر رَيذك و ثَيكذة        , ثَيشنةرطةي تَياا نيية
يستمر العمل بالقوانني ال  ا  شبريعها   اقلبيم كوردسبتان    )بكةن دةَلَي  051تةماشاي ماددةي , موالحةزةيةكي باشي دا

و  عد القرارات املت ذة من قبل حكومة اقليم كوردستان مبا فيها قرارات احملباكم و العقبود نافبذة املفعبوجم      0992اي منذ ع
يذاني  ( مامل  كن خمالفبة للدسبتور  , ما مل يتم  عديلها اوالااؤها حس  قوانني اقليم كوردستان من قبل اجلهة املت تصة فيها

 0992واتة ثةرلةمان دايناوة و تةشريع كراوة لة هةرَيني كوردستان لذة سذاَلي   , لة كوردستاناا ئةو ياسايانةي كة دانراون
ةوة كذذاري ثَيذذاةكرَي  و ئذذةو بَريارانذذةي كذذة دراوة لةاليذذةن حكومذذةتي هةرَينذذةوة مبذذا فيذذة ئذذةو بَريارانذذةي مةحكةمذذة و   

ي ثذذَي نذذةكرا يذذان ئيلغذذا  ئةطذذةر تةاذذايل, يذذاني ئذذةو اةداانذذةي كذذة كردوومانذذة هذذةمووي كذذاري ثذذَي دةكرَيذذ   , اقودةكذذان
ئذةو  , يذاني ئيلغاكذةش بذةثَيي دذانوني ئَينذة دةبَيذ  نذةوةك بةغذاا ئيلغذاي بكاتذةوة          , بة ثَيي دةوانيين هةرَيم, نةكرايةوة

كاك شذَيروانيش باسذي   , بةناَيكي زؤر زؤر طرنطة, بةناة وةكو اةرزم كردن ضونكة مةجا  نةبوو هةمووتان بيخوَيننةوة
, بةآلم ماددةيةك كة دارَيذرا لةو دةستوورة ئةوة نايطرَيتذةوة ,  ي ئةو دةستوورة نةبَي  هةرشتَيككرد بةشةرتَيك موخالي

بذةآلم ئذةو خذؤي    , ياني دةَلَي هيض دانونَيك نافي ي مةفعو  نابَي ئةطةر تةااروزي لةطةَ  دةستوور هةبَي, ئةوة دارَيذراوة
 .كاك جةما  فةرموو, ي ئةو ماددانةية كة لَيرةدا ننيئةو مةدصةد, ئةو ماددةيةي كردؤتة ماددةيةك لةدةستووردا

 :بةَرَي  مجا  مشعون ايليا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي ثةيوةناي راستةوخؤي بة ئَينذةوة هةيذة كلذاان وئاشذوورةوة     , بكةين 035ئةطةر هاتوو بةوردي سةرجني ماددةي 
يضبمن هبذا    )لة بؤتذان دةخوَيننذةوة   , ثَيكهاتة ناويان هاتووةدةبينني ئَينةي كلاان و برادةري ئاشووري وةك يةك , هةية

وسبائر  , الكلبدان و االشبوريني  , الدستور احلقبوق االداريبة و السياسبية و الثقافيبة و التعليميبة للقوميبات امل تلفبة كالرتكمبان        
ئاشذووري وةك يذةك ثَيكهاتذة     ئةوة بة ماناي ئةوة دَي  كة ئَينة لةطةَ  برادةراني, (و ينظم ذلك بقانون, املكونات االخرى
بةآلم ئَينة لةَرووي لوغة و لةَرووي كةلتوور و ديانةت , ئةطةر هاتوو جياوازيةكي لةناو هةبَي  لة اينوان, ناومان هاتووة

 .سوثاس, بة غةَلةتي تَي نةطةن, داواش دةكةم لة دةزطاكاني رةمسي كة رةضاوي ئةو شتة بكةن, هيض جياوازيةكنان نيية
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي  س
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دووةم تؤ مةمنون بذة كلذا و ئاشذوريةكةت داوا    , دوو ش  جياوازن تَيكةَ  نةبوونة( والكلاان واالشوريني)بةآلم ديسانةكة 
كذاك حمنذا صذاحل    , نذةخَير زؤر بذاش هذاتووة بذةدَلي تؤيذة     , ئَيستا لةسةر ئذةو فاصذيلةية ئيعذترياز دةكذةي    , كردية نةمَييَن

 .فةرموو
 :دا صاحلبةَرَي  حمنا ا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بذةآلم راسذتييةك هةيذة كذة     , لذة رةشنووسذي دةسذتووردا   , رةنطة كةمسان نكولينان لةوة نةبَي كة كةم وكذوَري زؤري هةيذة  

مذومكنيش نييذة ئذةو تةوافقذة لةسذةدا سذةد       , نابَي ثشتطوَيي خبةن ئةويش ئةوةية ئَينة خؤمان داواي تةوافقنان كردووة
ياني سةركردايةتي سياسذي كذورد زؤر طرنطذة كذة توانيويذةتي خذؤي لذة        , رَيككةوتنة ئَينة بة زؤري زؤرداري كةواتة, بَي 

كةواتة ئةوةي بةدةسذ  هذاتووة بذة نذةزةري مذن ئاسذتَيكي باشذة و سذةركردايةتي         , تؤغياني مةباةئي زؤرينة رزطار بكات
حيلي كردووة بؤ بةدةس  هَيناني ئذةو ئاسذتةي كذة    ثَيشم وابوو بةس كاري موستة, سياسي كورد سوثاسي لةسةر دةكرَي 

 .سوثاس, بةدةس  هَيناوة
 :بةَرَي  خورشيا سليم شرية
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةهةر كؤَرو كؤبوونةوةيةك وتويانة , ساَلة من لةناو ب ووتنةوةي كوردايةتيم 43ئةوة , لة ثَيشاا رةخنةيةك دةطرم
هةشتا ساَلة و نيو مليؤن شةهيامان داوة هةر , ري ئةوة تةدييني ميللةتَيكةئاخ, زروف حةساسة و مةجانان نيية

نازامن كةي مةجانان دةبَي كة بةحوريةت دسة بكةين ئةوة رةخنةكةم , ئَيستا لَيرةش هةر مةجانان نيية, مةجانان نيية
ة ثَيشنيارَيك بارَيتة وةفاي نودتةي دووةمم ئةوةية من تةئيياي خوشك وبرايان دةكةم كة ئةو خاآلنة بكرَيت, بوو

دةزامن , ئةطةر بتوانرَي ئاَلوطؤَرَيك بكرَي يان ئي افةي سةر ديباجةكة بكرَي يان بةا ة خاَ , ئَينة كة دةضَيتة بةغاا
بةتايبةتي من طلةييم لة , خاَلي لةوةي موهيم تر خوشك برايان, لةدةستوور ناطؤَرَي بةس لة ديباجة ئيحتينالة بطؤَرَي

هةناَيك , كة هةموو كارةساتةكاني كوردستان و مةئساتي كوردستاني ديتية, لةو برا ثَيشنةرطة كؤنانة هةية هةناَيك
كة خؤيان لة واديعةكةي كة تَيياا بوون لة زجنرية خةبات و دؤناغي خةباتي ئَينة خؤمان لة ضةنا دؤناغ , دسةيان كرد
, راستة هةموو مايف ميللةتي ئَينة نيية, ونَيكة هاتؤتة جَيثَيم واية ئةمة خة, بة ضةنا نةوع دؤزيتةوة, دؤزيتةوةو

بةاَلم , داواي تةحاياي سنوور دةكةين, ئَينة داواي حكومةت دةكةين, راستة ئةوةي ئَينة داواي دةكةين هةمووي نيية
كوردي  ئَينة داوا دةكةين كة بةياني حكومةتَيكي, ئةوةي ئينكان دةبَي  وةكو جةنابي سةرؤكيش لَيرة دسةي كرد

بةس , زروويف ئيقليني و دةولي و مةوزواي و زاتينان مومكينة مساايا بَي , بةاَلم ئايا واديعي ئَينة, دروس  بكةين
ئايا رَيطةمان دةدةن؟ ئايا يارمةتينان , ئايا زروويف مةوزواينان لةوة داية كة ئَينة داواي ئةو شتة طةورة طةورانة بكةين

حكومةتَيكة هةر ضوار , سودان تةنها لةطةَ  تةرفَيكة, نا لةسةر مةسةلةي سوداندةدةن؟ جةناب  ميسالي ضاك  هَي
يؤغسالفيا , يان برادةرَيك باسي يؤغسالفياي كرد, جطة لة ئةمريكا و ئةوروثاش تةئياي دةكةن, دةورةي هي خؤيةتي

ئَينة ئةطةر تةماشاي زروويف ,  بةشَيكة لة ئةوروثا نايةوَي  ئةوروثا تَيك بضَي, شتَيكي ترة حاديسةيةكي ئةوروثايية
بة رةئي من دةستكةوتَيكي تارخييية لةطةَ  هةموو , ئيقلينينان كرد لةبةر ضوار ئة ديها دةسووَرَيينةوة

, جَيطاي تةدايرمانن, ئَينة سوثاسي سةركردايةتي كوردي بكةين و سوثاسي ئةو برادةرانة بكةين و, كةموكوَرييةكاني و
ثريؤزبايي لة هةموو , ثريؤزبايي لة خانةوادةي شةهياان دةكةم, ي شةهياامنانة دَيتة جَي ومن تةسةور دةكةم خةونَيك

 .زؤر سوثاس, برا ثَيشنةرطةكان و ميللةتي كورد دةكةم
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةس واديعنان واية ضي لَي بكةين, ة وا دةَلَيني(43), بةس تةنيا يةك تةاليقي بضووكم هةية, زؤر سوثاس
 :شًيخ ا  ابراهيم شَيخ ا بةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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هيض , زؤر داواكاري طةلةكةماني دابني كردووة, من ثَيم واية رةشنووسي ئةو دةستوورة اليةني زؤر طرنطي تَيااية
ن بواية ئةطةر ش  طةورةتر ئينكا, طومانيش نيية لةوةي ئةو بةَرَي انةي لةو دةس  نووسة بةشااريان كردووة

بةاَلم لةطةَ  ئةوةش ماناي ئةوة نيية كةموكوَري , من زؤر شتةكةم ثَي ضاكة و دةستكةوتَيكي باشة, ئةوةشيان دةكرد
لةطةَ  رةئي ئةو برادةرانةم كة ضةناين , هةموو داواكاري و داخوازييةكاني ئَينةي تَياا بةدي نةهاتووة, تَياا نيية

ان كرد بة كةموكوَري حيساب دةكرَي  لةو رةشنووسة بؤ سةركردايةتي سياسي موالحةزةو ثَيشنياري تريان دةس  نيش
 .زؤر سوثاس, كورد كة ئَيستا لة بةغاا لةطةَ  ثةرلةماني بةغاا لة تةك ئةو موافةدةية بنووسرَي  و ئاطادار بكرَينةوةو

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيردَ 

 :بةَرَي  شَيرد  اباا  حوَي ي
 .ةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةنب

كة توانيان دةنااةت بةو هةموو طروث و تةيار و , من بةَراس  دةستخؤشي لة بةَرَي  سةركردايةتي كورد دةكةم
, كة دةنااةتيان ثَي بَي  و دان بنَين بة زؤر لة مافةكاني كورد, سةركردايةتي سياسي ثَيكهاتةكاني اَيرا  بكةن

ئةوة ط توطؤ بوو , ضونكة بةَراس  ئةوة موفاوةزات نةبوو لة نَيوان كورد و سوَلتة, طةبةتايبةتي فياراَلي و ثَيشنةر
سوننةي اَيرا  بة هةموو , لةنَيوان شيعةي اَيرا , لةنَيوان تةيارة شؤظَينييةكاني اَيرا , لةنَيوان ثَيكهاتةكاني اَيرا  و
هةر كةسَيك كة هاتبوو , ئةوانةيان دةنااةت ثَي كرد تا, ئةوة جهودَيكي زؤريان سةرف كرد, ئةو ئةفكارانةي كة هةيانة

هةر كةسَيك دةيويس  خاَلةكاني ئةجناةي خؤي , هةر يةكَيك دوةتي خؤي هةبوو لة ثةرلةمان, ئةجناةي خؤي هةبوو
يةاين بةَراس  شاناي كوردي تواني بة حيكنةت و خيرَبةي خؤيان كة ضةناين , تةسبي  بكات لةناو ئةو دةستوورة

توانيان زؤربةي خاَلةكاني ناو ئةجناةي خؤيان تةسبي  بكةن , خيرَبةي موفاوةزيان هةية, موفاوةزاتيان كردووةساَلة 
, دةستووريش دوَرئان نيية, خؤشتان دةزانن شةَري سةر مَي  زؤر سةخ  ترة لة شةَري شاخ, لةناو ئةو رةشنووسة

بةاَلم ئَينة ئةطةر ئةوة حةتا حةددي ئةدناي ,  ئَيستاش و لة ئايناةش كةم و زياد طؤَرانكاري لةناو دةكرَي
هةر يةكة , ئةو جيهاتانةي تر هةر يةكة ثيشتيوانَيكي هةية, ثَيويستينان بة زةمانةت هةية, داواكاريةكانيشنان بَي 

ة ثةلة ئةويش ئةوةية ك, كة زةمانةتةكة هةر خؤمانني, بةاَلم ئَينة ثَيويستينان بةو زةمانةتة هةية, ئينتياابَيكي هةية
كة بة تةواوي ببَيتة طاردي حةديقي هةرَيني , ثَيشنةرطةش رَيك خبرَي , بكرَي  لة يةكطرتنةوةي هةر دوو ئياارةكة

كة , كة ضؤن مام جةال  سةرؤكي كؤماري اَيرا  موبادةرةي كرد, من ثَيشنيار دةكةم لة رووي ئَيوةوة, كوردستان
توانيان بة , لة زجنريةيةك كؤبوونةوةي نةثساوة, اَيرادي كؤكردةوة ديادةي سياسي, ثَيكهاتةكاني اَيرادي كؤكردةوة

توانيان ئةو خيالفاتانة هةمووي حة  بكةن و بطةنة ئةو , دةوري ئةساسي بةَرَي  سةرؤكي هةرَيم كاك مةسعود
وونةوةي وةكو سةرؤكي هةرَيم  زجنريةيةك كؤب, من ثَيشنيار دةكةم جةنابي سةرؤكي هةرَينيش كة هاتةوة, دةستوورة

ئياارةي , ديادة سياسيةكاني كورد بة هةموو خيالفاتةكاني كورد حة  بكرَي  و, نةثساوة بة مةكتةبي يةكَي  و ثارتي
واب امن ئةوة ضارةية بؤ وةديهَيناني ئةو شتانةي كة , ثَيشنةرطةش رَيك خبرَي  ببَيتة طاردي حةديقي هةرَيني كوردستان

 .ؤر سوثاسز, لةناو دةستوورةكةشاا نةهاتووة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك ئيحسان
 :بةَرَي  احسان اباا  داسم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئان , راس  ئةو درومشي, ئةو شتةي دةمةوَي  ئيشارةتي ثَي باةم, راس  هةظااَلن و برادةران زؤر شتيان باس كرد
بؤ , كَي كوردستانَي بلنا كريو هةظااَلن راسثارد كر و ضوونة بةغاائارماجنا نةوةكو نوَينةرَي ميللةتي كورد و خةَل

هةناَي ش  هةي طةلَي جار ئيشارةت , دانوستانان و بطةنة ئةجنامي يةكرتيا وان داخوازا وان ئارماجنا جَي بةجَي كرن
ئةم نوَينةري , ناداتبَريارَي ضارةنووسَي اَيرا  بؤمان , بَرياري ضارةنووسي هةر نةتةوةك خؤي باات, كرين ن انني
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ئةم هةر دبَيذي  ئةظة لة دةستووري , نةتةوةي كورد ظَيرَي نة ي بَريارَي ضارةنووسي هةتا ئةظرؤكة هةية, ميللةتي كورد
خؤي , نة ظَيرَي تةبةنيا اَيرادَيكة دميوكراتيا فياراَلي كري, نة بَريارا خؤ ضارةنووسي ئةوة نةدةين, دانينة

, كةواتة ئةو اَيرادة دميوكراتي و فياراَلي هاتة جَيطرتن لة دةستووردا, كورد لة اَيرادَي بذي  ضارةنووسَيكة بؤ اَيرادَي
نةطوتية خاَلَيك هةَلطرن خؤ كورد نةتةوةيةكي , ئةظة دةستووريش هاتة ثةسنا كردن, اَيرادَيكي دةستووري بَية

, ضيلوان اةرةب كرن نةمَييَن, قي اةرةب كريمةناتي, زمانَي كوردي زمانَيكي سةرةكي بَية لة اَيرا , رةئيسيية
ئةظة بوون جةلسا ضوون جةنابَي سةرؤكَي هةرَينَي كوردستان كاك مةسعود , كةركووكة و دةظةرَي دةهَينة بةربةرانان

ئةظ هَيلي سوور هةمي رةنطَيكي تر دةستووري داهاتينة خوارَي و , بارزاني دةَلَي هاتينة دةس  نيشان كرن هَيلي سوورن
ضونكة ئارماجنا ئَينة نةتةوةيي ثَيكةوة , ئةظة راستة بةر بَرينيش حةز لة نةتةوةي ناكا, اتينة دةس  نيشان كرنه

ئةطةر ئةمة , ئةظة طةجنني ئةظ بَريارا داية, بةس ئةظ ئارماجنة ئةطةر بَريار ضارةنووسَي بَية, دةوَلةتَيكي سةربةخؤيية
,  ي ثةيوةناي باش, اية نة بَريارَي جارَيكي تر بضينة دةوَلةتَي اَيرادَياا بذينئةطةر ئةمة نةبو, بواية با كاري بؤ بكةين

ئةو هينةتةي هةظاَلَي مة لة بةغاا كري جَي دةس  خؤش ,  ي دةستووري داهاتينة كرن و بة ش  باش دةهاتة جَي كرن
لة ثَيش مةية بَريارَي ضارةنووسَي ئةظة ثاشة رؤ  , هةظاَلي دي بؤ ضارةنووسَي مة كةرم بكةن, و جَي سوثاسي هةميانة

 .سوثاس, مة ي بكةين بة دؤناغة بَي  بةرنامةي خؤ دانَيني و بؤ طةيشتيَن
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, خاَلي ني امية, زؤر سوثاس
 :بةَرَي  ااد  حمنا امني

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, بةاَلم ئةم دةستوورة لةبةر خةتةرَيك داية, و ئةو دةستوورة بؤ ئَينةئَينة وا هةموو دةَلَيني زؤر ش  باشي تَياا هةبو

يةاين دواي ئةوة ( اذا مل يرفضها رلثى ناخبني   رالرة حمافظات)كة دةَلَي  , دا(60)ئةو خةتةرةش لة ماددةي 
ةساسةتيان هةية لة بةَراس  ح, ئةوة هةموو اليةك دةزانَي  سوننة مودي يان ضية, دةكةوَيتة ئيستيسناي دةستوورةوة

لة رَيطةي , يةاين ئةطةر بكرَي  ئَينة لة ثَيشنياري خؤماناا ثَيشنياري ئةوةش بكةين, مةوزواي فياراَليةت و ئةوانة
اذا مل يرفضها  -ج)فةدةرةي ( 60)ئةناام ثةرلةمانةكاني خؤمان لة جةمعيةي وةتةني ئةم فةدةرةي ئةخريي لة ماددةي 

 .ئةطةر دوو لةسةر سَيي, يةاين البربَيتةوة, ئةوة تةاايل بكرَيتةوة( فظاترلثى الناخبني   رالث حما
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةوَي تؤ ئةوةي دةخوَينيةوة, دانوني ئياارةي دةوَلةت ئيلغا دةبَي  تةواو
 :بةَرَي  ااد  حمنا امني

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .نابَي  لةسةر دةستوورةكة تةصوي  بكرَي 

 :َرَي  سةرؤكي ئةجنومةنبة
بةاَلم بة حةديقةت نةمويس  , لةَراستياا بروسكةيةكي جةنابي سةرؤكي هةرَيم هةبوو, ئةوة تةواو بووة اةفوم دةكةي
بؤ ئةوةي بة , بؤية خستومة دواوة, بؤ ئةوةي وا نيشان نةبَي  كة هةَلوَيستَيكةو شتَيكة, لة سةرةتايةكةي خبوَيننةوة

 :بروسكةكةي بؤ من نووسيووة دةَلَي , ان بكرَين و تةئسري لة بريو بؤضووني ئَيوة نةكاتئازاديةوة مونادةشةك
بة يةك هةَلوَيس  و , بةهينةتي هةموو اليةك و, سوثاس بؤ طةلي كوردستان و, ساَلوَيكي طةرم سوثاس بؤ خواي طةورةو

, كي زؤر طةورةي تَيااية بؤ طةلي كوردسذتان و دةستكةوتَي, بة يةك رَي ي ثرؤ ةي دةستووري دائيني اَيرادي تةواو بوو و
رةئذي خؤتذان   , تكايذة بذا ثةرلذةماني كوردسذتان تةماشذاي بكذات و      , ئينَرؤ ثرؤ ةكةمان نارد بؤتان, بؤ هةموو طةلي اَيرا 

تان ضونكة ثَينان واية لةم هةَلومةرجة داوا لة طذةلي كوردسذ  , ئومَياةوارم و داواشم واية كة ثةسناي بكةن, بؤمان بنَيرن
بذؤ ئذةو هاوكاريذةي بذؤ ئذةو      , ئَيستا تةنها ثشتطريي ودةس  خؤشذي لذة شذاناي كوردسذتان دةكذةين     , دةكةين دةنطي بؤ باا

دةَلذذَيني ئذذةو  , بةرةضذذاوكردني ئذذةو موالحةزاتانذذةي كذذة دةسذذ  نيشذذانتان كذذرد و داتذذان       , دةسذذكةوتةي كذذة هَينايانذذةوة  
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متنانذةمان بةتذةواوةتي ثَيتذان    , ةكي بذاش كذراوة سذةركةوتووبن   كذار , بةآلم دةستتان خذؤش بذية  , موالحةزاتانةمان هةية
ئةطذةر  , بروسذكةيةكى تذريش  , هذةوَليش بذاةن لذةم دوو سذَي رؤ ة دا وئومَيذاةوارم سذةركةوتووبن      , بةردةوام بذن و , هةية

بذؤ   بروسذكةيةكيش , ئذةوة بذؤ جذةنابي كذاك مسذعود وشذاناي بذاآلى كوردسذتان و ثةرلذةمانتارةكان و         , ثَيتان باشذة بيكذةن  
دةس  خؤشي لَي بكةين كة لةو فةترةيذةي دا بذة   , سةرؤكي كؤمار بكةين كة ئةويش سةرثةريش  كؤبوونةوةكاني كردوة

بذؤ ئذةوي ئةوةنذاةي بكذرَية لذةو      , داواشي لَي بكةين ثشتطريي لة شاناي كوردستان بكذاتن , هةمو اليةكيان ماناو بووينة
ياخود دواتر لةناو , ةطةر بكرَية طؤَرانكاري بكرَية وةكوو نةوادس تَيياناادوو رؤ ة دا هةم ئةو داواكاريانة كة هةمانة ئ

جةمعيةي وةتةني برادةراني ئةنااماني ليس  تةحالويف كوردستان لةوَيش دا دةتوانن هةوَ  بذاةن ضذونكة مةباديةذةكان    
ئةطذةر ثَيتذان   , يذة تةئسذري بكرَيذ    ديباجة هةيذة َرةنطذة ئينكذان هة   , بةآلم هةناةك ئيش زمانةواني هةية, ناتوانن بطؤَرن

هةناةك وتيذان بابذةجؤري نذةبية بذةآلم بذةو صذيغةية كةسذةك ئيعذتريازي لةسذةر هةيذة؟            , باشة بةو صيغةيةي كة ومت
, شاناي بةرزي طةلي كوردسذتان , ئةطةر موافيقن بةو دوو صيغةية  دوو نامة جياوازة بنووسني يان بؤ سةرؤكي هةرَيم و

يذذةكَيكيان مةسذذةولةتيان ئةوةيذذة وةفذذاي كوردسذذتانن بذذؤ ئذذةو  , ي اَيذذرا  بذذةو صذذيغةي جيذذاواز هذذةم بذذؤ سذذةرؤكي كؤمذذار 
ثَيكذةوة بتذوانن هةنذاَيك دةسذكةوتي     , يذةكَيكيان بذؤ ئذةوة ثيشذتطريي بكذاتن لذةوة و      , مةوزوواة دةس  خؤشيان لذَي بكذن  

ياتريش ثةسةنا ئذةبَية ئةطذةر بَيذ  و    ز, لة هةموو حالةتَيكاا ثَيم واية ئةو ثَرؤ ةية ثةسةناة و, تريش بةدةس  بَينن
 .كاك حمنا نودتةي ني ام  هةية؟ فةرموو, ئةو موآلحةزاتانة وةربطريَي 

 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةأل , ئةَلَيم بروسكةكان باشة بةآلم لةطةأل دةس  خؤشي ئةواناا بةآلمَيكيشي تَيبكةين و, هةر ئةوةناةم هةية
 .وحلةدةكانةم

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ضةنا , لةسةر ئةو دةستوورة و, ثةرلةمان كؤبؤوة وتاوتؤي كرد, كاك دة بةاَلمةكة و موحلةدةكان من ثَيشرت ومت

ئةوةي كة , تَيبينيةكان بري  بوون لةوةي كة لةطةَ  ديباجةكةدا حة  وابوو ناوي كوردستان بَي , تَيبينيةكي هةبوو
دةستخؤشيتان , لةطةَ  ئةوةشاا ثشتيواني دةكةين, حةز دةكةي ليذنةيةك ثَيكةوة دادةنيشن, لَيرة نووسيومة باستان كرد
, ضي  هةية, بؤ ئةوةي زياتر سةركةوتن بؤ طةلي كوردستان بةدةس  بَينن, بة متنانةي تةواوي ثةرلةمان, لَياةكةين
 .فةرموو

 :حامت حمنا جان حسنبةَرَي  
 .ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن

 .خةَلكي ديش يةاين لة زمين, كاك مسعود و مام جال  نني, بؤ ثةرلةمانتاري اَيراديش خةَلكي تري تَيااية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كةواتة جَيطري سكرتَيري طش  , ئةمن اةرزم كرد ومت جةنابي كاك مسعود وشاناي كوردستان هةموويان دةطرَيتةوة

لةواليةشةوة لة , ئينجا دادر ا ي ي تَيااية حي بي شيواي تَيااية, َيك طرتووي تَياايةسكرتَيري ي, يَيكةتي تَيااية
كة بةشااريان كردوة خةَلكى موستةدلي , هةموو اليانةكانىرتي تَيااية, ئةناامي ثةرلةمان كؤمةَلي ئيسالمي تَيااية

 .ةكة هةموويان ئةطرَيتةوةهةركَى لةوَينار بةشااري كردوة هةموويان ئةطرَيتةوة ثريؤز بايي, تَيااية
 :رضااباالردن ادا بةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ب انني ضي و ضيية؟ , يَيك بة يَيك هةموومان بيان انني, ئةطةر بكرَي ثَيشنارى تَيبينةكان بنووسرَين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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لةبةر َرؤشنايي ئةوة , ني دادةنيشني دةينووسينيئَيستا ثاشي ئةوة دةض, ثَيم باشة سَي ضوار كةس ليذنة دابنَين
ضوار , بةآلم ئَيستاكة بيخةية ناو ئةوة دوو سةااتي دةوَية تا ئةوةي دةكةين, حةزةكةي جةنابيش  وةرة موشكيلة نية

 .كةس تةخويل بكرَية
 
 
 
 :رضااباالردن ادا بةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة بةَراس  ئَينة د ايةتي دين بةو ,  بةشَيوةيةك هةناةك خةس  دةكاتةوةمةسةلةي دين ودةولةت زؤر يةاين

 . شَيوةية بكةين لةوانةية دازاجني ميللةتةكةماني تَياا نةبَي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ةزةي سَي كةس موالح, دوو كةس, من راي زؤربةي زؤري خةَلكةكةم وةرطرت, ئَينة ئةو موالحةزاتانة لةسةر دين نةبوو
, مةسةلةي ناوي كوردستان لة ديباجةكة, بةآلم زؤربةي زؤري موالحةزاتةكان لةسةر مايف ضارةي خؤنووسني, هةبوو

, ثاشي ئةوةي صياغةي دةكةين دةدرَيتة ئيعالميش, تةنها نامةكان بارَيتة ئيعالم با كراوة بني. ئةوانةي تَياا دةبَي 
دةواممان  0/9خؤتان حازر بكةن لة , كؤي دةنط زؤر سوثاستان دةكةين بة, باشة ئةوةي موافيقة دةس  بَلنا كاتةوة

بةرنامةيةكي تَيروتةسةنان , بةآلم ئَينة هةر دةوام دةكةين, دةس  ثَياةكا خةَلك هةر وا تَياةطا اوتلةيةتي ثةرلةمان
ووسينةكة كَي دَي با ئةطةر بؤ ن, زةخ  كردنة لةسةر يةك طرتين دوو حكومةت, دةوانينة, دةستووري اَيرادة, هةية
وكاك دكتؤر وكاكة حةمة وكاك  عثمانكاك , كَى حةز دةكا بَي بةشااري بكا, سَي ضوار كةس دةضينة  ووري من, بَي

 . حمنا فرج
 
 
 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (                 كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا                فرس  ادا ابااللة                 
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي   

 اَيرا  -اَيرا                       كوردستاني  -كوردستاني                          اَيرا      –كوردستاني            
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 دةسثَيكنيشتين دا ثرؤتؤكؤلي

 7/9/0225تي رَيكةو شةممةضوار
 دووةمي هةَلبذاردن خولي
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 دةسثَيكدانيشتين  ثرؤتؤكؤلي
 7/9/0225 رَيكةوتي شةممةضوار

كوردسذتاني اَيذرا  بذة    ئةجنومةني نيشذتنانيي  7/9/2115 شةممة رَيكةوتيضواربةياني رؤ ي  لةي سةر (01) كاتذمَير
كذذةما  . د)حمنذذا دذذادر ابذذاا   بذذة ئامذذادةبووني بذذةَرَي   , سذذةرؤكي ئةجنومذذةن و اذذانان رشذذاد م ذذ  بذذةَرَي   سذذةرؤكايةتي
كردنذةوةي خذولي   دانيشذتين  , سذكرتَيري ئةجنومذةن   بةَرَي  فرس  ادا ابذاا  , جَيطري سةرؤكي ئةجنومةن و( كةركووكي

 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي, اَيرا  -ي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان طرَيااني دووةمي ساَلي يةكةم

 :كار بةرنامةي
ي ئةجنومةني 0992ي هةمواركراوي ساَلي (0)لة ثَيَرؤي ناوخؤي  مارة( 21)ي ماددة(0)بَرطة حوكنةكاني بةثَيي   

خولي  كردنةوةيبةرنامةي كاري دانيشتين  دا دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري, نيشتنانيي كوردستاني اريا 
 :بةم شَيوةية بَي اَيرا   –طرَيااني دووةمي ساَلي يةكةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

دةديقةيةك وةستاني ماتةميين بؤ طياني ثاكي شةهيااني كارةساتةكةي ثردي ئةئينةي بةغااو شةهيااني -0
 .ارخيوازي كوردستاناَيرا  و ب ووتنةوةي رزط

 .رَي دار سةرؤكي هةرَيني كوردستان وتاري كردنةوةي خولي دووةمي ثةرلةمان ثَيشكةش دةكات-2
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

, ثَيشةكي بةخَيرهاتين طةرمي جةنابي كاك مسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيني كوردستان, بةناوي خواي طةورة ومهربان
, كة لة كردنةوةي ئةم كؤبوونةوة بةشااري دةكةن, وةفاي ياوةرةكةي دةكةين, ةسرور وكاك م, وكاك حمنود اومسان

َرَيو رةمسي كردنةوةي خولي طرَيااني دووةمي ساَلي يةكةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ئةجنومةني نيشتنانيى 
وي ناوخؤي ئةجنومةني بة ثَيي حوكنةكاني بَرطةي يةك ودووٍي مادة ثةجنا وضوار لة ثةيَرة, كوردستاني اَيرا 

ى هةمواركراودا بَرياردرا دانيشتين كردنةوةي خولي طرَيااني 0992نيشتنانيى كوردستاني اَيرا   مارةيةكي ساَلي 
, دووةمي ساَلي يةكةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا  بةم شَيوةية بَي 

, شةهيااني اَيرا  و, ني ثاكي شةهيااني كارةساتةكةي ثردي ئةئينةي بةغاا ودةديقةيةك وةستاني ماتةميين بؤ طيا
وتاري كردنةوةي خولي دووةمي , دوو َرَي دار سةرؤكي هةرَيني كوردستان, ب ووتنةوةي َرزطاري خوازي كوردستان

, ثاكي شةهياانى كازميييةديارة سةرةتا كة باسي خاَلي يةكةم دةكةين بؤ راوةستان بؤ طياني , ثةرلةمان  ثَيشكةش دةكات
رَيكنةخستين رَيوَرةمسي َرؤ ة ثريؤزةكةي , ئةم شةهياانة كة زياتر لة هةزار شةهيابوون بة ئةجنامي كاري تريؤريس  و

طةلي كوردستانيش , كة هةموو خةَلكي اَيرا  ودونياي نيطةران وغةمطني كرد, ئةو كارةساتة رووي دا, براياني شيعة
ي وةكو , ي بة بروسكة بَية كة لةاليةن سةرؤكي هةرَيني كوردستانةوة بؤي ناردرا, ة دةكاتبةشااري ئةو ماتةمين

خةَلكي اَيرا  بة طش  بة بَرياري حكومةتي بةغاا دةديقةيةك دةوةسة بؤ طياني  02ئةمَرو سةاات , ثةرلةمانيش
كةم كؤبونةوةية ثاشي ثشوودان بةوة ئَينةش وةكو ثةرلةماني كوردستان كة ئةم كؤبونةوةية ية, ثاكي ئةو شةهياانة
هةموو , شةهيااني ثردي ئةئينة و, دةديقةيةك بوةستني بؤ طياني ثاكي شةهيااني كازميية, دةس  ثَياةكةين

 . ن فةرموون,داواتان لَي دةكةم دةدةيةك بوةس , شةهيااني طةلي اَيرا  وب ووتنةوةي رزطارخيوازي طةلةكةمان



 433 

ؤبوونةوة دةس  ثَياةكات كة خولي ساَلي يةكةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني خوشك وبراياني بةَرَي  ئةم ك
وةكو اورفةكي ثةرلةمانة لةسةر تا سةري دونيا لة دةس  ثَي كردني هةر خولةكي ثةرلةمان سةرةتا , كوردستانة

لةم ماوةى , ار بة هةر طةلَيككة تيشك خباتة سةر هةمو رووداوةكاني طرنط وثةيوةنايا, ثَيوس  بة وتاري سياسي هةية
لة مانطةكةشاا لةبةر ئةوةي كة رووداوةكان , دوو مانطةكةي كردة يةك مانط, رابردوودا كة ثةرلةمان لة ثشوو دابوو

يةكَيكيان لةسةر داواي جةنابي سةرؤكي هةرَيم , دوو جار كؤبونةوةي نائاسايينان كرد, ئةهةميةتيان هةبوو, طرنطبوون
لةبةر َرؤشناي ئةو كؤبوونةوةية شاناةكي باآل رؤيش  بؤ بةغاا بؤ بةشااري كردن , بةشااريتان كرد كة هةمووتان, بوو

دووةميشيان بؤ تاو تؤكردن لةسةر ئةجنامي ئةو كؤبوونةوانة بوو كة طةيشتووة , لة نووسينةوةي دةستووري  اَيرا 
, كةش بكرَي بة جةمعييةي وةتةني اَيراديبةآلم ثَيش ئةوةي ثَيش, ئةوةي رةشنووسي دةستوورةكة تةواو بكرَية

, جةنابي سةرؤكي هةرَيم داواي لة ئَينة كرد رةئي لةسةر ئةو خاآلنة باةين كة ثةيوةنايان بة طةلي كوردستانةوة هةية
لةم ماوةيةدا كة ئَيستا كة هةموو , بؤ ئةوةي بةناوي طةلي كوردستان دةسةآلتي هةبَي  ئين اي بكاتن وبيسةنَينَي 

لة , هةمو دونيا ضاوي لة اَيرادة و, ك خةريكي نووسينةوةي دةستووري اَيرادن بنياتناوةيةي اَيرادةكي تازةينالية
ثشتطرييةكي تةواو لة هةمو ئةو , طةلي كوردستان بة ثَيك هاتةوة بة هةموو ح بة سياسيةكانةوة, كوردستانة

ئةو اَيرادة , ة ويس  طةلي كوردستانة وطةلي اَيراديشةهةَلوةستانة دةكاتن كة بؤ بنياتناوةيةي ئةو اَيرادة تازةية ك
ئيستاش ثَيويس  بةوة دةكاتن كة هةموو جوهوودةكي , و, دميوكراتة فياراَلةي كة دةيان هةزار دوربانينان بؤ داوة

بية كة ئايناةى اَيرا  تَياا ديار, ثةيوةناي ايالدات سةرف بكةين بؤ ئةوةي ئةو دةستوورة بة شَيوةيةك بية, سياسي
ئةو اَيرادة فياراَلةي كة , مايف منااَ  دابني دةكرَية, مايف  ن, دميوكراسي, تَييادا مايف ئازادي, ئايناةيةكى طةشة

, بؤ ئةو مةوزوواة, بةو تَيبيننيانةي كة لَيرةدا لة كؤبوونةوةكاناا دامان, هةمومان ئاوامتانة لةم دؤناغة دا بضةسثَي 
, بؤ تيشك خستةن سةر رووداوةكانى سياسي,  ئةم خولة, بؤ كردنةوةي ئةو ثةرلةمانة, كةواتة بؤ مةسةلةي دةستوور

داوا لة , بة ويس  طةلي كوردستانةوة هةية, وباسكردني هةمو مةسةلةكان كة ثةيوةناي بة طةلي كوردستانةوة هةية
 .نةوي ئةم خولة ثَيشكةش بكاتوتاري كرد, جةنابي كاك مسعود بارزاني سةرؤكي هةرَيني كوردستان ئةكةم ب ةرمووَي 

 :سةرؤكي هةرَيم/ بةَرَي  مسعود بارزاني
 بةناوي خواي طةورة وميهرةبان

 براي بةَرَي  سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان
 .ئةنااماني ثةرلةماني كوردستان, خوشك و براياني خؤشةويس 

ستان دةكةم كة ئذةم دةرفةتذةتان رةخسذانا    سوثا, بةبؤنةي ئةم دانيشتنةتان كة خولي طرَيااني خولي دووةمي ثةرلةمانة
هةروةكو بةَرَي تان ئاطادارن ثذَيش ئذةوةي سذةفةري بةغذاا بكذةين و      . ئةم ضةنا بابةتة خبةينةَروو, كة بَيينة خ مةتتان

هاتينذذة خ مذذةتتان و باسذذي ئذذةو خاَلذذة    , لةنووسذذينةوةي رةشنووسذذي دةسذذتووري هةميشذذةيي اَيذذرا  بةشذذااري بكذذةين    
 .ئةمانة بضةسثَي  لة دةستووري هةميشةيي اَيراداا, كة ثَيويستة هةموو هةوَلَيك بارَي مةباةئييانة كرا 

لةطذذةَ  وةفذذاَيك , ح بذذةكاني كوردسذذتاني, ئذذةوةبوو لةسذذةر بَريذذاري ئَيذذوةو ثاشذذان دانيشذذة لةطذذةَ  ح بذذة هاوثةميانذذةكان 
ةتي هذةموو ضذينةكان و هذةموو نةتذةوة و     نوَينةرايذ , كة بةراس  وةفاَيكي كوردسذتاني بذوو  , بةيةكةوة ضووين بؤ بةغاا

دواي ط توطؤيذةكي زؤر لةطذةَ  اليةنذةكاني تذر بةتايبذةتي لةطذةَ  ليسذ         . ئايني ومةزهذةبي دةكذرد كذة لذة كوردسذتاناان     
هةروةها , ليس  اَيراديية و خةَلكي تريش و دؤستةكانيشنان وةكو ئةمريكا و بةريتانيا و دةوَلةتةكاني ترو, ئيةتيالف و

UN ,هذةروةكو لَيذرة ثةميامنانذاابوو هةرضذييةكي     , وة بوو ئاخريي طةيشتينة نينضة تذةوافودَيك لةسذةر رةشنووسذَيك   ئة
ئةطذذةر ثةسذذناي بكذذةن يذذا هذذةر     , بكرَيذذ  ثذذَيش ئذذةوةي بَريذذاري كؤتذذايي لةسذذةر بذذارَي  دةينَيرينذذةوة الي بذذةَرَي تان       
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ئةطذةر بَلذَيني   , كوردستان بة هةموو اليةنةكان رادةطةيذةنني ئينجا ئَينة بَرياري كؤتايي طةلي , تَيبينييةكتان لةسةر ببَي 
كذةموكوَري  , هةموو ويس  ئَينةي جَيبةجَي كذردووة؟ نذةخَير  , ئةم دةستوورة سةداسةد تةواوة؟ نةخَير كةموكوَري هةية

ك لةمة باشرت بةآلم بةَراس  لةم هةلومةرجةدا زؤر زةدةتة دةستوورَي, هةموو ويس  ئَينةي جَيبةجَي نةكردووة,هةية
ي , زؤر شذ  سذةرةكي لذةم دةسذتوورة جَيطريبذوو     , ثَينواية بناغةيةكي زؤر باشة بؤ ئايناةيةكي طةشرت و باشرت, بنووسرَي

بةنيسذذبةت اَيذرا  تذذا ئاسذتَيكي زؤر داكذذؤكي كذذراوة   . بةنيسذبةت طذذةلي اَيذرا  بةطشذذ  و ي بةنيسذبةت طذذةلي كوردسذتان    
ئةم شذتانة هذةمووي تذا حذةدَيكي زؤري     , ئازادي طش  و ئازادي تاك, مايف ئافرةت, ظمايف مرؤ, لةسةر مةباديةي دميوكراتي

اليذةني تذر   , خذةَلكي تذر هذةبووة   , بةآلم دةبَي ئةوةمان لة بري نةضَي ئَينذة بذة تذةنها دسذتوورمان نةنووسذيوةتةوة     , تَيااية
يذذا هةرضذذي اليةنذذةكاني تذذر  , مانةئذذةوة نييذذة بَلَيذذي هةرضذذي ويسذذتوو , بريوبؤضذذووني زؤر جيذذاوازيش هذذةبووة , هذذةبووةو

هذةر  , بةآلم بةنيسبةت هةموواليةك من ثذَيم وايذة شذ  باشذي تَياايذة     . ويستوويانة سةداسةد كةوتؤتة ناو ئةم دةستوورة
 .لة متوحي خؤي جَيبةجَي بكات, كةس توانيويةتي بةشَيكي زؤر باش لة مافةكاني

بذذةآلم دةبذذَي  , كي ترمذذان دةنووسذذييةوة و بةشذذَيوةيةكي تذذر ئةطذذةر خؤمذذان بةتذذةنها نوويسذذبامان بذذة تةئكيذذا دةسذذتووريَ   
كذة  , مةسةلةي فياراَلي جَيطريبوو, ئةطةر بَيينة سةر ئةوةي كة بؤ كوردستان ضي تَيااية, موراااتي خةَلكي تريش بكرَي

ةناة زؤر هةرضذ , زماني كوردي بوو بذة زمذاني رةمسذي   , ئةمة بَرياري ثةرلةمان خواس  طةلي كوردستانيش لةم دؤناغةدا
ئةمذة بطذؤَرن و بيكذةن    , ئذةو سذيغةي كذة لذة ياسذاي بذةَرَيوةبردني دةوَلذةت هذةبووة        , هةوَلارا كة طؤَرانكاري بةسذةردابَي  

ضونكة , ئاخرييشي بوو بةزماني رةمسي, بَيطومان ئةمة بةتوناي رةف  كرا, بةوةي كةزماني كوردي لةكوردستان رةمسيية
. بذةَلكو وةكذذو يذذةكني , ئَينذة هذذاووآلتي ثلذة دوونذذني  , يكَيكي تذةواوي لذذة اَيرادذذاا ئةمذة ثيشذذان دةدات كذة فيعلذذةن تذؤ شذذةر   

سةرضذذاوة , ئةمذذةش دةسذذتكةوتَيكي زؤرطةورةيذذة  , مةسذذةلةي ثَيشذذنةرطة و ئاسذذايش و ثذذؤليس بذذوو بذذة اايذذاي هذذةرَيم     
وةربطرَي و بتذذوانَي سروشذذتييةكان بةشذذَيوةيةكي وا داَرَيذذذراوة كذذة ئينشذذائةَلآل لةمذذةودوا خذذةَلكي كوردسذذتان سذذوودي لَيذذ     

كة تذا ئَيسذتا لَيذي    , بةشَيكي داهاتي ئةم سةرضاوة سرووشتيانة بؤ خةَلكي كوردستان بَي , وآلتةكةي ثَي ئاوةدان بكاتةوةو
 .بَيبةش بووة

ياساكان بةتايبةتي لةدةسةآلتي هاوبةش لةنَيوان حكومةتي هةرَيم و حكومةتي فياراَلي ئةطةر ناكؤكييةكي ياسايي هاتذة  
ةوة تذا ئَيسذتا دةرضذووة هذةمووي دةمذَييَن و       0992ياساي هةرَيم ئةولةوييذةتي دةبَيذ  و هةرضذي ياسذا  لذة سذاَلي        ثَيش

بأسذرع  )زؤر ئيسرار دةكرا كة هةر بَلَين  58ماددةي , سنووري كوردستان. دةستكاريي ناكرَي  لةاليةن حكومةتي فياراَلي
زؤرمذان لةسذةر ئذةوة كذرد و طومتذان مذومكني نييذة ئَينذة ئذةو سذيغةية           ئَينذة شذةَرَيكي   , و هةروا مبَينَيتذةوة ( ود  ممكن

دةتوانن درَيذي بكةن بؤ ضةناي حةز ( باسرع ود  ممكن)ضونكة لةياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةتاا هاتووة , دبووَ  بكةين
 ي زةمذةني باشذرتة لذةوةي    بةآلم سةد, هةتا دواجار ثَيم طوتن ضةنا درَيذ بَي , ئَينة سةد َيكي زةمةنينان دةوَي , بكةن

 .بةهةَلواسراوي مبَينَيتةوة
ديسذان طومتذان   , سذاَ  هاتنذة سذةر ثَيذنض سذا َ     ( 01)طومتان مذومكني نييذة زؤر زؤرة لذة   , ساَ  كرا(  01)جارَيك ثَيشنياري 

, ييذة ضونكة مةسةلةكة هذةر كذةركووك وكوردسذتان ن   , ساَليش ئاخريي ثاش ئةوةي كةزؤر ديراسات كرا( 5), يةكجار زؤرة
دةسذتكاري رومذادي   , بؤ منوونة دةستكاري سنووري مووسَل و تكري  كذراوة , دةستكاري سنووري ثارَي طاكاني تريش كراوة

كاتَي كة طرفتَيكي سةرتاسذةري وا هذةبَي  لذة اَيذرا  ئَينذة نذاتوانني بَلذَيني نذةخَير         , و كةربةال و حيللة و نةجةف كراوة
مةسذةلةي راسذتكردنةوةي سذنوورةكان بذة     , لةبةر ئةوة ئةم مةسذةلةية , ئَيوة هةتانيَبنابَي ئةو مافةي ئَينة هةمانة نابَي 

, تذةواو بَيذ    2117ئَينة مكوَربووين كة تاكو كؤتذايي سذاَلي   , ساَلي بوَي 3تا  2ثَيي بؤضووني شارةزايانيش كة مومكينة 
ئذةو  , رةكان و دةبَي ئةمة جَيبةجَي بكرَيذ  ئةم مةسةلة واتة راستكردنةوةي سنوو, نابَي تَيثةَرَي  2117واتة لة كؤتايي 
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مومكينة خذةَلكَيكي  , ئَينة ئةمةش بة دةستكةوتَيك دةزانني, كات سنووري كوردستان بةشَيوةيةكي ئاسايي دياري دةكرَي 
 .بةآلم بةَراس  لةمةزياتر نةدةكرا و شةَريش كراوة تا توانينان ئةو شتانة بضةسثَينني, تر بؤضووني تريان هةبَي 

ئةمذةش لذة ديباجةكذةدا هذاتووة و ئاخرييشذي      , ةسةلةي تر كة زؤر طرنطة مةسذةلةي ثَيكذةوة  يذاني ئارةزوومةناانةيذة    م
ئةمةش بذة هذةموو ياسذايةك بذة     . ثابةنابوون بةم دةستوورة مةرجة بؤ ثاراستين يةكَيتيي اَيرا : بَرطةيةك هةية دةَلَي

ان جارَيكي تر من دةَلَيم ئةمة دةستوورَيك نييذة بَلذَيني سةداسذةد    ديس. مايف ضارةنووس تةفسري دةكرَي  كة فيعلةن واشة
بذةآلم لذة مَيذذووي اَيرادذاا     , تةواوة و هةموو مافةكاني ئَينةي دابني كردووة و هةموو متوحي ئَينةي جَيبذةجَي كذردووة  

بؤ ئَينة وةكو خةَلكي  هةم, بناغةيةكي زؤر دامييشة بؤ ئايناةيةكي طةشرت و خؤشرت, دةستووري وا باش نةنووسراوةتةوة
 .كوردستان هةم بؤ خةَلكي اَيراديش

ئذةوان هةنذاَي   , كذة ئَينذة لذةوَي بذووين    , اليةني سوننة بةشاارييان لذة نووسذينةوة و ط توطذؤ بةردةوامذةكاني رؤ انذةكرد     
بينيانذةي  واتذة وا نييذة بَلذَيني ئذةو تيَ    , هةمووشذيان موتذةفيق نذةبوون لةسذةر ئذةم بؤضذوونانة      , بؤضووني تريان هذةبووة 

مومكينذة هةنذاَيكي بذة نذةزةري ئيعتبذار وةربطريَيذ  و ئذةوةي كذة         , راي هةناَيكيان بوو, دةريانرَبيوة راي هةموويان بَي 
هةنذاَيكيش بةَراسذ  هذي ئذةو نييذة هذةر باسيشذي لذَي         , مادوَلة ثشتطريميان كذردبن و بذةردةوام ثشذتطريييان لذَي دةكذةين     

لةبذةر ئذةوة   . لة مةسَلةحةتي ئةوانيش نيية خةَلك ب انَي ئةوان داواي ضذي دةكذةن   ضونكة زؤر ثاشكةوتووة هةر, بكرَي 
ضذونكة  , هةوَ  بةردةوامة لةطةَ  ئةوانيش كة بةتةواوي بَين بةشااربن هةم لة هةَلبذاردن هذةم لةدةنطذاان بذؤ دةسذتوور    

بةشذاار بذن دةبذَي سذوننيةكانيش     بةر ةوةنايي خؤشيانة و حةديقةتَيكيش هةية ئةطةر بة تةوافو  بَي دةبذَي ئذةوانيش   
وةخ  دةوَلةتي اَيرا  دامةزرا دواي جةنطي يةكذةمي  , ئةطةر بة تةوافو  نةبَي خؤ ئَينة ئةزموومنان هةية. بةشاار بن

كذة بذةاس هذاتن جطذة لذة كذورد شيعةشذيان        , ثشتطوَي خراو مايف كورد ثَيشَيل كرا واَيرا  خؤشذيي نذةدي  , جيهاني كورد
واتذة ئَيسذتا هذةمان ئذةزموون دووبذارة بَيتذةوة بةشذَيوةيةكي تذر سذووننة البذارَين و           , خذراثرت بذوو   بارةكذة , سةركوت كرد

واتذاي ئةوةيذة كذة ئاسذايش نابَيذ  لذة اَيذرا  يذا دةبذَي جيذا بينذةوة يذا دةبذَي              , ثشتطوَي خبذرَين و مافيذان ثَيشذَيل بكرَيذ     
ئةطذةر جيذاش   , اا دةبذَي هذةموو اليذةكان موتذةفيق بذن     ئةطةر بةيةكةوة بذين لة ضوارضذَيوةي اَيرادذ  , تةوافودَيك هةبَي 

بذؤ ئذةوةي ئَينذةش بتذوانني     , بذةآلم بذة تةئكيذا  ئذةوانيش دةبذَي تروحاتيذان مذادوَ  بذيَ        . ببنةوة ئةوة مةسةلةيةكي تذرة 
 .ثشتطريييان بكةين

رايذاني توركنذان و   ئذةويش دةوري وةفذاي كوردسذتان بذوو لذة ضةسذثاناني مذايف ب       , خاَلَيكي تر كة ئَينة ثَيذي سذةربةرزين  
ثذَيم وايذة   , هةروةها لة مةسةلةي ئازاديي ئاييين بؤ مةسذيحي وئَيذ دي و سذابيةة   , كلاان و ئاشووري و خؤشيان شايةتن و

ئَيسذتاش خوشذك وبرايذاني بذةَرَي      , ئةطةر داكؤكي وةفاي كوردستان نةبواية ئذةم دووخاَلذة لذة دةسذتوور جَيطذر نذةدةبوو      
ئَينة لذة دةسذتووري هةرَينذاا    , شة بؤ ئةوةي دةستووري هةرَيم هةرضي زووترة بنووسرَيتةوةدةرفةتَيكي زَيَريننان لة ثَي

راسذتة ئَينذة مذادام لذة ضوارضذَيوةي      . كذةس نذاتوانَي فشذارمان بذؤ بهذَيينَ     , دةتوانني وةكو خؤمان دةمانةوَي ئاوا بينووسني
بةآلم لةهذةمان كاتيشذاا   , ةستووري هةميشةيي اَيرا اَيرادااين دةبَي دةستووري هةرَيم تارادةيةك طوجناو بَي  لةطةَ  د

تايبةمتةنايي ئَينة ديارة و دةت مومكني نيية ئَينة رَيطةي ئةوة باةين وةكو خةَلكي كوردستان دةستوورَيك لة هذةرَيني  
بذذةآلم , تكوردسذتان بنووسذذرَيتةوة مذذايف مذرؤظ يذذا مذذايف ئذذافرةت يذا ئازادييذذةكان يذذا ثرةنسذذيثةكاني دميذوكراتي ثَيشذذَيل بكذذا    

كذذةس تودذذواي ئذذةوة نذذةكات ياسذذايةك د ي ديذذن  , لةهذذةمان كاتيشذذاا زؤرينذذةي خذذةَلكي كوردسذذتان ميللذذةتَيكي موسذذَلنانة 
, بةآلم لةهةمان كاتيشاا نابَي لة  َير هيض ثةردةيذةك دميذوكراتيش ثَيشذَيل بكذريَ    , ئةم تةوازونة دةبَي رابطريَي, دةربضَي 

, ي اَيرا  ئةطةر بَرياري كؤتاييتان داوة يا بَريذاري كؤتذايي بذاةن كةثةسذةنا بكذريَ     ئَيوة دةتوانن بؤ دةستووري هةميشةي
دةتوامن داكؤكي لةسةر ئذةم خاَلذة بكذةم وثَيشذنياريش دةكةمذةوة زؤر بذة روونذي بَلذَيم كذة مةرجذة ئَينذة ئذةم دةسذتوورة              
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, رجَيكة بؤ جَيبةجَي كردني ئةم دةستوورةمانةوةي ئَينة لةم اَيرادةدا مة, دبووَ  دةكةين بؤ ثاراستين يةكَي  اَيرا  و
ئةمذة ثَيويسذتة زؤر بذةرووني و ئاشذكرايي     , تا خةر  نةكرَي  طةر خةر  كرا ئَينة مايف ضارةنووسي خؤمان بذةكاردَينني 

 .بطوترَي و بنووسرَي
هةموو , دا هةبووخاَلي تر كةزؤر جَيطةي سةربةرزي و خؤشحاَلينان بوو ئةو ئينسيجامة بوو كة لةناو وةفاي كوردستان 

شتَيك بةمةشوورةت و دانيشة بوو لةطةَ  جةنابي مام جةال  سةرؤك كؤماري اَيرا  و لةناو خؤمشاناا هذيض بَريذارَيكي   
مذن بذةش بذة حذاَلي خذؤم      , بةئينسذيجام بذوو  , بة ئيتي ا  بذوو , بة ثَيضةوانةوة هةمووي بة مةشوورةت بوو, فةردي نةدرا

و برايانذةي كذة ي لذة ليذنذةي داَرشذتين دةسذتوور وي ئذةو برايانذةي  كذة بةفذةرماني           يةك دونيا مذةمنومن لذة هذةموو ئذة    
ثةرلةمان ضوون بؤ ثشتطريي لة ليذنةي داَرشذتين دةسذتوور و ي ئذةو برايانذةي كذة لةخ مةتيانذاا ضذووين وةكذو وةفذاي          

زؤر مونسذةجيم  ,  م بذوون زؤر ملتذ , كوردستان كة لةوَي بووين بةيةك وةفا هةموويان رؤَلي خؤيذان زؤر بذة ضذاكي بذيين    
 .من جارَيكي تر زؤر زؤر سوثاسيان دةكةم, خةَلكي تر حةسادةتي بة ئَينة دةبرد, بوون

ضذونكة هذةم   , مذن زؤر خؤشذبينم ئذةجمارة لذة هذةموو جارةكذاني تذر       , ئينجا مادام نوزجي ئَينة طةيشذتبَيتة ئذةم دؤناغذة   
هذةر كةسذة و هذةموو بةيةكذةوة وةكذو      , براياني ئَيذ دي , ي ئاشووريبرايان, براياني كلاان, براياني توركنان, براياني ئَينة

ياني باوةَر بكةن هذيض فذةر  وجياوازييذةكم نذةدي     , براياني ئيسالمي نوَينةري دوو ح بي ئيسالمينان لةطةَ  بوو, يةكرت
نة مذذن ئةوةنذذاة هةسذذتم بةسذذةربةرزي و خؤشذذحاَلي دةكذذرد بةرامبذذةر بذذةو ثذذةرت وبآلوييذذةي خذذةَلكي تذذر و بؤضذذوو           

 .من جارَيكي تر زؤر سوثاسيان دةكةم, زؤر جَيي سةربةرزي بوو, جياوازةكان
, لةكؤتاييشاا بَرياري كؤتايي بؤ ئَيوةية و ئَيوة ي بَريارَيك باةن ئَينذة ثذةيَرةوي دةكذةين وملكةضذي بَريذاري ئَيذوة دةبذني       

 .والسالم اليكم
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سذذةرؤكي هذذةرَيني كوردسذذتان دةكذذةين بذذؤ ئذذةو وتذذة بةنرخذذةي كةسذذةرةتاي  , زانيزؤر سذذوثاس جذذةنابي كذذاك مسذذعود بذذار
هذذةم بذذؤ ئذذةوةي تذذؤزَيكي تذذر , كؤبوونذذةوةمان بكةينذذةوة( 00)و ئومَيذذاةوارم سذذبةييَن سذذةاات , كؤبوونةوةكذذةمان دةبَيذذ 

دسذتان دةسذ    هذةم ليذنذةي نووسذينةوةي دةسذتووري هذةرَيني كور     , تاوتوَي لةسذةر مةسذةلةي دةسذتووري اَيذرا  بكذةين     
وئينشذائةَلآل لذة ماوةيذةكي كورتذاا ئذةجنامي دةدةيذن و بذآلوي دةكةينذةوة لذة          , بذؤ ئذةوةي دةسذ  بذةكاربن    , نيشان بكةين

ئذةو  , لة وةختَيكذي ن يكذاا دةسذتوورةكة حذازر دةبَيذ      , دواتر لَيرة بة صيغةيةكي كؤتايي مونادةشةي دةكةين, رؤ نامةدا
بذؤ ئذةوةي دةسذتوورةكةمان هةميشذةيي بَيذ  وبذة دذوةترت        , ؤم ثاشي دةنطذاان لَيذرة  ةئيي خمن بةَر, وةخ  بَريار دةدةين

زؤر سوثاسذي هذةمووتان   , ثذاش ئذةوةي لَيذرة ثةسذةنا دةكرَيذ      , ئةويش باةينة دةنطذااني طشذ   , بَي  و شةراي تر بَي 
, ضذووني مذاددةي ثذةجناو هةشذ     و بةياني بَيجطة لةوةش ئَينة بَريارَيكي ثَيشوومان هةية بؤ داناني ليذنةي بةدوا, دةكةم

ضونكة بَريارَيكي تريش لذة اليذةن   , ئةو ليذنةيةش سبةييَن دةستنيشان دةكةين و بةرنامةي بؤدادةنَيني ضؤن ئيش بكات
يذاني  , 58سةركردايةتي سياسي ليذنةيةكي باآل هةية بؤ ثشتطريي كردن لةمةسذةلةي كذةركووك و بةدواضذووني مذاددةي     

اوكار و هاوخةبات دةبَي  لةطةَ  ئةو ليذنذة باآليذةي كةسذةركردايةتي سياسذي هذةردوو حذ ب       ئةم ليذنةي ثةرلةمانيش ه
ضونكة , بؤ ئةوةي بةزووترين كات هاوكاري ئةوة بني ئةو ماددةية لة رةشنووسي دةستووري اَيراداا نووسراوة, دايانناوة

ئةو ماددةية لة ئَيسذتاوة كذاري ثذَي دةكرَيذ  لذة      , بةناَيكي تَيااية راناوةستني لةسةر ئةوةي ئةو دةستوورة ثةسنا بكرَي 
و ئينتيخابذات تذازة   , ثَيويس  ناكات راوةستني تذا دةنطذي بذؤ دةدرَيذ     , دانوني ئياارةي دةوَلةتي اَيرادي موةدةتاا هاتووة

ات و لةبذةر ئذةوة ثَيشذرت دةبوايذة دةسذ  ثذَي بكذذ      , ئذةو هةنطاوانذذة بذةردةوامن  , بكرَيتذةوة كذة هةنذاَي هذةنطاوي بذؤ نذراوة      
و جَيبذذةجَي  58زؤر مودتذذةرةحات هةيذذة بذذؤ ضذذؤنيةتي ثَيشخسذذتين بذذةكارهَيناني مذذاددةي  , ئَيسذذتاش دةسذذ  ثذذَي دةكذذات
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كؤتايي بةم كؤبوونةوة دَيذنني تذا بذةياني سذةاات     , زؤر بةخَيربَين, ئينشائةَلآل سبةييَن باسي دةكةين, 58كردني ماددةي 
 .فةرموو كاك مسعود, (00)

 :سةرؤكي هةرَيم/ زانيبةَرَي  مسعود بار
ئةطةر ئيجازة بَي  دةمذةوَي لذة كؤتاييذاا بذةناوي ئَيذوةش جذارَيكي تذر سةرةخؤشذي لذة كذةس و كذاري دوربانيذاني ثذردي              

بذؤ ئاطذاداري بذةَرَي تان هذةمان رؤ  هةوَلنذاا ثةيوةنذاي لةطذةَ         , هاوخةمي خؤمان رادةطذةينني , ئةئينة لة كازمية بكةين
ضةلةبي دسةم كرد ثَيم طوت ئَينة حازرين وةكو هةرَيني . لةطةَ  د, وةزيران دةس  نةكةوتلةطةَ  سةرؤك , بةغاا بكةم
 051وةكو خذةَلكي كوردسذتان هذةر هاوكارييذةك ثَيويسذ  بذَي و داواشذتان لذَي دةكذةين ئةطذةر ثَيويسذ  بَيذ              , كوردستان

ئَينذة ئامذادةين و هذةر كؤمذةكَيكيش     , كبذؤ دهذؤ   51بؤ هةولَير و  51, بؤ نةخؤشخانةكاني سلَيناني 51, بريناار بنَيرن
 .ثَيويس  بَي  ئَينة ئامادةين

بؤ حكومةتي ئةمريكا بذؤ ئذةو كارةسذاتةي    , هةروةها بةناوي ئَيوةشةوة هاودةرديي خؤمان رادةطةيةنني بؤ طةلي ئةمريكا
ضي زووتر ئاسةواري ئذةم  ئومَياةوارين هةر, كة بةسةر ضةنا وياليةتي ئةمريكا هات لة ئةجنامي ئةو تؤفان و باو بؤرانة

خذاَلَيكي   58بةنسذبةت مذاددةي   . كارةساتة ثاك بَيتةوة وبتوانن زاَ  بن بةسةر ئةو وةزاة ناهةموارةي بةسذةريان هذاتووة  
لَيرةدا ئةم مةسةلةية زؤر بذةرووني  , لةياساي بةَرَيوةبردني دةوَلةت ري راناؤم بة رووني نةبوو, تري زؤر طرنطي تياداية

ثاش ئاسذاييكردنةوةي بذاري كذةركووك ئةمذةش بذة رةزامةنذاي       , اناؤم ضارةنووسي كةركووك ديار دةكاتهاتووة كة ري ر
بذذذةآلم بذذذة , كذذذة زؤر جذذذار مذذن دةمطذذذوت ئَينذذة دةمانذذذةوَي كذذذةركووك وةربطرينذذةوة   , دةبَيذذ   UNهذذةموو دةوَلذذذةتان و  

ةخسذَييَن كذة كذةركووك وةربطرينذةوة     من ثَيم واية ئةمذة بي ةبيذ  ئذةم فرسذةتةمان بذؤ دةر     . ثشتطريييةكي نَيو دةوَلةتي
هةتا ئاكرَيش بة ثَيي ياسذا ئَيسذتا   , شَيخان زؤر شوَيين تريش, شنطار, مةمخوور, خانةدني, كةركووك, نةك هةر كةركووك

, هةموو ئةو شوَينانة بَينينةوة سةر هةرَيني كوردستان بة شَيوةيةكي ياسايي و بةبَي دةردةسذةري , لةسةر موسَل حيسابة
 .اسزؤر سوث

 
 
   
 
 

    
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (               كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا        رس  ادا ابااللة              ف          
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي   

 اَيرا  –اَيرا                       كوردستاني  -كوردستاني       اَيرا                         –كوردستاني            
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 (0)انيشتين ذمارة ؤتؤكؤلي دثر
 8/9/2115ثَينج شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومذةني نيشذتنانيي كوردسذتاني اَيذرا        8/9/2115ي ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي ثَينج شةممة رَيكذةوتي  (00)كاتذمَير 
 كذةما  . د)بذة ئامذادةبووني بذةَرَي  حمنذا دذادر ابذاا       , بة سذةرؤكايةتي بذةَرَي  اذانان رشذاد م ذ  سذةرؤكي ئةجنومذةن و       

ي خذولي دووةمذي   (0)دانيشذتين  مذارة  , بذةَرَي  فرسذ  ادذا ابذاا  سذكرتَيري ئةجنومذةن      , جَيطري سذةرؤك و ( كةركووكي
 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي , هةَلبذاردن
 :بةرنامةي كار

ي ئةجنومذةني  0992ي هذةمواركراوي سذاَلي   (0)لذة ثَيذَرؤي نذاوخؤي  مذارة     ( 21)ي مذاددة  (0)بة ثَيي حوكنذةكاني بَرطذة   
ي خذولي  (0)دةستةي سذةرؤكايةتي ئةجنومذةن بَريذاري دا بةرنامذةي كذاري دانيشذتين  مذارة        , نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 

 :دا بةم شَيوةية بَي  8/9/2115ي ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي ثَينج شةممة رَيكةوتي (00)دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري 
 .بة ثرؤ ةي دةستووري هةرَيني كوردستاناا ثَيكهَيناني ليذنةيةكي تايبةت بؤ ثَيااضوونةوة -0
ي ياساي هةَلسووَراناني (58)ثَيكهَيناني ليذنةيةكي كاتي بؤ بةدواداضووني ئيجرائاتي بةركارخستين ماددةي  -2

 .دةوَلةتي اَيرا ( ئياارةي)

 .هةرَيناا لَيكؤَلينةوة لة بابةتي كردنةوةي مةكتةبي ثةرلةماني لة مةركةزي ثارَي طاكان و ناوضةكاني ديكةي -3

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةرنامذةي كذاري ئذةم    , دانيشذتنةكةمان بذةناوي طذةلي كوردسذتانةوة دةسذ  ثذَي دةكذةين       , بةناوي خواي طةورة وميهرةبان

 :كؤبوونةوةية بري  ية لة
 :بةرنامةي كار

ي ئةجنومذةني  0992ي سذاَلي  ي هذةمواركراو (0)لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة ( 21)ي ماددة (0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة 
ي خذولي  (0)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشذتين  مذارة   , نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 

 :دا بةم شَيوةية بَي 8/9/2115ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي ثَينج شةممة رَيكةوتي (00)دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير 
 .ايبةت بؤ ثَيااضوونةوة بة ثرؤ ةي دةستووري هةرَيني كوردستانااثَيكهَيناني ليذنةيةكي ت -0
ي ياسذذذذاي (58)ثَيكهَينذذذذاني ليذنةيذذذذةكي كذذذذاتي بذذذذؤ بةدواداضذذذذووني ئيجرائذذذذاتي بةركارخسذذذذتين مذذذذاددةي     -2

 .دةوَلةتي اَيرا ( ئياارةي)هةَلسووَراناني 

 . طاكان و ناوضةكاني ديكةي هةرَيناالَيكؤَلينةوة لة بابةتي كردنةوةي مةكتةبي ثةرلةماني لة مةركةزي ثارَي -3

دوَيذيَن ئاما ةمذان بذةوةي كذرد كذة تؤزَيذك باسذي دةسذتووري هةميشذةيي اَيذرا            , ثَيش ئةوةي باسي خاَلي يةكذةم بكذةين  
بةآلم لةبةر ئةوةي هَيشتا ط توطؤي لةسةرة و هَيشتا لة جةمعيةي وةتةني اَيرادي مونادةشة نةكراوة و ثةسةنا , بكةين

, ئَينذة كؤتذذايي ثرؤ ةكذذة خبةينذذة بذذةردةم بذذةَرَي تان , ا بذذةباش زانذذرا كذذة كذذةي تذةواو بذذوو و لذذةوَي ثةسذذنا كذذرا و, نذةكراوة 
لةبذذةر ئذذةوة ئذذةو , ئينجذذا داواي بكذذةن لذذة خذذةَلك دةنطذذي بذذؤ بذذاةن, مونادةشذذةي بكذذةين و ثذذاش ئذذةوةي ثةسذذناي دةكذذةن

نووسذذينةوةي دةسذذتووري اَيذذرا  هَيشذذتا لذذة  ضذذونكة ئةترافذذةكاني تذذر لذذة بةغذذاا لذذة ليذنذذةي , مونادةشذذةيةمان دواخسذذ 
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ئذذةوةي كذذةبكرَي  بذذؤ دابذذني كردنذذي   , وكؤمةَلذذةي نيشذذتنانيي اَيرادذذي بةتةمايذذة هةنذذاَي تةاذذايالت بكذذات   , ط توطذذؤدان
 . بؤية نةماخنستة بةرنامةي ئةمَرؤ, بةشااري كردني برا اةرةبة سوننةكان

دواضذذووني ئذذةو ثرؤ ةيذذة كذذة ثَيشذذرت لةاليذذةن ثةرلةمانذذةوة    ثَيكهَينذذاني ليذنذذةي دةسذذتووري هذذةرَيني كوردسذذتان بذذؤ بذذة  
ئةو ثرؤ ةيةي لة كؤتايي , بةآلم وةكو ياسا دةرنةضووة و زؤر طؤَرانكاري بةسةرداهاتووة, مونادةشة كراوة و ثةسنا كراوة

انذذة حذذ ب و رَيكخذذراوي سياسذذي بذذوون و هذذةموو ئذذةو ح ب  36لةاليذذةن هَيذذ ة سياسذذيةكاني كوردسذذتان كذذة   2112سذذاَلي 
ئذةو ثرؤ ةيذة لذة كؤن راسذَيك و ضذةنا      , دةطرَيتةوة كة بة رةمسي لة كوردسذتاناا خذةباتيان كذردووة و شذارةزاييان هةيذة     

ثةرلذةمانيش مونادةشذةي كذردو تذاوتوي لةسذةر كذرد و       , كؤبوونةوةيةك لةاليةن ئةوانةوة ثةسنا كراو درا بذة ثةرلذةمان  
طؤَرانكارييذةكي زؤر بةسذةر وةزاذي كوردسذتان و اَيذرا  داهذات كذة        , بذةآلم وةكذو ياسذا دةرنةضذوو    , ئةويش ثةسناي كذرد 

بذةرةو دامةزرانذاني دةوَلذةتَيكي تذازة     , ر َيني صةدام رووخا و اَيرا  بةرةو هةنطاوي كاريطذةر ضذوو  , بوو 2112كؤتايي 
ميي جةمعيذةي  تةدذا , دةسذتووري اَيذرا  وةكذو ثذرؤ ة تذةواو بذووة و      , لةسةر بنذةماي ئذازادي و دميذوكراتي و فياراَليذةت    

لةو ثرؤ ةيةدا بةشَيك لة ثرؤ ةكةي خؤمان كة ثةيوةناي هةبوو بة ياساي سةرؤكايةتي هذةرَيني  , انومي اَيرادي كراوة
بؤيذة  , ئذةويش طؤَرانكاريةكذة  , وةكو ياسا لَيرة مونادةشذة كذرا و ثةسذناتان كذرد و وةكذو دذانون لَيذرة دةرضذوو        , كوردستان

دوايذي بَيتذة ئَيذرة وةكذو دريائةيذةكي      , وةخذ  هذاتووة كذة تةاذايالتي لةسذةر بكرَيذ       , نئَيستاكة كة ئةو ليذنةية دادةنذيَ 
بذآلوي دةكةينذةوة لذة رؤ نامذة و لذة تةلذةف يؤن و راديذؤ و كؤبوونذةوةي لةسذةر          , ئةوةلي ثذَيش ئذةوةي ثةسذناي بكذةين    

كؤبوونذةوةي ثَيويسذ    , َيذ  بؤ ئةوةي خةَلكةكةش مةجالي هةبَي  تا ماوةيةكي مواةيةن رةئيذي لةسذةر دةربربَ  , دةكةين
ئذةو ليذنةيذة بذذةو موالحةزاتانذة جذذارَيكي تذر كذة لَيذذرةو لذةوَي و لةاليذذةن       , مذذةداالتي لةسذةر بنووسذذرَي  , لةسذةر بكرَيذ   

ئينجذذا كؤتذذايي دَيذذنني لَيذذرة و   , ئذذةوةي ثَيويسذذ  بَيذذ  دةخياتذذة نذذاو ثرؤ ةكذذة   , خةَلكذذةوة تَيبينيذذةكانيان رةضذذاو دةكذذات  
داوا لذة  , ثاشان ئةطةر بَريارتان دا ثَيش ماوةيذةك هذةروا دةبَيذ    , بؤ ئةوةي وةكو ياسايةك دةربضَي , مونادةشةي دةكةين

ديذارة ئَينذة   , خةَلك بكةن لة راثرسَيكي طشتيياا ثةسناي بكةن وةكو دةستوورَيكي هةرَيم كاري لَي بكةين لة ئايناةماناا
, لةبذةر رؤشذنايي تَيطةيشذتننان   , ئةو ليذنةية لة كذَي ثَيذك ديَ  , زؤر دسةمان كردووة ماوةيةكة ضؤن ئةو ليذنةية دابنَيني

و رةضذاو كردنذي ضذؤنيةتي نووسذيين     , لةبةر رؤشنايي ئذةو ط توطؤيذةي كذة لةطذةَ  اليةنذةكاني ثةيوةنايذاار كردوومانذة       
 دةسذذتووري هةميشذذةيي اَيذذرا  كذذة لذذةو بةينذذةدا برادةرانذذي تذذةحالويف كوردسذذتانيش بةشذذاارييان كذذرد و لذذة راثرسذذيين     

ليذنةي دذانوني وامذان   , ياساناسن, وةكو زؤر ئةنااماني تر كة ثةيوةناياارن, ئَينة وةكو دةستةي سةرؤكايةتي, ئةوانيشاا
ئَينذذة لَيذذرة ليذنذذةي , بذذةباش زانذذي كذذة ليذنةكذذة زؤر فذذراوان نذذةبَي  يذذاني لذذة حذذاودي ثذذازدة شذذازدة كذذةس زيذذاتر نذذةبَي  

ئي افةتذةن لةسذةر سذكرتَيري ثةرلذةمان     , ليذنة دانونيةكة لةو ليذنةيذة بذن   دانونينان هةية ثَينان واية هةر دة ئةناامي
, لةبةر ئةوةي خيربةيةكي باشي هةية و لةو بةينةدا كة وةفاي شاناي بذاآلي كوردسذتان لذة بةغذاا دةبذوون     , كاك فرسةت

يان بذذة خيذذربة و هةمووشذذيان ئيشذذارةت, بذذة شذذايةدي هذذةموو اليةنذذةكان وةفاةكذذة بةطشذذ  دةورَيكذذي كاريطذذةريان هذذةبوو  
, دةبذَي ليذنةكذة  نَيكذي تَيذاا بَيذ      , ئي افةتةن لةسذةر ئذةو  , شارةزايي كاك فرسةت كرد كة ئةويش دةبَي لة ليذنةكة بَي 

بةَلكو بؤ ئذةوةي دةنطذي  نذان و ئافرةتذان و كضذان و دايكذان و خوشذكان غايذب نذةبَي  لذةو           , نةك لةبةر ئةوةي تةنيا  نة
كذة ئذةو   , ئَينذة ثَينذان بذاش بذوو ثةخشذان خذان بَيذ        , يذةكَيكي شذارةزاي دةوَيذ    , ريي دةوَي بةآلم يةكَيكي خةب, ليذنةية

, شارةزايي هةية دةتوامن بَلَيم دةتوانَي تةمسيلي باشي ئافرةتان و  نان بكات, ثَيشرت ئةناامي شاناي كوردي بوو لة بةغاا
يذاني ئَينذة كذة دةَلذَيني  ن     , تذردا شذارةزايي هةيذة    لة هةموو مةسةلةكاني, جطة لةوةش, ليستةكان خباتة بةردةم ليذنةكة

سذذَي كةسذذي تذذر مودتذذةرحن لذذة دةرةوةي  , زيذذاتر لذذةبوارةكاني تذذردا دةوري دةبَيذذ  و خيذذربةي خذذؤي دةخاتذذة بذذةردةميان  
كةحاكنَيكذذة , حذذاكم ئذذةمري حذذوَي ي , ئةطذذةر كةسذذَيك موالحذذةزةي هذذةبَي  دوايذذي دةتذذوانَي بيذذاات   , شذذارةزان, ثةرلذذةمان
ثَيشذي  , دوورودرَيذي هةية لة دانوناا و ليذنةيةكي تايبةمتان هةبوو بةش بةحاَلي خذؤم لذة خ مذةتيان دابذووم     تارخيَيكي
بذؤ  , و بةياني تةلةفؤمن بؤ كذرد , سَي ساَ  هةر لةو ليذنةية تةدييني خربةتي ئةو دةكةم و شارةزايي ئةو دةكةم, دوو ساَ 

دوو سذَي بذرادةري تذر ئةطذةر ضذي ثةيوةنذايم ثَيذوة        , داخيذل بذيبَ   ئةوةي رةزامةناي لَي وةربطرين و ئذةويش رازييذة كذة   
دووانيذان ثَيشذرت موشذارةكةيان كذردووة لذة نووسذينةوةي       , بةآلم رازي دةبن بذةوةي كذة ئةنذاامي ليذنةكذة بذن     , نةكردوون
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ؤرَيكنان ئي افةتذةن لةسذةر ئذةوةي ثسذث    , يةكيان دكتؤر شَيرزاد نةجارةو ئةوي تريان كذاك حمنذا انذر مولذودة    , ثرؤ ةكة
ئي افةتذةن لةسذةر   , ئةم ضوارة ئذيقرتاح كذراون  , دةويس  شارةزايي لة دةستووردا هةبَي  ئةويش كاك شؤرش حسن انرة

ئةو ثذازدة كةسذة كذة ئامذا ةم     , ضونكة تةبعةن ئةو ليذنةية يةكةم ضةنا سي اتَيكيان دةبَي , ليذنةي دانوني الي خؤمان
ئةطةر ناَلَيم هةموويان رةنطة دةرضووي ياسذا  , زؤربةي زؤريان, ية لةبواري ياساثَيش هةموو شتَيك شارةزاييان هة, ثَيكرد

لةهذةمان كاتذاا لذة بذواري سياسذةتاا هةريةكذة ئذةزمووني خذؤي         , بن و ثسثؤر و حاكم بذن و شذارةزايي تذةواويان هذةبَي     
ن كتَيبيذان خوَيناؤتذةوة و   لذة تةجروبذةي وآلتذاني دونيذادا ضذةناي     , لذة تارخيذاا شذارةزايية   , شذارةزايي خذؤي هةيذة   , هةية

ح بذة  , جطة لةوةش رةضاوي ئةوةمشان كردووة كةئةو ليذنةية هذةموو اليةنذةكاني تَيذاا بَيذ     , خؤيان تةئلي اتيان هةية
لذة ياسذا   , بةَلكو شارةزايي بووني  لة دذانون , راستة سي ةتة ئةساسيةكةي نة ئينتينا ح بيةكةية, سياسيةكاني تَياا بَي 

ئذةو ليذنذة   , بذةآلم لذة هذةمان كاتيشذاا رةضذاوي ئذةوة كذراوة هذةموو ح بذة سياسذيةكاني تَيذاا بَيذ             , يولة خيربةي سياس
واتذة  , دانونية كة لَيرةدا دامانناوة ثَيكهاتةي ئةو ح ب واليةنانةية كذة لذة ثةرلذةمان ئةنذااميان هةيذة و كورسذيان هةيذة       

ياني بةو شَيوةية دةتوامن بَلَيم زؤربةي هذةرة زؤري  , ورلةهةمان كاتاا لةو ليذنةيةدا بةشااري دةكةن لة نووسيين دةستو
ئَيستا ئةطةر كةسَيك موالحةزةي هةية لةسذةر  , ثَيكهاتةكاني كوردستان لة ح ب و رَيكخراوة سياسيةكان بةشااري دةكةن

, ثَيويس  بَيذ  رةنطة ثَيش ئةوةي كؤتايي ثَي بَينم لةوانةية دوو كةسي ترمان , ئةو ناوانة دةتوانني دسةي لةسةر بكةين
دةبذَي توركنذانَيكي تَيذاا بَيذ  و دةبَيذ  دذانوني بَيذ  يذان لذةبواري          , ئةويش يذةكَيكي توركنذان و كلذاان و ئاشذووري بَيذ      

ئةوان ئةو ضوار ئةناامانةي ثةرلةمان كة لَيذرةدا نوَينةرايذةتي   , دواتر دسةيان لةطةَ  دةكةين, سياسةتاا خيربةي هةبَي 
هةروةها بةنسبةت كلاان وئاشووريش كذة لَيذرةدا ثَيذنج ئةنذااميان     , ئيتي ا  لةسةر ناوَيك بكةن, برا توركنانةكان دةكةن

فكرمذان لذةوةش كردؤتذةوة لذة تذةوائي ي      , ضذونكة دةبذَي لةطذةَ  ئذةوان دسذة بكذةين      , من بؤيذة نةخمسذتة هينذةوة   , هةية
بذةآلم بذؤ   , يةزيذاي بذة كذورد دةزانذني     جطذة لذةوةي كذة ئَينذة هذةموومان     , جياوازي تر كة لة كوردستان لةطذةَلنان دة يذن  

لةبذةر ئذةوةي ناوةكذةم    , برايذةكي يةزيذايش ئي افذة دةكذةين    , ئةوةي لة مةوزوواي ديانةتاا شذتَيكنان لذة بذري نةضذووبيَ    
ياني ئةو سَي كةسذةمان نةنووسذيوة بذؤ ئذةوةي لذة دواييذاا لةطذةَ         , نةنووسي بؤ ئةوةي لةطةَلياناا مونادةشةيةك بكةين

لةبةر رؤشنايي ئةو مواصةفاتةي كة باسم كرد ئي افةيان , دةشة بكةين و خؤيان ئيختياري ئةو كةسة بكةنخؤياناا مونا
كذاك حمنذا فذرج و    , ئَيستا ثَينج كةس داواي دسذةيان كذردووة  . با ناويان بنووسني, ئينجا ئَيستا كَي رايةكي هةية, دةكةين

 .فرج فةرموو كاك حمنا, تاظطة خان و كاك مسكؤ و ضنار خان و كاك غ ور
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
هذةر دةبذَي ليذنذة لذة نذاو      , ليذنة نابَي  لة دةرةوةي ثةرلةمان بَيذ  , من ثَيم واية ئةطةر بَلَيني ليذنةيةك دروس  بكرَي 

مذن ثَيشذنيارم   , ئةوة موالحةزةيةك ,دةبَي ناوةكة بطؤَرين, ئةطةر مبانةوَي خةَلكي تري تَياا بَي لة دةرةوة, ثةرلةمان بَي 
ضونكة هيض ليذنةيةك بة بَي ئيستيشارة و بذةبَي يارمةتيذاةر نذاتوانَي ئذةو     , ئةوةية ليذنة هةر لة ثةرلةمان دروس  بيَب

خةَلكَيكي تري زؤر بة دوةمتذان  , ياني دةتيسي نةكةين لة ضوار كةسة, لةبةر ئةوةي نةك ضوار كةس, ئيشةي خؤي بكات
خذةَلكَيكي  , خةَلكَيكي تري اذةرةب , خةَلكَيكي زؤر شارةزا و زؤر لَي ان, وونة كوردَيكي ترمان هةية لةو بةغاابؤ من, هةية

هةر بؤ منوونة ئينسان هةر لة سةرةتاي حةياتيةوة دةس  دةكذات بذة   , ياني ئةمة مةسةلةيةكي زؤر طرنطة, تر لة دةرةوة
, وةكذو جؤرَيذك لذة نينضذة سذةربةخؤييةك     , اسذي وةكذو هذةرَينَيك   ئَينذة ئَيسذتا بياايذةتي حذةياتي سي    , نووسيين دةستوور

مشذاوةرت بذة خذةَلك    , لةبذةر ئذةوة دةبذَي رووبذةري ئيستيشذاريةكةمان زؤر بَيذ       , ئةمانةوَي شتَيك بنووسني بؤ ئاينذاةش 
ليذنةي دذانوني  , لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم ئةو ليذنةية مةرج نيية هةر ليذنةي دانوني بَي لَيرة, كردمنان زؤر بَي 

دةسذتوور يذاني كؤمذةَلَي بنذةماي سياسذي دروسذ        , ئةمة مةسةلةيةكي سياسي يذة , زياتر بؤ صياغة و ش  دروس  دةبَي 
لةبةر ئذةوة ئذةم ثَيكهاتانذةي كذة لذة كوردسذتاناا هةيذة        , بةآلم دوايي بة صياغةيةكي دةستووري دانوني دادةرَيذَرَي, دةبَي

, ئَينذة لذة بةغذاا ايذربةت بطذرين     , اني تَياا بَي و ياني  مارةكذةش هةرضذةناة زؤر بَيذ    با هةموو, بةخيلي تَيياا نةكةين
لةبذذةر ئذذةوة ئذذةم ليذنذذةي  , بذذة ثَيضذذةوانةوة زؤر دةوَلةمةنذذاي كذذرد , يذذاني ثذذةجناو ثَيذذنج كذذةس طذذرف  دروسذذ  نذذةكرد  
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ستيشذارة و مشذورةت كذردن زؤر    بةآلم مةساحةي ئي, دةستوورية لة ثةرلةماناا دروس  بيَب و ئةناامةكاني ثةرلةماني بن
وآلتاني دةرةوة هةرضةناة ثَينان دةكذرَي لذة ئومذةمي    , فراوان تر بَي  و لة ضوار كةس زؤرتر بَي  و خةَلكي تريش بَي 

و هذذةموو ثَيكهاتذذةكاني كوردسذذتانيش تَيذذاا بةشذذاار بذذن بذذة , موتةحيذذاة و لذذة خذذةَلكي شذذارةزا مشذذورةتيان لةطذذةَ  بكذذةين
 .سوثاس, بة الني كةمي ئةطةر بة بةشااريش بَي , ي بكرَينجؤرَيك كة هةموو راز
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بؤضذوونةكةت جَيذي   , ئةطذةر ئيجذازةم بذاةن ثَيويسذ  دةكذات مذن تؤزَيذك شذةرح بذاةم         , زؤر سوثاس لةبذةر ئذةوةي كذةمن   
و  مذارة زؤرة دذازاجني هةيذة    ئذة , بةآلم بيلنودابيل ئَينة تةجروبةي بةغاامان بذاس كذرد  , تةدايرة و وةجاهةتيشي هةية

ضذونكة ضذةنا زؤر بذَي ئةوةنذاة     , بةآلم كؤسثيش بوو لةوةي كة طةيشة بة صياغةي نيهذائي , لةوةي كة ئارائي زؤر دةبَي
ئَينذة موحتاجينذة و ئذةو    , بةآلم ئةوة رَيطة نادرَي بةوةي كة هةرضي كةسَيك كة ثسثؤرة و شذارةزايية , كؤسث دَيتة ثَيش
دميوكراتيةتذة  , مةسذةلةن لةسذةر مةسذةلةي حورياتذة    , ات لة هةناَي كؤبوونةوةي تايبةت لة بوارَيكذاا ليذنةية بانطي دةك

ئَينذة  , دوو كةسي شارةزا ثَيويس  بَي  بانطي دةكات و سوثاسذي دةكذةين كذة بةشذااري بكذات     , جةلسةيةكي تايبةتي هةية
بذةآلم شذاناي بذاآلي    ,  مارةيةكيان كورد بذوون , رثةجناو ثَينج كةس لة بةغاا بةشاارييان نةكرد لة نووسينةوةي دةستوو

يذاني ئذةو   , ئذةوة مذانع نييذة   , كوردستان كة ضوو ثشتطريي لة نووسينةوةي دةستووري كرد ن يكةي بيس  كةسذَيك بذوون  
, فةرةنسية, ئةمريكية, دؤستة, ثرؤفيسؤرة يان اةرةبة, ليذنةية مانعي نيية لة ثاَلياا خةَلكَيكي تر هةبَي بؤ ثشتطريييان

, بانطيان دةكةين لةو بوارةي كذة موحتاجينذة  , لَيرة زؤر دؤستنان هةية هاتوون هاوكارميان بكةن, بانطي دةكةين, خةبرية
حيسذامبان كذرد تذةنيا ئذةو ليذنةيذة      , ليذنةكة فراوان بَي  ئيشي ثَي ناكرَيذ  , بةآلم هةموو ئةوانة خبةينة ناو ليذنةكةوة

ياني , لة دةوميات و تةوائيف و ح بة سياسيةكانيش, اتةكاني كوردستاني تَياا بَي دووةم ثَيكه, يةكةم خةَلكي شارةزا بن
ئةطذةر كذةم و كوَريذةك لذةوة نذةبَي  ئذةوي تذر        , هةم ثَيكهذاتي ثةرلذةماني تَيذاا بَيذ  و هذةم خذةَلكي شذارةزاي تَيذاا بَيذ          

, ة لذة بذواري مةسذةلةن ئذةبوابي سذابتةية     ياني ليذنة دابنَين بذؤ دةانذي ئذةو ليذنةيذ    , دةتوانن لةو بوارةدا ثَري بكةينةوة
لة ي بوارَيكاا ئةو رؤ انةي بذؤ تةخصذيص   , مايف ئافرةت و  ن و مناَ  و ئةوانةية, مةسةلةي حقودة, مةسةلةي ئةحكامة

ئَيوة كةسَيكتان بة ثَيويسذتتان زانذي دةتذوانن داواي بكذةن لذة      , ضي ثَيويس  بَي  ئةو ليذنةية ياخود خةَلكي تر, دةكرَي 
بؤيذذة ئةطذذةر نذذا , بذذةآلم زؤر فذذراوان بكذذةين و زؤر بَيذذ  ئيشذذةكامنان لذذَي تَيذذك دةضذذَي , نةكذذة و لةطةَليانذذاا كؤببَيتذذةوةليذ

 .تاظطة خان فةرموو, مودتةرةحةكةت ثَيشرت مونادةشة كراوة و وةجاهةتيشي هةية
 :بةَرَي  تاظطة حمنا الي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بذةآلم مذن ثَيشذنيار    , نةية ئاوا بةو شَيوةية تةوافق بووة و بةو شذَيوة رَيذك وثَيكيذة دانذراوة    ئَينة دةينرخَينني كة ئةو ليذ

يان لة ناو مةجليسة ئيستيشذاريةكة ئذافرةتَيكي دذانون نذاس و     , دةكةم يان لة ناو ثةرلةمان ئافرةتَيكي تري بؤ زياد بكةن
و دانونةكان و دانونةكاني ئةحوالي شةخصي ثَيويس   ضونكة بةَراس  ئةمَرؤ مةسةلةي ئافرةت, ثارَي ةر ئي افة بكرَي 
بةآلم ثَيويسذ  بذة كةسذَيكي تذريش هةيذة      , ئَينة دةزانني ثةخشان خان لةو بوارة كةسَيكي لَيهاتووة, بة كةسَيكي وا هةية

 .سوثاس, وةكو دانون ناس يا ئةناامَيكي تري ثةرلةمان لةو ئافرةتانةي كة هةن زياد بكرَي 
 :ي ئةجنومةنبةَرَي  سةرؤك

دوو كةس و سَي كةسي تريش , بَيجطة لةو ناوانةي كة ومت ئةطةر زؤر ئيحتياج هةبَي , ئةطةر ئَيوة رةزامةنايتان هةبَي 
لذة زميذين ئةوانذة مودتذةرةحي     , ئةطةر ليذنةكة خؤي ثَيشنيار بكذات و دةسذتةي سذةرؤكايةتيش موافةدذةي لةسذةر بكذات      

 .كاك مسكؤ فةرموو, موشكيلة نيية, دةكةم ئافرةتَيكي تري تَياا بَي  من حةز, جةنابيش  بة نةزةر وةردةطرين
 :حمنا دزةيي طاهربةَرَي  مسكؤ 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كة مةرج نييذة ئةوانذةي بةشذااري دةكذةن لذة داَرشذتين ئذةو دةسذتوورة هذةموو          , من هةمان موالحةزةي برادةرامن هةبوو

مةسةلةن , هةروةها ضني و توَيذةكانيش, اني تري ناو كؤمةَ  ئةوانيش بةشااري بكةنبةَلكو دةبَي ثَيكهاتةك, ياساناس بن
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ئذةو ضذني و توَيذانذة بةشذااري بكذةن لذة داَرشذتين        , لةناو مهناسني و لةناو دكتؤرةكان, لةناو جوتياران, لةناو كرَيكاراناا
 .سوثاس, ئةو رةشنووسة ثَيم شتَيكي باشة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَينذة  , بذةآلم شذةرت نييذة ئةنذاام بذن لذة ليذنةكذة       , ياني هةموو توَيذةكان بةشذاار بذن  , خؤي هةمان وةآلمة, وثاسزؤر س

تةرحي دةكةين لة رؤ نامة و لة تةلةف يؤن و , ومتان بانطيان دةكةين و دوايي ثاش ئةوةي كة رةشنووسةكة تةواو دةبَي 
ة كؤبوونةوةيةك بكرَيذ  دةيذان موهةنذايس بذانط بكذةين و ئةطذةر       مومكين, كؤَرو كؤبوونةوةي لةسةر دةكرَي , لة راديؤ

بذةآلم راي هذةموو   , ليذنةكة تذةنيا ئةوةناةيذة صذياغة دةكذات    , موالحةزةيةكيان دا لةبواري خؤياناا بة نةزةر وةربطريَي 
ي بكذذات بذذؤ خذذةبريَيك هذذةبَي  وةكذذو اذذةرزم كذذردن بذذانط, بذذة َرا ثرسذذني بَيذذ , كةسذذَيك وةردةطرَيذذ  بذذة كؤبوونذذةوة بَيذذ 

, شةس  كةس هةر تةواو نذةبَي  , رةنطة ليذنةكةمان بة ثةجنا, بةآلم ئةطةر ئةوة هةموو اليةك رةضاو بكةين, كؤبوونةوة
لةبةر ئةوة موالحةزةي ئةوةمان كرد ومتان با دانونيذةكان  , كرَيكار و فآلن و فآلن, دكتؤري تَيكةين, موهةنايسي تَيكةين

ثَيكهاتذةكاني كوردسذتان لذة كذورد و لذة توركنذان و كلذاان و ئاشذوور و لذة          , ةوة طرَيذاراون و اليةنةكان هةردووكيان بةيةك
ياساناس بن كذة كارةكذة   , بةآلم لةهةمان كاتيشاا خةبري بن, ئةوانةي تَياا بَي , تةوائي ي موسَلنان و مةسيحي و يةزياي

وةكذو اذةرزم كذردن مونادةشذاتي لةسذةر      , ةواودواييش لة ئاخريدا خؤ ئةو ليذنةية دةستوورةكة نذادات و تذ  , ئاسان دةكات
هذةموو ثَيكهاتذةكاني تَياايذة و    , لَيذرةش هذةموو بوارةكذاني تَياايذة    , بَريذاري نيهذائي لَيذرة دةدرَيذ     , دةكرَي  و دَيتة ئَيذرة 

 .فةرموو ضنار خان, خةَلكي شارةزايشي تَيااية
 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةداخذةوة لةوةتذةي دةسذ  بذة كاربووينذة هذةر جذارةي كذة دسذة          , دةمةوَي طلةييذةك ئاراسذتةي جذةناب  بكذةم    من تةنها 

وةكو ئذةوةي تايبةتيشذي   , بةتايبةتي ئافرةتَيك وةكو طوَلي مةجليس دةخةنة ناو ئةوة, لةسةر دروستكردني ليذنة دةكرَي
بذة داخذةوة مذن طلذةيي لذة تاظطذة خذانيش        , ن دسذة بكذات  تةنها دةبَي لذة حذةدلي ئافرةتذا   , دةكةن و سنوورَيكي بؤ دادةنَين

كةواتذة حذةدنان   , ئَينة بةر لةوةي ئافرةت بني ئينسذانني , دةكةم بؤ دةبَي ئيجازة باةين تةنها لةسةر ئافرةت دسة بكةين
نذةبَي   دوايي بؤ ئةطةر ئافرةتَيك لةناو ئةو ليذنةيذة  , لةسةر منااَ  و لةسةر هةمووي, هةية لةسةر ثياويش دسة بكةين

, بؤية تكاية لةمةودوا كذة ليذنذة تةشذكيل دةكذةين    , دةبَي ثياوان لة بةر ةوةناي خؤيان ئيش بكةن و ئافرةت لةبري بكةن
بؤ دةبَي ئَينذة رةضذاوي ئذةو ياسذا تةبيعيذة نةكذةين كذة        , ئيرت ئافرةت و ثياو مةجودن,  يان واية, ئةوة دانوني تةبيعةتة

, دةبذَي هذةبيَ  , وةكذو ئذةوةي خَيذرة و صذةدةدةية    , َلَين با ئافرةتَيكيش لذةوَي بَيذ   يةكسةر دة, ليذنةيةك تةشكيل دةكةين
بؤ ئةوةي دسة لةسذةر ئذافرةت   , و طلةييم لة ئيعالميش هةية دَين مودابةلةي ئافرةت دةكةن, ئياي ئةوة نةكةينة شتَيك

نذة حذةدنان هةيذة لةسذةر هذةموو      بؤيذة تكايذة ئيَ  , دةد رؤ َيك نذةهاتن بذؤ الم كذة دسذة لةسذةر شذتَيكي اذام بكذةم        , بكات
ئياي دةبَي وجوديان هةبَي  و ئافرةت حةدي هةية لةسةر ثياويش , كة ليذنةكان تةشكيل دةكةين, بوارةكان دسة بكةين

خاَلَيكي تريش ئةطةر ئيجازة باةن ديارة هةموو داوا دةكةن نوَينذةري  , دسة بكات و لة غيابي ثياو دفاايش لة ثياو بكات
ئَينةش دةبا تؤزَيك دي اع لة الو بكذةين و بذا نوَينذةرَيكي ئذةوانيش     , ن و فآلن سةنايكا ضني و توَيذ هةبَيشوَينَيك و فآل

 .سوثاس, ئةوة ثَيم واية تةكنيلةكة زؤر كاملرت دةبَي , لةوَي بَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ةو شَيوةية تةماشذاي ئذافرةت و  ن بكذةن   تةبعةن من بَروام نيية زؤربةي زؤري ئةنااماني ثةرلةمان ب, سوثاس  دةكةين

بةآلم ماناي ئذةوة نييذة كذة دةَلذَيني هذةَلي دةبذذَيرين لةبذةر ئذةوةي         , طوَلن واية فيعلةن, بةآلم هةموويان بةطوَليان دةزانن
, خذؤت بذي  بةآلم وجوديان لةوَي ئةطذةر  , بةَلكو ئةطةر نةبَي  ئةو وةخ  دةبَي تَياا بَي , بة تةنيا لةبةر ئةوة نيية,  نة

زؤرتان لةوانةي كة دسة دةكةن من دَلنيام لةوةي كة لة هذةر ليذنةيذةك بذن دي ذاع لذة ثيذاويش       , ئةطةر ثةخشان خان بي
ئذذةوة , ئذذةوة خؤشذذ  دي ااذذ  لذذة طذذةجنان كذذرد , لذذة كرَيكذذاريش دةكذذةن, لذذة ثرييذذش دةكذذةن, لذذة منذذاَليش دةكذذةن, دةكذذةن

كذاك  , ئَيسذتاكة مذن بذة دَلنياييذةوة لذة شذوَينَيك مب      , ديعذة رةضذاو بكذةين   بةآلم واديعَيكيش هةية دةبذَي ئذةو وا  , بَراوةتةوة
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بذةآلم كذة دَيتذة شذَيوةيةكي رةمسذي دةبذَي رةضذاو        , حمنا فرج لةوَيش نةبَي دةتوامن وجهةي نةزةري ئذةويش تذةرح بكذةم   
  نذاتوانَي ئذةواني تذر    مةسذةلة ئذةوة نييذة ئةطذةر تَيذاا نذةبيَ      , بكةم ئةو لة ح بي يةكطرتووة دةبَي يذةكَيكيان تَيذاا بَيذ    

, ياني ئَينة لَيرة تةمسيلي طةلَيك دةكةين, بةآلم ئةوة واديعَيكة و  ياني دميوكراتيش هةر واية بةَراس , تةابري لَي بكات
بذةآلم ئذةو   , موالحةزةكذةت لذة جَييذة و دبذوَليش دةكذةين     , تةمسذيلي فذرة ح بذي دةكذةين    , تةمسيلي فرة نةتةوة دةكذةين 

بةشَيكي بةناة بذة تَيطةيشذتين مسذتةواي رؤشذنبريي لذةناو      , و هةدةفةي كة تؤ دةتةوَي وةخ  دةوَي شَيوةية طةيشة بة
ئذةوي  , ضةنا دةتذوانن لذة بوارةكذان بةشذااري بكذةن     , ب ووتنةوةي ئافرةتان و  نان ضةنا دةتوانن بَينة مةياان, كؤمةَلاا

 .كاك غ ور, دي طلةييةئةو وةختة حة, تريش ئةطةر كةموكوَريةك لةاليةن ئَينةوة هةبووة
 :سعيا خمنوري طاهربةَرَي  غ ور 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةراسذ  مذذن دةمذذةوَي لةسذذةر ئذذةو خاَلذذة دسذذة بكذذةم كذة جذذةناب  زؤر جذذار تةئكيذذا دةكةيذذة سذذةر ئذذةوةي كذذة ليذنذذةكان    

لةبذةر ئذةوةي هذةر لذةو     , اا بَيذ  بةآلم من ئةوةي نابينم كة نوَينةري هةموو اليذةكي تَيذ  , نوَينةري هةموو اليةكي تَيااية
ئذةو  , بةتايبةتي ليذنةي دانونييذة يذان ئذةو مةسذائيالنةية    , ثةرلةمانة ئةح ابي تر هةية كة نوَينةريان لة ليذنةكة نيية

بؤيذة ثَيشذنياري ئذةوة دةكذةم     , خذةَلكي تذرة  , يةكَي  نةتةوةيية, ئةو برادةرانةي سؤشيالسة, برادةرانةي زةدةتكَيشانن
هذذةوَلي ئذذةوة بذذاةن ئذذةو ليذنةيذذةي كذذة دةسذذتوور دةنووسذذنةوة ضذذةنا    , رةش نذذةكرَي لذذة نذذاو ليذنةكانذذاا بذذن ئةطذذةر لَيذذ

ئةو ح بانةي دةرةوةي ثةرلةمانيش بةشاار بن و رةئييان بؤ منوونة , يان كؤبوونةوةي فراوان بكةن, كؤن راساتَيك بكةن
لةوَيوة سذةرنج و  , اليةنة سياسيةكاني كوردستان بكرَي با كؤبوونةوةيةكي فراواني هةموو ح ب و, هةبَي لة ناو دةستوور

 36راسذتة ثَيشذرت   , ثَيشنياريان وةربطريَي  و شتةكانيان خاَ  بة خذاَ  ئامذادة بكذرَي و لذة رةئيذي هذةموو اليةكيشذاا بَيذ         
َيذذرا  دواي رووخذذاني ر َينذذي ا, بذذةآلم وةكذذو جذذةناب  ئامذذا ةت ثَيكذذردووة, حذذ ب لةسذذةر ئذذةو ثرؤ ةيذذة ئينذذ اي كذذردووة

يذذاني , كؤمذذةَلَي طؤَرانكذذاري تذذر بذذةرةو ناوضذذةكةمان هذذات و ناوضذذةكةمان لذذة ضذذاوةَرواني كؤمذذةَلَيك ثَيشذذهاتي تذذر دايذذة        
خوَينانةوةي نوَي و تَيَروانيين نوَي دروس  بووة لةسةر ئةو ثرسةيةو لةهةمان كاتاا دةكرَي ثاشرت كؤبوونذةوةي فذراوان   

لةهةمان كاتاا لةطةَ  هذةر كذةرتَيكي تذري    , لةطةَ  خوَيناةظان بَي , َ  الوان بَي لةطة, لةطةَ  ضني وتوَيذةكانيش بكرَي 
لةبةر ئةوةي خؤتذان دةزانذن كذة ليذنذةي     , بؤية رةئيي ئةوانيش بة نةزةري ئيعتيبار وةربطريَي , كؤمةَلي كوردستان بَي 

ؤمةَلَي كؤن راساتي كرد لةطذةَ  ضذني و   نووسينةوةي دةستووري اَيرادي بة هاوكاري ضةنا رَيكخراوَيكي تري خَيرخواز ك
خذاَلَيكي  , ئذةوة خاَلَيذك  , بؤ ئةوةي راو سةرجني ئةوان وةربطرَي  و داخيلي نذاو دةسذتوورةكةي بكذات   , توَيذةكان دادةنيش 

تريش بةَراس  ئَينة كؤمةَلَيك كةسايةتي و بريمةناي طةورةمان هةية لة دةرةوةي وآلت كة حةدة ئةوانذةي لذة مذةجالي    
ي لذة رَيطذةي نذاردني    , وور و لة مةجالة دانونيةكة ئيش دةكةن يان ش  دةنووسن ئَينة رةئيي ئذةوانيش وةربطذرين  دةست

مةسذذةلةن زؤر طرنطذذة ئَينذذة بةَراسذذ  لذذة نووسذذينةوةي دةسذذتوور ثذذرس و َرا بذذة مامؤسذذتا مجذذا      , فذذاكس و ئنيذذل بَيذذ  
هذةر لذة نذاوخؤي كوردسذتان بةَراسذ  ئَينذة دةتيسذي        , لةبةر ئذةوةي لذةو بابةتذة شذ  زؤر نووسذيوة و     , نةبةزيش بكةين

بةَراس  من ثذَيم باشذة ئةطذةر لذة سذلَيناني بكذرَي ثذارَي ةر        , نةكةينةوة بةتةنها لة ضوارضَيوةي هةولَير يان شوَينَيكي تر
ي لةبذذةر ئذذةوةي مامؤسذذتا كامذذل  يذذر ئذذةويش شذذارةزاييةكي باشذذي هةيذذة لذذة بذذوار  , يذذان مامؤسذذتا كامذذل  يذذري تَيذذاا بَيذذ  

 .لةطةَ  رَي ماا, دةكرَي ئَينة بةو شَيوةية ليذنةكان فراوان بكةين و راي خةَلكيش وةربطريَي, نووسينةوةي دةستوور
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, دةسذذتوورَيك, ئَينذة دةسذتوور نانووسذني   , بذةآلم سذذةرجن  بذؤ ئذةو شذتة رادةكَيشذذني    , تَيبينيذةكان  بةجَييذة  , زؤر سذوثاس 
ح بذذي , ةنطذذة ح بذذي ئَيذذوةش يذذةكَيك بذذَي لذذةوة     , اليذذةن سذذي و شذذةش حذذ بيش ثةسذذنا ركذذراوة     ثرؤ ةيذذةك هةيذذة لة 

دوايذذي وةكذذو اذذةرزم كذذردن دةكذذرَي بةشذذااري بكذذةن لذذةو كذذؤَر و   , كةواتذذة بةشذذااريتان كذذردووة لذذةوة , زةدةتكَيشذذانيش
كذي شذارةزا لذة دةرةوةي وآلت    هذةر برادةريَ , دةبَي كؤَرو كؤبوونةوةي لةسةر بكرَي, من سةد لةسةد موئةيام, كؤبوونةوانة

بَيتذة ئَيذرة و لةسذةر حسذابي ثةرلذةمانيش دةاذوةتي       , ئةطةر سذةفةري كوردسذتان بكذات مذةمنوني دةبذني     , خيربةي هةية
با مامؤستا نةبةز ئةطذةر بَيتذة كوردسذتان مذن لذة ئَيسذتاوة لذة جيذاتي هذةردوو بذرادةرانيش دةاذوةتي دةكذةم و             , دةكةين
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بذةآلم لَيذرةوة نذاتوانني ئَينذة ئيشذةكة رابطذرين و       , ثَيشذنان خؤشذة بذَية   , انااريشي دةكذةين بةخَيرهاتنيشي دةكةم و ميو
, هةر برادةرَيكي تريش بَي  جا هةر كذَي بَيذ  كذة شذارةزاييان هةيذة     , ئةطةر بيةوَي بةخَير بَي  سةرضاوان, بضينة ئةوَي

واتذذَي مةطذذةن ئذذةو ليذنةيذذة هذذةموو  , نييذذةيذذاني شذذةرت , دةتذذوانن مودتذذةرةحاتيان بنووسذذن, دةتذذوانن مذذةداالت بنووسذذن
بذةآلم  , سذةرؤكةكةي و جَيطرةكذةي  , دةسذتووري بةغذاا ليذنةكذة ديذارة كَييذة     , دةستوورةكة دةرداري ئذةو ليذنةيذة دةبَيذ    

جةنابي مام جةال  و جةنابي كذاك مسذعود دةوري طذةورةتريان هذةبوو لذة زؤر ئةنذااماني ليذنةكذة لةسذةر خسذتين ئذةو           
كذة ضذوونة بةغذاا شذاناي كوردسذتان بذوون بذؤ ثشذتطريي         , تَياا بوو و ئةنااميش نةبوون لذة ليذنةكذة   بوارةي كة خياليف

لة ليذنةكة دةوري زياتري بيين لة شذةرح كردنذي   , كاك فرسةت ئةناام نةبوو لةو ليذنةية, كردن دةورَيكي باآليان هةبوو
وانن بذة نووسذني ئيقرتاحذاتي خؤيذان بذة مذةداالت       لةبةر ئةوة ئةو كةسانةي كة لذة دةرةوةي ليذنةشذن دةتذ   , هةناَي خاَ 

حذةدي هذةموو   , مةسذةلةكة ثةيوةنذاي بذة هذةموو طذةلي كوردسذتان هةيذة       , دةتوانن لذة كؤبوونذةوة بةشذاار بذن    , نووسني
نامذةي خذؤي بنووسذَي بذؤ     , راي خؤي دةربرَبَي , هةموو شةخصياتَيك هةية, حةدي هةموو سةنايكايةك هةية, خةَلكَيكة

 .كاك كةما  تةاليقَيكي هةية لةسةر كاك غةفور, ةوةي ئيستي ادة لة رايةكةي وةربطرنليذنةكة بؤ ئ
 (:كةما  كةركووكي.د) بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, اتبة حةديقةت ئةو ليذنةية بؤ ئةوة دروس  بووة كة ثرؤ ةيةك ئامادة بك, وةَلآل بة اام بؤ هةموو ئةناامة بةَرَي ةكان
ئةو ثَيشنيارانةي تاكة تاكة ئةنااماني بةَرَي ي , ئةو شتانةي كة ثَيش ئَيستا بووة, يةاين ئةمة هةموو دةستوورةكة نيية

يةاين ئةو ليذنةية ثَيويستة ثةيوةناي بة هةموو خةَلكي كوردستان لة , ثةرلةمان يان هةر كةسَيكي تري ناو كوردستان
بؤ ئةوةي ئةو نةشوة زؤر بة تَيرو تةسةلي , لةاليةنة ئايييةنيةكانة بكات, كاكانةلة سةناي, هةموو مةجالَيك لة زانكؤ

هةموو , لَيرةش جارَيكي تر مونادةشة دةكرَيتةوة, كة ئةيهَيننةوة بؤ ثةرلةمان كةم و كورتي تَياا نةبَي , زؤر ثَر بَية
َي انة كة طةيشتينة دةنااةت دةبَيتة ئينجا بةرةئي ئةم بةرٍَِ, ئةو خوشك و برايانة ئةوانيش رةئي لةسةر دةدةن

ئةو برايانةي كة لة دةرةرةوةي , بؤية لةو ليذنةية ئةنااماني ثةرلةمان ئةساسني, دةستووري هةرَيني كوردستان
ثشتيواني دةستوورةكة دةكةن بؤ ئةوةي لة هيض روويةكةوة لة , ثةرلةمانن كة ياسازانن و ئينسانَيكن تارخيَيكيان هةية

كوردَيك , ماناي ئةوة نيية فةدةت ئةم خوشك برايانة دةستوورةكة دةنووسن, كةم و كورتي تَياا نةبَي هيض ناحييةك 
بةاَلم ئةطةر ليذنةكة , با ليذنةكة ثةيوةنايان ثَيوة بكةن و بريوَرايان بنَيرن, يان لة هيناستان بَي , لة ئةمةريكا بَي 
جا ئَينة , ؤ ةيةي كة تةداميي ثةرلةماني كوردستاني دةكاتندةخياتة ناو ئةو ثر, بة باشي زاني, بة دروس  زاني

ئيرت تةرةفَيك يان دةومَيك يان خةَلكَيك ئيحتينالة لة اةرةبَيكي باشيش , تةسةوَر نةكةين كة  ئةو برايةي تيا نةبَي 
ة لةو دةستوورة كة جَيطةي بكرَيتةو, لة دةستووري واَلتَيكي تريش نودتةيةك ثةياا بكرَي , لة ئةمةريكييةكي باشيش

, جا ئَينة با تةسك تةماشاي مةوزواةكة نةكةين, ثةرلةماني كوردستان, بة نةفعَيكي كوردستان و ئايناةي كوردستان و
بةَرَي  مام جةالليش ئاطاي لَي , ئَينةش ئاطامان لَي بَي  و, ئيرت ئاطام لة هيض نيية, ماناي ئةوة نيية, كة مين تَياا نةبوو

زؤر بة تَيروتةسةلي بة دوَلي , ئةوانةي د ي ئَينةشن با ئاطايان لَي بَي , ي هةرَينيش ئاطاي لَي بَيةجةنابي سةرؤك, بَي
, ئينجا من دةنااةمت هةية, شتَيكي بةرز هةموو خاَلَيكيش زؤر بة وردي و بة رووني شةَرح بكرَية, بريي لَي بكةينةوة

ئينجا لة ئيعالم باَلودةكرَيتةوة و , شتانة كؤبكةنةوةدةتوانن ئةو , ئةو خوشك وبرايانةي كة ثَيشنيار كراون
بؤ ئةوةي ش  بهَينن و بياةنة ئةوة , ئَيوةي بةَرَي يش هةريةكَيك نوَينةري ليذنةكة بن, هةركةسَيكيش رةئي خؤي دةات

 .زؤر سوثاس, ليذنة بةَرَي ةي كة دَيتةوة بةردةس  خؤتان
 :بةَرَي  ئاخر شَيخ مجا  انور

 .ئةجنومةن بةَرَي  سةرؤكي
, ديارة ئَينة ثرؤ ةيةكنان لةبةر دةستة, ثَيااضوونةوةي ثرؤ ةكة, واديارة لة خاَلي سَييةمني نووسراوة ثَيااضوونةوة

ئةوةي جةناب  باس  , ثَييااضووينةوة, ثرؤ ةكنان هةية, يةاين رةشنووس نيية, نة داَرشتنة, ئةمة ثَيااضوونةوةية
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ئةوةي دي واب امن , ئةوان دايان ناوة, لة ياساناس ثَيك هاتووة, ثَيك هاتووة و ح ب 36يةاين خةَلكَيك كة لة , كرد
 .زؤر سوثاس, دةبَي  ميللةت دةنطي لةسةر باات, ثةرلةمان تةئياي ئةوة دةستوورة ناكات

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ثةرلةماني ثَيشوو مونادةشةي , و ح ب ثَيشكةش كرا 36ثرؤ ةكة لةاليةن , بةَلَي, ئَينة خؤمان ومتان ثَيااضوونةوةية

اةرزم كردن لة بياايةتةكةي ومت طؤَرانكاري بةسةردا , بةاَلم وةكو ياسا دةرنةضووة, ثةسةناي كردووة, كردووة و
ئَينة بامسان كرد دةرطاي , جةلسةي ثَيشوو ثَيشي اوتَلة, جةلسةي ثَيشوو نازامن جةناب  بةشااري  كرد يان نا, هاتووة

دةبواية ثةرلةمان , ضونكة ئةوة دةنطي بؤ درا بوو, ثَيااضوونةوةمان كردةوة بَرياري دةنطنان بؤ دا, و مونادةشة كردن
ثةسةنا , ثَياابضَيتةوة لةبةر رؤشنايي طؤَرانكارييةكاناا, ئةو مسووةدةية كة نةبؤتة ياسا, جارَيكي تر دةنطي بؤ بااتةوة

دةرطا بكاتةوة بؤ مونادةشة , ضونكة ثةرلةمان خؤي دةراري دا, ة دانرائينجا لةبةر رؤشنايي ئةو بَريارة ئةو ليذنةي, كرا
بؤ ئةوةي بةو مسووةدةيةدا بضَيتةوة كة , بؤية ئةو ليذنةيةمان دانا, ئةو دةرارة لةثَيش ضاومان بوو, جارَيكي تر

ليذنةية كاري ئةوة دةبَي   ئةو, بةاَلم طؤَرانكاري دةوَي , موافةدةتي لةسةر كراوة, لةاليةن ثةرلةمانةوة ئيقرار كراوة
نووسينيان , هةم ئةو كةسانةي كة ئي افاتيان كردووة, هةم طؤَرانكارييةكاني دنيا رةضاو بكات, بةو ثرؤ ةية دابضَيتةوة

ضي , هةمووي تاوتؤي لةسةر بكات, مسووةداتي جؤراوجؤريان ئةشخاص جةرياة باَلوي كردؤتةوة, كتَيبيان هةية, هةية
ناكؤكي نابَي  , رؤشنايي رةشنووسي دةستووري هةميشةيي اَيراديش كة دةبَي  رةضاو بكرَي بةباش زاني لةبةر 

رةئي , موجتةمةاي مةدةني رةئي هةية, باَلوي دةكةينةوة بؤ رةئي اام, ئينجا بة ثوختةيي بيهَينَيتة ئَيرة, هةبية
اين لة كؤَروكؤبوونةوةكاناا هةمووي ية, نووسةرة, شةخصياتة, سةنايكاكانة, ئةح ابة, لةسةر باات و مونةزةماتة

ئينجا لَيرة دةخيةينة ناو مونادةشة و بؤ ئةوةي وةكو ياسا , ئةوةي بة بامشان زاني دةوَلةمةناي دةكةين, كؤدةكةينةوة
بةو , دةنط دةدةن, لةبةر رؤشنايي ئةوة ئةطةر ثَيتان باشة, جا ئةطةر موالحةزاتةكامنان هةمووي رةضاو كرد, دةربَي 
بؤ ئةوةي , ئي افاتةكان دوايي ئةو شتانةي كة ومت دةنطي بؤ دةدةن و, دةرطاش كراوةية, ة كة ئاما ةم بؤ كرد وليذنةي

 .بة تَيكرايي دةنط وةرطريا, نيية, كةس هةية د ي, ناوي خواي لَيبينني
, ذنةكة خؤي دابنيشيةبةنيسبةت ئَينةوة ثَيم واية لي, دةَلَي  ماوةي بؤ دابنرَي ؟ حةديقةتةن ماوة, ثرسيارَيك هةية

دةنطاانة بؤ ثرؤ ةي هةميشةيي دةستووري  05/01جاري , بَلَيني دوو هةفتةي تر, يةاين مةسةلةكة بة ثةلة نيية
ئةطةر ئةو سةركةوت , ب انني ضي بةسةر دَي  تا ئةو كاتي, يةاين كؤتايي ثَي بَية, من ثَيم واية خبرَيتة دواتر, اَيرا 

يةاين بَلَين دةبَي  بة دة , مةسةلةن سةد َيكيان بؤ دابنَيني, تةواوايان نةكردبوو, انني كؤببينةوةئَينة دةتو, تا ئةو كاتي
مةجاليشنان باشرت , مونادةشةكة تَيرو تةسة  تر دةبَية, بةاَلم تا ئةوكاتي كراوة بَيذ  باشرتة, رؤ ي تر تةواوي بكةن

زؤريش , لةبةر رؤشنايي وةزاي تازة وةدتَيكي بؤ دادةنَينيئةو كاتي , بؤ ئةوةي رةئي خةَلكي تر وةربطرين, دةبَي 
ي ياساي هةَلسوَراناني ئياارةي 58ثَيك هَيناني ليذنةيةكي كاتي بؤ بةدواضووني ئيجرائاتي بةكارخستين ماددةي , راستة

ضونكة هةموو , اداريبةس تةبعةن بؤ ئاط, بَريارَيكنان هةية لة ثةرلةمان كة ئةو ليذنةية ثَيك بَينني, دةوَلةتاا اَيرا 
ثَيش ئةوةي بضينة سةر ئةوةي , ضةنا مةسةلةيةك هةية, دةبَي  بي انني, شتَيك كة ثةيوةناي بةو مةوزواة هةبَي 

بؤتة , يةكةم ئةو ماددةية كة لة دانوني ئياارةي دةوَلةتاا هاتووة, دةبَي  باسي بكةين, كَي ئةناامي ئةو ليذنةية
بة دوةت كراوة ئةو ماددةية بةوةي بة , دةوَلةمةنا كراوة, دووةم, ستووري هةميشةييماددةيةكي طرنط لة رةشنووسي دة

ئةو دةرضوو بة , بة زووترين كات( باسرع ود )ضونكة وةكو ثَيشرت دةيان وت , يةكةم سةد ي زةمين بؤ دانراوة, دووش 
مونادةشةيةكي زؤر ئةو وةدتةيان  ثاش, يان شةش ساَ  بية, مومكينة دووساَ  بية, زووترين كات هيض مول ةم نيية

يةاين دةستوورةكةيان , ضونكة وا دةكات ئةطةر ئةو كاتة جَيبةجَي نةكةن, بةرةئي من كارَيكي زؤر باشة, بؤ داناوة
, ب انن خةَلك رةئي ضيية؟ ئَيستا دةَلَي  راثرسي بكرَي , ثَيشرت دةَلَي  رةئي خةَلك وةربطرن, دووةم, ثَيشَيل كردووة

نةك بؤ كةركووك , بكرَية استفتاءثاشي سةر مَيري , سةر مَيري هةبوو استفتاءيةاين , دن مول ةم دةبَي راثرسي كر
, بؤ هةموو ئةو ناوضانةي كة بة تةنيا بة ئيستاَلحي ئةوان يان بَلَيني لة ئيستاَلحي خؤمان لة كوردستان بةزؤر دابَراون

وةزاَيكي , لةبةر ئةوة ئةو دوو حةديقةتة هةية, كةركووكبة بةرنامةيةكي رةطةزثةرس  جطة لة , بة سياسةتَيك
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يةكَي  و ثارتي دواجار هةر بؤ بايةخ دان بؤ ئةم مةوزواة , تريش هةية كة لة كؤبوونةوةي مةكتةبي سياسي
بؤ , بؤ بةدواداضوون  بؤ كار ئاسان كردن, ليذنةيةكي بااَلية لة مستةواي مةكتةبي سياسي لة هةردوو ال ثَيك هاتووة

 انشاءاهللهةردوو ئياارة , خةَلكي ئاوارةي كةركووك لة كوردو توركنانةكان ضؤن بطةَرَينةوة ضؤن جَيبةجَي بكرَية
بؤ ئةوةي , ئةو ليذنةية كة لَيرة داياةنَين ليذنةيةكي ثةرلةمانيية, ضؤن ثشتطريي لةمة بكةن, دةبَيتة يةك ئياارة
لة رووي هانااني خةَلكي كوردستانةوة بؤ جَيبةجَي كردني , ثَيويستةوةلةرووي دةرهَيناني بَرياري , لةرووي دانونيةوة

لةسةر , ضةناين كؤن رانسات بكرَي , تةرتيب كردني كؤن رانسات, ضؤن بةشااري كردن لة كؤبوونوةكان, 58ماددةي 
كؤن رانسي ,  مةسةلةي كةركووك كراوة؟ ئةو ليذنةية يةكَيك لة مةهامةكاني بةدواداضووني ئةو كؤن رانسانة دةبَي

ي وا , كؤسثةكان ضني تا ئَيستا واي نةكردووة كة هةموو ئاوارةكان بطةَرَينةوة, بةرنامةيةك دابنرَي , تازةش ببةسرتَية
وةزاي ناو كؤمةَلطاي كةركووك ضيية؟ كَيشةكان لة , دةكاتن هاوردة اةرةبةكان بة ئاساني بطةَرَينةوة شوَيين خؤيان

بة هاوكاري , بة رَيككةوتن, وك ضيية؟ ئةمة هةمووي واجيباتة لةسةر ئةو ليذنةية بة تةااوننَيوان ثَيكهاتةكاني كةركو
لةطةَ  , مةجليسي موحافةزةي كةركووك, ثارَي طاري كةركووك, لةطةَ  ليذنةي بااَل كة دانراوة لةطةَ  ئياارةي كةركووك

, ةسةلةي كةركووكاا دةبَي  هاوكاري هةبَي هةموو ئةو اليةنانةي كة ثةيوةناياارن لةسةر م, كاربةدةستاني بةغاا
هةموومان حةمامسان هةية بؤ مةسةلةي , تةبعةن جاري ثَيشوو, ثَيكهاتي ليذنةكة, ئةمة ناحيةي واجيباتي ليذنةكة

كةسم نةدي  كة , من دَيتة بريم كة ومتان كَي دةبَيتة ئةناامي ئةو ليذنةية, هةموومشان بة واجيب دةزانني, كةركووك و
بةاَلم لة راستياا ناكرَية ليذنة , تةبعةن جَيطاي تةداريشة, هةريةكة لة حةرسةوة لةمةسةوليةتةوة, ة نةبَي ئاماد

, وةكو شةرت نا, بؤية ضةنا شةرتَيكنان دانا, هةر بؤيةش نةمانتواني بَرياري لةسةر باةين,  مارةي ئةوةناة زؤر بية
, باشرت واية خةَلكي كةركووك بَي , يةكةم, تة ئةناام لةو ليذنةيةلةسةر ئةو كةسةي كة دةبَي, ضةنا رةئييةكنان هةية

, ئةو كةسانة بن كة ثةيوةناييان بة مةسةلةي كةركووكةوة هةية, دووةم, جا ي شاري كةركووك ي دةوروثش  كةركووك
خيربةيةكي , اابةشااري كردووة لةكؤن راساتةكان, كتَييب نووسيوة, شارةزا بية, ي بةنووسيين موتابةاة كردن بية

ئةو ليذنةية , ئةو ليذنةية كاري ئةوة نيية تةنيا دابنيشَي , سَيش ئامادة بَي , لة بوارَيكاا, ي سياسي ي دانوني, هةية
دةبَي  ئامادة , لةوانةية سةرداني بةغاا بكات, سةرداني ناوضةكان دةكات, سةرداني كةركووك دةكات, مةيااني دةبَي 

هةر لةح ةيةك ثَيويس  كرد  سةفةر و ئيستقبالي , ناياار بةو مةسةلةية ئيستقبا  بكاتخةَلكي ثةيوة, بَي  لَيرة
جا لةبةر ئةوة من بؤية ئةو , شوَينَيكي هةبَي  ئةو ليذنةية, لة بةشااري كردني كؤن راساا ئامادة بَي , خةَلك بكات

ئةو , بةاَلم كة خؤي تةرشيح دةكاتن, ليذنةية كراوةية ئةو, بؤ ئةوةي كَي ثَيي باشة لةو ليذنةية بَي , دوو سَي شتم وت
 .كَي خؤي تةرشيح دةكات بؤ ئةو ليذنةية؟ فةرموو, جا ئَيستا دةرطا دةكةمةوة, ضوار شتة موالحةزة بكاتن, سَي

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم , ثةرلةمان كة ئيشي تةشريعة, ي ثةرلةمانيمن ثَيم واية ليذنة, ئةو واجيباتانةي كة جةناب  وت  بؤ ئةو ليذنةية
, ئيرت كاري بةسةر تةشريع كردن نةماوة, بَرطة بَريارةش كة بؤ تةن ي  دراوةتة جيهةتي تةفي ي بؤ جَيبةجَي كردني

َي  دةب, هةموو بَرطةكاني ديارة, وازيح بووة, وموَلكيياتة, دميوطرافيية, بَرطةكان حقوديية, يةاين وازحية سَي بَرطةية
بةاَلم من , ديار بَي , من ثَيم وا نيية كة ثةرلةمان لَيرة دةوري دوَرس بَي , كة حكومةتة, جيهةتَيك تةن ي ي بكات
ئةم مةسةلةي كةركووكة طرفتَيكي طةورةية لة بةيين سَي دةومي , واجيباتةكةي بيطؤَرين, ثَيشنياري ئةوة دةكةم

, بؤية ثَيم باشة لةسةر دوو تةوةري تر كار بكةين, ة لةوَي هةيةضوارةميش كة اةرةب, ئةساسي كة لةوَي دادةنيشن
, يةاين ثةرلةماني كوردستان دةبَي  لةطةَ  ئومةمي موتةحياة دةبَي  تني باات, لةطةَ  ئؤمةمي موتةحياة, يةكةم

ة بَريارةكة ضونكة ال ي ا  ل, ئةو ديكؤمينتانةي كة هةنة كةركووك بةشَيكة لةم واَلتة, ئةم مةسةلةية دياري بكات
دووةم ثةيوةناي كردن بة دوةلي مانيحةوة بؤ ئاوةدانكردنةوةو , هةر بة غنوزي دةمَينَيتةوة, كؤمةَلَيك ش  هةية

نيوةي ئةو , من دةنااةمت نيية بتوانَي, ضونكة ئةو بَرة ثارةي كة بؤي دياري كراوة, يارمةتي داني زياتري كةركووك
, حكومةت ئةوة دةبينني دةَلَي  من دةرزارم و ثارةيةكي زؤر هاتؤتة سةرم, اتداواكاريانةش لة كةركووك جَيبةجَي بك
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لةبةر ئةوة من ثَيم , ئةوانة هةموو اةج ن بؤ ي؟ بؤ كةمكردنةوةي هةموو ئةو خةرجييانةي كة دةدرَي  بة شتَيكي تر
هةم , نَي لةم دوو زةمينة شتَيك بكاتبةاَلم بةَراس  دةتوا, ثةرلةمان بةم ليذنةية بتوانَي هيض بكات لةو زةمينة, وا نيية

 . سوثاستان دةكةم, دووةم هةم لةبةر دوةلي مانيحةوة, ئيشةكةشي وا لَي بكةين باشة, بةرامبةر ئومةمي موتةحياة وة
 :طوَلناز ا ي  دادر بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دَيهاتَيكي زؤر لة سنووري , شتووي ناوضةي كةالرممن خؤم داني, بةثَيي ئةو سنوورةي كة من لَييهاتووم ناوضةي طةرميان

ئةم , كة اةيين ئةو مةنتيقانةي كة ثَيي دةوترَي  موتةنازيع الية, ناوضةي خانةدني و مةناةلي ئةو ناوة ضؤَلة
هةتا ئةو اةرةبة هاوردانة وايان كردووة جوطرايف ناوضةكةشيان , وَيران بووينة, دَيهاتانة بةهؤي ئةوةي كة رووخاون

ئَينة تةنها بودجةو ثارةمان كَيشة , خةَلكةكة نةيتوانيوة بة ئاساني بطةَرَيتةوة, باخاتيشيان هةموو بَريوةتةوة, َيكااوةت
ماَلي خاوةن ئا ةَلي , ئةو دَيهاتانةش ئَيستا وايان لَيهاتووة زؤريان لةبةر وةزاي مةايشي, نيية لةناو كةركووكاا

لة ماوةي ئةم دوو ساَلة بؤ طةَرانةوةي , ئةطةر بَيتو ئَينة كارَيك نةكةين, بة كرَي اةرةبيان هَيناوةتةوة سةر دَييةكةيان
وةكو خاَلي جَيبةجَي , بؤية دةكرَي  ئةو ناوضانةش وةكو بودجة, طرةوةكة ببينةوة استفتاءناتوانني بة , ئةو دَيهاتييانة

 .سوثاس, كردن خبرَيتة ناو خاَلي بةرنامةكةوة
 :ةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجنوم

تةبعةن من ئاما ةم , كاك حمنا فةرةج دوو ثَيشنياري كرد, بةاَلم دوايي بة جواب دَيني بةسةرضاو, موالحةزةيةكي ضاكة
ضونكة , واتة بضَيتة ناو كةركووك ب انَي موشكيلةكان ضني؟ نةضوومة ناو تةفصياَلت, ئةو ليذنةية مةيااني بَي , ثَيكرد

ثَيكهاتةكاني كةركووك هةموويان بطةينة , ضؤن وا دةكةين, امةوَي  تكراري بكةمةوةن, وا ب امن جارَيكي تر باسم كردووة
برا توركنانةكامنان لة , ضؤن وا بكةين, كةركووك ببَيتة بةشَيكي كوردستان, دةواسيني موشتةرةك بةهةمان دةنااةتةوة

, ئةوة ديراسةتي مةيااني دةوَي , كةركووك تَيبطةيةنني كة بةر ةوةناييان لةوة بَي  كة بةشَيك بن لة كوردستان
ثَيويس  دةكات بؤيان باس بكةين كة ضؤن ئةوان ئةطةر بةشَيك بن لة كوردستان , باةييَن اطمئينانيانثَيويس  دةكات 

, بوون بة نةتةوةي دووةم يةاين ضي, ضيييان بةدةس  دةكةوَي ؟ وةكو دةبنة نةتةوةي دووةم لة كوردستاناا
ئةطةر , بؤيان روون بكةينةوة, كَيشةكة ضيية لةطةَ  كوردا؟ ئةطةر رؤشنبرييية, افةكانيانم, موشارةكةيان لة ئياارة

بةاَلم بةنيسبةتي , ئةوانة هةمووي من موئيام و ئاما ةشم ثَيكرد بةسةريعي, تَينةطةيشتينة بؤيان روون بكةينةوة
ئةوانة , وةزيري تةختي , يري دةرةوةيةاين وةز, لة راستياا ئةوة مةسةوليةتي سوَلتةي تةن ي يية, دوةلي مانيحة

داوا بكةين لة حكومةتي بةغاا ئةو , ئَينة دةبَي  بة موزةكةرة داوا بكةين لة حكومةتي خؤمان, دةبَي  دسة بكةن
, بةنيسبةت دةام و ثشتطريي مةسةلةي كةركووك و ضارةسةر كردني, مودتةرةحاتانةي بةنيسبةت دوةلي مانيحة

ناَيك يارمةتي لةاليةني حكومةتي ئةمةريكاوة بَريار دراوة بؤ جَيبةجَي كردني ماددةي دةكرَي  و خؤش بةختانة هة
ئةمةش يةكَيكة لة , نازامن بي ةب  ضةناة؟ بةاَلم بَريار دراوة, سةدو بيس  ميلؤن دؤالرة, سةد ميلؤن دؤالرة 58

وا دةكات , ضوويتة ناو دةستوور 58ئةوةي كة ماددةي , مةسةلة باشةكان كة دةتوانني بَلَيني جايةتي تَياا هةية
ئةمةريكاش بَلَية من ثشتطريي حكومةتي اَيرا  دةكةم بة موشارةكة كردن لةو بودجةية بؤ ئاسايي كردنةوةي وةزاي 

 .فةرموو, كةركووك
 :بةَرَي  اباالردن امساايل سليم

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
تةنها , ئايا ئَينة ئةو ليذنةية دادةنَيني, ريب كراوةكان دةطرَيتةوةهةموو ناوضة تةا, وةكو ئَينة تَيياةطةين 58ماددةي 

ئَينة , ماناي ئةوي تر دةمَينَيتةوة, بةس بؤ كةركووك يان جَيطاي تريش دةطرَيتةوة؟ تةبعةن ئةطةر هةر ئةوة بَي 
 .سوثاس, ثَيويستة جَيطاي تريش بة نةزةري ئيعتيبار وةربطرين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن



 451 

ئةوان كَيشةكةيان وةكو كةركووك , وةدةيطرَيتةوة, بةاَلم جَيطاكاني تر ئةطةر ئاما ةت ثَيكرد, حةزةيةكي بةجَييةموال
, مةالومة دةطةَرَيتةوة سةر كوردستان, تةنيا راثرسينَيك بَي , خانةدني بةو شَيوةي كةركووك موشكيلةي نيية, نيية

, هةر بةم دوايية بة بَريارَيكي ناَرةوا خراوةتة سةر موسَل, َي مةمخور هيضي ناو, هةروةها سنجار, زؤرينةي كوردن
ئةوة ماناي وا نيية كة ناوضةكاني تر لة بري , ئَيستا ثَيويس  بة ئيشة كةركووكة, ئةوةي كَيشةي هةية, دةطةَرَيتةوة

سةر مَيري , راثرسنينةخَير ناوضةكاني تريش لةبةر رؤشنايي ئةو ماددةيةدا يةك ال دةكرَينةوة بةوةي ثَيش , ضوونة
هةناَيك شوَين , رةئييةكة و بَلَي كوردستان نيية, ثاشي سةر مَيري شوَينَيك ئةطةر ئَينة دةَلَيني كوردستان, دةكرَي 
حكومةتي ئيتيحادي فياراَلي وتي نةخَير , بةاَلم ئةطةر ثَيويس  كرد, وةكو مةمخور, ثَيويس  بة راثرسني ناكات, هةية

لةبةر رؤشنايي ئةو , كاكة وةرن لة خةَلكةكة بثرسن ليذنة هةية, ة وتيان كوردستاني نييةخوانةخواست, مةمخور
هةروةها خانةدني و , دةطةَرَيتةوة سةر كوردستان, ماددةي دةستووريية لةخةَلكةكة دةثرسن و خةَلكةكة بَريار دةداتن

بةاَلم ئةو ليذنةية , ئَينة موهتةمني, اكرَيشئ, شَيخان ئَيستا رةمسيةن لةسةر كوردستان نيية, سنجار و هةتا شَيخانيش
بؤ ئاسايي كردنةوةي وةزاةكة ثَيويستنان بة ليذنة , كَيشةيةكي طةورةي هةية, ةوة 58بةناوي , تايبةتة بؤ كةركووك

ضؤن جَيبةجَيي بكةين؟ ضؤن ئاوارةكاني , ثَيويستنان بةبةرنامةيةك هةية, ثَيويتسنان بة ثشتطريي يةكرتي هةية, هةية
, كة بطةَرَينةوة شاري خؤيان, كار ئاسانيان بؤ بكةين, لة بةغاان لة هةر شوَينَيك بن, ةركووك لة هةولَيرن لة سلَيناننيك

لةبةر رؤشنايي , ضؤن وا بكةين برا اةرةبة هاوردةكان كة من دةَلَيم ئينسانن ئةوانيش برانة, هةروةها برا توركنانةكان
يارمةتيان باةين و , وا بكةين بة شَيوةيةكي دانوني بطةَرَينةوة شوَيين خؤيان ضؤن, سياسةتَيكي رةطةزثةرس  هاتوون

جَيطايان هةبَي  و وةزي ةيان بؤ , لةطةَ  حكومةتي فياراَ  دسة بكةين, موَلكةكانيان لَي بكَرين و كار ئاسانيان بؤ بكةين
لةبةر , رة بهَينني و سواريان بكةين و بَرؤنسةيا, نايَين هةمان سياسةتي فاشي ر َيني بةغاا بةكار بهَينني, دابنرَي 

خةَلكي , ئينكانياتي دةوَي , ثارةي دةوَي , وردبيين دةوَي  و, ئةمة هةمووي بةرنامةي دةوَي , 58رؤشنايي ماددةي 
رَيكخستين خةَلكةكةش ئةطةر بياايةت خؤمان , بة رَيكخستين خةَلكةكة, ئةو خةَلكة بةضي دةبَي  بة تةن يم, دةوَي 

, يةك لة مةسةلةكاني كة ضووين بة بةرنامة بؤ ئيش ئةو جؤرة شتانةية كة داياةنَيي, ناتوانني, ةرنامة نةضنيبةب
 . فةرموو, بةرنامةي بؤ دادةنَيي بؤ ئةوةي ئةوة جَيبةجَي بكات

 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم , راستة بةشي هةرةزؤري ثةيوةناي بة كةركووكةوة هةية, 58 ناوي ليذنةكة ديارة ناوي بة دواداضووني ماددةي
من ثَيم باشة ئةطةر بكرَي  تةبعةن ئةو ثَيكهاتةي كة ئَيستا لة , ثةيوةناي بة شارةكاني تريش هةية كة تةاريب كراون

رلةماني كوردستان بةداخةوة اةرةب لة ثة, هي نةتةوةيي نوَينةري هةموو ئةو نةتةوانةي تَياا هةية, كةركووك هةية
بةاَلم ئةطةر , ئةطةر بكرَي  خةَلكي كةركووك بن باشة, بةاَلم ئةو ثَيكهاتةي كة هةية, تا اةرةبَيكي تَياا بواية, نيية

, من ثَيم واية جطة لةوة ئةطةر نوَينةرَيكي خانةدينيش بَي , نةكرَي  تةبعةن موهيم ئةوةية لةو نةتةوانةي تَيياا بن
نوَينةري برا يةزياييةكاني , ئةطةر خانةديين تَياا هةبَي  خراث نيية, ةي طةرميان و ئةوانةشضونكة بة حوكني ئةو

هةروةها ئةو برايانةي كة كلاان يان , ضونكة ناوضةيةكي هةرة زؤري برا يةزيايةكاني دةطرَيتةوة, تَياا هةبَي 
ر نةبَي  بؤ ئةوةي بتوانَي لةطةَ  ئةو بةاَلم ئةطة, باشرتة, تةبعةن ئةطةر هي مةنتقيةي كةركووك بن, ئاشووريية

لةطةَ  , تةبعةن مةمخوريش ئةطةر حيسابَيكي بؤ بكرَي  خراث نيية, خةَلكةي يةاين رةضاوي ئةو ثَيكهاتة بكرَي 
 .رَي ماا

 :بةَرَي  دة رشيا ماوةتي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ليذنة , م واية ليذنةيةكي تايبةتي دةوَي  ومن ثَي, هةر ضةناة لة بةرنامةي كاردا نووسراوة ليذنةيةكي كاتي
بتوانَي بةدواداضووني , تايبةتيية  وورَيكي بؤ تةرخان بكرَي  لةناو ثةرلةماناا كة بتوانَي هةموو فايلةكان كؤبكاتةوة

نيسقيش هةروةها تة, ئينجا تةنسيق بكات لةطةَ  ئةو ليذنة بااَليةي كة هةية و, موتابةاةي باشيش بكرَي , باش بكات
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ثَيم واية شوَينَيكي تايبةتي دةوَي  , يان لة شوَينةكاني تردا هةية, بكات لةطةَ  ئةو ثَيكهاتةي كة لة ناو كةركووكاا هةية
, زياتر لة دووساَ  دةبَي , فةترة زةمنييةك زؤرة, نةك ليذنةيةكي كاتي, ناوبنرَي  ليذنةي تايبةت, لةناو ثةرلةماناا

 .لةطةَ  رَي ماا, ةردةوام دةبَي دوايي دوو ساَلةكةش ئيش ب
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة كؤتايي , كاتيةكة ضونكة كاتَيكي مواةيةني هةية, هةردووكي دةبَي , كاتيةكةش دةبَي , خؤي تايبةتي دةبَي  و
شة ناوي ئةطةر ثَيتان با, موشكيلة نيية, تايبةتيش هيض مانعَيك نيية ناوي لَي بنرَي , دةبَي  تةواو بَي  2117

, يان دائيني يان كاتي, دانونيةن دةَلَي  لة ني امي داخيلي دوو ليذان تةشكيل دةكرَي , كاك فرسةت, لَياةنَيني تايبةتي
 .فةرموو, نودتةي ني امة, بؤ ئةوةي دَلخؤشكةر بَي  كة مةسةلةكة زوو حة  دةبَي , ئةطةر نا با كاتي بَي 

 
 

 :سعيا خمنوريطاهر بةَرَي  غ ور 
 .  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي

ضونكة تةماشا , بةتةنسيقي يةكرت, من ثَيم باشة جيهةتي تةن ي يش لةو ليذنةية دابَي , بةنيسبةت ئةو ليذنةية
دةَلَيي مةمخور ئَيستا كة بة , مةسةلةن جةناب  ئَيستا باسي مةمخورت كرد, دةكةين ئةو ناوضانة هيضيان بؤ نةكراوة

بةاَلم من حةز دةكةم بة جةناب  , بة است تائَيك بطَرَيتةوة سةر هةرَيني كوردستان بَريارَيك خراوةتة سةر موسَل و
ئةو طوناانةي كة دةورةبةري مةمخورن كة , طوناةكاني كوردستان, رابطةيةمن بةس ناو خودي شاري مةمخور كوردة

ائيلَيكي خ مةتطوزاري لةو لةبةر ئةوةي هيض وةس, تا ئَيستا خةَلك نةطةَراوةتةوة, خراث كراون هةمووي تَيكاراوة
هةموو وةكو خؤي ,  مارةي دانيشتوانيشيان زؤرة, بةاَلم طوناةكاني اةرةبان كة طوناي طةورة طةورةشن, طوناانة نيية

ئةويش ناو خودي , كةسةر بة مةمخورة, بةنيسبةت طوَير, بةنيسبةت مةمخور, ئةوة خاَلَيك, ماوةتةوة تَيك نةدراوة
, هةموو اةرةبةكان ماون و كورد نةماوة, لة هةمان كاتيشاا طوناةكاني دةوروبةري, وةي كوردةني, طوَير نيوةي اةرةبة

بؤية كة جيهةتي تةن ي ي لةو , ديبةطةية خةَلك نةطةَراوةتةوة وةكو ثَيويس , دةراج بة هةمان شَيوة وةكو طوَير
َيك بؤ ئةو خةَلكةي كة بكرَي  بطةَرَيتةوة وةكو دةان, دةكرَي  هةناَيك ش  بؤ ئةو ناوضانةش بكرَية, ليذنةية دابوو
ثَيكهاتين , من بةَراس  ثَيشم باشة, ثَيش ئةوةي هيض بَريارَيك وةربطريَي , ثَيش ئةوةي است تاء بكرَي , ئةو ناوضانة

نوَينةري هةموو ئةو ناوضانة  لة ثةرلةمان , ئةو ليذنةية لةسةر ئةساسي ناوضة بةاةرةبكراوةكاني كوردستان بَية
ئَيستا مةسةلةن ئَينة وةكو ليذنةي بااَلي بةرةنطاربوونةوةي , موختةصيش بن لةو مةجالة, لةو ليذنةية دابن و, هةنة

, ماوةيةكي زؤرة ئَينة ئيش لةسةر كةكووك دةكةين و, بةاةرةبكردني كوردستان كة ليذنةيةكة لةناو ثةرلةمان
هةر خؤم , بةسةدان ديكؤمَينتنان هةمووي ئامادة كردووة ,لةسةر ئةو مةسةلةية, بةدةيةها حبومسان ئامادة كردووة

بة , بة وةسائيقةوة, لة دةستثَيكةوة تا ئَيستا, كتابَيكم ئامادة كردووة لةسةر ضؤنيةتي بةاةرةب كردني كةركووك
بن  يةاين ئةو كةسة موختةصانة لةو ليذنةية, يةاين لةسةر ئةو مةجالة ئيش كراوة, بةهةموو شتَيكةوة, خةرائيتةوة

 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي بتوانن ئيشي باشرت بكةن و بة دَلسؤزي كار بكةن لةو مةجالة, كة موهتةمن بة دةزيةكة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي تريش كة , لة جَيي خؤيةتي, خؤي ئةوة موالحةزةيةكي بةجَيية كة ناوضة بةاةرةب كراوةكان بةشااري بكةن
وةكو ئاما ةم , ليذنةي سياسي هةية, ناتوانرَي  ئَينةش هيين بكةين, ليذاني خؤي هةيةحكومةت , حكومةت تَيياا بية

لةطةَ  ئةجنومةني , وتيشم دةبَي  هاوكاري بَية لةطةَ  ثارَي طاري كةركووك و, هي ئَينة ليذنةي ثةرلةمانيية, ثَيكرد
دةبَي  , ي انشاءا  دةبَيتة يةك ئياارة بةزووييهةموو جارَيك دةبَي  بَلَي, ئينجا بَريارَيكيش هةية, حمافةزةي كةركووك

 .فةرموو, مي انية دابنَي  بؤ ئةو ليذانانة بؤ ئةو بةرنامةية كة بؤ كةركووك دارَيذراوة

 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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ئينجا , دا هاتووة036لةماددةي ئةوةي كة لةبةر دةستنانة , بةنيسبةت ثرؤ ةي دةستووري كؤماري فياراَلي اَيرا 
 58جا نازامن هةروةكو , دةبَيتة ماددةيةك لة ثرؤ ةي دةستوورةكة, لَيرةدا 58ضونكة ماددةي , نازامن ثَيويس  دةكات

من ثَيم واية ئةوةي كاك فرسةت وتي راس  دةفةرموَي  كة ئةمة ليذنةكي , مبَينَيتةوة 58ئةطةر وةكو , دةمَينَيتةوة
بة دواداضووني , ئةطةر بكرَيتة ليذنةي كاتي تايبةت, بةاَلم هيض مانيع نيية, تة ليذنةيةكي كاتي بَي ثَيويس, كاتيية

 .لةطةَ  رَي ماا, 58يةاين تايبةت بَي  بة بةدواداضووني جَيبةجَي كردني ماددةي , 58جَيبةجَي كردني ماددةي 
 :بةَرَي  فتاح اباا  نقشبناي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, بتان فةرمووتان لة ئةسبابي لة طةَرانةوةي ئةو ئاوارانةي كة لَيرةوة بَرؤنةوة بؤ كةركووك يان لةوَي كة ناَرؤنةوةجةنا
يةكيان ناحيةي , نةطةَرانةوةي ئاوارة بؤ ئةوَي دوو سةبةبة, من ثَيم واية وةكو ثَيشنيارَيك اةرزي بةَرَي تان بكةم

,َ جا ي ئَيرة ي ئةوي, ثَيم واية واجيب حكومةتي كوردستان بوو, بيننيلةوَي زؤر خراثة وةكو ئَيستا ئة, ئةمنيةت
ئةطةر دوةتَيك ثَيك , بؤ ئةوةي خةَلكةكة زياتر بتوانَي بَرواتةوة, ئياارةي ئةمنيةتي كةركووك زياتر بة دوةت بكرَي 

نايهَيلَي  , كي كوردستانييةوةكو كةركووك كة شارَي, بَروات وةكو ئةمنيةتي زياتر حمافةزةي ئةو شارة بكات, بهَينرَي 
موحافةزةي ئةو شارة بكات وةكو هةولَير , كة دوةتَيك ئةَروات بؤ ئةوَي, تةحةفوزي لَيبكةين كة رازيية يان رازي نيية

ئةو زةختة نةك بةو شَيوةي , يةك لة سةبةبةكاني زةختَيك هةبَي , ئاوارة زياتر بؤي ئةَرؤيشتةوة, وةكو سلَيناني
ئةو ليذنةي كة دروس  دةكرَي  ثاَلي ثَيوة , بةاَلم زةختةكة هاناانَيك بَي , يةت دان بؤ خةَلكي ئاوارةزةختَيكي وا ئةز

من ثَيم واية , دةانَيكي ماددي زياد بكرَي  بؤ ئةو خةَلكةي كة بَرواتةوة, دووةمني ناحية ئياارة, بنَي  كة بَرواتةوة
ئةطةر ئةو , بةهةمان شَيوة اةرةبي هاوردةش بؤ كةركووك, َي ئةطةر ئةو شتانة هةب, كةس نامَينَي  كة نةَرواتةوة

, ئةوان زياتر ئةمليان دةَروات كة ئةو واَلتة واَلتي ئةوانة و, ئةمن زياتر بة دوةت كرا, خةَلكة زياتر طةَرايةوة بؤ ئةوَي
ع داوا بكرَي  دوةتَيكي ئةمين لة جا داوا دةكةم لة بةَرَي تان وةكو تةشري, بة ناضاري دةبَي  بة جَيي بَيَلن, شاري ئةوانة

زياتر , بة دةزاو ناحييةكانةوة زياتر ناحيةي ئةمين لَي تةسبي  بكرَي , هةردوو المان بَروات بؤ حمافةزةي كةركووك
لةطةَ  , سةهل تر مةسةلةكة دَيتة ثَيش, لةو حاَلةتة بؤ ئايناةش زياتر ئيستي ادةي لَياةكةين, ئياارةي خبرَيتة ناو

 .رَي ماا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يةاين لةو رؤ انة لة , بؤ ناطةَرَينةوة, تةبعةن ئَينة باسي مةوزواي كةركووك و باسي ئةوة ناكةين, سوثاس مامؤستا
ضةناين بةحس لة اليةن , لة يةكَيكيشيان حازر بووم, لة موتابةاة بووم و  من لة يةكَيكيان, دوو كؤن رانس

وةكو , ئةسبابَيكي زؤريش شةرح كرا بؤضي ناطةَرَينةوة, يةكَيكيان مةيااني بوو, كرا بوومامؤستايان و ئةوانة تةدايم 
ئةوانةي , ناحيةي كارة, ناحيةي وةزي يية, كة ناحيةي ئةمنيية, ئةو خااَلنةشي تَياا بوو, جةناب  ئاما ةت ثَي كرد

 .فةرموو, كة دةبَي  ئيهتينامي ثَي بااتئةو ليذنةيةش يةكَيكة لةو مةسةالنةية , هةمووي لة تاوتوو دانة بةَراس 
 (:بةَلَين)بةَرَي  دا اباا  حمنود 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا ليذنةيةك لة , ثَيم واية تَيكةَ  و ثَيكةَلي لة ئيشةكان دروس  دةكاتن, بةَراس  ثَيكهَيناني ئةو هةموو ليذنةية
ةركووك و ناوضةكاني تر ئةجنومةني موحافةزةي كةركووكة لةطةَ  ئةوةي كة زؤر مةانية بة دةزيةي ك, بةغاا هةية

جا لَيرةوة لة , ئةو ليذنانةي دروس  دةبن زياتر بؤ موساناةو هاوكاري كردنة, ئةو ليذنةيةي كة لة بةغااوة دَية
, يةليذنةيةكي بااَل كة لة هةردوو مةكتةبي سياسي دروس  كرا, كوردستانةوة دوو ليذنةي تر دروس  بكرَية

بةَراس  ئةوة ئيشكا  لة ئيشةكان دروس  دةكات و جؤرة سةر لَي شَيوانانَيكيش بؤ خةَلك , ليذنةيةكيش لة ثةرلةمان
ئةو ليذنةيةي هةردوو مةكتةبي , من ثَيم باشة ئةو ليذنةيةي لة ثةرلةماني كوردستان دروس  دةبَي , دروس  دةكات

 .سوثاس, ةوةي كةوا دوو ليذنة لة كوردستان هةبَي بكرَيتة يةك ليذنة باشرتة ل, سياسي بطرَيتةوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
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تةشكيلي ئةو , ئَينة ناتوانني بيطؤَرين, ئةوة بَرياري ثةرلةمانة/ يةكةميان, بةاَلم دوو موالحةزة دةمَينَي , زؤر سوثاس
 .تةواو بووة, ليذنةية ثَيشرت بَرياري لةسةر دراوة

هةريةكة مةسةووليةتَيكي , لةبةر ئةهنيةتي كةركووك, نبَيكةوة دةكرَية دة ليذنةش هةبَي موالحةزةكةت لة جا/دووةم
كة هةموويان بة واجيباتي , ضوار ليذنة وا بكاتن, رةنطة هةبووني دوو سَي ليذنة, هةية دةكرَية تةنسيق هةبَية

بريي دةكةوَيتةوة كة مةسةووليةتي  ليذنةكةي تر بة, ضونكة ئةطةر ليذنةيةك دةس  بة ئيش كرد, خؤيان هةَلبسة
رةنطة بة كاري خؤي , رةنطة سيس  بَيتةوةو, ئةطةر يةك ليذنة هةبَية دوو مةسةوو  كةم تةرخةمي لَي بكاتن, ئةويشة

كؤن رانسَيك , مةسةلةن ئَيستا كؤن رانسات كة كران لةسةر كةركووك, بةاَلم ئةطةر ضةنا ليذنةيةك هةبوو, هةَلنةستَي 
سةرةتايةكةي رؤناكبريي كةركووكيةكان , كة ئةوانيش واجيبيانة, خةَلكي تر لة بواري تر برييان كردةوة, لةوَي كرا

, دوايَي توَيذَيكي تر لةناو كةركووك كؤن رانسَيكيان بةس , خؤيان كؤمةَلةي رووناكبريي كةركووك كؤن رانسَيكيان بةس 
ئةوانيش هةستان كؤن رانسَيكي , كردةوة مةسةووليةتَيكي ئةوانيشةثاشان مامؤستايةكاني زانكؤ لة هةر سَي زانكؤ برييان 

, هةمووي بؤ مةوزواي كةركووكة, مةكتةبي سياسي بَريارَيكي داوة, ئَيستا ئةوة ثةرلةمان بَريارَيكي داوة, زانيستيان كرد
يةكَيك ئةو تريان  ,لةبةر ئةوة بةَراس  من ثَيم واية يةكَيك ئةوي تريان بةدوةترت دةكات, كةركووك دةهَييَن

 .فةرموو, هيض زةرةرَيكي نيية, دةجوَلَينَيتةوة
 :معروف مصطفىبةَرَي  جع ر 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
, نة لة سةرةتاوة تووشي غةَلةتَيكي يةكجار طةورة بووين سياسيةنبة دةنااةتي من ئَي, ئَينة جارَيكي تر بامسان كرد

ئةطةر باسي ديالة , باسي ديالة و مووسَلنان نةكرد, كوردستانييةتي كةركووك كرد ئَينة لة ثَيشاا زؤر تةركي مان لةسةر
, هةموو رؤ هةاَلتي مووسَل, بةس ئَيستا شتَيكي تر هةية, لةوانةية كةركووكةكة ئاسانرت دةبوو, و مووسَلنان بكرداية

ئةو مةنتيقانةي كة ثَينان دةزاي , لةبة تةئكيا تا سةر ئاوي دجي, سةرووي رؤ هةاَلتي مووسَليش بة كاميلي كوردستانة
ئةترافيشي هةمووي برا , كة بةشي زؤري برا مةسيحيةكانن و, لةطةَ  ناحيةي بةرتللة و باشيقة, دةرةدوش و داانية
, ئةوان خؤيان زؤر جار بة موزاهةرة لة كةناَلةكان رايان طةيانا, بةباشي هةمووي برا يةزيايةكانن, كوردة شةبةكةكانن

, ئَينة تا ئَيستا لة ثةرلةمان باسي ئةوةمان نةكردووةو, كردووة كة ئةوة كوردستانيية بطةَرَيتةوة سةر كوردستانداوايان 
, ضونكة بةشي هةرة زؤري مووسَل, حةدة زؤر ئيهتينام بةو مةنتيقةية باةين, من دَلنيام كة طلةيينان لَي دةكةن و

لةبةر ئةوة داوا دةكةين كة , دةنووسرَي  مليؤنَيك كوردة, ن ووسة ئةطةر دوو مليؤن و نيو كورد, ئَيستا بةثَيي ئيحصا
واب امن ضوار هةزار ماَلةكة و برا , تةنيا دةرةدوش و هةزار ماَلي تياية, ئيهتينامَيكي زؤر بةو مةنتيقةية بارَي 

, ووي كوردستانةتةرةفيش هةم, بةرتةلةو باشيقة هةمووي كوردستانة, مةسيحيةكان و هةشتا ماَ  مووسَلناني تياية
لة , يةاين ئَينة باسي ئةو مةنتيقانةمان نةكردووة, لة دانون تووشي غةلةتَيكي وا بووين 0971كاتي خؤي لة ساَلي 

يةاين كاتي خؤي , كاك فةرسةت دةزانَي , ئةوةش تؤزَيك دانونيية, حاودي حوكني زاتي نةضؤتة سةر مةنتيقةكان
حوكني زاتي  0971ضونكة ساَلي , 0971نةضؤتة سةر حوكني زاتي لة ساَلي بؤية ئاكرَيش , ئيشكاالتي دروس  كردووة

كة جةنابتان دةزانن كوردستانةو , يةاين ئةوة بؤتة خةلةلَيكي طةورة, ئَيستا بؤية ئاكرَي رةبتة بة مووسَلةوة, نةبوو
 .زؤر سوثاس, حيسابي ئةوانيش بكةن

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئيهتيناممان , ماناي ئةوة نيية كة ناوضةكاني تر ئةهنيةتي نيية, ة باسي كةركووك دةكةينتةبعةن كة ئَين, زؤر سوثاس
, ثةجنا ساَلة, هي ئةمَرؤ نيية, ناكؤكي لةسةرة, بةاَلم فةردةكة ئةوةية كةركووك مةنتيقةيةكي سترياتيجيية, ثَي نةداوة

دةيانةوَي  تةاايلي , اني تر لةسةر كةركووكةضاوي اليةنةك, ئةو ناكؤكييةي هةية, لةوةتي نةوت دؤزراوةتةوة لةوَي
, واي لَي كردووة ئَيستا ئةكسةريةتي ناو شارةكة, توانيويانة دميوكراتيةتي كةركووك بطؤَرن, بكةن و تةبيعيشي بكةن

كي كة تايبةمتةناَي, بةَلكو اةرةب نيسبةتَيكي طةورةي هَيناوة بة دانون نةبَي , كة يةك رةسةنن, كورد و توركنان نيية
بة دةليلي ئةوةش كة , ئَينة ئيهنانان كردووة, بؤية ئةوة ماناي ئةوة نيية, دةبَي  ضاكي بكةينةوة, خؤي هةية



 454 

, لة كةركووكاا هَي ة كوردستانيةكان يةكَي , ياخود كوردي زؤر تَيااية, موهتةمني بة هةموو شوَينَيك كة كوردستانة
زةدةتكَيش و هةموو بارةطايان هةية ضةناين شةهيايان , ؤسياليس س, كؤمةنيس , كؤمةَ , شيواي, يةكطرتوو, ثارتي

, هةر وةختَيك باس لة ناوضةكاني تر بكرَي , لةبةر ئةوة تايبةتة بة كةركووك, داوة لة ثَيناوي دي اع كردن لةو ناوضانة
, والحةزةي تري نييةئةطةر كةس م, بة هةمان شَيوة بةو دةرةجةيةي كة ثَيويستة و ئينكان هةية دي ااي لَي دةكةين

ئةطةر كةسَيك , ناوةكان دةخوَيننةوة, با ناوةكان بنووسني, ئَيستا دةرطا دةكةمةوة كَي خؤي تةرشيح دةكات بؤ لَيذنةكة
كاك , كاك دكتؤر نوري تاَلةباني, كاك كةما  كةركووكي)تاوةكو ناوي بنووسني , با دةس  بةرز بكاتةوة, لةبري كرا بَي 
كاك رةشيا , كاك دلَير, كاك ئايان اومسان, خاتوو ضنار, كاك رةفعةت, كاك حمةمةد فةرةج, ةسعةدكاك ئ, دكتؤر ناصح

كاك , خاتوو خةمان, كاك مةال سةااةدين, كاك سةردار هةركي, كاك رؤميؤ, كاك حمةمةد حةكيم, خاتوو نازناز, ماوةتي
سةيا , كاك ااد  حمةمةد ئةمني, ةد صاحلخاتوو نةسرين حمةم, كاك غةفور مةمخوري, كاك ا ةدين بادةسري, حةسةن

, كةسن( 27)ئَيستا , (حاتةم سلَينان, كاك فاروو  كةريم, كاك شَيخة ا , خاتوو ظيان, خاتوو طوَلناز, تةلعةت خةفاف
 .ناصح. فةرموو كاك د, تةبعةن ئَينة لَيرة رةئينان وا بوو لة دة كةس زياتر نةبَي 

 :غفور رمضانناصح . بةَرَي  د
 .َي  سةرؤكي ئةجنومةنبةَر

, ئةو  مارةية زؤرة لةطةَ  رَي ماا بؤ ئةو برايانةي كة ناويان نووسيووة, من تةنيا تةوزحيَيك دةدةم لةسةر ئةو  مارانة
جطة لةوةي , بةاَلم حةز دةكةم ئةوةي ب انن, تةبعةن ئةو خوشك و برايانةي كة ناوي خؤيان نووسيووة جَيي تةدايرن

, دةبَي  هاتوضؤي ئةم شوَينانة بكات, يةاين ئةم ليذنة ثةرلةمانية ليذنةيةكي مةياانيية, ةمانييةكةوا ليذنةيةكي ثةرل
, يةاين دةبَي  حيسابي ئةوة بكرَي , دةبَي  كؤن رانسات بكات, يةاين بةَراس  دةبَي  لةطةَ  ئةو خةَلكة تةماس بكات

هيض , دةبَي  تةواجودي هةبَي  لة كةركووك, نووسَي كة ناو دة, هةر بؤ ئةوة نيية, ئةوةي كة ناوي خؤي دةنووسَي 
حةتا , مةسةلةن ئةطةر بة تةنها كةركووك بَي , نةبَي  هةفتةي يةك دوو رؤ  دةبَي  تةواجودي هةبَي  لة كةركووك

, سةرداني زةمار و شَيخان بكات, سةرداني ناوضةكاني طةرميان بكات, ئةطةر سةرداني خانةدني بكات, ناوضةكاني تريش
بةاَلم من , يةاين تكام واية دةبَي  حيساب بؤ هةموو شتَيك بكرَي , يةاين مةسائيلي ئةمنيش دةبَي  لةبةرضاو بطريَي 

, يةزياي تَياا بَي , ئاشووري تَياا بَي , كلااني تَياا بَي , ثَيم واية ثَيكهاتةكة زةرووريية دةبَي  توركناني تَياا بَي 
 .لةطةَ  رَي ماا, ا تةدايرةكةش بؤ خؤتانةئينج, ئةمانة زؤر زؤر زةرووريية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةسةاَلت باةينة سةرؤكايةتي دة كةس لةوانة هةَلبذَيرين بة رةضاو كردني ئةو , ثَيشنيارَيكم هةية, باشة رةئيتان ضية

ئيستعاادشيان , زا بنشارة, خةَلكي ناوضةكاني تةاريب كراو بن, خةَلكي كةركووك بن, مواسةفاتانةي كة باسم كرد
كةس ( 05)باشة بؤ ئةو ليذنةية , باشة ثةسناي دةكةن, يان نا, خؤمان تةدايري ئةو ئيستعاادة دةكةين دةضن, هةبَي 

 .باشة ئةو خاَلةش تةواو, هةمووتان موافيقن لةسةري, تةرشيح دةكةين
ةركةزي ثارَي طاكان و ناوضةكاني ديكةي لَيكؤَلينةوة لة بابةتي كردنةوةي مةكتةبي ثةرلةماني لة م: خاَلي سَييةم

 .هةرَيناا
لَيرة لة , ديارة تةبعةن ئةنااماني ثةرلةماني ئَينة نوَينةري طةلي كوردستان لةو ناوضانةي كة تةمسيلي لَي دةكةن

جطة لةوة , دهؤكيش هةية, سلَينانيش هةية, مةركةزي ثةرلةمان ثايتةخ  كوردستانيشة, هةولَير ثةرلةمان هةية
وا شوَينَيك , ثَيويستيان بةوة هةية نووسينطةيةك هةبَي  بؤ ئةنااماني ثةرلةمان, اَيك دةزاو ناحية هةية طةورةنهةن

بؤضووني خؤيان بةرَيطةي ئةو , بؤ ئةوةي كؤمةاَلني خةَلك بتوانن ويس  خؤيان, هةبَي  بؤ ئةنااماني ثةرلةمان
ئةو نووسينطةية ضاودَيري دامودةزطاكاني حكومةت بكات / دوو, كئةوة ية, ئةناامة بةَرَي انةوة بطةيةنَيتة ثةرلةمان

ي , بةرَيطاي ئةوانيشةوة هةري موالحةزةيةك هةية بطةيةنَيتة ئةو ليذنانةي كة لةناو ثةرلةماناا هةن, لةو ناوضةيةدا و
نووسينطةي ثةرلةمان لة  ,ي بة راثؤَرت بَي  بؤ ليذنةكان لةو بوارياا كة ثَيويس  بكاتن, خؤيان ئةناام بن لةو ليذنانة

بةاَلم زؤر ثَيويستة , بةاَلم دوايَي راطريا, تةبعةن نووسينطة لة دهؤكيش هةبوو, بَريارَيك هةبوو, سلَيناني هةية و دانراوة
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بةاَلم , لة رانية ثَيشنيار كراوة, لة هةَلةجبة ثَيشنيار كراوة, هةروةها لة هةناَيك شوَين ثَيشنيار كراوة, كة هةبَي 
يةاين دةزا و ناحية بَي  لة ثَينج ئةناامي ثةرلةمان كةمرت بَي  نووسينطة , ةك هةية لة هةر شوَينَيك بَي رةئي

, ئينكانيةتي دةوَي , بارةطاي دةوَي , ضونكة نووسينطة كردنةوةكةش هةر ئةوةناة نيية بَريارَيك بَية, نةكرَيتةوة
ياخود هؤيةكاني كردنةوةي ئةو نووسينطةية , و ثَيااويستيةكانيبؤية ئةطةر هاتو, حةرةسي دةوَي , فةرمانبةري دةوَي 

بةالي كةمي دةبَي  , خةَلكي زؤري تَياا بَي , ئةوةية ناوضةكة فراوان بَي , بةدوةت بوونةكةي ضيية, بةدوةت نةبَي 
ئةوجا دَيني ,  نةبَي بؤية ئةطةر ثَيتان ثةسناة ئةو رةئية لة ثَينج ئةناام كةمرت, ثَينج ئةناامي ثةرلةماني تَياا بَي 

كاك , كاك ناصح)با ناوةكان بنووسني , كَي ثَيشنياري تري هةية لةسةر  مارةكة و ئةوانة. ب انني لة كوَي دةيكةينةوة
, شةابان, مامؤستا, كاك ئيسناايل, كاك سةردار, كاك رةفعةت, شَيخ ئاخري, ضنار, كاك حاتةم, اومسان باني ماراني

, (زانا سةايا, شريين, دلَير حمةمةد شةريف, اومسان ئةدةد, حمةمةد ئةدةد, غةفار صةبريية, اةباوَلرةدان
, باشة كةواتة هةريةكة دوو دةديقة دسةي بكةن, نؤزدة كةس داواي كردووة دسة بكات لةسةر مةسةلةي نووسينطةكان

 .فةرموو كاك ناصح
 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دواييش لة هةناَي شوَيين تريش , راس  لة دوو شوَيين سةرةكي هةبوو, ر كة نووسينطةي ثةرلةمان دانراثَيشووت
هةروةها , ثاشان نووسينطةيةك لة ئاكرَي كرايةوة, هةروةها لة سلَينانيش هةبوو, مةسةلةن لة دهؤك هةبوو, كرايةوة

ثَينج ئةناام لة شوَينَيك , ثَينج ئةناامة زةدةتة تةبعةن من ثَيم واية ئةو, نووسينطةيةك لة هةَلةجبةش كرايةوة
بؤية من , بةداخةوة رةضاوي ئةوة نةكراوة كة لة هةر مةنتيقةيةك ثَينج كةس ببَيتة ئةناامي ثةرلةمان, كؤبكرَيتةوة

, ةبنبؤ ئةوةي بَي بةش ن, هةناَيك شوَين دةمج بكةين, بةاَلم دةتوانني دةجمي بكةين, ثَيم واية ئةو  مارةية زؤرة
مةسةلةن بة دةنااةتي من ثَيويستة ئةوةي دهؤك زيناوو , ئةوانةي كةوا  مارةيان كةمة بَي بةش نةبن لة نووسينطة

ضونكة دةتوانني ئاكرَي لةطةَ  شَيخان , ئاكرَي لةطةَ  شَيخان, هةروةها ئةوةي سلَينانيش كة هةية مبَينَي , بكرَيتةوةو
يان لة شَيخان ئةوة , بةاَلم لة ئاكرَي, ينطةمان هةبوو لة ئاكرَي ئةوة مبَينَيتةوةهةم برا يةزيايةكان و هةم بؤ خؤي نووس

ضونكة مةنتيقةي طةرميان لة دةستوورةكةشاا , مةسةلةن مةنتيقةي طةرميان خةَلكنان هةية, بووة بَرياري جةنابتان
لةبةر ئةوة دةتوانني خانةدني و طةرميان و , جارَي ثةيوةنايان بة ئَينةوة هةية, لة بَريارةكاني ئَينةشاا هاتووة, هاتووة

ضونكة , مةسةلةن لة هةَلةجبة مبَينَيتةوة وةكو خؤي, هةموويان لة شوَينَيك كؤ بكةينةوة بة ناوي طةرميان بَي 
, رانية و دةاَلدزة مةفروزة نووسينطةيان لَي هةبَي , هةَلةجبة ناوضةيةكة مبانةوَي  و نةمانةوَي  دةبَي  مبَينَيتةوة

, لةطةَ  رَي ماا, من ثَيم واية ئةوانة هةبن باشة, ران ثَيويستة نووسينطةيةكي هةبَي  بة بريم نةماوة ئَيستاسؤ
 .زؤر سوثاس, يان لة سَي ئةناام كةمرت نةبَي , با سَي ئةناام بَي ,  مارةكةش ثَينج ئةناام نةبَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك اومسان

 (:باني ماراني)اا  دادر اب عثمانبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة دةبَي  ب انني كردنةوةي نووسينطة بؤضيية؟ ئيجابيات و سلبياتي نووسينطةي ثةرلةمان لة هةر شوَينَيك 
 رةنطة وا رَيكةوتبَي  لة ناوضةيةكي بضووك, بؤضيية؟ ديارة داناني ئةنااماني ثةرلةمان لةسةر ئةساسي ئةوة نةبووة

بؤية من ثَيم باشة , لة ناوضةيةكي طةورة كةمرت ببَيتة ئةناامي ثةرلةمان, سَي ضوار كةس ببَيتة ئةناامي ثةرلةمان و
تةبعةن ئةو شوَينانةي كة ثَيويستة ليذنةي , ئةو ليستة نةمَينَي , ئةو نووسينطانةي كة هةية ديارة لةسةر ليستة

ديارة هةر , ئةناامةكاني ثةرلةمان بة تَيكةَ  يةك نووسينطةيان هةبَي , يان نووسينطةي ثةرلةماني لَي بَي , ثةرلةماني
, ضونكة زاهريةيةكي ناشارةستانيية لةَراستياا, لةسةر ئةساسي ليس  نووسينطة نةمَينَي , لة دوايي واي لَي دةكرَي 

, نطةيةك دانةنرَي ئةوةش دةبَيتة هؤي ئةوةي جَي بةجَي نةبَي  هيض نووسي, مةسةلةي  مارةي ثَينج ئةنااميش
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من ثَيشنيار دةكةم  مارةي دانيشتواني هةر دةزاو ناحيةي هةر , ضونكة هيض دةزايةك ثَينج ئةناامي ثةرلةماني نيية
بةثَيي ئةو  مارةيةي كاتي خؤي ئةنااماني ثةرلةمان لةسةر ئةو ناوضةي خؤيان , ناوضةيةك لةبةر ضاو بطريَي 

دةكرَي  ئةو , ئةطةر  مارةشيان كةم بَي , كة لةو ناوضةية نووسينطةيان هةبَي بؤ نوَينةرايةتي ئةو خةَل, ثااَلوتية
ديارة نووسةرَيك لةوَي , مةسةلةن شةرت نيية هةموو كات ئةناام ثةرلةمانةكة لة نووسينطةكة دةوام بكات, برادةرة
ة  مارةي ئةنااماني ثةرلةمان زؤر مةرج نيي, يان شكايةتي هاوواَلتيان دةبردرَيتة نووسينطةي ثةرلةمان, داواي, دةبَي 
يان كَيشةي ناوضةكان لةبةر ضاو بطريَي  بؤ كردنةوةي نووسينطةكان , بؤية من ثَيشنيار دةكةم  مارةي ئةناامةكان, بَي 
 .زؤر سوثاس, و

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حاتةم فةرموو

 :بةَرَي  حامت حمنا جان حسن
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

حةديشة , لة مةنتيقةكاناا, لة ناوضةكان و, لة سنوورةكان و, بةت ئةو نووسينطةية زؤر بة زةروورييةتي دةزامنبةنيس
يةاين رةضاوي نيسبةي دانيشتوان بكرَي  لة رووي ئةوةي , ئةنااماني ثةرلةمان باسيان كرد, وةكو برادةران باسيان كرد

لةطةَ  ئةوةشاا ئةو , سنوورةكةش ئةوة جَيطةي خؤيةتيهةروةها موااناتي , ئةو نووسينطانةي بؤ بكرَيتةوة
, هةروةها وةكو حةرةس, هةروةها وةكو اليةني ئةمين, نووسينطةية جَيطة و شةخسيةتي خؤي هةبَي  وةكو بارةطا

زؤر , ئةوانة ثةيوةناي لةطةَ  ثةرلةماني كوردستانيش هةبَي  و تةواجودي برادةرانيش لةو نووسينطانة هةبَي 
 .سوثاس

 :ةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةنب
 .فةرموو خاتوو ضنار, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشنيار دةكةم جطة لة تةئكيا كردنةوة لةسةر تةفعيل كردن و ضاالك كردني ئةو نووسينطانةي كة لةو شوَينانةدا 
دةكةم وةكو هةنطاوي يةكةم بؤ جَي بةجَي كردني ماددةي ثةجناو  ثَيشنيار, هةبوون و لة شوَيين تريشاا بكرَيتةوة

با وةكو هةنطاوي يةكةم و طةَرانانةوةي , ئةطةر ضي هةرَيني كوردستان تةنيا لة سَي ثارَي طا كورت نةكةينةوة, هةش 
ؤن بارةطةي وةكو ض, با نووسينطةي ثةرلةمان لة كةركووكيش بكةينةوة, ناوضة تةاريب كراوةكان بؤ سةر كوردستان

ئَينة با ثَيشنيار , لة شوَينةكاني تر, لة خانةدني و, ح بةكانيشنان هةية و رَيكخراوةكان بارةطايان هةية لة كةركووك و
لةبةر ئةوةي من ثَيم واية ئةوان زياتر لة هةر شوَينةكاني تر , بكةين نووسينطةكاني ثةرلةمان لةو شوَينانةش بكةينةوة

ئةوة زؤر كارَيكي باشة , ئةطةر جَي بةجَي بكرَي , ئَينة دةبَي  ئةوة بكةينة هةنطاوي يةكةم, وثَيويستيان بة ثةرلةمانة
 .سوثاس, لة هةموو شوَينة تةاريب كراوةكان

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك ئاخري, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  اخر شَيخ مجا  انور
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة كؤية و رانية و هةَلةجبة و , نووسينطةكان لة زاخؤ و ئامَياي و ئاكرَي و سؤران بكرَينةوةثَيشنياري من ئةوةية 
ديراسةت بكرَي  شةرت نيية لة سَي مةنتيقةي ديش كة داطري كرا بَي  سنجار و خانةدني و , دةربةناخيانيش بكرَينةوة

, ةئي من ناكرَي  لة كةركووك نةكرَيتةوةبة ر, تةبعةن نووسينطة لة كةركووك دةبَي  هةر بكرَيتةوة, مةمخوريش
, ئَينة دةبَي  ئيعتيباري بكةين هي خؤمانة و هةر دةبَي  نووسينطةي لَي بكرَيتةوة, يةاين مةدةرَيكي ثارَي طاية و

 .سوثاس, يةاين لة سنجار و خانةدني و مةمخوريش دةبَي  بكرَيتةوة
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .عةتفةرموو كاك رةف, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  رفع  اباا  دةرةش
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةَلكو كَيشةي ناوضةكة , من ثَيم باشة  مارةي ئةناامان نةبَيتة شةرتَيك بؤ ئةوةي نووسينطة لةو شوَينة بكرَيتةوة
, ي كةركووكةمن زياتريش مةبةستم مةوزوا, بؤ ئةوةي ئةو نووسينطةية لةو مةنتيقةية بكرَيتةوة, ببَيتة شةرتَيك

يةاين لَيرةوة , بةتايبةتي ماددةي ثةجناو هةشتيش لة ئارا داية, ثَيويستة نووسينطةيةكي زؤر بةهَي  لةوَي بكرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, ثةرلةمان زياتر ئيهتينام بةو نووسينطةية باات و نووسينطةيةكي بةدوةت بَي 

 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ار هةركيفةرموو كاك سةرد, زؤر سوثاس
 :بةَرَي  سردار صباح بوزو هةركي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش نةسريةي مةكتةبةكان , بةس خاَلَيكم هةية ثَيشنياري دةكةم, دسةكاني من دووبارةية لة دسةكاني برادةران

نازامن هي , ي سةوزةئةوةي ب امن نةسريةي سلَيناني لةسةر فراكسيؤن, نةك لةسةر فراكسيؤنةكان, لةسةر ثةرلةمان بَي 
بؤية ثَيشنيار ئةوةية نةسريةكة لةسةر , ثَيم واية ئةوة تةكريس كردنة لة بؤ ح بايةتي لة ناو ثةرلةمان, دهؤك

 .زؤر سوثاس, ثةرلةمان بَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك ئيسناايل, ئةوة حة  بووة هَيشتا مي انيةي ثةرلةمان ماوة,  زؤر سوثاس
 :  امساايل حمنود اباا بةَرَي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة هةر ناوضةيةك , منيش هةر تةئياي دسةكاني كاك اومسان دةكةم رةضاوي  مارةي دانيشتوان بكرَي 

سؤران رةنطة  مارةمان لة , جةناب  داوا دةكةي ثَينج ئةناام بَي , مةسةلةن سؤران, خصوصياتي تايبةتي خؤي هةية
كاك شَيخ ئاخري , من لةسةر سؤران حيسامب, مةسةلةن كاك حوسَين وريا لةسةر سؤران حيسابة, ةس زياترةثَينج شةش ك

بةاَلم كةمسان ماَلنان لةوَي , ئةوانة هةموو لةسةر سؤران حيساب بن, كاك ئارَي , كاك شَيخ فةتاح, لةسةر سؤران حيسابة
ئَينة ناتوانني , جطة لة شَيخ ئاخريي كة لةوَي دة ي, نييةاين هةموو ئةو برادةرانةي كة ئةناامي ثةرلةمان, نيية

كة سؤرانيش ناوضةيةكي زؤر طةورةية , دةبَي  رةضاوي ئةوة بكرَي  ثَينج كةسي تَياا بَي , دةواممان لةو مةكتةبة بَي 
اني تر هةر ئةو, بةاَلم تةنها ئةوةي كة تةواجودي هةية لةو ناوضةية شَيخ ئاخرية, و هةَلاةطري نووسينطةي هةبَي 

 مارةي ئةناامان نةبَيتة مةسةلةيةك كة تةنها , بؤية حةدة ئةو مةسةلةية لةبةر ضاو بطريَي  و, يةكة لة شوَينَيكني
 .زؤر سوثاس, ثَينج كةس بَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك فةتاح, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  فتاح اباا  نقشبناي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةحةديقةت مةنتيقةي سؤران , م واية دسةكاني كاك ئيسناايل و كاك ئاخري هةمان مةوزواة كة من باسي لَي دةكةمثَي
 مارةي ئةنااماني ثةرلةمانيش بةنيسبةت ئةو , زةروورة ئةو نووسينطةية لةوَي بكرَيتةوة, مةنتيقةيةكي فراوانة

من بة شتَيكي باشي دةزامن , ش هةبَي  لةو ثَينج  مارةيةمومكينة زياتري, مةنتيقةية وةكو كاك ئيسناايل باسي كرد
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ئةطةر نةسريةكة لةسةر ثةرلةمان بَي  زؤر لةالمان , بةاَلم وةكو كاك سةردار باسي كرد, ئةو نووسينطةية لةوَي هةبَي 
 .باشرتةو سوثاستان دةكةم

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شةابان, زؤر سوثاس
 :صاد  طاهرنا بةَرَي  شعبان حم

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, زاخؤش دةزايةكي بةرفةريةو مةزنة, هةرضةناة شَيخ باسي ويشي كرد, ئةز داخوازي دكةين مةكتةبَي ل اخؤ بكرَيتةوة

 .زؤر سوثاس, ئةطةر بكرَي  ئةظ مةكتةبة لة زاخؤ بكرَيتةوة, هةرضةناة ضوار نوَينةرَي  هةن, كَيشةشي طةلَيك هةن
 :  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي

 .فةرموو كاك اةباوَلرةدان, زؤر سوثاس
 :بةَرَي  اباالردن امساايل سليم

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةو دةرارةي كة جةنابتان باستان كرد, ئاكرَي لة ئةسَلاا دةرار بوو بكرَيتة ثارَي طا, من كة نوَينةري دةزاي ئاكرَينة
ئةو , ئَينة مةكتةمبان هةية يةك نةفةريشني لةوَي, ثاشان نووسينطة لةوَي بكرَيتةوة,  دةبَي  ثَينج ئةناام لةوَي هةبَي
لةبةر ئةوة مةنتيقةي ئاكرَي مةنتيقةيةكي زؤر , بة رةئي من ئةوة دروس  نيية, شةرتةي كة ثَينج ئةناام بَي 

بةاَلم , نةك ال بربَي , تةتوير بكرَي  ئَينة داوا دةكةين ئةو مةكتةبة, ثَيويستة مةكتةبي لَي هةبَي  و هةية, طةورةية
 .تةتوير بكرَي 

 :بةَرَي  مشسة سعيا حمنود
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة ثذةميان دةدةيذن   , بةآلم ئةطةر نووسينطةيةك بكرَيتةوة, هةَلبذَيردراوين هةرضةنا هةردووكيشنان ماَلنان لةوَي نيية
ضونكة بةَراس   كؤية هةموو , تةفعيلي دةكةين, لةوَي ح وورمان هةبَي ئةطةر حةفتةي دوو رؤ يش, كة تةفعيلي بكةين

, ئَيستا حةزناكةين لة ثةرلةماني نوَيش كؤية مذةحرووم ببَيذ  بذةوةي نووسذينطةيةكي نذةبَي      , كاتَيكيش مةحرووم بووة
يةكي طةورةية و موااناتي كة ئةوَيش بةَراس  ناوضة,َ هةروةها داوا دةكةم لة ناوضةي شاربا َيَريش نووسينطةيةك هةبي

 .سوثاس, زؤري بةسةر هاتووة
 (:كةما  كةركووكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينذذة وةكذذو ثةرلذذةماني  , بذذةَرَي ان بةحةديقذذةت ئةمذذةوَي هذذةموو موالحةزةيذذةك بذذاس بكذذةين لةسذذةر ئذذةو نووسذذينطانة    
نوَينذةري ميللذةتني لذة كَيشذةكانيان     , لذة هذةموو كوردسذتان   ,َ وو شوَينَيك هذةبي كوردستان  زؤر طرنطة تةواجودمان لةهةم

ضَون بطاتة ليذانةكاني  ثةرلةمان لَيرة تذا بذةدواي   , ضؤن ضارةسةر بكرَي, ئاطاداربني خواستةكانيان ب انني ضي ثَي ئةوةي
ينطة لذة طشذ  شذار ودذةزا وناحييذةكان      لةبةر ئةوة ثَيويستنان بذة نووسذ  , بضني و جةوابةكةي بطةَرَيتةوة بؤ شوَيين خؤي

دة , ئةوانةش نةك تةنها مةكتةبة و زاهريي رؤ َي دةوام هذةبيَ , كة مةكاتبنان هةبَية بؤ ئةمة من بة باشي ئةزامن, هةية
كذذَي سةرثةريشذذ   , كارةكانيذذان ضذذي بذذَية , بؤيذذة ثَيويسذذتة مةكتةبذذةكان ضذذؤن بذذَي؟ دةواميذذان ضذذؤن بذذَية   , رؤ  نذذةبَية

لةشذوَينةك يذةك ئةنذاام ثةرلذةمان هذةبَي ئةطذةر       , يان ئذةكات؟َ  شذةرت نييذة هذةموويان ئةنذاامي ثةرلذةمان بذن       ستافةكان
لَيرة ديراسةتى بكذةين و  , سيكرتاريةتَيك بؤ خؤي دابنَية وخواس  خةَلكةكة جةمع بكا بيطةينَيتة ليذنةكاني ثةرلةمان

ثَيشذنيارئةكةم ئةوانذة   , بذةآلم ئذةتوانني كةميكذةين   , طةلةك زؤرة كَيشة, بؤ ئةوةي كَيشةكان كةمةوةكةن, بةدواياا بضنةوة
نةك زوو لة ناو ئةو حةفتذةي داهذاتوو ديراسذةتَيك حازربكذةين وبيبةينذة ليذنذةي       , بةس ديراسةتي بكرَي , بةردةوام بن

ة حذازرى بكذةين   ياسايي لَيرة هذةتاكو ضذؤنَي  مةكتةبذةكان ودةواميذان ومي انيذةيان وبؤكذام شذوَينيش زةروور و ثَيويسذت        
 .   يةاين بةو حاَلةتة من باشي ئةبينم وسوثاستان ئةكةم, ودةنطى لةسةر باةين
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةرخي مابوو لةبريم ضووبو فةرموو 

 :بةَرَي  كرخي جنم الاين نورالاين
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هذةولَير ديذارة ثَيشذرت نووسذينطةي لَيبذووةو دوايذَي داخذراوة        , كذرا سبةت هةولَيرةوة بةَراسذ  باسذي هذةموو شذوَينةك     يبةن
بةَراس  ئةو ئيشانةي كة لة نووسينطةكان  دةكذرَي لَيذرة ئذةو    , بةاتيباري ئةوةي ثةرلةمان هةر خؤي لَيرةية لة هةولَيرة

طةَ  خذةَلكي شذاري هذةولَير    بؤية بؤ ئيحتكاكيش لة, يةاين ئةو ليذنة كةسةك نية بةو ئيشانة هةَلبسَ , بينايةية نايكات
, بذذؤ ئذذةوةي دانيتشذذواني شذذارى هذذةولَير , زؤر ثَيويسذذتة نووسذذينطةيةكي زؤر فذذرةوان و طذذةورة بكرَيتذذةوة , دةور وبذذةري, و

هذذةولَيريش وةكذذو شذذوَينةكاني ,وابذذ امن ثَيويسذذتى بذذةوةي دةكذذا  دووبذذارة نووسذذينطةكة بكرَيتذذةوة و , خةَلكذذةكي  زؤر بذذووة
 .سوثاس, بكات ئيحتيكاكي خةَلكي خؤي

 :شَيخ ا  بةَرَي  شيخ ا  ابراهيم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 

ثَينوايذة ئذةركي هةموومشانذة لَيذرة     , من ئةو ليذنانة جارَي زؤر بة ثَيويس  نازامن تاكو يةكطرتنةوةي هذةردوو ئيذاارةكان  
 وورة ناضذذيتة دةرَي ئذذةو ليذنةيذذة  ضذذونكة لذذةو  , ثَيذذاابطرين ثَيشذذي هذذةموو شذذتَيك ئذذةو دوو ئياارةيذذة يذذةك بطريتذذةوة    

 .زؤر سوثاس, ئيشةكاني
 :ٍٍٍٍٍِِِِِبةَرَي  طالويذ شابا ججي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كةضذي زؤربذةى نذاوى دةزايذةكان     , لة هةموو دةزايذةكان دةكرَيتذةوة  , من وام اني لة بااية كة وةخ  مةكتةبةكان دةكرَي

ةدآلوة بذةناوي بذووكي كوردسذتانةوة بذة ناوبانطذة  وشذوَينةكي فرةوانذةو        كذةوا شذ  , ناوي شذةدآلوة نةهاتذةوةبري  , هاتةوةبري
ئةطذة لذة دةزايذةكاني تذر بكرَيتذةوة تكادةكذةم لذة شذةدآلوةش مةكتةبذةكي بذاش           , خؤشتان زانيارى باشتان هةية دةربارةي

 . سوثاس, بكرَيتةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم دةيذاي ناكذات يةكذةو    , ئاخر ناوتان تةسجيل نةكرد, ناحييةكان دةينمئةطةر تةنيا نابَية ئَيستا ناوي هةموو دةزا و
 . فةرموو, دةدةيةك
 :حمنا الي مصطفىبةَرَي  فخرية 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
, هةموويان دَين بؤ الي من ئةطةر ئيشذَيكيان هذةبيَ  , من خةَلكي شةدآلوةم وناحييةي خؤشناوةتي  هةمووي ااياي خؤمة

ضذونكة مةنتيقةيذةكي سذيياحية وخذةَلك بذؤ هذةر       , بةس زؤر زؤر شةدآلوةتان ئيهنا  كذردووة , َيم لة ناويانمنيش ئةطةَر
 . ئَيرت سوثاس, شةدآلوةش زؤر زؤر ئيهنا  كراوة لة هةموو ناحييةكةوة, اليةك بروات بؤ شةو دةطةَرَيتةوة بؤ شةدآلوة

 :بةَرَي  مريم حسن ابراهيم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئذةز باوةَرناكذةم ي نووسذذينطةيةك   , مذن خذةَلكي ثارَي طذذا موصذَلم   , ز موشذكيلةيا مذن باوةَركذةم لذذة هذةموويان طذةورةترة     ئذة 
 .زؤر سوثاس, جا موشكيلةكة دَي  بةروة ب , بكةنةوة بؤ يةك ئةناامَي ثةرلةمانَي

 :بةَرَي  خورشيا سليم شَيرة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينذة وةكذو ثَيويسذتة لذة نذاو بارةطذاي       , بذةآلم تةجروبةيذةكي تاَلنذان هةيذة    , يشذَيكي باشذة  مةسةلةي كردنذةوةي مذةكاتب ئ  
مةكتةبةكان بكةينةوة طةلةك  دةوام دةكةين؟ بةتايبةتي هةناَيك شذ  كذةبرادةران باسذيان كذرد     , ثةرلةمان دةوام ناكةين

باشذة ضذؤن   , راديش نني لة كوردستانيش ننيبةآلم خوا هةَلناطرَي هةناةكيان لة اَي, ضوار ثينج ئةناامي ثةرلةمان هةية
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ئذةو َرةئيذةي باةينذة ئَيذوةي     , كذَي موَراجةاذةتي دةكذا؟ بذةَرةئي مذن تةحايذاي بكذن       , لةوَي تةمسيلى كَي دةكذا , دةوام دةكا
م بذةآلم مذن دةنااذةمت وةيذة ولةدسةكانيشذ     , ئَيوة تةدايري ئةو شوَينانة بكن كة ثَيويستة مةكتذةبي لذَي بكرَيتذةوة   , بةَرَي 

 .زؤر سوثاس, كةس ناضينة ناوي, ئةوي ئَيوةش موافةدةى لةسةر دةكةن تؤزي لَي دةنيشى, مةسةوومل 
  :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 نودتةي ني ام  هةية؟, زؤر سوثاس بؤ رةئيةكان
 :معروف مصطفىبةَرَي  جع ر 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤيذة مذن   , بةس دياربوو هذةموو ئيشذةكان تَيكذةَلكران   , ةر ئيحتياجةكانبَريار درابوو دسة لةسةر  مارةكة بكرَي نةك لةس

 .شارةزوور بة تَيكَرا دةتوانن لة هةَلةجبة بن, ,ثَينجوين و, ئي افةيةك دةكةم ودةَلَيم شاربا َير و
 

  :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
وابذوو  , وةو نيوةيذة ئذةويرت دةسذرَتَيتةوة    لةبةر ئةوةي نيذ , نيوةكةيرت موداخةلة بوو, نيوةي دسةكان  نودتةي ني امي بوو

 .تةنيا لةسةر هني نةبوو, بياايةتةكةي بةآلم كة مونادةشةمان كرد ومتان رةئي لةسةر باةن
ئةوة ئيقرتاحي خؤمان سةحب دةكةين لؤوةي ثَينج ئةناام كذةم  , لةبة رؤشناي دسةكانتان بائةو جارة بةدسةي ئَيوة بية

مةنتيقذذةكي , ئةهةميذذةتي بذذية باشذذة, ادةشذذةكي كذذردةوة لةبذذةر رؤشذذنايى  مذذارة بذذيةتذذر نذذةبية كذذة كذذاك اومسذذان مون
نذةكو  , ثَينوانيية لة وانةي كة دسةيانكرد زؤربةيان ئاما ةياناا كة ئةهةمية بارَيتة  مارةي دانشتواني ناوضةكة, بةدوةتة

يذةاين مةسذةلةن لذة    , شَيوة دةربضذَي   بةآلم رةنطة بةو شيكلةش بكةين بةشةكي زؤري بةهةمان, بة ئةنااماني ثةرلةمان
لذة دهذؤك هذةر    ,  لة هةولَير رةنطذة بيسذ  ئةنذاام زيذاترى تَيذاابيَ     , سلَيناني هةية رةنطة بيس  ئةناام ثةرلةماني تَييابَي

بذةآلم كذة دةَلذَيني    , لةو ناوضانةي تريش كة دةيكةينةوة رةنطة يةك دوو ناوضةبية كة ثَينج ئةناامي تَياا نذةبية , وةها
من كؤيَيشم زؤر خؤشاةوَية , يةاين مةسةلةن كؤييَ , خؤناكرَي لة هةموو دةزا وناحييةك بكةينةوة, بةثَيي  مارة بية

لةشذارةكي وةكذو لةنذاةن لذة شذينالي لةنذاةن تادةضذية        , بةآلم سةااتة رَيطايةكة, شارَيكة دةبَي هةموو ئيشَيكي بؤ بكرَية
لَيرة ماَل  لة هةولَيرَي بية بة تايبةتي شَيرد  و خاتوونَيك كة دسةي كرد , جةنوبي لةناةن دوو سةاات ونيوي دةوَية

لةبذذةر ئذذةوةي ئذذةو شذذوَينانةي كذذة نذذ يكن لذذة   , بذذةياني ئذذةتوانن بضذذن و بَينذذةوة , بذذة سذذةااتةك دةطةنذذة كذذؤيي و دَينذذةوة 
ن بةنيسذبةت ئذةو شذوَينانةي    هذةروا مةسذةلة  , مةركةزةكان ثَيويس  بةنووسينطةناكات بةتايبةتي كذة مذاَلي لذةوَي نذةبية    

ئاخر دةبايذة وةكذو نذاو    , كةسيش باسي كةالري نةكرد؟ دانيشتواني كةالر يةكجار زؤرة وفرةوانة , دةور وثش  هةَلةجبةية
وةكذذو , وةكذذو رانيذذة, يذذةاين هةنذذاةك ناوضذذة هةيذذة  مذذارةي دانيشذذتواني زؤرن , ئذذةويش باشذذة بذذاس بكذذرَية, نذذاوي بَيذذنن
ئذةو موالحذةزةي كذاك شذيخ اللذة وتذي كذة        , ئةوانذة بةنذةزةري ئيعتيبذار وةربطذرَية    , وةكذو ئذاكريَ   ,وةكذو سذؤران  , هةَلةجبة

يذذةاين , ئذذةويش هةنذذاة بةَراسذذ  دسذذةكة لةبذذةر ئذذةوة ئذذةو نووسذذينطانةي كذذة هذذةن , هذذةردوو حوكنذذةت يذذةك بطريتذذةوة
, ئةوانذة وةكذو خذؤي مبَينذَية    , كرَيةبذةآلم بةشذةرتةك دراسذةب   , ثَينواية هذةولَيريش بكرَيتذةوة زةروورة  , دهؤك, سلَيناني

, ئذةو ناوانذة كذة باسذم كذردن     , ئذةوي تذريش ديراسذةت  بكذرَية ولةاليذةن ئذةو ئةناامانذة       , هةَلةجبةش هةية بةهني بكةن
لذة هةَلةجبذة   , بَيجطذة لذة سذلَيناني و دهذؤك و هذةولَير     , ثَينواية ئيقرتاحم واية كة كةسذافةتي ٍٍٍٍِِِِسذوكاني لذةو شذوَينانة هذةن     

 . لة ئاكرَي هةية, لة سؤران هةية, لة رانية هةية ,هةية
ئةنذاام لذة دهذؤك دابنيشذي بةسذةااتَيك بذةياني دةتذواني بضذي          , ئاخر تازاخؤ ومتذان سذَي ضذارةطة سذةااتة لذة دهؤكذةوة      

 حةرةسذي , كؤمثيوتذةري دةويَ ,َ كؤمةَلذةك كذادري دةوي  , يةاين كردنةوةي نووسذينطة هذةر وائاسذان نيذة    , وئَيوارَي بَيتةوة
, لةبةر ئةوة هةر دذةرارةك نيذة ئةطذةر بةدذةرارةك بذي حةزدةكذةي لذة هذةموو جَيطايذةك دةكةينذةوة          , ثارةي دةوي, دةوي

ئةطذةرنا تذةنيا ئةهةميذةت دان    , ثيااوستى سةرخستين ئذةو نووسذينطةية  , بةآلم ثَيااوس  ئياامةكردني ئةو نووسينطةية
هةر شوَينةك ئةهةميةتي , فعلةن ضةمضةمالََيش موهينة, ش موهينةلةبةر ئةوةي زاخؤ موهينة خؤ دةتوامن بَلَيم كةالري

بةآلم مةسافة بةيين مةركةزي رةئيسي وئةو شوَينانة ئةطةر دووربَي وكةسافة هةبَي باسي , هةر ناحييةك بي, خؤي هةية
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, ة ئةطةر زيذاتر نذةبَي     مارةي دانيشتواني كؤيَي لة دةزاكاني ديك, بةآلم وةكو خؤم طؤمت لة كؤيَي دةستم ثَيكرد, دةكةين
 فةرموو؟ , نودتة ني ام  هةية, كةمرت نية

 :بةَرَي  ئاخري شَيخ مجا  انور
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 مارةي زاخؤ طةلةك , يةاين ئةمة دواي زاخؤ بووة, من ضوار ساَ  ودسوور داميقامي زاخؤبوومية دواي زاخؤ هاتينة ئَيرة
لةبةر , بؤية كةسافةي سوكاني زؤرة وطريوطرف  ناوضةكةش يةك جار زؤرة, ر تَيةةثةَريزؤرة لة سَيسة هةزار نةفةر زيات

بؤيذة بذة   , ناوضذةكةي يذةك جذار زؤري تذةرحيل كراويشذي هةيذة      , ئةوةي زاخؤ كةوتيتة سةر سذنووري توركيذا وسذووريا و   
 . سوثاس, طرنطي ئةزانني زاخؤ ئيهتينامي ثَيباري 

 
 

  :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
, هذةموو شذوَينةكان ديراسذةت  دةكذةين    , وزوواي زاخؤ دوايَي ديراسةي لَيةةكةين ب انني ضةنا ئةناامي هةيذة وضذؤنة  مة

ئذةو سذَي شذوَينة وابذ امن وةكذو هةيذة       , تا ئةوة تةواو ديراسذةت  ئةكذةين  , بةآلم وةكو بَلَيني تاحكومةت يةكاي دةطريتةوة
 , هةولَيريش بكةينةوة, ة وسلَيناني, هةَلةجبةية و, دهؤكة و, تةدوية بكةين

بذةآلم ثذَيم باشذة ئةنذااماني ثةرلذةماني ئذةو       , نودتةي تر؟ ئةزاني ضيية ئيقرتاحةك هةية يان ليذنةيةك تذةكليف كذةين  
جذةناب   , هةَلةجبة ودةور وثش  هةَلةجبة ئةوان خؤيذان تةدذايم دةتذوانن بكذةن    , مةسةلةن كةدةَلَيني هةَلةجبة, ناوضانة

ئةهةمييةتةكذةي بذاس   , ئةو  مذارةي بذاس بكذة   , ئةو ئةناامانةي لة زاخؤ هاتوون, ةحةك تةداميي كةبَلَيي زاخؤ مودتةر
بةنيسذبةت  , ئذةويرت مبَينَيتذةوة تاحكومذةت تةوحيذا ئذةبيَ     , بياة سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤئةوةى ديراسةتي بكةين, بكة

نووسذذينطة بكةينذذةوة يذذان نذذا؟ تةبعذذةن   ئايذذا لذذة كذذةركووك  , ئذذةو ناوضذذانةي كذذة لذذة دةرةوةي هذذةرَينن وةكذذو كذذةركووك   
بذةآلم دوو سذَي شذ  لذة     , تذازة باسذي ئةهةمييذةمتان كذرد    , ئةهةمييةتي زؤرة كةركووك تازة ليذنةيةكي تايبةمتان بؤ دانذا 

ئَينة بةدانوون نوَينةري ئةو خةَلكانذةين كذة   , يةكةم دانوونةن ئَينة بؤمان نية نووسينطة بكةينةوة لةوَي, ثَيش ضاوبيَب
كذةي كذةركووك طذةَراوة بذؤ سذةر هذةرَينى  كوردسذتان        , سذةد ويذازدة كةسذة   , رَيني كوردسذتان دا دةنطيذان بذؤ داويذن    لة هة

بةآلم ئةوة مانع نية ئَينة شوَينةكنان هةبَي وةكو ثةرلةمانتاراني كذةركووك  , بةتةئكيا نووسينطةيةكي طةورةشي دةبية
رَيطذاي  , ئذةوة رَيطايةكذة  ,  ئةو ليذنةيةمان دروس  كرد, ة كةركووكبةرَيطايةكة ثةرلةمان دةوري هةبي ل, لة جَيطايةكةدة

 نودتةى ن ام  هةية؟ , تريش هةية دةتوانني 
 :بةَرَي  ئاخري شَيخ مجا  انور
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةمانةيبةسةدان هةزار خةَلكي كةركووك ئاوارة بووة لة مةنتيقةي هةولَير وسلَيناني و دةنطيان داية لةبؤ ئةو ثةر
  :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, نذاَلَيم كذةركووكى  , ئذةمن باسذي ئذةوة دةكذةم كذةركووك دةرةوةي هةرَينذة      , ببوورة جذارةكي تذر  , ئةوة نودتةي ن ام نةبوو
نووسذذينطةيةك لذذة هذذةولَير دةكةينذذةوة هذذةموو دانيشذذتواني هذذةولَير    , كذذةركووكي لَيذذرة نوَينذذةرةكيان هةيذذة لذذة هذذةولَير   

نووسذذينطةيةك لذذة سذذلَيناني دةكرَيتذذةوة هذذةموو دانشذذتواني سذذلَيناني دةطريتذذةوة ئذذةوةي  , وةي كةركووكيذذةدةطريتذذةوة ئذذة
خذةَلكي شذار دةرةوةي   , باسذي كذةركووك دةكذةين وةكذو شذار     , لةبةر ئةوة باسذي كذةركووكيان ناكذةين   , كةركووكيشة لةطةَلي

كةي طةَرايةوة هةَلبذاردني , ائَيستا  دةرةوةي هةرَينةدانوونةن بؤمان نية نووسينطةيةك لة شوَينةك بكةينةوة ت, هةرَينة
كذذةي كذذةركووك طةَرايذذةوة ئينشذذائةَلال زوو دةطةَرَيتذذةوة وهةَلبذذذاردني سذذةر تاسذذةرى دةكذذرَية وكذذةركووك  , تذذازة دةكرَيذذ 

, ن هةيذة خذةَلكي ئذةو ناوضذانةما   , ئَيسذتا خذةَلكي كذةركووكنان هةيذة    , وسنجار وخانةدينيش هةموويان نوَينذةريان دةبَيذ   
بةآلم ئيذاارةى كذةركووك لةسذةر    , هةموومان مومةسليانني لةمةسةلة سياسيةكة, بةآلم بةناوي مومةسلي ئةو ناوضانةنني

, بضني ضذاودَيري ئيذاارةي كذةركووك ضذؤن بكذةين؟ حذةدنان نيذة ضذاودَيري ئيذاارةي كذةركووك بكذةين ئَيسذتا            , ئَينة نية
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ضذؤن بكذةين؟ بذةآلم لةمةسذةلة سياسذيةكاناا ثةرلذةمان دةورى هةيذة         ضاودَيري ئياارةي موصل ضؤن بكذةين يذان سذنجار   
ثيش  طرييذان دةكذا   , ثش  طرييان دةكاتن بؤ جَي بةجَي كردني مادةي ثةجنا وهةش , بةدواي غةم و ناكؤكيةكان دةطةَرَي 

ةكان بطةَرَينذةوة  بؤ جذَي بذةجَي كردنذي ئذةو بةرنامةيذةي كذة دةمانذةوَي كوردةكذان و توركنانذ         , بؤئاسايي كردني وةزاةكة
, بذةبَي ئذةوةى بَلذَيني نووسذينطة دةكةينذةوة     , بؤ ئذةوة تةريقةيذةك باؤزينذةوة نوَينةرايذةتينان لذةوَي هذةبية      , كةركووك

بَريارةكة ئيلغا , ضونكة ثَيشرت بَريارَيك هةبووة و, بةآلم ئةويش ثَيويس  بة ديراسةية, بةنيسبةت هةولَيريشةوة زةروورة
ديذذارة , بذذؤ هذذةبووة دوايذذَي بذذؤ ئيلغذذا كراتذذةوة  , ةنذذة تذذؤزةك ديراسذذةت بكذذةين بذذ انني كامذذةيان باشذذة  ئذذةو دوو الي, كذذراوة

ئيلغا كرايتةوة ب انني لةو كةسانة بثرسني تةجروبةيان ضي بووة بؤ , هةبوونةكةي بةبَريارةك بووة وةجاهةتةكى تَيااية
هذةموومان لَيرةينذة ئةطذةر دةتذواني     , ينطةية هةَلبسذ  ئايا ثةرلةمان دةتوانية بة مةهامي ئةو نووسذ , ئيلغايان كرديتةوة

ئةطذذةر نذذاتواني ئذذةو وةخذذ  دَينذذة ئذذرية باسذذي دةكذذةين دةَلذذَيني نذذاتوانية بَريذذارى     , ثَيويسذذ  ناكذذا نووسذذينطة بكةينذذةوة 
خذياليف نيذة ئذةو مةوزوواذة وابذةجَي      , لةبةر ئذةوة ئةطذةر كةسذةك نودتذةي ني امذةكي نيذة      , كردنةوةي نووسينطة باةين

ئذةو مودتةرةحاتانذةى لةبذةر    , بَيَلني تةنيا ئةو نووسينطانةي كة هةن بذةدوةت بكذرَين وثَيااويسذتيةكانيان دابذني بكذرَية     
بذةجَيي  , بؤئةوةي دةرارةكامنان سذةركةوتووبي  , لةبةر رؤشنايي ئةوةى كة ئياارة يةك بطرية, رؤشنايي مونادةشةكان و
 ية؟ نودتةي ني ام  هة, دَيَلني بؤ وةختةكي تر

 :بةَرَي  ااد  حمنا امني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ن يكةي دوو مانط بةر لة ئَيستا من بة ئين اي ثَينج ئةناام ثةرلةمانةوة بذؤ نووسذينطةي ثةرلذةمان لذة     , جةنابي سةرؤك
هذةر  , رةكةالر داواكارييةكم ثَيشكةشي سذةرؤكايةتي ثةرلذةمان كذردو بةجذةنابي سكرتَيريشذم وت نذةك بامسذان نذةبوو لَيذ         

 . زؤر سوثاس, منيش نازامن ئةوة روو بةرووي جةنابتاني ئةكةم, طلةييش كرا كة باسي كةالر نةكراوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بذةآلم وتيذان كذةالر بذة نذاوى طذةرميان ناومذان        , جا من خؤم باسم كرد وخؤم طلةييم كردو ومت كةس ناوى كةالري نةهَينا
بةآلم , ضونكة  دةم اني ئةو موزةكةرة دراوة وباس كراوة, دانيشتوانةكى يةك جار زؤري هةية من خؤم ومت كةالر, هَيناوة

, ثَيشنيار تةدايم كذةن , كةالريش وةكو ناوضةكاني تر ومت ئةوانةى كة ئةنااميان هةية لةوَيناةر ئيقرتاحات تةدايم كةن
دووري لذذة , بذذة  مذذارةي دانيشذذتوانى بكذذةن  يةكذذةم ئامذذا ة  , وةجاهذذةتي كردنذذةوةي نووسذذينطة لذذةو شذذوَينةي بذذاس بكذذةن   

مودتذةنيع  , ئةمذةش لَيذرة ديراسذةتي دةكذةين    , ئةنااماني ثةرلذةمان لذةو ناوضذةية ضذةنان    , ني يكرتين نووسينطة ضةناة
ئةطذةر كةسذةك هذيين نيذة بذةو      , دَيني لَيرة دةخيةينذة بذةردةم ثةرلةمانذةوة بذؤ ئذةوةى بَريذار لةسذةر بذاةين        , بووين ثَيي

هذةر  , كةواتة دةرطذا كراوةيذة مودتذةرةحات تةدذايم بكذرَي لةسذةر ئذةو مةسذةلةي نووسذينطةكان و         , ي دَيَلنيشَيوةى بةجَي
 .فةرموو .مودتةرةحَيك ثةسةناكرا لَيرةوة دةيهينينة ئَيرة وبَريار لةسةري دةدةين 

 :بةَرَي  رم ية ادا رشيا 
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعذةت تةئسذري لذَي كذردي كذة ثذَيش نووكذة        , دةبَيذ  ئامَياييذة هةرظةكذةي   , بَي ئةطةر تو لةي جيهةتَيك نووسينطة هذة 
ضذذونكة جيهذذةتَيك  , بذذةس ثذذَيش نووكةيذذةكي هذذةبية  , تةزحييذذةكي طةلذذةك زؤري داوة , بذذا َيرةكي موزةحييذذة , هذذةبية

ضذونكة  , بذة تذةنيا   نذةك ئامَيذاي  , ن وسذي وي طةلذةك زؤرة  , لةوانةية ثَيش بكةوية و موشكيلةيةكةيان بَينة حة  ببية
 .زؤر سوثاس, زؤر مةناتقي تر هةنة تابعي ئامَيايية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
نوَينةريشذي لَيذرة هةيذة جَيطذاي بطذرية وئذةوانيش       , ئامَيايش وةكو شوَينةكاني تر بة تةئكيا خؤشةويسذ  خذؤي هةيذة   

ئةمذة ئةطذةر   , ةهذةمان شذَيوة ديراسذةتي دةكذةين    وةكذو ثذَيم وتذن بةنيسذبةت كذةالرةوة ب     , باتةداميي ثَيشنةرةكةيان بكةن
, بذةَلكو دةبذَي بةرنامذةجَيكنان بذيبَ    , نووسينطةيةك لةشوَينةك نةكرايةوة لةبذةر ئذةوة نيذة ئةهةميذةتي نيذة ئذةو شذوَينة       

دةبذي ضذةنا دةور وثشذتى    , نووسينطةيةك لة ئاكرَى دةكرَيتةوة مةسةوولييةتي تةنها ئةوة نيية لةجَيطاي خذؤي دابنَيشذي  
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, ب انذى كَيشذةيان ضذية مةشذاكيليان ضذية     , كرَي هةية لةناحييةكانةوة حذةتا لةطونذا وئةوانذة دةبذي سذةردانيان بكذاتن و      ئا
, خةدةمات دةكا يان ناكذا؟ بؤيذة ئةطذةر بَيتذو لةهذةموو شذوَينةك بكةينذةوة نذاتوانني        , حوكنةت بة واجييب خؤي هةستاية

جطة لةوةش مةسةلةن ئةناامةكي ثةرلةمان موحامييذة نووسذينطةي   دوايَي , دوايَي ئينكانيةتي ئةوةش نية بة حةديقةت
خذؤ دةتذواني خةلََكةكذة موراجةاذةتي بكذاتن و ثَيذي       , لةهذةمان كذات ئذةوة نووسذينطةى ثةرلةمانذة لةوينذاةر      , خؤي هةية

ني خذةَلكي  يةاين ئَيستا لة جَيطايةكي وةكو لةنذاةن زؤر جذار كذةهاووآلتيا   , شودةي هةية, هةركةسةك موهةنايسة, بَلَية
كوردستان لةوَيناةر لةمةنتيقةيةكة خانيان لةوَي بةكرَي دةطرت كَيشةيان هةبوو ثَيويس  بة ثشتطريي ئةناام ثةرلذةمان  

اينواني وةردةطرت لةسةر ئةناامي ثةرلةمان , شودةكي هةيةو دوو  ووري هةية, دةضوو خانووةكي طضكةي هةية, هةبوو
ئذةوة  , نووسراوةكي ثَيي دةدا و دةيوت من ثشتطريي ئةوة دةكةم, مودتةنيع با ثَيي, دةضوو كَيشةكةي خؤي بؤ باس دةكرد

بذةآلم  , كذابرا نذة نووسذينطةي هةيذة نذة هذيض      , نامةكذةي دةبذرد دةخيسذتة نذاو دووسذَيةكةي خذؤي      , دةزيةكي سياسي هةيذة 
كةكذذة ئةطذذةر ثَيويسذذ  بذذوو مذذاَلي لةكوَييذذة؟ خةَل, مةالوومذذة لةهذذةر مةنتيقةيذذةك دةَلذذَين كذذَي نوَينذذةري ئذذةو مةنتيقةيذذة 

, مذاَلي ناسذراوة  ,  خذؤ ئةنذاام ثةرلةمانةكذة لذة ناوضذةكة ناسذراوة      , لَيرة ئةطةر نووسينطةك نذةبية , موراجةاةتي دةكاتن
 .فةرموو, بةهةر حاَ  ئةوةي بؤمان بكرَية دةيكةين انشاءا , خةَلكةكة دةتواني موراجةاةتي بكاتن, جَيطاي ناسراوة

 :باالردن دينؤبةَرَي  شريين ا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

الزم تذةفرغ  , بذةس حمذامي بذني بةرثرسذَي هذةر رَيكخراوَيذك هذةبَية هذةر جيهذةتَيك هذةبَية          , ببورة سةرؤكي ئةجنومذةن 
ئذةز خذؤ تذةفرغ    , وا دزامن,  ببية جيطةيَي نووسذينطة وي , يةاين نابَي  حماميَي مةكتيَب هةبية,   بؤ ثةرلةمان, بكةتن

 .تنبكا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, كاك فرسةت موختةصة وةاَلم  دةداتةوة
 :بةَرَي  فرسةت ادا ابا ا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مذن طذؤت هذةر ئةنذاامَيكي ثةرلذةمان وةك هذةر       , بذةس حماميذةكان مةكتذةبي هذةبَي     , مةبةس  من ئةوة نةبوو بةَراس 
ضونكة لة دةوَلةتذةكاني تذر   , تن كة ئينكاناتي مالي هةبَي  يان ح بةكةي ثشتطريي بكاتنحمامييةك بتوانَي  مةكتةب بكا

لةبذةر  , بةس لَيرة ضونكة ئةنااماني ثةرلةمان ئينكانيةتي مادييان نيية, هةر ئةناامَيكي ثةرلةمان مةكتةبي خؤي هةية
ة دةوَلةتذةكاني تذر ئةنذااماني ثةرلذةمان     يذان لذ  , نووسذينطة دةكذات  , ئةوة ثةرلةمان بة خؤي تةبةني ئةو مةوزواة دةكذات 

 .زؤر سوثاس, مةكاتيب خؤيان هةية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةكو اةرزم كردن زؤر جار ماَلي خؤي مةكتةبي خؤيةتي
 (:كنا  كةركوكي.د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيويسذتة ئذةو   , زؤر طرنطة ئةو مةكتةبانة وا بة ئاساني وةري نذةطرين بةَرَي ان ببوورن زؤر هيالكيشن بة حةديقةت زؤر 
بذَي   ئيستافةكةشذى مذةالووم  , مي انييةي خؤي هذةبيَ , ئيستيقاللييةتي خؤي هةبَي, مةكتةبانة شةخصيةتي خؤي هةبَي

راسذةتةكي جذوان   ثَيشذنار ئةكذةم دي  , كذرا  بؤ ئةمة وةكو ئيتي ا , كَين ضؤن كار ئةكةن؟ بطةنة زؤرترين جةماوةري ئَينة
ثاشذان ليذنذةي   , هةيةذةي سذةرؤكايةتي و  , ليذنذةي سذةرؤكايةتي   هةر خوشك و برايةك ثَيشنيارَيكي هةبَي بيااتذة , بكرَي

 .زؤر سوثاس, ياسايي ديراسةيةكي بكةن و لَيرة مونادةشةي بكةن
 :سلينان خليل خضربةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن



 464 

جا ئَينذة ضذووينة بةغذاا    , ئةظة ضةنا هةيظة ئةم سةرةيان هَينا, نابي سةرؤكي ثةرلةمانمادام لةم سَي خاَلة بوونةوة جة
 .هةويةمان حازريش كة لةناو خؤمان تةوديع كةين,  ي ئَينة تةنطة تاو دةبني

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئين اكذان جذوان ببذية رَيذك      ,بةآلم دواكةوتنةكة لةبةر ئةوةبوو دةمانويس  بةتةريقةكي فةني ببية, هةويةكان تةواوة 

ومت بذا تذةئخري نذةبية وحذازر دةبذَي لذةو دوو رؤ ة       , باشة ئيسذتاكة , نةمان تواني  بةنيوة ضلي ثَيتان باةين, وثَيك ببية
زؤر , زؤر بذةخَيربَين و , ئينشائةَلآل تا كؤبوونذةوةكي داهذاتوو  , بةناوي خوا كؤتايي بة كؤبوونةوةكةمان دةينني, ئينشائةَلآل

 .سسوثا

 اانان رشاد م  (               كنا  كركوكي.د)حمنا دادر اباا  ا ابااللة                     فرس  اد          
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي   

 اَيرا  –اَيرا                          كوردستاني  -كوردستاني                     اَيرا         –كوردستاني            

   
 
 

 
 
 
 
 

 (0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 07/9/0225سَي شةممة رَيكةوتي 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن 
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 (2)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر

 27/9/2115رَيكةوتي  سَي شةممة

ئةجنومذذةني نيشذذتنانيي كوردسذذتاني   27/9/2115ي ثذذَيش نيذذوةَرؤي رؤ ي سذذَي شذذةممة رَيكذذةوتي  (01,31)كاتذذذمَير 
كةما  . د)بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا , اَيرا  بة سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

ي خذولي دووةمذي   (2)دانيشذتين  مذارة  , بذةَرَي  فرسذ  ادذا ابذاا  سذكرتَيري ئةجنومذةن       ,جَيطري سذةرؤك و ( كةركووكي
 .ي خؤي بةس (2115)ساَلي , هةَلبذاردن
 :بةرنامةي كار

ي ئةجنومذةني  0992ي هذةمواركراوي سذاَلي   (0)ي نذاوخؤي  مذارة  ثذةيَرةو لذة  ( 21)ي مذاددة (0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة
ي خذولي  (2)ةن بَرياري دا بةرنامةي كذاري دانيشذتين  مذارة   مستةي سةرؤكايةتيي ئةجنودة, نيشتنانيي كوردستاني اريا 

  :دا بةم شَيوةية بَي 27/9/2115شةممة رَيكةوتي سآ  نيوةَرؤي رؤ يَيشذذذي ث(01ر31)كات لة دووةمي هةَلبذاردن
ثةرلذةماني كوردسذتان   منايشكردني رشتةي كؤتايي رةشنووسي دةستووري اريا  و راطةياناني َراوهةَلوَيسذ   -0

 .دا لةسةر ئةو دةستورة دةكرآ(2115)ي تشريين يةكةمي (05)لةو ري راناؤمةي كة لة
ط توطؤكردن لةسةر بابةتي بنيادناني وَيسذتطةي كارةبذاي تةدتذة  و، طةيشذة بذة بَريذارَيكي لذةبارو طوجنذاو         -2

 .دةربارةي طرَيبةس  بةجَيهَيناني ئةو ثرؤ ةية

 :ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن
بةرنامذةي كذار   , بةناوي طذةلي كوردسذتاني اَيذرا  كؤبوونةوةكذةمان دةسذ  ثذَي دةكذةين       , بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 بري  ية لة
ي ئةجنومذةني  0992ي هذةمواركراوي سذاَلي   (0)ي نذاوخؤي  مذارة  ثذةيَرةو لذة  ( 21)ي مذاددة (0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة

ي خذولي  (2)ةن بَرياري دا بةرنامةي كذاري دانيشذتين  مذارة   مةرؤكايةتيي ئةجنودةستةي س, نيشتنانيي كوردستاني اريا 
  :دا بةم شَيوةية بَي 27/9/2115شةممة رَيكةوتي سآ  نيوةَرؤي رؤ يَيشذذذي ث(01ر31)كات لة دووةمي هةَلبذاردن

اني كوردسذتان  منايشكردني رشتةي كؤتايي رةشنووسي دةستووري اريا  و راطةياناني َراوهةَلوَيسذ  ثةرلذةم  -0
 .دا لةسةر ئةو دةستورة دةكرآ(2115)ي تشريين يةكةمي (05)لةو ري راناؤمةي كة لة

ط توطؤكردن لةسةر بابةتي بنيادناني وَيسذتطةي كارةبذاي تةدتذة  و، طةيشذة بذة بَريذارَيكي لذةبارو طوجنذاو         -2
 .دةربارةي طرَيبةس  بةجَيهَيناني ئةو ثرؤ ةية

ئةوانةي كذة زمذاني كذوردي    , ياسايي دةكةم بؤ خوَينانةوةي رةشنووسي دةستوورةكة بة كورديداوا لة ئةنااماني ليذنةي 
رؤ  ( 21)ئةنذااماني بذةَرَي  ديذارة كذةمرت لذة      , سَييانيان بَينة سةر مةنةصة بذؤ خوَينانذةوةي دةسذتوورةكة   , باش دةزانن
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ضذذةنا جذذار لَيذذرة تةفصذذيالتي ئذذةم  ثَيشذذرتيش , رؤ ي دةنذذط دان بذذؤ دةسذذتووري اَيرادذذي هةميشذذةيي  05/01مذذاوة بذذؤ 
ضذةنا خاَلَيذك لةبذةر    , لةم ماوةيةشاا خؤتذان موتابةاذةتان كذردووة ضذةنا طذؤَرانَيكي بةسذةردا هذات       , دةستوورة باس كرا

لذذةنَيوان ئةنذذااماني ليذنذذةي نووسذذينةوةي دةسذذتووردا , رؤشذذنايي ئذذةو ط توطؤيانذذةي كذذة لذذة نَيذذوان ثَيكهاتذذةكاني اَيرادذذاا
, وةكذو صذيغةيةكي نيهذائي   ( un)بةو شَيوةيةي كة لة راطةيانان باس كذرا ئذةم رةشنووسذة دراوةتذة     , ةغاائةجنام درا لة ب

لةبةغاا ئةنااماني ياسايي ليذنةكة و هةناَيك لةطةَ  شارةزاياني زمذاني  , بةآلم ئةو صيغة نيهائية بة زماني اةرةبي بوو
ضذونكة  , يذاخود ياسذايية  , َيني ئذةو تةرجومةيذة كؤتاييذة   نذاتوانني بَلذ  , كوردي تةرجومةيةكيان كردبذوو بذؤ زمذاني كذوردي    

بؤيذة ئَينذة حازرمذان نذةكرد و دابةشذي بكذةين       , هَيشتا لةاليةن هةموو ئةنااماني ليذنةكةوة لذة بةغذاا ثةسذنا نذةكراوة    
م وةكذو  بذةآل , ضونكة ئَينة ئةو اليةنانة نني كة بتذوانني بَلذَيني ئذةوة صذيغةي نيهذائي دةسذتوورةكةية      , لةسةر ئةناامةكان

ئةمذة  , هذةدةف لذة خوَينانةوةكذةي ئةوةيذة    , شتَيكي اام تةرجومة كذراوة بذؤ ئذةوةي خبوَينارَيتذةوة لةبذةردةم بذةَرَي تان      
ثذاش خوَينانذةوةي تةبعذةن ئَينذة     , لةم ثةرلةمانذةدا , خوَينانةوةيةكي كؤتايية لةم كؤبوونةوةيةدا, خوَينانةوةيةكي ترة

بذة  , ان كردووة بؤ ئذةوةي هذةموو خةَلكةكذة ب انَيذ  ثاشذرت لذةم يذةك دوو رؤ ةدا       بامس, مونادةشةمان زؤر لةسةر كردووة
ئَينذةش و ئَيذوةش   , لةتةلةف يؤنذةكان , لذة ميذاياكان  , ثوختةي ثةسنا كراوي تةرجومةكة بآلو دةكرَيتةوة لة رؤ نامةكان
, بةشذااريكردن لذة سذينينار   بذة  , بةنووسذيين سذةروتار  , مةسةولني و واجبنانذة هةَلبسذتني بذة بةسذتين كذؤَرو كؤبوونذةوة      

و ثاش خوَينانةوةي ئةم دةستوورة كة ثةسنا , بةشااري بكةن لة دةنطاان 05/01هانااني خةَلك بؤ ئةوةي بضن رؤ ي 
ثةسذنا كذراوة لةاليذةن    , ياني ثةسنا كراوة لةاليةن ئةجنومذةني نيشذتناني اَيرادذةوة   , دةكرَي  و ثةسنا كراوة ثَيشرتيش

َينةش رةئينان بةطش  ثَينان باش بوو كة وةكو دةستوورَيكي هةميشةيي بؤ اَيذرا  لذةم ويسذ     ئ, اليةنة سياسيةكانةوة
, ثَيويستة خةَلك هانباةين بضن دةنط باةن بذؤ ئذةو دةسذتوورة لذة بةر ةوةنذاي طذةلي اَيرادذة       , طةلي كوردستاني تَيااية

نذذاتوانني بَلذذَيني هذذةموو , بَلذذَيني بذذة موتلذذةدينذذاتوانني , لةبةر ةوةنذذاي دميوكراتيةتذذة, لةبةر ةوةنذذاي طذذةلي كوردسذذتانة
ئينجذا ثذاش خوَينانذةوةي    , بذةآلم ئذةوةي لذةم دؤناغذةدا دةكرَيذ  ثَينذان كذارَيكي طةورةيذة و باشذة         , ويستةكامناني تَيااية

, بكةنداوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم دةس  بة خوَينانةوةي , ديسان ئةو دسانة دووبارة دةكةينةوة و دَيينة سةر خاَلي تر
 .زؤر سوثاس

 :مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابو بكر 
 :ئَيستا ديباجةي ثرؤ ةي دةستووري اَيرادي فياراَ  دةخوَيننةوة
 ديباجة

 بةناوى خوداى بةخشناة و دلؤظان
 [ ولقد كرمنا بك ادي]  

ثَيشذَرةواني شارسذتانيةت و    ئَينة َرؤَلذةكاني مي ؤثؤتاميذاين، كذة نشذينطةى ثَيغةمبذةران و ئارامطذاي ثَيشذةوايانى ثذاكي ةو        
داهَينذذةرانى نووسذذني و النكذذةي  مارةدانذذان بذذووة و، لةسذذةر خاكنذذان مرؤظذذذ يةكذذةم ياسذذاى دانذذاوة ولذذة نيشذذتناني ئَينذذةدا   
كؤنرتين سةردةمى دادثةروةريى  بؤ سياسذةتى واَلتذان تؤمذار كذراوةو يذاوةران و ئذةولياكان لةسذةر خاكةكةمانذاا نوَيذذيان          

لذة سذؤنطةى ثَي انينذان    .   و زانايانيش تيؤريان داَرشذتووة و ئذةديب و شذااريامنان داهَينانيذان كذردووة     دابةستووة و ثيتؤ
بذذةمافى خذذودا بةسذذةرمانةوةو بذذةثريةوة ضذذووني بذذؤ بانطذذةوازي نيشذذتنان و هاوآلتيامنذذان و وةآلمطؤيينذذان بذذؤ بانطهَيشذذتى  

مةزنةكان و رابةران و ضاكسازامنان و هَي ة نيشتنان ( مرجع)سةركردة ئاينى و واَلتثاَرَي ةكامنان و سووربوونى سةرضاوة 
ثذذةروةرو سياسذذةمتةدارةكامنان و، لةنَيوةنذذاى ثشذذتيوانييةكى جيهذذانيى دؤسذذ  و خوشةويسذذتامنان ، بذذؤ يةكذذةمني جذذار       

ةكانى ى ز دا بذةرةو سذناود  2115كانوونى دووةمي ساَلى /31لةمَيذوماناا مليؤنةها كةس بة ثياوو  ن و الوو ثريةوة لة 
دةنطذاان ضذذووين و هذةر لذذةو ساتةشذاا ئذذَيش و ئذازارى داثلؤسذذينى تاي ةطذةرى تذذادني سذتةمكارمان لذذةياد بذوو، هذذةروةها        
ثة ارةى شةهياانى اَيرا  لة شيعةو سوننة ، اارةب و كورد و توركنان و براكذانى ديكذةيان لةهذةموو ثَيكهاتةكانذاا كذرد      

ردارانذةى شذارة ثريؤزةكذاني باشذوور لذة راثذةَرينى شذةاباني و زؤنطاوةكذان و         بة رَينيشاناةر ، و تذاوانى خذاثور كردنذي زؤ   
دوجيل و ئةوانى دى بوونة سروشاةر و ئازارةكانى داثلؤسينى نةتةويى لة كوشتارطةكانى هةَلةجبة و بذارزان و ئذةن ا  و   



 468 

نينذان ، هذةروةكو لذة ناوضذةكانى     كوردة فةيليةكان بةدةنطى هَيناين و مةينةتيةكانى توركنانةكان لة بةشري بوونذة رَينويَ 
ديكةى اَيراديشاا، خةَلكي ناوضةى خؤرئاوا طذريؤدةى لذةنَيوبردني سذةركردةو سذينبوالن و شذَيخةكانيان وئذاوارة كردنذي        
خاوةن بةهرةكانيان و وشك كردني سةرضاوة طةىل ه رو فةرهةنطيان بوون، بؤية هةموومان ثَيكةوة دةس  لة ناو دةسذ   

شاين بؤ ئةوةى اَيرادذي نوَينذان دروسذ  بكذةين، اَيرادذى دواَرؤ  بذَى الف و طذةزافى تاي ةطذةرى و بذَى          وشان بةشان تَيكؤ
خواستى رةطةزثةرستى و طرَى و طوَلى ناوضةطةرَي  و بآ جياكاري و وةالنان، كوفرانان و تريؤري م َرَيطةى ثَى نةطرتني 

طةريى و َرةطةزثةرسذتيش نذةى وةسذتاناين لذةوةى ثَيكذةوة بذةرةو       بةرةو بنيادناني دةوَلةتى ياسا بَرؤينة ثَيشةوة و تاي ة
ثتذذةوكردني يذذةكَيتى نيشذذتناني بذذَرؤين و شذذَيوازةكانى دةستاودةسذذتكردنى ئاشذذتيانةى دةسذذةاَلت بطرينذذة بذذةر و شذذَيوةى     

را  كذة تذازة   ئَينذةى طذةىل اَيذ   . دابةشكردنى دادثةروةرانةى سامان ثَيَرةو بكةين و هةىل يةكسان بؤ هةمووان بَرةخسَينني
لةميانذذةى سيسذذتةمَيكى كؤمذذارى فيذذاراَلى دميوكراسذذى   , لذذة كذذةوتن هةَلسذذاوةتةوة و بذذة بذذَرواوة لذذة ئايينذذاةى دةَروانَيذذ    

فرةاليةنى دا لة ئايناةى دةَروانَي ، بة ثياوو  ن و ثريو الوانييذةوة ثَييذان داطرتذووة لةسذةر َرَي طرتنذى رَيسذاكانى ياسذا و        
درَيذذذى بايةخذذاان بذذة ئذذافرةت و مافذذةكانى و ثذذريو خةمذذةكانى و منذذااَ  و ثَيااويسذذتييةكانى،  تذذوَردانى سياسذذةتى دةسذذ  

 .هةروةها باَلوكردنةوةى فةرهةنطى هةمةجؤر و بنةبَركردني تريؤر
ئَينذذةى طذذةىل اَيذذرا  كذذة ثذذةميانى بذذة خذذؤداوة بةهذذةموو ثَيكهاتذذة و َرةنطةكانيذذةوة بذذة ئذذازادى و ئارةزومةناانذذة بَريذذارى    

ةتى خذؤى بذاات و ثةنذاى سذبةينآى لذة دوَينذآى وةرطرَيذ  و لذة كؤبةنذاي بذةهاو و منونةييذة باآلكذانى ثةيامذة              فيارالي
مرؤظذذ ئذةم دةسذتورة هةميشذةيية دابنَيذ  كذة       ( شارسذتانى )ئامسانييذةكان و هذةروةها لذة داهَينانذةكانى زانسذ  و  يذاريي       

 .روةرى اَيرا  دةثارَي َي ثابةنابوون بةم دةستورة يةكَي  سةربةستانةي طة  و خاك وسة
 بةشى يةكةم

 سةرةتا بنضينةيى يةكان
 (0)ماددةى 

( ثةرلةمانى)كؤمارى اَيرا  دةوَلةتَيكى سةر بة خؤو شكؤدارة، سيستنى حوكنَرانى تياياا كؤمارى نوَينةرايةتي 
 .دميوكراسى فياراَلية

 (2)ماددةى 
 :بنةرةتيية بؤ ياسادانانيةكةم ذ ئيسالم ئاينى فةرميى دةوَلةتة، و سةرضاوةيةكى 

 .نابَي  ياسايةك دةرضَي  لةطةَ  حوكنة نةطؤرةكاني ئيسالم دا ناكؤك بَي  -أ
 .نابَي  ياسايةك دةرضَي  لةطةَ  سةرةتاكانى دميوكراسى دا ناكؤك بَي -ب

 .كؤك بَي نابَي  ياسايةك دةرضَي  لةطةَ  ئةو ماف و ئازادية بنةرةتيانة دا كة لةم دةستورة دا هاتوون نا -ج
هةروةها سةرجةم مافة , دووةم ذ ئةم دةستورة ثاراستنى ناسنامة ئيسالميةكةى زؤرينةى طةىل اَيرا  مسؤطةر دةكات

ئايينيةكان بؤ طش  تاكةكان وةكو مةسيحي و ئَي ياي و سابيةة مةناائييةكان لة ئازادى باوةَرو ثيادةكردني كارةكانى 
 .ئاينى مسؤطةر دةكات

 (3)ماددةى 
بةشَيكة لة جيهانى ئيسالمى و ئةناامَيكي دامةزرَينةرو كاراي , ا  واَلتَيكى فرة نةتةوة و فرة ئايني و ئاين اية واَير

 .ة كةيةتي(ميسا )كؤمكاري اةرةبي يةو ثابةناي بةَلَيننامة 
 (4)ماددةي 

ةكانيش بةفَيركردنى يةكةم ذ هةردووك زمانى اارةبى وزمانى كوردى زمانى فةرمني لة اَيرا  دا، مافى اَيرادي
رؤَلةكانيان بة زمانى دايك وةك توركنانى و سريانى و ئةرمةني لة دامةزراوة حكومةتييةكانى فَيركردناا مسؤطةر 

 .دةكات بةثَيى َرَيوشوَينةكانى ثةروةردةيى ، يان بةهةر زمانَيكى ديكة لة دامةزراوة تايبةتةكانى فَيركردناا
ى فةرمي و ضؤنيةتى ثيادةكردنى حوكنةكانى ئةم بةناة بة ياسا ديارى دةكرَي  و دووةم ذ ضوارضَيوةى زاراوةى زمان

 :ئةمانة دةطرَيتةوة
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 .دةرضوانانى َرؤ نامةى فةرمى بةو دوو زمانة -أ
ئةجنومةنى وةزيران، دادطاكان و كؤنطرة , ثةيظني و طوتارو دةربرين لة بوارة فةرميةكاناا وةك ئةجنومةنى نوَينةران-ب

 .بة هةر يةك لةم دوو زمانة بَي فةرميةكان 

دان ثَياانان بة ديكؤمَينتى فةرمى و نووسراوةكان بة هةر دوو زمان و دةرضوانانى ديكؤمَينتة فةرميةكان بة  -ج
 .هةردووكيان

 .كردنةوةى خوَينانطاكان بة هةر دوو زمان بةثَيي رَيوشوَينة ثةروةردةيىيةكان-د
 .انى ثَيويستى دةكات وةك دراوى كاغةز، ثةساثؤرت و ثو هةر بوارَيكى ديكة كة سةرةتاي يةكس-ه

 .سَىيةم ذ دامةزراو و دةزطاكانى فياراىل لة هةرَينى كوردستان هةردوو زمانةكة بةكار دَينن 
ضوارةم ذ زمانى توركنانى و زمانى سريانى دوو زمانى فةرمي ديكةن لةو يةكة كارطَيَر ييانةي كة ضَريي 

 .دَينندانيشتوانةكانيان ثَيك 
ثَينجةم ذ بؤ هةر هةرَينَيك يان ثارَي طايةك هةية هةر زمانَيكى ناوضةيى ديكةش بة زمانى فةرمى بناسَي  ئةطةر بَيتو 

 .زؤرينةى خةَلكةكةى بةراثرسيةكى طشتى بريارى لةسةر باات
 (5)ماددةي 

ةى دامةزراوة دةستورييةكانةوة و سةروةرى بؤ ياساية و طةليش سةرضاوةى دةسةاَلتةكان و رةواييةكةيةتى كة لةَرَيط
 .بةدةنطاانى نهَينى طش  راستةوخؤدا ئةجنام دةدرَي 

 (6)ماددةي 
 .دةستاو دةستكردني دةسةاَلت ئاشتيانة تةواو دةبَي  بةو َرَيطا دميوكراسيانةى لةم دةستورة دا دةدنوس كراون 

 (7)ماددةي 
ؤري م يان كوفرانان يان ثاكتاوى ةطةر رةطةز ثةرةستى يان ترييةكةم ذ هةر دةوارة يان َرَيبازَيك دةدةغة دةكرَي  ئ

تاي ةطةرى ثَيَرةوبكات يان هانيان باات يان َرَيخؤشكةرييان بؤ بكات يان بةرزيان بنرخَينآ يان ثَروثاطةناةيان بؤ بكات 
ناوَيك دا بَي  و نابَي  ئةمة لة اَيرا  و منونةكاني لة  َير هةر ( بةاسى سةدامى)يان ثاساويان بؤ بَينَيتةوة بةتايبةتى 

 .لة نَيو فرةاليةنى سياسى بَي  لة اَيراداا ، ئةمةش بة ياسا َرَيك دةخرَي 
دووةم ذ دةوَلةت ثابةنا دةبَي  بة شةَرى تريؤر بةطش  شَيوةكانيةوة و كاريش بؤ ئةوة دةكات خاكى خؤى بثارَي َي  

 .االكيةكانىلةوةى كة ببَيتة بارةطاى يان رَيرةو يان طؤرةثانى ض
 (8)ماددةي 

اَيرا  سةرةتاكانى خؤش دراوسَييى رةضاو دةكات ، وثابةناة بة دةس  تَيوةر نةدانى كارو بارى ناوخؤيى واَلتانى ديكةوة 
وهةوَلى ضارةسةركردنى كَيشةكان بةشَيوازَيكى ئاشتيانة دةدات وثةيوةنايةكانيشى لةسةر بنةماى بةر ةوةنايية 

 .كردنى هاوشَيوة سازدةدات ورَي يش لة ثابةنايية نَيو دةوَلةيتيةكانى دةطرَىهاوبةشةكان و مامةَلة 
 (9)ماددةي 
 يةكةم ذ

هَي ى ضةكاارى اَيرادى ودةزطاكانى ئاسايش لة ثَيكهاتةكانى طةىل اَيرا  ثَيك دَي ، بةَرةضاوكردنى هاوسةنطى و  -أ
ةتى دةسةاَلتي مةدةنى دا دةبَي  و بةرطرى لة اَيرا  دةكات هاوشَيوةييان بةبَى جيا كارى يان وةالنان و لة َير سةركرداي

و نابَيتة ئامرازَيكى سةركوتكةرى طةىل اَيرا  و دةس  لة كاروبارى سياسيش وةرنادات و هيض رؤَلَيكى نابَي  لة 
 .دةستاودةستكردنى دةسةاَلتاا

 .وةى هَي ة ضةكاارةكانااَرَيطة بة ثَيكهَينانى ميليشياى سةربازى نادرَي  لة دةرةوةى ضوارضَي -ب

نابَي  هَي ة ضةكاارة اَيراديةكان و تاكةكانى لة نَيوياناا ئةو سةربازانةى لة وةزارةتى بةرطرى دا يان لة هةر  -ج
فةرمانطة و َرَيكخراوَيكى سةر بةودا كارطَيربن خؤيان كانايا بكةن لة هةَلبذاردنةكاناا بؤ بةدةستطرتنى هةر ناوةناَيكى 

يان نية بة هةَلنةتةكانى هةَلبذاردن هةَلسن لة بةر ةوةناى ئةو ثاَلَيوراوانةى هةيانة و نابَي  بةشاارى سياسى و بؤش
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لةو كارانةشاا بكةن كة رَينناييةكانى وةزارةتى بةرطرى َرَيطةى ثَى نادات، َرَيطة نةدان ضاالكيةكانى ئةو تاكانةش 
سَيتى يان كارةكةى خؤيان بَى ئةوةى ئةوة بطرَيتةوة كة مافى دةطرَيتةوة كة لة سةرةوة باسيان كراوة بة سي ةتى كة

 .خؤيان لة دةنطااني هةَلبذاردنةكان لة دةس  باةن
دةزطاى هةواَلطرى نيشتنانى اَيرادى هةَلاةستَي  بة كؤكردنةوةى زانيارى و هةَلسانطانانى ئةو هةرةشانةى  -د

كةش بةحكومةتى اَيرا  دةكات ولة  َير كؤنرتوىل مةدةنى دا رووبةرووى ئاسايشى نيشتنانى دةبنةوة و راووشؤرةت ثَيش
دةبَي  و دةكةوَيتة  َير ضاودَيرى دةسةاَلتى ياسادانانةوة و بةثَيي ياساو سةرةتا دان ثَينراوةكانى مافى مرؤظذي 

 .كاردةكات
ة دةدةغةكردني باَلوبوونةوة و حكومةتى اَيرا  َرَي  دةطرَى لة ثابةنا بوونة نَيودةوَلةتييةكانى، ئةوانةى تايبةتن ب -ه

ثةرةثَياان و بةرهةم هَينان و بةكار هَينانى ضةكى ئةتؤمى و كينيايي و باييؤلؤ ى و جَيبةجَييان دةكات و َرَيطةش 
دةطرَي  لة هةر شتَيك ثةيوةس  بَي  بة ثةرةثَياان و دروس  كردن و بةرهةم هَينان و  بةكارهَينانييةوة هةر كةلوثة  

 .كي تةكنؤلؤجيا و سيستةمةكانى ثةيوةناى كردن بَي و كةرةستةية
 .دووةم ذ  خ مةتى ئااَل بة ياسا َرَيك دةخرَي 

 (01)ماددةي 
شوَينة ثريؤزةكان ومةزارطة ئاينييةكان لة اَيرا  دةوارةى ئاينى و شارستانني و دةوَلةت ثابةناة بةَرَي  طرتن و 

 .بة ئازادى تياياناا( شعائرةكان)ان ثاراستنيان و مسؤطةر كردنى ئةجنام دانى درومشةك
 (00)ماددةي 

 .بةغااد ثايتةختى كؤمارى اَيرادة
 (02)ماددةي 

يةكةم ذ ئااَلى اَيرا  و دروشم و سرودى نيشتنانى بة ياسا َرَيك دةخرَي  بة جؤرَيك ئاما ة بة ثَيكهاتةكانى طةىل اَيرا  
 .بكات 

 .نيشتنانيةكان و َرؤ  مَيرى كؤضي و زاييين بة ياسا رَيك دةخرَي دووةم ذ نيشانة و ثشووى فةرمى و بؤنة ئاينى و 
 (03)ماددةي 

يةكةم ذ ئةم دةستورة بة ثايةدارترين و بااَلترين ياسا دة مَيردرَي  لةسةر تاسةرى ارياداا هةمووان ثَى ى ثابةنان بَى 
 (.استثناء)بة بةدةربوون 

ستورة دا ناكؤك بَي  و هةر دةدَيكيش لة دةستورى هةرَينةكاناا يان هةر دووةم ذ نابَي  ياسايةك دابنرَي ، لةطةَ  ئةم دة
 .دةدَيكى ديكةى ياسايى لةطةَلى دا ناكؤك بَي  بة ثوضةَ  دة مَيردرَي 

 بةشى دووةم
 ماف و ئازاديةكان
 بةناي  يةكةم

 مافةكان
 مافة مةدةنى و سياسى يةكان: يةكةم

 (04)ماددةي 
يةكسانن بةبَى جيا كارى بةهؤى َرةطةز يان نة اد يان نةتةوة يان رةسةن يان رةنط يان اَيراديةكان لةبةردةم ياسادا 

 .ئاين يان ئاين ا يان باوةَرى يان بؤضوون يان بارى ئابوورى يان كؤمةاَليةتييةوة
 (05)ماددةي 

تبةنا بكرَي  مةطةر بةثَى هةر تاكَيك مافى  يان و ئاسايش و ئازادى هةية و نابَي  لةم مافانةدا بَى بةش بكرَي  يان كؤ
 .ى ياساو دةبَى لةسةر بَريارَيكى دةرضووى اليةنَيكى دادوةريى تايبةمتةنا بَي 

 (06)ماددةي 
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مافَيكى دةستةبةر كراوة بؤ طش  اَيراديةكان  و دةوَلةتيش َرَيكارةكانى ثَيويس  (  كافوء الفرص)هةلي وةك يةك 
 .دةستبةردةكات بؤ بةديهَينانى

 (07)ماددةي 
يةكةم ذ هةر تاكَيك مافى تايبةمتةناَيتى كةسايةتى هةية بة جؤرَيك لةطةَ  مافى كةساني ديكةو ئادابى طشتى دا د  

 .نةبَي 
ثارَي راوة، ضونة وورةوةى يان ثشكنينى يان ثةالماردانى نابَي  بة بَى بريارَيكى ( مسكن)دووةم ذ رَي  وثريؤزي خانوو 
 . دادةوةريى و بة ثَىى ياسا نةبَي
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 (08)ماددةي 
 .يةكةم ذ اَيرادى هةر كةسَيكة لة باوكَيكى يان لة دايكَيكى اَيرادى لة دايك بوو بَي 

 .دووةم ذ رةطةزنامةى اَيرادى مافى هةر اَيرادييةكة و بنةماى هاواَلتيبوونيةتى
 سَى يةم ذ

بووى اَيرادي دراوة جا لةبةر هةر َرةطةزنامةى اَيرادى نادرَي  كة بة لة دايك( اسقاط)َرَيطة بةلَيسةنانةوةى -أ
هؤيةك لة هؤيةكان بَي ، و ئةوةى لَىى سةناراوةتةوة مافى خؤيةتي داواى طةرانةوةى بكات وئةويش بة ياسا 

 .َرَيك دةخرَي 
رةطةزنامةى اَيرادى دةستَينارَيتةوة لةوةى بةرةطةزنامة بؤتة اَيرادى لةو حاَلةتانةدا كة  دةدى ياسايى ديارى -ب

 .دةكات

ضوارةم ذ اَيرادى بؤى هةية ضةناين َرةطةزنامةى هةبَي  و ئةوةى ثلة و ثايةيةكي سةروةريي يان ئاسايشى بااَل 
 .وةرطرَي  دةبَي  واز لة هةر َرةطةزنامةيةكى ديكةي وةدةس  هَينراو بهَينَي  و ئةويش بة ياسا َرَيك دةخرَي 

ياسةتى نيشتةجَى كردن كة دةبَيتة هؤى تَيكاانى ثَيكهاتةي ثَينجةم ذ رةطةزنامةى اَيرادى نادريََ  بة مةبةستى س
 .دميوطرافى لة اَيرا  دا

شةشةم ذ حوكنةكاني رةطةز نامة بة ياسا َرَيك دةخرَي  و ئةو داوايانةى لَييةوة سةر هةَلاةدةن لة اليةن دادطا 
 .تايبةمتةناةكانةوة دةبينرَين

 (09)ماددةي 
 .دةسةاَلتَيك لةسةروويةوة نية جطة لة ياسا يةكةم ذ دادةوريى سةربةخؤية و هيض

دووةم ذ نة تاوان هةية و نة س ا مةطةر بة دة  نةبَي  وهيض س ايةك نية تةنها لة سةر ئةو كردةوة نةبَي  كة ياسا 
 بةتاوانى دادةنَي  لةكاتى ئةجنام دانيةوة ونابَي  س ايةك ثيادة بكرَي  توناتر بَي  لةو س ايةى لةكاتى ئةجناماانى

 .تاوانةكةدا جَيبةجَى كراوة
 .مافَيكى ثارَي راو و دةستةبةرة بؤ هةمووان( التقاضي)سَىيةم ذ دادطةرايى 

 .ضوارةم ذ مافى داكؤكى كردن ثريؤزة ولةهةموو دوناغةكانى لَيكؤَلينةوة و دادطاييكردناا دةستةبةرة
لة دادطاييكردنَيكي ياسايى و داد ثةروةرانةدا ثَينجةم ذ تؤمةتبار بَى تاوانة تاوةكو تاوانةكةى بةسةردا نةسةثَي  

 .وتؤمةتباريش بةهةمان تؤمةت جارَيكى ديكة دادطايى ناكرَيتةوة دواى ئازادكردنى، مةطةر بةَلطةى نوَىى ديكة دةركةون
 .شةشةم ذ هةر تاكَيك مافى هةية كة دادثةروةرانة مامةَلة بكرَي  لة َرَيكارةكانى دادوةريى و كارطَيريياا

 .تةم ذ دانيشتنةكانى دادطاكان بة ئاشكراية مةطةر دادطا بريار باات بكرَيتة نهَينىحةو
 .هةش  ذ س ادان كةسى ية

نية مةطةر دةدى ثَيضةوانةى هةبَي  و ئةم بةدةربوونة ياساي باج و رة ( أرر رجعي)نؤيةم ذ ياسا كاريطةريى طةَراوةى 
 .مسةكان ناطرَيتةوة

 .ريى طةَراوةى نابَي  مةطةر زياتر لة بةر ةوناى تؤمةتبار دا بَي دةيةم ذ ياساى س ادان كاريطة
يازدةم ذ دادطا ثارَي ةرَيك دةستنيشان دةكات بؤ داكؤكى كردن لةوةى بة تاوانكارى يان كةتن تؤمةتبارةو  ثارَي ةرَيكي 

 .نةبَي  داكؤكى ىَل بكات، ئةويش لةسةر خةرجى دةوَلةتة
 دوازدةيةم ذ

 .ة سةركردن نادرَي َرَيطة بة دةس  ب-أ
بةناكردن يان دةستطريكردن نابَي  جطة لةو شوَينانةى بؤ ئةو مةبةستة تةرخان كراون بة ثَىى ياساكانى -ب

 .بةناخيانة كة ضاوةدَيرى تةناروستى وكؤمةاَليةتى دةيانطرَيتةوة و لة َير بة دةسةآلتةكانى دةوَلةتن
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دةبَى لة ماوةى بيس  و ضوار كات  مَيردا لة دةس  طري كردني سَي دةم ذ ثةَراوةكانى لَيكؤَلينةوةى سةرةتايى 
تؤمةتبارةوة خبرَيتة بةردةم دادوةرى تايبةمتةناةوة و ناكرَي  ماوةكة زياتر لة جارَيك درَيذبكرَيتةوة ئةويش بؤ هةمان 

 .ماوة
 (21)ماددةي 

، هةروةها سوودمةنابوون لة مافة هاواَلتيان ثياوان و  نان مافى بةشااربوونيان هةية لة كارو بارى طشتى دا
 .راميارييةكان بة مافى دةنطاان و هةَلبذاردن و خؤ ثااَلوتنيشةوة

 (20)ماددةي 
 .يةكةم ذ َرَيطة نادرَي  اَيرادى بارَيتة دةس  اليةن و دةسةاَلتةكانى بَيطانة

سياسى بارَيتة دةس  اليةنَيكى بياني  دووةم ذ مافى ثةنابةريى سياسى لة اَيرا  بةياسا َرَيك دةخرَي  ونابَي  ثةنابةرى
 .يان بةزؤر بطةَرَينرَيتةوة ئةو واَلتةى كة لَيوةي هةآلتووة

سَىيةم ذ مافى ثةنابةريى سياسى نادرَي  بة تؤمةتبارَيك بة ئةجنام دانى تاوانى نَيودةوَلةتى يان تريؤرستى تؤمةتبارَي  
 .يان هةر يةكَيك زيانى بة اَيرا  طةيانابَي 

 مافة ئابووريى وكؤمةاَليةتيىو فةرهةنطىيةكان -:دووةم
 (22)ماددةي 

 .يةكةم ذ كاركردن  مافى هةر هةموو اَيراديَيكة بةجؤرَيك  يانَيكى سةرفرازييان بؤ مسؤطةر بكات
ردنى دووةم ذ ياسا ثةيوةنايى نَيوان كرَيكار و خاوةناني كارةكان لةسةر بنةماطةىل ئابوورى َرَيك دةخات، وَيَراى رةضاو ك

 .بنةماكانى دادثةروةريى كؤمةاَليةتيى
سَىيةم ذ دةوَلةت مافى ثَيكهَينانى سةنايكا و يةكَيتيية ثيشةييةكان يان ضوونة َري يانةوة دةستةبةر دةكات ئةويش بة 

 .ياسا َرَيك دةخرَي 
 (23)ماددةي 

كار هَينان و بةَرَيوة بردنى هةية لة سنورى يةكةم ذ موَلكايةتى تايبةت ثارَي راوة و خاوةناار مافى سود ىَل وةرطرتن و بة
 .ياسادا

دووةم ذ نابَي  موَلكايةتى بسةنارَي  مةطةر بؤ مةبةستى سودى طشتى و بةرامبةر بة دةرةبوويةكى داد ثةروةرانة بَي  
 .و ئةويش بة ياسا َرَيك دةخرَي 

 سَى يةم ذ
ااربَي ، و بؤ كةسَيكى بياني نابَي  موَلكاارى اَيرادى مافى ئةوةى هةية لةهةر شوَينَيكى اَيرا  دا موَلك-أ

 .كردني نة طوازراوةكان بكات جطة لةوانةى بة ياسا بةدةر كراون
 .َرَيطة بة موَلكاارى نادرَي  بة مةبةستى طؤَرينى دميوطرافى -ب

 (24)ماددةي 
ى لة نَيوان هةرَينةكان و و شتومةك و سةرمايةكانى اَيراد( االياي العاملة)دةوَلةت ئازادى طواستنةوةى كارطةر 

 .ثارَي طاكان دةستة بةر دةكات و ئةويش بة ياسا َرَيك دةخرَي  
 (25)ماددةي 

دةوَلةت ضاكسازيى ئابوريى اَيرادى بة ثَىى بنةما مؤدَيرنةكانى ئابووريى مؤدَيرن دةستةبةر دةكات بة جؤرَيك 
 .اناان  و طةشةثَياانى كةرتي تايبةت مسؤطةر بكاتكةوةبةرهَينانى تةواوى سامانةكةى و هةمةجؤريى سةرضاوةكانى ه

 (26)ماددةي 
 .دةوَلةت هاناانى وةبةر هَينانةكان لة كةرتة جؤاروجؤرةكاناا دةستة بةر دةكات و ئةويش بة ياسا َرَيك دةخرَي 

 (27)ماددةي 
 .اَلتَييك يةكةم ذ ماَ  وموَلكى طشتى حورمةتى خؤى هةية و ثاراستنى ئةركَيكة لةسةر شانى هةر هاو
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دووةم ذ حوكني تايبةت بة ثاراستنى موَلكةكانى دةوَلةت و بةرَيوةبردن و مةرجةكانى كارثَيكردنييان و ئةو سنورةى كة 
 .نابَي  تةنازو  لة شتَيكى ئةم موَلكانة و بكرَي  بة ياسا َرَيك دةخرَي 

 (28)ماددةي 
 .ناسةنارَي  و ىَل ى نا بةخشرَي  تةنها بة ياسا نةبَي  يةكةم ذ باج و رسومات ناسةثَينارَي  و هةموار ناكرَي  و 

دووةم ذ خاوةن دةرامةتة نذ مةكان لة باجاان دةبةخشرَين بةجؤرَيك كة زيان بة كةمرتين َرادةى ثَيويس  بؤ بذَيويى 
 .نةطةينَي  و ئةويش بة ياسا َرَيك دةخرَي 

 (29)ماددةي 
 يةكةم ذ

 .ثارَي طارى لة دةوارةكةى و بةها ئاينى و ئةخالدى و نيشتنانيةكانى دةكات خَي ان بنةماى كؤمةَلةو دةوَلةتيش-أ
دةوَلةت ثاراستنى دايكايةتى و زارؤكى و ثريَيتى دةستةبةر دةكات و ضاو دَيرى ثَيطةييوان و طةجنان دةكات و هةموو  -ب

 .بارؤدؤخَيكى طوجنا و بؤ طةشةسةنانى بةهرةو تواناكانيان فةراهةم دةكات

مناااَلن مافيان بةسةر دايك و باوكانيانةوة هةية لة ثةروةردة و ضاودَيريى و فَيركردنيان و دايك باوكانيش  دووةم ذ
مافيان بةسةر منااَلةكانيانةوة هةية لة بةَرَي  طرتن و ضاودَيريان نةخا مسة لة حاَلةتةكانى دةس  كورتي و ثةك كةوتن 

 .و ثرييياا
ئابوورييانةى زارؤكان نادرَي  بةهةموو شَيوةكانيةوة و دةوَلةتيش رَيوشوَينى  سَى يةم ذ َرَيطة بة ضةوسانانةوةى

 .دةستةبةر كراو دةطرَيتة بةر بؤ ثارستنيان
 .ضوارةم ذ هةموو شَيوازةكانى تونا و تيذى رةمةكى لة خَي ان و دوتاخبانة و كؤمةَلطادا دةدةغة كراوة

 (31)ماددةي 
و تةناروستى، هةروةها ثَيطة بنةرتيةكانى  يانَيكى ئازاد و ( الضمان االجتماعي)يةكةم ذ دةوَلةت، بينةى كؤمةآليةتي 
طوجناو بؤ تاك و بؤ خَي ان بةتايبةتى بؤ زارؤك و  نان دابني و دةستةبةر ( مسكن)سةرفراز كة دةرامةت و خانووَيكي 

 .دةكات
بةر دةكات لةحاَلةتى ثرييى يان نةخؤشى يان دووةم ذ دةوَلةت بينةى كؤمةاَليةتي و تةناروس  بؤ اَيراديةكان دةستة 

ثةك كةوتن لة كاردا يان دةربةدةر يان بَى نةوايى يان بَى كارى و كاريش دةكات بؤ ثاراستنيان لة نةخوَيناةوارى وترس 
ونةدارى وخانويان بؤ دابني دةكات  وبةرنامةى تايبةت بؤ ثَىطةيانان وبايةخ ثَياانيان فةراهةم دةكات ئةويش بة 

 .اساَرَيك دةخرَي ي
 (30)ماددةي 

يةكةم ذ هةموو اَيرادييةك مافى ضاودَيريى تةناروستى هةيةو دةوَلةت بايةخ بة تةناروستى طشتى دةدات و 
شَيوازةكانى خؤ ثاراسة و ضارةسةر كردن بة بنياتنانى جؤرةها نةخؤشخانة و دامةزراوةى تةنادروستى دةستةبةر 

 .دةكات
ن بؤيان هةية نةخؤشخانة يان بنكةى تةناروستى يان خانوى ضارةسةر كردنى تايبةت بة دووةم ذ دةستة و تاكةكا

 .سةرثةرشتى دةوَلةت بينا بكةن ئةويش بة ياسا َرَيك دةخرَي 
 (32)ماددةي 

دةوَلةت ضاودَيريى كةمةةناامان وخاوةن ثَيااويستيية تايبةتةكان دةكات و ثَيطةيانانيان دةستةبةر دةكات بة مةبةس  
 .َيكةآلوكردنةوةيانةوة بة كؤمةَلةوة ئةويش بة ياسا َرَيك دةخرَي ت

 (33)ماددةي 
 .يةكةم ذ هةموو كةسَيك مافى  يانى هةية لة بارودؤخى  ينطةيةكى سةالمةتاا

 .دةستةبةر دةكاتدووةم ذ دةوَلةت ثاراستنى  ينطةو هةمةجؤريى زيناةوةرى  و ثاراستنيان 
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 (34)ماددةي 
دن هؤكارَيكى بنةرةتى بةرةو ثَيش ضوونى كؤمةَلطةية و مافَيكة دةوَلةت دةستةبةرى دةكات و لة دؤناغى يةكةم ذ فَيركر

 .سةرةتايى دا تةوزميىية و دةوَلةت دةاَلضؤكردنى نةخوَيناةوارى دةستة بةردةكات
 .دووةم ذ فَيركردن بة خؤَرايى مافى هةموو اَيرادييةكانة لةهةموو دؤناغةكاناا

ةت هانى توَيذينةوةى زانستى دةدات بؤ مةبةستى ئاشتيانة و خ مةت كردنى مرؤظايةتى و ضاودَيريى سآيةم ذ دةوَل
 .سةركةوتن و داهَينان و دؤزينةوة و نيشانة جياكانى بلينةتى دةكات

 .ضوارةم ذ فَيركردنى تايبةت و ئةهلى دةستة بةرة و بة ياسا َرَيك دةخرَي 
 ئازادييةكان: بةناي دووةم

 (35)ماددةي 
 يةكةم ذ

 .ئازادى و ئابَرومةناي مرؤظذ ثارَي راوة-أ
 .نابَى كةس بة بَى بَريارَيكي دادوةريى دةستطري بكرَي  يان لَيكؤَلينةوةى لةطةَ  دا بكرَي -ب

هذذذةموو جذذذؤرة ئةشذذذكةجنةيةكى دةروونذذذى و جةسذذذتةيى و هةَلسذذذوكةوتى نامرؤظانذذذة دةدةغةيذذذة و هذذذيض     -ج
زؤريى و هةَرةشة و ئةشكةجنة سةنارابَي ، زيان ىَل كةوتووش بؤى هةية داواى دانثيانانَيك بايةخى نية كة بة 

 .دةرةبووى ئةو زيانة ماددى و مةانةوى يانة بكاتةوة كة ىَل كةوتوون، بة ثَىى ياسا

 .دووةم ذ دةوَلةت ثاراستنى تاك دةستةبةر دةكات لة زؤر لَيكردنى فيكرى و سياسى و ئاينى
و كؤيلذذةيى و بازرطذذانيى كؤيلذذة و بازرطذذانيى بذذة  ن و منذذااَ  و بازرطذذانيكردن بذذة  ( سذذوخرة)سذذَى يذذةم ذ كذذارى بَيطذذاريي    

 .دةدةغةية( سَيكس)
 (36)ماددةي 

 :دةوَلةت ئةوانةى خوارةوة دةستةبةر دةكات بة شَيوةَيةك كة ثَيضةوانةى سيستةم و ئادابى طشتى نةبَي 
 .كيةكةم ذ ئازاديى َرادةربَرين بةهةموو رَيطةو شَيوازَي

 .دووةم ذ ئازاديى َرؤ نامةطةريى و ضاثكردن و ئاطاداركردنةوة بؤ راطةيانان و باَلوكردنةوة
 .سَى يةم ذ ئازاديى كؤبوونةوةو خؤ ثَيشاناانى ئاشتيانة بةثَيى ياسا َرَيك دةخرَي 

 (37)ماددةي 
انذاا دةسذتةبةركراوة و ئذةوةش بذة ياسذا      يةكةم ذ ئازاديى دامةزرانانى كؤمةَلة و ثارتة سياسيةكان، يان ئةنذاام بذوون تياي   

 .َرَيك دةخرَي 
دووةم ذ نابَى هيض كةس ناضار بكرَي  بؤ ضوونة ناو هيض ثارتَيك يان كؤمةَلةيةك يا اليةنَيكى سياسى، يان ناضار كردنذى   

 .بؤ بةردةوام بوون لة ئةناامَيتى تياياا
 (38)ماددةي 

و بروسذكةيى و تةلذةفؤنى و ئذةليكرتؤنى و ئذةوانى دى دةسذتةبةركراوة،       ئازاديى طةيانان و نامة نَيردراوةكانى ثؤستةيى
نابَى ضاودَيرى بكرَي ، يان هةستى ىَل َرابطريَي ، يان ئاشكرا بكرَي ، تةنها لةبةر ثَيويستييةكى ياسايى وئاسايشذى نذةبَي    

 .و ئةويش بة بَريارَيكي دادوةريي بَي 
 (39)ماددةي 

بوونييان بذذذؤ كاروبذذذارى كةسذذذايةتييان بذذذةثَىى ئايينذذذةكانيان يذذذان ئاين اكانيذذذان يذذذان    اَيراديذذذةكان ئذذذازادن لذذذة ثابةنذذذا 
 .بريوباوةَرةكانيان يان ويستةكانى خؤيان و ئةويش بة ياسا َرَيكاةخرَي 

 (41)ماددةي 
 .هةموو كةسَيك ئازاديى بريو ويذدان و باوةَرى هةية
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 (40)ماددةي 
 :ئاين ايةك ئازادن لة يةكةم ذ شوَينكةوتووانى طش  ئايينَيك يان

 .ئةجناماانى دابة ئاينييةكانيان بة دابةكاني حوسةينيشةوة-أ
 .بةَرَيوةبردنى ئةوداف و كاروبارى ئةوداف و دام و دةزطا ئايينيةكانى و ئةويش بة ياسا َرَيكاةخرَي -ب

 .دووةم ذ دةوَلةت ئازادى ثةرسة و ثاراستنى شوَينةكانى دةستةبةر دةكات
 (42)ماددةي 

 .يةكةم ذ اَيرادي ئازاديى طواستنةوة و طةش  و نيشتةجَي بوونى هةية لة ناوةوةى اَيرا  و دةرةوةياا
 .دووةم ذ اَيرادى نابَي  نةفى بكرآ، يان دوورخبرَيتةوة، يان بَيبةش بكرَي  لة طةَرانةوةي بؤ نيشتنان

 (43)ماددةي 
امذذةزراوةكانى كؤمةَلطذذةى مذذةدةني و ثشذذتيوانى لَيكذذردن و   يةكذذةم ذ دةوَلذذةت بذذة ثةرؤشذذةوة هذذةوَلي كذذاراكردنى َرؤَلذذى د      

ثَيشخسة وسةربةخؤييان دةدات بةجؤرَيك لةطةَ  شَيوازة ئاشتيخوازةكاناا بؤ بذةديهَينانى ئاماجنذة رةواكانيذان بطوجنَيذ      
 .ئةويش بة ياسا َرَيكاةخرَي 

هؤزة اَيراديذةكان و طرنطيذاان  بذة كاروباريذان     دووةم ذ دةوَلةت بة ثةرؤش دةبَي  لةسةر بةرز كردنةوةي ئاستى خَيَل و  
بة شَيوةيةك كة لةطةَ  ئايني و ياسادا طوجناو بَي  و بةها مرؤظايةتيية باآلكان ثتةو بكذات و بةشذااريش بَيذ  لذة بذةرةو      

 .ثَيش بردنى كؤمةَلطةدا و َرَيطةش بةو نةريتة خَيَلةكييانة نادات كة لةطةَ  مافةكانى مرؤظاا ناطوجنَين
 (44)دةي ماد

ناكرَي  هيض كام لةو ماف و ئازادييانةى لةم دةستوورةدا هاتوون كؤتبةنا يان سنووردار بكرَي  تةنها بذة ياسذا يذان ثشذ      
 .بةسة بة ياسا نةبَي ، بة مةرجَى ئةم سنووردار كردن و كؤتبةناية زيان بة كَرؤكي ماف يان ئازادى يةكان نةطةينَي 

 بةشى سَى يةم
 َلةكاندةسةاَلتة فيارا

 (45)ماددةي 
دةسةاَلتةكانى فياراىل لة دةسةاَلتى ياسا دانان و جَيبةجَيكردن و دادوةريى ثَيكاَي  ، تايبةمتةناى و ئةركذةكانى  خؤيذان   

 .لةسةر بنةماى ثرةنسيثى لَيك جياكردنةوةى دةسةاَلتةكان ثيادة دةكةن
 بةناي يةكةم

 دةسةاَلتى ياسا دانان
 (46)ماددةي 

 .ا دانانى فياراىل لة ئةجنومةنى نوَينةران و ئةجنومةنى فياراَ  ثَيك دَي دةسةاَلتى ياس
 ئةجنومةنى نوَينةران: يةكةم 
 (47)ماددةى 

يةكةم ذ ئةجنومةنى نوَينةران لة  مارةيةك ئةناام بةَرَيذةى يةك كورسى بؤ هةر سةد هةزار كةس لة خةَلكى اَيرا  كة 
ةن ثَيكاَي ، بةَرَيطاى دةنطاانى طشتى نهَينى راستةوخؤ هةَلاةبذَيردرَين نوَينةرايةتى سةرجةم خةَلكى اَيرا  دةك

 .ونوَينةرايةتى طش  ثَيكهاتةكانى طةىل تيادا رةضاو دةكرَي  
 .دووةم ذ مةرجة ثاَلَيوراو بؤ ئةنااميةتى ئةجنومةنى نوَينةران اَيرادى بَي  و شايستةيى تةواوي هةبَي  

 .و و دةنطاةر و هةرضى ثةيوةناى هةية بة هةَلبذاردنةوة بة ثَى ى ياسا َرَيك دةخرَي  سَى يةم ذ مةرجةكانى ثاَلَيورا
ضوارةم ذ ياساى هةَلبذاردنةكان هةوَلي دابني كردني َرَيذةيةكى نوَينةرايةتى بؤ ئافرةتان دةدات كة لة ضواريةكى 

 .ئةناامانى ئةجنومةن كةمرت نةبَي  
ةك دةردةكات حاَلةتةكانى طؤَرينى ئةناامةكانى لة كاتى دةس  لةكار كَيشانةوةيان ثَينجةم ذ ئةجنومةنى نوَينةران ياساي

 .الدان يان مردن ضارةسةر بكات 
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 .شةشةم ذ نابَي  ئةناامَيتى ئةجنومةنى نوَينةران لةطةَ  هيض كارو ثؤستَيكى ديكةى فةرمى كؤ بكرَيتةوة 
 (48)ماددةي 

ووريى دةخوات لة بةردةم ئةجنومةن دا ثَيش دةس  بةكار بوونى بةم ئةناامى ئةجنومةنى نوَينةران سوَيناى دةست
 :شَيوةيةى خوارةوة 

سوَينا بة خواى بةرز و مةزن دةخؤم كةوا ئةرك و كارة ياسايى يةكامن بة خؤنةويستى و دَلسؤزيى َرابثةَرَينم و )
نى طةلةكةى بكةم و شةو خنونى بكةم ثارَي طارى لة سةروةريى و سةر بة خؤيى اَيرا  بكةم  و خ مةتى بةر ةوةنايةكا

بؤ سةالمةتى زةوى و ئا مسان و ئاوو سامان و سيستةمة دميوكراتى و فياراَليةكةى و كار بؤ ثاراستنى ئازاديية طشتى و 
تايبةتى يةكان و سةر بة خؤيى دادوةريى بكةم و ثابةناي بةجَيطةياناني ياساكان مب بة دةس  ثاكى و بَى اليةنى و 

 (اة لةسةر دسةكامنخودا شاهي
 (49)ماددةي 

 .ئةجنومةنى نوَينةران ثةيَرةوَيكى ناوةخؤ بؤخؤى دادةنَي  بؤ َرَيكخستنى بةَرَيوة ضوونى كارةكاني
 (51)ماددةي 

يةكةم ذ ئةجنومةنى نوَينةران لة ماوةى سى َرؤ دا لة مَيذووى تؤمار كردنى ناَرةزايى لة دروستى ئةناامَيتى ئةناامةكانى 
 .تةوة بة زؤرينةى دوو لةسةر سَى ى ئةناامةكانى دةكؤَلَي

دووةم ذ دةكرَى تانووت لة بريارى ئةجنومةن بارَى لة بةردةم دادطاى فياراَلى باآلدا لةماوةى سى َرؤ  لة مَيذووى 
 .دةرضوونيةوة

 (50)ماددةي 
ثَيويستييةك و بة ثَيضةوانةكةى بة يةكةم ذ دانيشتنةكانى ئةجنومةنى نوَينةران بة ئاشكرا دةبن تةنها ئةطةر لةبةر هةر 

 .ثَيويس  بينرا 
 .دووةم ذ كؤ نووسى دانيشتنةكان بةو شَيوةيةى كة ئةجنومةن بة طوجناوى ب انَى باَلودةكرَينةوة 

 (52)ماددةي 
ي سةرؤكى كؤمار بةَرَىورةمسَيكى كؤمارى داوادةكات ئةجنومةنى نوَينةران كؤببَيتةوة لةماوةى ثازدة َرؤ دا لة َرؤ 

ثةسةنا كردنى ئةجنامى هةَلبذاردنة طشتيةكانةوة و كؤبوونةوةكةش لة اليةن بةتةمنرتين ئةناامةوة سةرؤكايةتى 
دةكرَي  بؤ هةَلبذاردنى سةرؤكى ئةجنومةن و دوو جَيطرةكةى و ناشكرَي  لةو ماوةيةى كة لة ثَيشةوة نوسراوة درَيذتر 

 .بكرَيتةوة
 (53)ماددةي 

يةكةم كؤبوونةوةي دا سةرؤكَيك ، ثاشان جَيطرى يةكةم و جَيطرى دووةم بؤخؤى هةَلاةبذَيرَي   ئةجنومةنى نوَينةران لة
 .ئةويش بة دةنطاانى نهَينى راستةوخؤ و بة زؤرينةى رةهاى  مارةى ئةنااماني ئةجنومةن 

 (54)ماددةي 
ةثَى ى َرؤ مَيري زاييين لة ، يةكةم يةكةم ذ ماوةى خوىل هةَلبذاردني ئةجنومةنى نوَينةران ضوار ساَلى تةواو دةبَي  ب

 .دانيشتين دةس  ثَياةكات و لة كؤتايى ساَلى ضوارةم دا تةواو دةبَي  
دووةم ذ ئةجنومةنى نوينةرانى نوَي بةر لة ضل و ثَينج َرؤ  لة مَيذووي بة كؤتاهاتين خوىل هةَلبذاردنييةوة  

 .هةَلاةبذيردرَي 
 (55)ماددةي 

خوىل كؤبوونةوةى سااَلنةى هةية بةدوو وةرزى ياسا دانان كةماوةى هةردووكيان هةش  ئةجنومةنى نوَينةران يةك 
مانطة، ثةيَرةوى ناوخؤ ضؤنيةتى طرَياانيان ديارى دةكات و ئةو وةرزةى كة بوودجةى طشتى تيا دا دةخرَيتة َروو تةواو 

 .نابَي  تا وةكو بوودجةكة ثةسةنا نةكرَي  
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 (56)ماددةي 
ؤمار يان سةرؤكى وةزيران يان سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةران يان ثةجنا ئةناام لة ئةناامانى يةكةم ذ سةرؤك ك

ئةجنومةن بؤيان هةية داواى دانيشتنى نائاسايى بكةن ، كؤبوونةوةكةش سنووردار دةبَي  لةو بابةتانةى كة ثَيويستى 
 .كردووة بانطةوازى دانيشتنةكةى بؤ بكرَي  

ى خوىل كؤبونةوةى ئةجنومةنى نوَينةران درَيذ دةكرَيتةوة بؤ ماوةيةك كة لة سى َرؤ  زياتر دووةم ذ وةرزى ياسا دانان
نةبَي  ، بؤ تةواو كردنى ئةو ئةركانةى وا دةخوازن ، لةسةر داواى سةرؤكى كؤمار يان سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران يان 

 .مةن سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةران يان ثةجنا ئةناام لة ئةناامانى ئةجنوو
 (57)ماددةي 
 يةكةم ذ

َرَيذةى ياسايى طرَياانى دانيشتنةكانى ئةجنومةنى نوَينةران تةواو دةبَي  بة ئامادةبوونى زؤرينةى رةهاى  مارةى -أ
 .ئةناامةكانى

بريارةكان لة كؤبوونةوةكانى ئةجنومةنى نوَينةران بةزؤرينةى سادة وةردةطريَين دواى بةدةستهاتين َرَيذةى ياسايى -ب
 .ةطةر دةدَيكى ثَيضةوانة نةبووئ

 دووةم ذ
 .ثَرؤ ةى ياساكان لة اليةن سةرؤك كؤمار و ئةجنومةنى وةزيران ثَيشكةش دةكرَي  -ج
ثَيشنيارى ياساكان لة اليةن دة كةس لة ئةناامانى ئةجنومةنى نوَينةران يان يةكَى لة ليذنة ثةيوةنادارييةكانيةوة -د

 .ثَيشكةش دةكرَي  

 (58)ماددةي 
 :جنومةنى نوَينةران ئةم دةسةاَلتانةى هةيةئة

 .يةكةم ذ دانانى ياسا فياراليةكان
 .دووةم ذ ضاودَيريكردنى ضؤنيةتى كاركردنى دةسةاَلتى جَيبةجَيكردن

سَى يةم ذ بة ثَى ى ياسايةك كردارى ثةسةنا كردنى ثةمياننامةو َرَيكةوتنة نَيو دةوَلةتييةكان، َرَيك دةخرَي  بة 
 .لة سةر سَى ى ئةناامانى ئةجنومةنى نوينةرانزؤرينةى دوو 

 .ضوارةم ذ هةَلبذاردنى سةرؤك كؤمار
 :ثَينجةم ذ رةزامةنايى لةسةر دامةزرانانى هةر يةك لة 

سةرؤك و ئةناامانى دادطاى تةميي ى فياراىل و سةرؤكى داواكارى طشتى و سةرؤكى دةستةى سةر ثةرشتيارى دادوةريى -أ
 .ثَيشنيارى ئةجنومةنى دادوةريى بااَل  بةزؤرينةى رةها ، لةسةر

 .باليؤز و خاوةن ثلة تايبةتةكان لةسةر ثَيشنيارى ئةجنومةنى وةزيران -ب

سةرةك ئةركانى سوثا و ويارياةدةرانى و ئةوانةى لة ثلةى فةرماناةى فريدة و بةرةو وور ، سةرؤكى دةزطاى -ج
 .هةواَلطرى لةسةر ثَيشنيارى ئةجنومةنى وةزيران 

 ذ شةشةم
 .لَيثرسينةوةى سةرؤك كؤمار لةسةر داواكارييةكى هؤدار بة زؤرينةى رةهاى ئةناامانى ئةجنومةنى نوَينةران-أ
سةرؤك كؤمار بةزؤرينةى رةهاى ئةناامانى ئةجنومةنى نوَينةران ، دواى تؤمةتبار كردنى لة (اعفاء)لةسةركارالداني -ب

 :ةتانةدا اليةن دادطاى بااَلى فياراليةوة لةيةكآ لةم حاَل

 .شكانانى سوَيناى دةستوورى-ج

 .ثَيشَيل كردنى دةستوور-د

 .خيانةتى مةزن-ه
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 حةوتةم ذ
ئةناامى ئةجنومةنى نوَينةران بؤى هةية ثرسيار ئاراستةى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و وةزيرةكان بكات لة هةر -أ

وةاَلمى ثرسيارى ئةناامان بااتةوة، و تةنها خاوةن بابةتَيك كة تايبةت بَي  ثَييانةوة و هةر يةك لةوانيش بؤيان هةية 
 .ثرسيار مافى بةدواداضوونى وةاَلمةكانى هةية

بة النى كةم بيس  و ثَينج ئةناام لة ئةناامانى ئةجنومةنى نوَينةران بؤيان هةية كة بابةتَيكى طشتى خبةنة روو بؤ -ب
ومةنى وةزيران يان يةكَى لة وةزارةتةكان و ط توطؤ بة مةبةستى روونكردنةوةى سياسةت و ضؤنيةتى كارى ئةجن

داوايةكة ثَيشكةشى سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةران دةكرَي  و سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران يان وةزيرةكان وادةيةك 
 .ديارى دةكةن بؤ ئامادةبوون لةبةردةم ئةجنومةنى نوَينةران بؤ ط توطؤ كردن لةسةرى

هةية بةرةزامةناى بيس  و ثَينج ئةناام لَيكؤَلينةوة ئاراستةى سةرؤكى ئةناامى ئةجنومةنى نوَينةران بؤى -ج
ئةجنومةنى وةزيران يان وةزيرةكان بكات بؤ لَيثرسينةوةيان لةو كارو بارانةى ثةيوةناى بة ئةوانةوة هةية و ط توطؤش 

 .ر نةكات لةسةر لَيكؤَلينةوةكة ناكرَي  تا حةوت َرؤ  بةاليةني كةم بةسةر ثَيشكةش كردنيةوة تيثة

 هةشتةم ذ
ئةجنومةنى نوَينةران بؤى هةية متنانة وةرطرَيتةوة لةيةكَى لة وةزيرةكان بةزؤرينةى رةها و بةدةس  لةكار كَيشاوة -أ

دادةنرَي  لة رؤ ي بريارى متنانة ىَل وةرطرتنةوةى و نابَى مةسةلةى متنانة بة وةزير خبرَيتة روو تةنها لةسةر ويستى 
ايةك كة ثةجنا ئةناام ئين اى بكات دوا بةدواى ط توطؤ كردن لةسةر ئةو لَيكؤَلينةوةيةي ئاراستةى خؤى نةبَي  يان داو

كراوة و ئةجنومةنيش بريار لةسةر داوايةكة نادات تا حةوت َرؤ  تَيثةر نةكات بةالنى كةم بةسةر مَيذووي 
 .ثَيشكةشكردنييةوة 

ومةنى نوَينةران بكات بؤ متنانة وةرطرتنةوة لة سةرؤكى سةرؤك كؤمار بؤى هةية داخوازيةك ثَيشكةشى ئةجن-0 -ب
 .ئةجنوومةنى وةزيران 

ئةناامةكانى بؤى هةية متنانة وةربطرَيتةوة لةسةرؤكى ( 0/5)ئةجنومةنى نوَينةران لةسةر داخوازى ثَينج يةكى -2
سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران ئةجنومةنى وةزيران و نابَى ئةم داواية ثَيشكةش بكرَي  تا لَيكؤَلينةوةيةك ئاراستةى 

 .نةكرَي  لة دواى حةوت َرؤ  لة مَيذووي ثَيشكةش كردنى داخوازيةكة 

 .ئةجنومةنى نوَينةران بةزؤرينةى رةهاى ئةنااماني بؤى هةية متنانة وةربطرَيتةوة لة سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران -3

 .ةت بة دةس  لة كاركَيشاوة دادةنرَي ئةطةر متنانة لةسةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران وةرطريايةوة، وةزار-ج

ئةطةر دةنط درا بة متنانة وةرطرتنةوة لة ئةجنومةنى وةزيران بةتَيكَرايي ئةوا سةرؤكى ئةجنوومةنى وةزيران و -د
تا , وةزيرةكان بةردةوام دةبن لة ثؤسذذتةكانيان دا بؤ بةَرَيوبردنى كارى َرؤ انة بؤ ماوةيةك كة لة سى َرؤ  زياتر نةبَي  

 .لةم دةستوورة دا ( 74)ئةو كاتةى ئةجنومةنى تازةى وةزيران ثَيكاَي  بة ثَى ى حوكنةكانى ماددةي 

ئةجنومةنى نوَينةران مافى لَيكؤَلينةوةى لة بةرثرسانى ئؤرطانة سةر بةخؤكان هةية بة ثَى ى هةمان رَى و شوَينى -ه
 .بةزؤرينةى رةها هةية( اعفاء)تايبةت بة وةزيرةكان و مافى لةسةركارالدانييان 

 نؤ يةم ذ
لةسةر داخوازييةكي هاوبةشي , رةزامةناى لةسةر راطةيانانى جةنط و بارى نائاسيى بةزؤرينةى دوو لةسةر سَى -أ

 .سةرؤك كؤمارو سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران 
 .ر دان بؤ هةر جارَيكبارى نا ئاسايى بؤ ماوةى سى َرؤ  رادةطةيةنرَى كة دةكرَى درَيذ بكرَيتةوة بةرةزامةناى لةسة-ب

سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران دةسةاَلتى ثَيويستى ثَى دةدرَي  كة بتوانَى كارو بارى وواَلت بةرَيوةبةرَي  لة ماوةى -ج
َراطةيانانى جةنط و بارى نائاسايى وبة ثَى ى ياسا ئةم دةسةاَلتانة َرَيكاةخرَي  بةجؤرَيك لةطةَ  ئةم دةستوورة ناكؤك 

 .نةبَي 

ئةجناماراوةكان و سةرةجنامةكانى دةخاتة رووى ئةجنومةنى ( االجراءات)كى ئةجنومةنى وةزيران َرَيكارة سةرؤ-د
 .نوَينةران لةماوةى راطةيانانى جةنط و بارى نا ئاسايى و لةماوةى ثازدة َرؤ  لةكؤتايى هاتنى دا
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 (59)ماددةي 
دنى كؤتايى ثَيشكةشى ئةجنومةنى نوَينةران دةكات بؤ يةكةم ذ ئةجنومةنى وةزيران ثرؤ ةى ياساى بودجةى طشتى و  مار

 .ثةسةنا كردنى 
بكات لة نَيوان بةش و بةناةكانى بودجةى طشتى دا و ( منادلة)دووةم ذ ئةجنومةنى نوَينةران بؤى هةية َراطواستنةوة 

ةزيران كة بَرى تَيضووى بؤى هةية لةكاتى ثَيويس  دا ثَيشنياز بكات بؤ ئةجنومةنى و, داشكانانى سةرجةم طو مةكانى و
 .خةرجييةكان زياد بكات 

 (61)ماددةي 
يةكةم ذ ماف و ئينتيازةكانى سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةران و هةردوو جَيطر و ئةناامانى ئةجنومةن بةثَيي ياسا ديارى 

 .دةكرَي 
 دووةم ذ

ةريان دةبرَي  لةماوةى خوىل طرَياان دا ى هةية لةسةر ئةو بري و َرايانةى كة د(حصانة)ئةناامى ئةجنومةنى نوَينةران -أ
 .و نابَى رووبةروى دادطاكان بكرَيتةوة لةم رووةوة

مةطةر تؤمةتبار كرا بَي  بة تاوان و بة , نابَي  ئةناامى ئةجنومةن دةستطري بكرَى لة ماوةى وةرزى ياسايي دا-ب
ئةطةر لةكاتى ئةجناماانى تاوانَيكى بينراو دا ى لةسةر هةَلبطريَي  يانيش (حصانة)رةزامةناى زؤرينةى رةهاي ئةناامان 

 .دةستطريكرا بَي  
 (60)ماددةي 

يان , لةسةر داواى سَى يةكى ئةناامانى , يةكةم ذ ئةجنومةنى نوَينةران هةَلاةوةشَيتةوة بةزؤرينةى رةهاى ئةناامانى 
ابَى هةَلبوةشَينرَيتةوة لةكاتى بةآلم ئةجنومةن ن, داواى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و رةزامةنايى سةرؤك كؤمار

 .لَيكؤَلينةوةى لةطةأل سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران دا
دووةم ذ سةرؤك كؤمار لةكاتى هةَلوةشانانةوةى ئةجنومةنى نوَينةران دا بانطهَيش  دةكات بؤ هةَلبذاردنى طشتى لة وواَلت 

ةكة، لةو حاَلةتةش دا ئةجنومةنى وةزيران بة لةماوةيةك كة لة شةس  َرؤ  تَيثةر نةكات لة مَيذووي هةَلوةشانانةو
 بةاَلم بةردةوام دةبَي  بؤ بةَرَيوة بردنى كاري َرؤ انة , دةس  لة كار كَيشاوة دادةنرَى

 ئةجنومةنى فياراَلى: دووةم 
 (62)ماددةي 

ئةو ثارَي طايانةى لةنَيو كة نوَينةرانى هةرَينةكان و ( ئةجنومةنى فياَراَلى)ئةجنومةنيكى ياسا دانان دادةم رَي  بةناوى 
هةرَينَيك دا نني دةطرَيتةوة، ثَيكهاتةى ئةجنومةن و مةرجةكانى ئةناامَيتى تيايااو دةسةاَلتةكانى و هةرضى ثةيوةناى 

 .ثَييةوة هةية، ياسايةكي بؤ دادةنرَي  بة زؤرينةي دوو لة سةر سآي ئةنااماني ئةجنومةني نوَينةران
 بةناي دووةم
 َيكردندةسةاَلتى جَيبةج

 (63)ماددةي 
كة دةسةاَلتةكانى بةثَى ى , دةسةاَلتى جَى بةجَى كردنى فياراَلى ثَيك دَي  لة سةرؤك كؤمار و ئةجنومةنى وةزيران 

 .دةستوور و ياسا جَيبةجَي دةكات
 يةكةم ذذ سةرؤك كؤمار

 (64)ماددةي 
ى سةروةرى وواَلت دةكات و شةو خنونى دةكات سةرؤك كؤمار سةرؤكى دةوَلةت و هَيناى يةكَيتى نيشتنانة و نوَينةرايةت

بؤ مسؤطةر كردنى ثابةنابوون بة دةستوور و ثاراستنى سةر بة خؤيى اَيرا  و سةروةرى و يةكَيتى و سةالمةتى 
 .خاكةكةى بة ثَى ى برطةكانى دةستوور
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 (65)ماددةي 
 :مةرجةكانى ثاَلَيوراو بؤ سةرؤكايةتى كؤمار ئةمانةن

 .لة دايك بوو بَي  و دايك و باوكى اَيرادى بن يةكةم ذ لة اَيرا 
 .دووةم ذ شايستةيى تةواو بَي  و ضل ساَلى لة تةمةنى تةواو كردبَي 

و ( االستقامة)سَى يةم ذ ناوبانطى باش بَي  و شارةزايى لة سياسةت هةبَي  و ناسراو بَي  بة دةستثاكيي و راسرَتَييي 
 .دادطةرى و دَلسؤزى بؤ نيشتنان

 .ذ حوكم نةدرا بَي  بة تاوانَيكى ئابَرووبةرضوارةم 
 (66)ماددةي 

 .حوكنةكانى ثااَلوتن بؤ ثؤستى سةرؤك كؤمار بة ياسا َرَيك دةخرَي  
 (67)ماددةي 

يةكةم ذ ئةجنومةنى نوَينةران بة زؤرينةى دوو لةسةر سَى ى ئةناامانى و لةنَيوان ثاَلَيوراوان دا سةرؤكَيك بؤ كؤمار 
 .هةَلاةبذَيرَي  

دووةم ذ ئةطةر هيض كام لة ثاَلَيوراوان زؤرينةى ثَيويستيان بةدةس  نةهَينا ئةوا كَى بَركَى دةكرَي  لة نَيوان ئةو دوو 
ثاَلَيؤراوةى زؤرترين دةنطيان بةدةس  هَيناوة ، ئةو كةسةى كة زؤرينةى دةنطةكان بةدةس  بَينَي  لة دةنطاانى دووةم 

 .ردا رادةطةيةنارَى بة سةرؤكى كؤما
 (68)ماددةي 

سةرؤك كؤمار سوَيناى دةستوورى دةخوات لة بةردةم ئةجنومةنى نوَينةراناا بة ثَى ى ئةو شَيوازةى كة لة ماددةي 
 .ى ئةم دةستوورة دا دةدنووس كراوة (49)

 (69)ماددةي 
ديكة  يةكةم ذ ماوةى سةرؤكايةتى سةرؤك كؤمار بة ضوار ساَ  ديارىاةكرَي  و دةشَي  تةنها بؤيةك جاري

 .هةَلببذَيردرَيتةوة
 .دووةم ذ أذ ماوةي سةرؤكايةتي سةرؤك كؤمار بة كؤتايي هاتين ماوةي ئةجنومةني نوَينةران كؤتايي دَي 

سةرؤك كؤمار لةسةر ئةجنامااني كارةكاني بةردةوام دةبَي  هةتا ثاش هةَلبذاردني ئةجنومةنَيكي نوَيي نوَينةران و -ب
 .دةستبةكار بووني

بؤ تةواوكردني ئةو , دةبَي سةرؤكَيكي تازة هةَلبذَيردرَي  , ةبةر هةرهؤيةك ثايةي سةرؤك كؤمار ضؤَ  بووئةطةر ل -ج
 .ماوةيةي سةرؤكايةتي كؤمار كة ماوة

 :سةرؤك كؤمار ئةم دةسةاَلتانةى هةية(71)ماددةي 
جطة لةوانةى كة ثةيوةسة  ,يةكةم ذ دةرضووانانى لَيبوردنى تايبةت لةسةر راسثاردةى سةرؤكي ئةجنومةنى وةزيران

 .بةمافى تايبةت يان ئةوانةى بة تاوانى نَيو دةوَلةتيى و تريؤريستيى و طةناةَليي دارايى و كارطَيريى حوكم دراون 
دواى رةزامةنايى ئةجنومةنى نوَينةران و بة , دووةم ذ ثةسةنا كردنى ثةمياننامة و َرَيككةوتنة نَيو دةوَلةتييةكان 

  دواى تَيثةر بوونى ثازدة َرؤ  لة مَيذووي وةرطرتنيةوة ثةسةنا دادنرَي 

سَي يةم ذ  ئةو ياسايانةى كة لة اليةن ئةجنومةنى نوَينةرانةوة دادةنرَي  ، ثةسةنا دةكات و دةردةضوَينَى بة تَيثةر .
 .بوونى ثازدة َرؤ  بةسةر َرؤ ي وةرطرتنى بؤ سةرؤكايةتى بة ثةسةناكراو دة مَيردرَي 

َذووي ثةسةنا كردنى  نطهَيش  كردنى ئةجنومةنى نوَينةران بؤ كؤبوونةوة لة ماوةى ثازدة َرؤ  لة ميضوارةم ذ با
 .لة حاَلةتةكانى ديكة دا كة لةدةستوور دةدنووس كراوة, دةرةجنامى هةَلبذاردنةكان و

 .ياساثَينجةم ذ بةخشينى مةداليا و نيشانةكان بة راسثاردةى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران بة ثَى ى 
 .شةشةم ذ دةبوَلكردنى باَليؤزةكان

 .ى كؤمارى(مراسيم)حةوتةم ذ دةرضوانانى رَيورةمسي 
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 .كة لة اليةن دادطا تايبةمتةناةكانةوة دةردةضَي , هةشتةم ذ ثةسةنا كردنى حوكنى لة سَياارةدان
 .ري اتى و ئاهةنط طَيَراننؤيةم ذ هةَلاةستَي  بة ئةركى سةركردايةتى بااَلى هَي ة ضةكاارةكان بؤ مةبةستى تةش
 .دةيةم ذ  ثيادة كردنى هةر دةسةاَلتَيكى ديكةى سةرؤكايةتى كةوا لةم دةستوورة دا هاتووة

 .مووضة و دةرماَلةى سةرؤك كؤمار بة ياسا دةستنيشان دةكرَي ( 70)ماددةي 
شكةش بكات بة سةرؤكى يةكةم ذ سةرؤك كؤمار بؤى هةية بةنووسراو دةس  لةكار كَيشانةوةى خؤى ثَي(72)ماددةي 

ئةجنومةنى نوَينةران و دواى تَيثةر بوونى حةوت َرؤ  بةسةر سثاردنى بة ئةجنومةنى نوَينةران بةكارثَيكراو 
 .دة مَيردرَي 

 .دووةم ذ لةكاتى ئامادةنةبووني سةرؤك كؤمار جَيطرةكةى جَيى دةطرَيتةوة
يةك، جَيطرةكةى جَيطةى دةطرَيتةوة و ثَيويستة سَى يةم ذ لةكاتى ضؤ  بوونى ثؤستى سةرؤك كؤمار بةهةر هؤ

ضوارةم .ئةجنومةنى نوَينةران لة ماوةيةك كة سى َرؤ  لة َرؤ ي ضؤ  بوونيةوة تَيثةرنةكات سةرؤكَيكى نوَى هةَلبذَيرَي 
ئةوا سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةران جَيى , ئةطةر جَيطرى نةبوو, لة كاتى ضؤ  بوونى ثايةى سةرؤك كؤماردا  -
بة مةرجَيك لة ماوةى سَى َرؤ  لة ضؤَلبوونييةوة سةرؤكَيكى نوَى بة ثَيى  حوكنةكاني ئةم دةستوورة , طرَيتةوةدة

 .هةَلاةبذَيردرَي 
 ئةجنومةنى وةزيران: دووةم

 (73)ماددةي 
ورةترين سةرؤك كؤمار ثاَلَيوراوى طة, يةكةم ذ لة ماوةى ثازدة َرؤ  دواى يةكةم دانيشتنى ئةجنومةنى نوَينةرانةوة

 .فراكسيؤنى نوَينةران لة رووى  مارةوة َرادةسثَيرَي  بؤ ثَيكهَينانى ئةجنومةنى وةزيران
دووةم ذ سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى راسثَيردراو هةَلاةستَي  بة ناوزةدكردنى ئةناامانى وةزارةتةكةى لة ماوةيةك كة 

 .سى َرؤ  زياتر نةبَي  لة مَيذووي راسثاردنييةوة
لةكاتى شكس  هَيناني سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيراني راسثَيردراو لة ثَيكهَيناني وةزارةتةكةى دا لةو ماوةيةى  سَىيةم ذ

دا دةدنووس كراوة، لةماوةى ثازدة َرؤ  دا سةرؤكي كؤمار ثاَلَيوراوَيكى نوَى َرادةسثَيرَي  بؤ ( دوو)كة لة بَرطةي 
 .سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

ئةجنومةنى وةزيرانى َراسثَيردراو ناوى ئةناامانى وةزارةتةكةى و ثَرؤطرامى وةزارةتةكةى دةخاتة ضوارةم ذ سةرؤكى 
كاتَيك كة وةزيرةكان بة تاك و ثَرؤطرامى وةزارةتيش , بةردةم ئةجنومةنى نوَينةرانةوة و بةمتنانة ثَياراو دة مَيردرَي 

 .بةزؤرينةى رةها رةزامةناييان ثَياةدَرَي 
سةرؤك كؤمار لةماوةى ثازدة َرؤ  دا ثاَلَيوراوَيكى دى بؤ ثَيكهَينانى , ةر وةزارةتةكة بَرواى ثَى نةدراثَينجةم ذ ئةط

 .وةزارةت رادةسثَيردرَي 
 (74)ماددةي 

يةكةم ذ مةرجة بؤ سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران هةمان ئةو مةرجانةى تيا دا بةدى بكرَي  كة بؤ سةرؤك كؤمار 
 .امةى زانكؤ يان هاوتاكةى هةبَي  و تةمةنى سى و ثَينج ساَلى تةواو  كردبَي دانراون و دةبَي بةَلطةن

دووةم ذ مةرجة بؤ وةزير هةمان ئةو مةرجانةى هةبَي  كة بؤ ثاَلَيوراواني ئةجنومةنى نوَينةران دانراون و بةَلطةنامةى 
 زانكؤ يان هاوتاكةى هةبَي 

 (75)ماددةي 
ى َراستةوخؤى سياسةتى طشتى دةوَلةتةو فةرماناةى طشتى هَي ة ضةكاارةكانة سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران بةرثرسيار

مافى الدانى وةزيرةكاني هةية , سةرؤكايةتى كؤبوونةوةكانى دةكات و, و بةكارطَيريى ئةجنومةنى وةزيران هةَلاةستَي  و
 .بةَرةزامةناى ئةجنومةنى نوَينةران
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 (76)ماددةي 
ى ئةم دةستوورة دا دةدنووس كراوة لة بةردةم (48)يران بةو شَيوةى كة لة ماددةي سةرؤك وئةناامانى ئةجنومةنى وةز

 .ئةجنومةنى نوَينةراناا سوَيناى دةستووريي دةخؤن
 (77)ماددةي 

 :ئةجنومةنى وةزيران ئةم دةسةاَلتانة ثيادة دةكات
سةرثةرشتى كردنى كارى يةكةم ذ ثالن دانان و جَيبةجَيكردنى سياسةتى طشتى دةوَلةت و ثالنة طشتيةكان و 

 .وةزارةتةكان و ئةو اليةنانةى كة بة هيض وةزارةتَيكةوة نةبةسرتاونةتةوة
 .دووةم ذ ثَيشنيازكردنى ثرؤ ةى ياساكان

 .سَى يةم ذ دةرضوانانى سيستةم و َرَيننايى و بَريارةكان بة ئاماجنى جَيبةجَيكردنى ياساكان
 . مَيركاريي كؤتايى و ثالنةكانى طةشةسةنان ضوارةم ذ ئامادةكردنى ثرؤ ةى بودجةى طشتى و

ثَينجةم ذ َراسثاردنى ئةجنومةنى نوَينةران بؤ رةزامةنايى لةسةر دامةزرانانى بريكارى وةزارةت و باَليؤز و خاوةن ثلة 
و بةرةو ( دائا فردة )تايبةتييةكان و سوثا ساالرى سوثا و يارياةدةرانى و ئةوانةى كة لة ثؤستى سةركردةى تيث 

 . وورن و سةرؤكى دةزطاى هةواَلطرى نيشتنانى و سةرؤكى دةزطا ئةمنييةكان
شةشةم ذ دانوستانان سةبارةت بة ثةمياننامةو َرَيككةوتنة نَيودةوَلةتييةكان و ئَين ا كردنيان بةخؤيةوة يان راياناة 

 .سثَيرَي 
 (78)ماددةي 

 .َيتةوة كاتَيك بةهةر هؤيةك ثؤستةكةى ضؤَ  دةبَي يةكةم ذ سةرؤك كؤمار جَيطةى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران دةطر
بة ثآى , دووةم ذ دةبَى سةرؤك كؤمار ثاَلَيوراوَيكى ديكة بؤ ثَيكهَينانى وةزارةت لة ماوةى ثازدة َرؤ  دا رابسثَيرَي  

 .ى ئةم دةستوورة(73)حوكنةكانى ماددةي 
 (79)ماددةي 

 .ةزيران و ئةوانةى لة ثلةى ئةواناان بة ياسا رَيك دةخرَي مووضةو دةرماَلةى سةرؤك و ئةناامانى ئةجنومةنى و
بةر ثرسيارييةتى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و وةزيرةكان لة بةردةم ئةجنوومةنى نوَينةراناا وةك (81)ماددةي 

 .دةبَي ( تضامنية و شخصية)دةستةو تاكة كةسي 
طرى نيشتنانى بة ياسا رَيك دةخرَي  و ئةرك و يةكةم ذ كارى دةزطا ئةمنييةكان و دةزطاى هةواَل(80)ماددةي 

دةسةاَلتةكانى  دةستنيشان دةكرَي  و بةثَى ى سةرةتاكانى مافى مرؤظذ كاردةكةن و دةخرَيتة  َير ضاودَيريى ئةجنومةنى 
 .نوَينةرانةوة

 .دووةم ذ دةزطاى هةواَلطرى نيشتنانى بة ئةجنومةنى وةزيران دةبةسرتَيتةوة
 .ى وةزيران ثةيرةوَيكى ناوةخؤ دادةنَي  بؤ َرَيكخستنى كارو بار تياياائةجنومةن(82)ماددةي 
 .ثَيكهَينانى وةزارةتةكان و كارو ثسثؤريى و دةسةاَلتةكانى وةزير بةياسايةك َرَيك دةخرَي  (83)ماددةي 

 بةناي سَى يةم
 دةسةاَلتى دادوةريى

ياوازى جؤرو ثلةكانيانةوة ثَيى هةَلاةسة و دةسةاَلتى دادةوةرى سةر بةخؤية و دادطاكان  بة ج(84)ماددةي 
 .حوكنةكاني بةثَيي ياسا دةردةضوَينَي 

, دادوةرةكان لة دادوةريياناا سةر بة خؤن و جطة لة ياسا هيض دةسةاَلتَيكى ديكةيان بةسةرةوة نيية و(85)ماددةي 
 .رباات نابَي  هيض دةسةاَلتَيكى ديكة دةس  لة دادوةريى و كارو بارى دادثةروةريى وة
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 (86)ماددةي 
دةسةاَلتى دادوةريى فياراَ  ثَيكاَي  لة ئةجنومةنى دادوةريى بااَل و دادطاى فياَراليى بااَل و دادطاى تةميي ى فياَراىل و 
دةزطاى داواكاريى طشتى و دةستةى سةرثةرشتياريى دادوةريى و دادطاكانى ديكةى فياَراىل كة بة ثَى ى ياسا َرَيك 

 .دةخرَي  
 ئةجنوومةنى دادوةريى بااَل:  يةكةم

 (87)ماددةي 
ياسذا شذَيوةى ثَيكهاتذة و    , ئةجنومةنى دادوةريى بااَل كارو بارى بةَرَيوة بردنى دةسذتة دادوةرييذةكان دةطرَيتذة ئةسذتؤ و    

 .دةسةاَلتةكان و َرَيساى بةَرَيوة ضوونى كار تياياا دياري دةكات
 (88)ماددةي 

 :ةسةاَلتانة ثيادة دةكات ئةجنوومةنى دادوةريى بااَل ئةم د
 .يةكةم ذ بةَرَيوة بردنى كارو بارى دادوةريى و سةرثةرشتى كردنى دادوةريى فياَراىل

دووةم ذ ثااَلوتنى سةرؤكى دادطاى تذةميي ى فيذاَراىل و ئةناامذةكانى و سذةرؤكى داواكذارى طشذتى و سذةرؤكى دةسذتةى          
 .وَينةران بؤ رةزامةنايى لةسةر دامةزرانانيانسةرثةرشتياريى دادوةريى و خستنة بةردةمى ئةجنومةنى ن

ذذ ثَيشذنياز كردنذى ثذرؤ ةى بودجذةى سذااَلنةى دةسذةاَلتى دادوةريذى فيذاَراىل و خسذتنة بذةردةم ئةجنومذةنى              سذَى يذةم  
 .نوَينةران بؤ رةزامةنايى لةسةر دان

 دادطاى فياراىل بااَل: دووةم
 (89)ماددةي 

 .ةكى دادوةريى سةر بة خؤية لة رووى دارايى و كارطَيَرييةوة يةكةم ذ دادطاى فياَراىل بااَل دةستةي
دووةم ذ دادطاى فياَراىل بااَل لة  ماريةك لة دادوةر و شارةزا لة فيقهى ئيسالمى و شارةزايانى ياسا ثَيك دَي  و  مارة و 

ى ئةجنومةنى نوَينةران كةلة اليةن ئةناامان, جؤرى دةستنيشان كردنيان و كارى دادطاكة بة ياسايةك دياري دةكرَي 
 .بةزؤرينةي دوو لةسةر سَيي ئةنااماني ئةجنومةني نوَينةران دةردةضَي 

 (91)ماددةي 
 :دادطاى فياَراىل بااَل ئةم تايبةمتةنايانةي هةية

 .يةكةم ذ ضاو دَيريى كردنى دةستووريى بوونى ياساكان و ثةيَرةوة كار ثَيكراوةكان
 .يةكاندووةم ذ راظةكردنى دةدة دةستووري

سَى يةم ذ يةكال كردنةوةى ئةو كَيشانةى كة لة جَيبةجَيكردنى ياسا و بَريار و سيستةم و َرَيننايى و َرَيوشوَينة 
ياسا مايف تانووت لَيااني َراستةوخؤ بؤ هةريةك لة ئةجنومةني وةزيران و ثةيوةستاارةكان , فياَراليةكان ثةياا دةبَي  و

 .اتلة بةردةم دادطادا دةستةبةر دةك
ضوارةم ذ يةكال كردنةوةى ئةو ناكؤكيانةى كة لة نَيوان حكومةتى فياَراَ  و حكومةتةكانى هةرَينةكان و ثارَي طاكان و 

 .شارةوانيةكان و بةَرَيوبةرايةتية خؤ جآييةكان روو دةدةن
 .اكان روودةدةنثَينجةم ذ يةكال كردنةوةى ئةو ناكؤكيانةى كة لة نَيوان حكومةتةكانى هةرَينةكان يان ثارَي ط

شةشةم ذ يةكال كردنةوةى ئةو تؤمةتانةى ئاراستةى سةرؤكى كؤمارو سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و وةزيرةكان 
 .دةكرَي ، ئةويش بة ياسا َرَيكاةخرَي 

 .حةوتةم ذ ثةسةنا كردنى دةرجنامة كؤتاييةكانى هةَلبذاردنى طشتى بؤ ئةنااميةتى ئةجنومةنى نوَينةران
 هةشتةم ذ

يةكال كردنةوة كَيشةي تايبةمةنايي لة نَيوان دادوةريي فياَرالي و دةستة دادوةرييةكاني هةرَينةكان و ئةو  .أ 
 .ثارَي طايانةي لة هةرَيم رَيك نةخراون
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يةكالكردنةوةى كَيشةى تايبةمتةنايي نَيوان دةستة دادوةرييةكانى هةرَينةكان يان ئةو ثارَي طانةى لة هةرَينَيكاا  -ب
 .ةخراونَرَيك ن

 (90)ماددةي 
 .بَريارةكانى دادطاي فياَراَلى بااَل  بنرَبةو هةموو دةسةاَلتةكان ثابةنان ثَييةوة 

 حوكنة طشتى يةكان: سَى يةم 
 (92)ماددةي 

 .نادرَي ( استثنائي)رَيطة بة دامةزرانانى دادطاى تايبةتى و نا ئاسايى 
 (93)ماددةي 

ةنا ييةكانى و ضؤنيةتى دامةزرانان و خ مةتى دادوةران و ئةناامانى داواكارى ثَيكهاتةى دادطا و جؤر و ثلة و تايبةمت
 .طشتى و ديسثلينةكانيان و خانةنشني كردنيان بة ياسا َرَيكاةخرَي 

 (94)ماددةي 
 جطة لةو حاَلةتانةى كة ياسا دةستنيشانيان دةكات و هةروةها ياسا حوكنى تايبةت, نابَي  دادوةرةكان لة كار البارَين

 .بةوان ديارى دةكات و ىَل ثرسينةوةى تةمَيكردنيان َرَيكاةخات
 (95)ماددةي 

 :ئةمانةى خوارةوة بؤ دادوةر و ئةناامانى داواكارى طشتى دةدةغةن
يةكةم ذ كؤكردنةوةي لة نَيوان وةزي ةي دادوةريي و كارةكانى ياسا دانان و جَيبةجَيكردن يان هةر كارَيكى دى لةيةك 

 .كاتاا
 .ضوونة َري ى هةر ح ب و َرَيكخراوَيكى سياسى يان كاركردن لة هةر ضاالكيةكى سياسى دادووةم ذ 
 (96)ماددةي 

دادوةريى سةربازى بةياسا رَيكاةخرَي  و تايبةمتةناَيتى دادطا سوثاييةكان كة ئةو تاوانانة دةطرَيتةوة كة شَيوةى 
ى ئاسايش روو دةدات و لةو سنوورةى كة ياسا بَريارى سوثاييان هةية و لة نَيوان تاكةكانى هي ى ضةكاارو هَي ةكان

 .دياري دةكرَي , لةسةردةدات
 (97)ماددةي 

بؤ ئةوةى تانوتى , َرَيطة بة هيض دةدَيك نادرَي  لة ياساكاناا كة ببَيتة ثاراستةى هةر كارَيك يان بَريارَيكى كارطَيَريى
 .لَينةدرَي 
 (98)ماددةي 

. دةوَلةت كة تايبةمتةنا بَي  بة فةرمانةكاني دادوةريي، كارطَيريى ، فةتوا دان دةكرَى بة ياسايةك ئةجنومةنيكى
جطة , دارشتنةوة و نوَينةرايةتى كردني دةوَلةت و هةموو دةستة طشتيةكان لة بةردةم اليةنة دادوةريةكاناا دامبةزرَي 

 .لةو شتانةى كة بة ياسا ىَل ى جيا كراونةتةوة
 بةناي ضوارةم
 اندةستة سةربةخؤك

 (99)ماددةي 
كؤمسيؤني بااَلى مافى مرؤظذ و كؤمسيؤني بااَلى سةر بة خؤ بؤ هةَلبذاردنةكان و دةستةى دةستثاكى، دةستةي 

 .سةربةخؤن ودةخرَينة  َير ضاو دَيريى ئةجنومةنى نوَينةران و كارةكانيان بة ياسا َرَيكاةخرَين 
 (011)ماددةي 

ا  و ديوانى ضاو دَيريى دارايى و دةستةى َراطةيانان و طةيانان و ديوانةكانى يةكةم ذ هةر يةك لة بانكى ناوةنايى اَير
 .دةستةى دارايى و كارطَيريى سةر بة خؤن و كارى هةر دةستةيةك بة ياسا َرَيكاةخرَي , ئةوداف
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ى و دةستةى دووةم ذ بانكى ناوةنايى اَيرا  بةرثرسيارة لة بةردةم ئةجنومةنى نوَينةرانااو ديوانى ضاودَيريي داراي
 .َراطةيانان و طةيانان سةر بة ئةجنومةنى نوَينةرانن

 .سَى يةم ذ ديوانةكانى ئةوداف سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانن
 (010)ماددةي 

كارو تايبةمتةناييةكانى بة ياسا , دةستةيةك بةناوى دةزطاى شةهياان سةر بة ئةجنومةنى وةزيران دادةمةزرَي  و
 .َرَيكاةخرَي 

 (012)ماددةي 
دةستةيةكى طشتى بؤ زامنكردنى مافى هةرَينةكان و ئةو ثارَي طايانةى كة خؤيان لة هةرَينَيكاا َرَيكنةخستووة بؤ 

و ( البعثات والزماالت الدراسية)بةشاارى كردنَيكى دادثةروةرانة لة بةَرَيوة بردنى دةزطا جياجياكانى دةوَلةتى فياراىل و 
ةوَلةتييةكان و دةستةكة لة نوَينةرانى حكومةتى فياراىل و هةرَينةكان و ئةو شانا و كؤنطرة هةرَينايةتيي و نَيود

 .ثارَي طايانةى كة لة هةرَينَيك دا َرَيك نةخراون ثَيكاَىو بةياسا رَيكاةخرَي 
 (013)ماددةي 

شارةزاياني  بةياسا دةستةيةكى طشتى بؤ ضاو دَيريي و  تةرخانكردنى داهاتى فياَراىل دادةمةزرَي  و ئةم دةستةية لة
سةر ثةرشتى ئةم بةرثرسياريةتييانةى , حكومةتى فياَراىل و هةرَينةكان و ثارَي طاكان و لة نوَينةرةكانيان ثَيكاَي  و

 :خوارةوة دةكات
يةكةم ذ دَلنيا بوون لة دادثةروةريى دابةشكردنى بةخشني و يارمةتى و دةرزى نَيودةوَلةتى بة طوَيرةى بةركةوتنى هةر 

 .و ئةو ثارَي طايانةي لة هةرَينَيك دا َرَيكنةخراون هةرَينَيك 
 .دووةم ذ دَلنيا بوون لة باشرتين شَيوةى بةكار هَينانى دةرامةتى دارايى فياَراىل و دابةش كردنى 

يان ئةو , سَى يةم ذ زامنكردنى روونيي و ئاشكرايى و دادثةروةريى لة تةرخانكردنى سامانةكان بؤ حكومةتى هةرَينةكان
 . طايانةى كة لة هةرَينَيكاا َرَيك نةخراون بة طوَيرةى ئةو َرَيذةيةي كةبَريارى لة سةر دراوة ثارَي

 (014)ماددةي 
َرَيكخستنى كارو بارى وةزي ةي طشتى فياراىل , ئةجنومةنيك بةناوى ئةجنومةنى خيامةي طشتى فياَراىل دادةمةزرَي 

ثَيكهاتةو ثسثؤرييةكانى ئةجنومةنةكةيش بة ياسا , ةيشةوة ودةطرَيتة ئةستؤ بة دامةزرانان و بةرز كردنةوةى ثل
 .َرَيكاةخرَي 

 (015)ماددةي 
 .دةكرَى دةستةى سةر بة خؤى نوَيى ديكة بةثَيى ثَيااويستى و زةرورةت بة ياسايةك  دامبةزرَي 

 بةشى ضوارةم
 تايبةمتةناييةكانى دةسةاَلتة فياراىل يةكان

 (016)ماددةي 
يةك ثارضةيى اَيرا  و ئاراميي و سةر بةخؤيى و سةروةريى وسيستةمة  فياَرالىو , يةكاندةسةاَلتة فياَراىل 

 .دميوكراسييةكةى دةثارَي َي  
 (017)ماددةي 

 :دةسةاَلتة فياراىل يةكان بةم دةسةاَلتة حةصريانة تايبةمتةناة 
ي ثةيوةس  بة َرَيكةوتن و ثةمياننامة يةكةم ذ نةخشةكَيشاني سياسةتى دةرةوة و نوَينةرايةتى ديبلوماسى و دانوستانان

نَيودةوَلةتيةكان و سياسةتى دةرزوةرطرتن و  ئين ا كردنى طرَيبةس  و رةسم كردنى سياسةتى ئابوورى و بازرطانى 
 .دةرةوةى ثةيوةس  بة سةروةرياتي

, هَي ةضةكاارةكانيشةوة بة دامةزرانان و بةرَيوة بردني, دووةم ذ دانان و جَيبةجَيكردني سياسةتي ئاسايشى نيشتنانيي
 . بؤ مةبةس  دابينكردني ثاراستين و دةستةبةركردني ئاراميي و ئاسايشي سةرسنوورةكاني اريا  و بةرطري لَيكردنيان
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سَى يةم ذ نةخشة كَيشانى سياسةتى دارايى و طومرطى و لة سككةدانى دراو و َرَيكخستنى سياسةتى بازرطانى بةَرَيطاى 
دانانى بودجةى طشتى بؤ دةوَلةت و نةخشة دانانى سياسةتى دراوو , ثارَي طاكان لة اَيرا  دا و سنوورى هةرَينةكان و

 .دامةزرانانى بانكى مةرك ى و بةَرَيوة بردنى
 .ضوار ذ َرَيكخستنى كارو بارى ثَيوان و كَيشان و سةنطةكان

 .و ثةنابةرى سياسىثَينجةم ذ َرَيكخستنى كاروبارى رةطةزنامة و بة هاوواَلتى بوون و ئيقامة 
 .شةشةم ذ َرَيكخستنى سياسةتى شةثؤلةكانى ثةخش و ثؤستة

 .حةوتةم ذ دانانى ثرؤ ةى بودجةى طشتى و وةبةرهَينان
بة مةبةس  , هةشتةم ذ دارشتين سياسةتةكاني ثَيوةس  بةو ئاوانةي كة سةرضاوةكانيان لة  دةرةوةي اَيراداان

ئاو بؤ اَيرا  و دابةشكردني بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة لة ناو اَيراداا بةثَيي  دابينكردني هاتين رَيذةيةكي بةردةوامي
 .ياساكان و دابة نَيودةوَلةتييةكان

 .نؤيةم ذ ئامارو سةر مَيرى طشتى دانيشتوان
 (018)ماددةي 

 .نةوت وطاز موَلكى هةموو طةىل اَيرادة لة هةموو هةرَيم و ثارَي طاكان دا
 (019)ماددةي 

كومةتى فياراَ  هةَلاةستَي  بة بةَرَيوةبردنى نةوت و طازى دةرهَينراو لة كَيلطةكانى ئَيستا دا لةطةَ  يةكةم ذ ح
, بة مةرجَى داهاتةكانى بةشَيوةيةكى دادثةروةرانة دابةش بكرَي , حكومةتةكانى هةرَيم و ثارَي طا بةرهةم هَينةكان دا

لةطةَ  ديارى كردنى بةشَيك بؤ ماوةيةكى , و ناوضةكانى واَلتاا وكة بطوجنَي  لةطةَ  دابةش بوونى دانيشتوان لة هةمو
ديارى كراو بؤ هةرَينة زيان ىَل كةوتووةكان كة لة اليةن َر َينى ثَيشووةوة بة شَيوةيةكى بَى داديى بَيبةشكراون و زيانيان 

واَلت دابينبكات و ئةمةش بة بةجؤرَيك ثةرةثَياانى هاوسةنط بؤ هةموو ناوضة جياجياكانى , ىَل كةوتووة دواى ئةوة
 .ياسا َرَيكاةخرَي 

دووةم ذ حكومةتى فياَراَلى و حكومةتةكانى هةرَيم و ثارَي طا بةرهةم هَينةكان بةيةكةوة هةَلاةسة بة نةخشة كَيشان  
را  بؤ سرتاتيذية ثَيويستةكان بؤ بةرةو ثَيشةوة بردنى سامانى نةوت و طاز بة جؤرَيك بةرزترين سوود بؤ طةىل اَي

 .بةدَيبَينَي  بة ثش  بةسة بة نوَيرتين تةكنةلؤ يا و ثرةنسيثةكانى بازاَرو هاناانى وةبةرهَينان
 (001)ماددةي 

 :ئةو تايبةمتةناييانةى خوارةوة هاوبةشن لة نَيوان دةسةاَلتى فياراىل و دةسةاَلتى هةرَينةكاناا
طى لة طةَ  حكومةتةكانى هةرَيم و  ئةو ثارَي طايانةي كة لة يةكةم ذ بةَرَيوةبردن و رَيكخستنى طومرطةكان بة هةما هةن

 .ئةمةش بة ياسايةك رَيك دةخرَي  , هةرَينَيك َرَيكنةخراون
 .دووةم ذ رَيكخستنى سةرضاوة سةرةكييةكانى وزةى كارةبا و دابةشكردنى 

بوون و ثارَي طارى لة ثاك و سَى يةم ذ نةخشةكَيشانى سياسةتى  ينطةيى بؤ مسؤطةر كردنى ثاراستنى  ينطة لة ثيس 
 .خاوَينى بة هاوكارى لةطةَ  هةرَينةكان و ئةو ثارَي طايانةدا كة لة هيض هةرَينَيك َرَيكنةخراون 

 .ضوارةم ذ نةخشة كَيشانى سياسةتةكانى طةشة سةنان و ثالناانانى طشتى 
و ئةو ثارَي طايانةي كة لة هةرَينَيك دا  ثَينجةم ذ نةخشة كَيشانى سياسةتى تةناروستى طشتى بةهاوكارى لةطةَ  هةرَيم

 .رَيكنةخراون
شةشةم ذ نةخشة كَيشانى سياسةتى فَيركردن و ثةروةردةى طشتى بةَراوَيذكردن لةطةَ  هةرَيم و ئةو ثارَي طايانةي كة لة 

 .هةرَينَيك رَيكنةخراون
رَيكخستنيان  بةجؤرَيك كة  حةوتةم ذ نةخشة كَيشاني سياسةتى ثةيوةس  بة سةرضاوةكاني ئاوة ناخؤيةكان و

 .ئةويش بة ياسا َرَيك دةخَرَي , دابةشكردنَيكي دادثةروةرانةي مسؤطةر بكات و
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 (000)ماددةي 
هةر شتَيك كة لة دةسةاَلتى حةسرىبؤ دةسةآلتةكاني فياَراَلي دةدنووس نةكرا بَي  بة دةسةاَلتى هةرَيم و ئةو 

لة كاتى ناكؤكى دا لة دةسةاَلتةكانى ترى هاوبةشى نَيوان حكومةتى , دةنرَي  وثارَي طايانةي لة هةرَيم رَيك نةخراون  دا
 .فياراَ  و هةرَينةكاناا ياساى هةرَينةكة كارثَيكردنى بةثَيش دةخرَي 
 بةشى ثَينجةم

 دةسةاَلتى هةرَينةكان
 بةناي يةكةم

 (هةرَينةكان)
 (002)ماددةي 

ثايتةخ  و هةرَينةكان و ثارَي طا نامةركةزييةكان و بةَرَيوةبةرايةتيية  سيستةمي فيارالي لة كؤماري اَيرا  ثَيكاَي  لة
 .خؤ جآييةكان

 (003)ماددةي 
ئةم دةستوورة لة كاتي جآبةجآ كردنيةوة هةرَيني كوردستان بةدةستةاَلتةكاني ئَيستاشيةوة بة هةرَينَيكي : يةكةم

 .فياراَلي دادةنَي 
 .كة بة ثآى حوكنةكانييةوة دادةمةزرَين, وَييانة دادةنَي ئةم دةستوورة دان بةو هةرَينة ن: دووةم 

 (004)مادةدةي 
ئةجنومةني نوَينةران لة ماوةيةك كة لة شةش مانط تَيثةر نةكات لة رٍِؤ ي يةكةم دانيشتنيةوة ياسايةك دادةنَي  

 .نبةزؤرينةي سادة بؤ دياري كردني، رَيكاري جآبةجآ كردني تايبةت بة ثَيكهَيناني هةرَينةكا
 (005)ماددةي 

هةر ثارَي طايةك يان زياتر مافيان هةية هةرَينَيك ثَيك بَينن لة سةر داوايةك كة َراثرسي لة سةر بكرَي  بةيةكآ لةم 
 :دوو رَيطايانة ثَيشكةش دةكرَي 

رَيم ثَيك داوايةك لة سآ يةكي ئةنااماني هةر ئةجنومةنيك لة ئةجنومةنةكاني ئةو ثارَي طايانةي دةيانةوَي  هة: يةكةم
 .بَينن
 .ي دةنطاةران لةو ثارَي طايانةي دةيانةوةآ هةرَيم ثَيك بهَينن(0/01)داوايةك لة دةيةكي : دووةم

 (006)ماددةي 
هةرَيم دةستوورَيك بؤ خؤي دادةنَي  كة دةسةآلت و ئةركةكاني و شَيوازةكاني كارثَيكردنيان دياري بكات بة جؤرَيك 

 .ورةداناكؤك نةبَي  لةطةأل ئةم دةستو
 (007)ماددةي 

يةكةم ذ دةسةاَلتى هةرَينةكان مافى ثيادةكردنى دةسةاَلتةكانى ياسادانان و جَيبةجَيكردن و دادوةرييان هةية بة ثَىى  
 .حوكنةكاني ئةم دةستوورة بةدةر لة دةسةاَلتة حةسرييةكانى دةسةاَلتى فياراَلى كة لةم دةستوورة داهاتووة  

مافى هةموار كردنى ياساى فياَراىل هةية لة هةرَيم دا لة حاَلةتَيك ئةطةر ناكؤكى و نةطوجنان  دووةم ذ دةسةاَلتى هةرَيم
هةبَي  لة نَيوان ياساى فياَراىل و ياساى هةرَيم سةبارةت بةو ثرسةى كة ناضَيتة ناو تايبةمتةناى ية حةسريةكانى 

 .دةسةاَلتة فياراليةكان 
, اَراَلى دا بةشَيكى دادثةروةرانة تةرخان دةكرَي  بؤ هةرَينةكان و ثارَي طاكانسَىيةم ذ لة داهاتة دةستكةوتووةكانى في

 .بةَرةضاو كردنى داهات و ثَيااويستيةكان و رَيذةي دانيشتواني , كة بةشى بارطرانى و راثةرانانى ئةركةكانى بكات
َي طاكان دادةم رَي  بؤ بةدواداضوونى ضوارةم ذ لة باَليؤزخانةو نَيردة ديبلؤماسييةكان دا نووسينطة بؤ هةرَيم و ثار

 .كاروبارى رؤشنبرييى و كؤمةاَليةتى و بو انانةوةي ناوضةيى 
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بة تايبةتيش دروس  كردن , ثَينجةم ذ حكومةتى هةرَيم  تايبةمتةناة بة هةموو ثَيااويستىيةكانى بةَرَيوةبردنى هةرَيم
 و ئاسايش و ثاسةوانى هةرَيم و رَيكخستنى هَي ةكانى ئاسايشى ناوخؤى هةرَيم وةك ثؤليس 

 بةناي دووةم
 ئةو ثارَي طايانةى خؤيان لة هةرَينَيك دا رَيك نةخستووة

 (008)ماددةي 
 .يةكةم ذ ثارَي طاكان لة  مارةيةك دةزا و ناحية و طونا ثَيك دَين 

بة جؤرَيك , انيان ثَى دةدرَي دووةم ذ ئةو ثارَي طايانةى لة هةرَينَيك دا رَيك نةخراون دةسةاَلتى ئياارى و دارايى فراو
 .ئةويش بة ياسا رَيك دةخرَي , كة بتوانن كاروباري خؤيان بةَرَيوةبةرن بة ثَيي ثرةنسيثى نا مةركةزى ئياارى و

سَى يةم ذ ئةو ثارَي طارةى كة ئةجنومةنى ثارَي طا هةَلياةبذَيرَي  بة سةرؤكى بااَلى جَيبةجَيكردنى دة مَيردرَي  لة 
 .ثيادةكردنى ئةو دةسةاَلتانةى كة لة اليةن ئةجنومةنةوة ثَيياراوة ثارَي طا بؤ 

 .ضوارةم ذ هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَي طا و ثارَي طار و تايبةمتةناييةكانيان بة ياسا رَيك دةخرَي 
اليةنَيك كة  ثيَينجةم ذ ئةجنومةنى ثارَي طا مل كةي نابَي  بؤ كؤنرتؤَ  و سةرثةرشتى كردن لةاليةن هيض وةزارةت يان

 .ثةيوةناى لةطةَ  وةزارةتَيك دا نةبَي  و دارايى يةكى سةربةخؤي دةبَي  
دةكرَى دةسةاَلتةكانى حكومةتى فياراَلى بارَي  بة ثارَي طاكان يان بة ثَيضةوانةوة و بة رةزامةناى (009)ماددةي 

 .هةردووال، ئةوةش بة ياسارَيك دةخرَي 
 بةناي سآيةم
 ثايتةخ 

 (102)ماددةي 
بةغااد بة سنوورى شارةوانييةكةيةوة ثايتةختى كؤمارى اَيرادة و بةسنوورى ئياارييةكةشى ثارَي طاى بةغااد دةنوَينَى 

 .بارى ثايتةخ  بة ياسا رَيك دةخرَي  ونابَي  ثايتةخ  بضَيتة ناو هيض هةرَينَيكةوة , و
 بةناي ضوارةم

 ئياارة خؤجَييةكان
 (020)ماددةي 

, ئياارى وسياسى و رؤشنبريييةكان و فَيركردن مسؤطةر دةكات بؤ نةتةوة جياكان وةك توركنان ئةم دةستوورة مافة 
 .ئةويش  بة ياسا رَيك دةخرَي , كلاان و ئاشوورى و هةموو ثَيكهاتةكانى دي

 بةشى شةشةم
 حوكنةكانى كؤتايى و طواستنةوة

 بةناي يةكةم
 حوكنة كؤتايى يةكان

 (022)ماددةي 
ى ئةناامانى ئةجنومةنى نوَينةران (0/5)يان ثَينج يةكى , مار و ئةجنومةنى وةزيران بةيةكةوة يةكةم ذ سةرؤكى كؤ

 .بؤيان هةية ثَيشنيارى هةمواركردنى دةستوور بكةن
, دووةم ذ نابَى ثرةنسيثة بنضينةيى يةكاني بةشى يةكةم و ماف و ئازاديةكانى لة بةشى دووةمي دةستوور هةموار بكرَين

ى ئةناامانى (2/3)خوىل هةَلبذاردنى يةك بة دواى يةك دا و لةسةر رةزامةنايى دوو لة سةر سَى ى  مةطةر دواى دوو
و ثةسةنا كردنى سةرؤكى كؤمار لة ماوةى , وةلةسةر رةزامةنايي طة  بة راثرسى يةكى طشتى, ئةجنومةنى نوَينةران
 .حةوت َرؤ  دا بَي 

مةطةر دواى , ى ئةم ماددةيةدا نةهاتوون هةموار بكرَين "ووةمد"سَى يةم ذ نابَى ماددةكانى ترى كة لة بَرطةى 
و لةسةر رةزامةناى طة  بة راثرسى طشتى و , ى ئةناامانى ئةجنومةنى نوَينةران(2/3)رةزامةنايى دوو لةسةر سَى ى 

 .ثةسةناكردنى سةرؤك كؤمار لة ماوةى حةوت َرؤ  دا بَي 
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كة ناضَيتة ناو , انى دةستوور بكرَى كة دةسةاَلتى هةرَينةكان كةم بكاتةوةضوارةم ذ نابَى هيض هةموار كردنَيك بؤ ماددةك
تايبةمتةناية دياريكراوةكانى دةسةاَلتى حةسرى فياراَلي تةنها بة رةزامةنايى دةسةاَلتى ياسادانانى هةرَينة 

 .بة َرةزامةنايى زؤرينةى دانيشتوانةكةى وبة راثرسى يةكى طشتى, ثةيوةنادارةكة نةبَي  و
 َينجةم ذث
هةموار كردن بة ثةسةناكراو دادةنرَي  لة اليةن سةرؤك كؤمار دواى تةواو بوونى ئةو ماوةيةى كة دةدنووس كراوة لة -أ

 .ى ئةو ماددةيةدا لة كاتى ثةسةنانةكرانى دا(سَى يةم )و ( دووةم ) بَرطةى 
 .ةجَيكراو دة مَيردرَي هةمواركردنةكة لة َرؤ ي باَلوكردنةوةى لة َرؤ نامةى فةرمى دا بة جَيب-ب

 (023)ماددةي 
نابَى سةرؤك كؤمار و سةرؤك و ئةناامانى ئةجنومةنى وةزيران و سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةران و هةردوو جَيطر و 
ئةناامةكانى و ئةناامانى دةسةاَلتى دادوةرى و خاوةن ثلة تايبةتةكان بؤيان نية ثلةو ثايةيان بقؤزنةوة بؤ كَرين يان 

يان طرَى بةستَيك لةطةَ  دةوَلةت مؤربكةن ( طؤَرينةوةيان)انى يان ثَى فرؤشتنى شتَيك لة سامانى خؤيان يان بةكرَى د
 .هَينةر يان بةَلَيناةر, بةسي ةتى ثابةنابوونيان

 (024)ماددةي 
 .ياسا و حوكنة دادوةرى يةكان بةناوى طةلةوة دةردةضن

 (025)ماددةي 
مةطةر دةدَيكى , ودةكرَينةوة و لة مَيذووي باَلوكردنةوةياناا كاريان ثَى دةكرَي  ياساكان لة َرؤ نامةى فةرمى دا باَل

 .ثَيضةوانةى نووسرابَي 
 (026)ماددةي 

ياسا بةركارةكان بةكارثَيكراوي دةمَيننةوة مادامةكي هةَلنةوةشَينرابنةوة يان هةموار نةكرابن بةثَيي حوكنةكانى ئةم 
 .دةستوورةوة

 (027)ماددةي 
ن مةطةر ,ئةو َراثرسيةيانةى كة لةم دةستوورةدا هاتوون بة رةزامةنايى زؤرينةى سادةى دةنطاةران دروس  هةموو

 َيكى ثَيضةوانةى بؤ نووسراو بَي دةد
 بةناي دووةم

 حوكنة طواسرتاوةكان
 (028)ماددةي 

اكانى َر َينى ديكتاتؤرى لة ناو براو يةكةم ذ دةوَلةت ضاودَيريى زيناانيية سياسى يةكان و زيان لَيكةوتووانى كردارة ناَرةو
 .دةستةبةر دةكات

 .دووةم ذ دةوَلةت دةرةبووى خَي انى شةهياان و بريناارةكان لة دةرةجنامى كردارة تريؤريستى يةكان دةستةبةر دةكات 
 .ى ئةم بةناةدا هاتووة بة ياسا َرَيك دةخرَى(دووةم )و ( يةكةم )سَى يةم ذ ئةوةى لة بَرطةى 

 (029)ماددةي 
ئةجنومةنى نوَينةران لة دانيشتنى يةكةمى دا كاربة ثةيَرةوى ناوخؤى كؤمةَلةى نيشتنانى بؤ ماوةى  طواستنةوة  دةكات 

 .تا ئةو كاتةى ثةيَرةوَيكى ناوخؤ بؤ خؤى دادةنَي  , 
 (031)ماددةي 

بؤ روانيين لة , ريى سةربةخؤ دادطاى س اى بااَلى اَيرادى بةردةوام دةبَي  لة كارةكانى دا وةكو دةستةيةكى دادوة
و ئةجنومةنى نوَينةران بؤى هةية دواى تةواو بوونى , تاوانةكانى حوكنى ديكتاتؤرى لة ناو براو و دارودةستةكةى

 .كارةكانى دادطاكة بة ياسا هةَليبوةشَينَيتةوة
 (030)ماددةي 

بَي  لة كارةكانى دا وةكو دةستةيةكى سةر بة يةكةم ذ دةستةى نيشتنانيى بااَل بؤ َرَيشةكَيش كردنى بةاس بةردةوام دة
و بة هةماهةنطى لةطةَ  دةسةاَلتى دادوةريى و دةزطاكانى جَيبةجَيكردن و لة ضوارضَيوةى ئةو ياسايانةى كة , خؤ

 .بة ئةجنومةنى نوَينةرانةوة  ثةيوةس  دةبَي , كارةكانى َرَيك دةخات 
ةية دواى تةواو بوونى كارةكةى بة زؤرينةى دوو لةسةر سَى ى دووةم ذ ئةجنومةنى نوَينةران بؤى هةية ئةم دةست

 .ى ئةناامةكانى هةَلوةشَينَيتةوة(2/3)
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سَى يةم ذ مةرجة ثاَلَيوراو بؤ ثؤستى سةرؤك كؤمار و سةرؤك و ئةناامانى ئةجنومةنى وةزيران و سةرؤك و ئةناامانى 
و ثاية هاوثلةكان لة هةرَينةكاناا و ئةناامانى دةستة  ئةجنومةنى نوَينةران و سةرؤك و ئةناامانى ئةجنومةنى فياراَ 

نابَى لةو كةسانة بن ,  و ثلة و ثايةكانى دى كة بَريارى َريشةكَيشكردنى بةاس دةيانطرَيتةوة بة ثَىى ياسا, دادوةريةكان
 .كة حوكنى َريشةكَيشكردنى بةاس دةيانطرَيتةوة

بةناة دا هاتووة بةردةوام كارى ثَى دةكرَي  تا بة ياسا ى ئةو (سَىيةم)ضوارةم ذ ئةو مةرجةى كة لة بَرطةى 
 .هةَلاةوةشَيتةوة 

 (032)ماددةي 
يةكةم ذ دةستةى داواكانى موَلكاارى بةردةوام دةبَي  لة كارةكانى دا وةكو دةستةيةكى سةر بة خؤ و بة هةماهةنطى 

ثةيوةس  دةبَي  بة ئةجنوومةنى , اسا لةطةَ  دةسةاَلتى دادوةريى و دةزطاكانى جَيبةجَيكردن دا  و بة ثَى ى ي
 .نوَينةرانةوة 

 .ى ئةناامانى، دةستةكة هةَلوةشَينَيتةوة (2/3)دووةم ذ ئةجنومةنى نوَينةران بؤى هةية بة زؤرينةى دوو لة سةر سَى ى 
 (033)ماددةي 

ثَيكردنيان دوا دةخرَي  تا ئةو حوكنةكانى تايبةت بة ئةجنومةنى فياَراَ  لة هةر شوَينَيكى ئةم دةستوورة دا هاتبَي  كار
ى ئةناامان  لة خوىل (2/3)كاتةى بَريارَيك لة ئةجنوومةنى نوَينةرانةوة دةردةضَي  بة زؤرينةى دوو لةسذذذذذذةر سَى ى 

 ربووني ئةم دةستوورة داسازياةداتدووةمى هةَلبذاردنةكانى دا كة لة دواى بةركا
 (034)ماددةي 

دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيك كة ( سةرؤكى كؤمار)جَى ى دةستةوا ةى ( ى سةرؤكايةتىئةجنومةن)يةكةم ذ دةستةوا ةى 
دووبارة كار دةكرَيتةوة بة حوكنة تايبةتى يةكانى سةرؤكى كؤمار دواى يةك خوىل , لةم دةستوورةدا باس كرا بَي  و

 .داهاتوو لة دواى كارثَيكردنى ئةم دةستوورةدا
 دووةم ذ

ةرؤكَيك بؤ دةوَلةت و دوو جَيطرى بؤ هةَلاةبذيرَي  كة بةيةكةوة ئةجنومةنيك ثَيك دةهَينن ئةجنومةنى نوَينةران س-أ
 .هةَلاةبذَيردرَين ( 2/3)و بةيةك ليس  و زؤرينةى ( ئةجنومةنى سةرؤكايةتى )ثَى ى دةوترَي  

ةرؤكايةتيش حوكنةكانى البردنى سةرؤك كؤمار كة لةم دةستوورة دا هاتووة سةرؤك و ئةناامانى دةستةى س-ب
 .دةطرَيتةوة 

ئةجنومةنى نوَينةران بؤى هةية هةر ئةناامَيك لة ئةناامةكانى ئةجنومةنى سةرؤكايةتى ال باات بة زؤرينةى -ج
 .ى ئةناامةكانى بة هؤى ناشايستةيى يان ناثاكى(3/4)
ى ئةناامانى (2/3)ةى ئةجنومةنى نوَينةران بة زؤرين, لةكاتى ضؤ  بوونى هةر ثؤستَيكى ئةجنوومةنى سةرؤكايةتى-د

 .كةسَيكى دى لة جياتى ئةو هةَلاةبذَيرن 
بة , سَى يةم ذ مةرجة ئةناامانى ئةجنومةنى سةرؤكايةتى هةمان مةرجةكانى ئةناامى ئةجنومةنى نوَينةرانى تيادا بَي 

 :مةرجَي كة
 .ضل ساَ  لة تةمةنى تةواو كردبَي -أ
 .  ناوبانطى باش و دةس  ثاكى و راستةرؤيى هةبَي-ب
 .ئةطةر تياياا ئةناام  بووبَي , ساَ  لة رووخانى( دة)حي بى بةاسى هةَلوةشاوةى جَى هَيشتبَي  بةر لة -ج
و ئةن الةكان و تاوانى ئةجنام نةدابَي  دةرحة  ( 0990)نابَى بةشااريكردبَي  لة سةركوتكردنى َراثةَرينى ساَلى -د

 .بةطةىل اَيرا 
َريارةكانى بة كؤى دةنط دةردةكات و هةر ئةناامَيك دةكرَى يةكَى لة دوو ضوارةم ذ ئةجنومةنى سةرؤكايةتى ب

 .ئةناامةكةى دى بةنوَينةري خؤى دابنَي 
 ثَينجةم ذ

ئةو ياساو بَريارانةى ئةجنومةنى نوَينةران دةرى دةكات، رةوانةى ئةجنومةنى سةرؤكايةتى دةكرَين بة مةبةستى َرازى -أ
َرؤ دا لة َرؤ ي ثَى طةيشتنى، بةدةر لةوةي لة هةردوو ( دة)وانانى لة ماوةى بوون لة سةرى بة كؤى دةنط و دةرض

 .دا هاتووة كة ثةيوةسة بة ثَيكهَيناني هةرَينةكانةوة( 005)و ( 004)ماددةي 
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ياسا و بَريارةكان دةطةَرَيناَرَينةوة بؤ ئةجنومةنى , لة حاَلةتى وةرنةطرتنى رةزامةنايى ئةجنومةنى سةرؤكايةتى-ب
نةران بؤ ضاوثَياا خشانانةوةى ئةو اليةنةى كة نارةزايى يان لةسةر هةية و بة زؤرينة دةنطى لةسةر بارَي  و نوَي

 .جارَيكى دى دةنَيردرَيتةوة ئةجنومةنى سةرؤكايةتى بؤ رةزامةنايى دان لة سةرى

( دة)ؤ جارى دووةم لة ماوةى لة حاَلةتى وةرنةطرتنى رةزامةنايى ئةجنومةنى سةرؤكايةتى لةسةر ياسا و بَريارةكان ب-ج
جارَيكى ديكة دةطةَرَيتةوة بؤ ئةجنومةنى نوَينةران كة بؤى هةية بَريارى لةسةر باات بة , َرؤ دا لة مَيذووي طةيشتنى دا

 .ى  مارةى ئةناامانى كة ناتوانارَى نارةزايى لةسةر بارَى و بة ثةسةنا كراو دة مَيردرَي (3/5)زؤرينةى 

 .سةرؤكايةتى دةسةاَلتةكانى سةرؤك كؤمار ثيادة دةكات كة لةم دةستوورة دا هاتووة شةشةم ذ ئةجنوومةنى
 (035)ماددةي 

 .سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران لة خؤلي يةكةمي هةَلبذاردنياا دوو جَيطري دةبن
 (036)ماددةي

بةجَيكردنى ثَيااويستةكانى يةكةم ذ دةسةاَلتى جَيبةجَيكردن ئةو هةنطاوة ثَيويستانة دةطرَيتة بةر بؤ تةواوكردنى جَي
 .بة هةموو بَرطةكانيةوة لة ياساى ئياارةى دةوَلةتى اَيرادى بؤ دؤناغى طواستنةوة ( 58)ماددةي 

دووةم ذ ئةو بةرثرسيارَيتى يةى دةكةوَيتة ئةستؤى دةسةاَلتى جَيبةجَيكردن لة حكومةتى ئينتقاىل دا كة لة ماددةي 
ا  دا بؤ دؤناغى طواستنةوة دةدنووسكراوة درَيذدةبَيتةوة و بةردةوام دةبَي  بؤ ى ياساى ئياارةى دةوَلةتى اَير(58)

ئاسايى )كة بة ثَى ى ئةم دةستوورة هةَلبذَيردراوة بؤ ئةوةى بة تةواوى ئةمانة ئةجنام باةن , دةسةاَلتى جَيبةجَيكردن
كة كَيشةيان لةسةرة بؤ ديارى , انةى دىسةر مَيرى، كة كؤتايي دَي  بة راثرسى يةك لة كةركووك و ئةو ناوض, كردنةوة 

مانطى كانونى يةكةمى ساَلى دوو هةزار و حةوت ( سى و يةكى)لة ماوةيةك دا كة لة ( كردنى ويستى هاوواَلتيانى
 .تَيثةرنةكات

 (037)ماددةي 
هةموو بَريارةكانى , بةوالوة لة هةرَينى كوردستان دانراون بةردةوام كاريان ثَياةكرَي  و( 0992)ئةو ياسانةى لة ساَلى 

حكومةتى هةرَينى كوردستان ذذ بة بَريارةكانى دادطا  طرَى بةستةكانيشةوة ذذ كاريان ثَى دةكرَي  مةطةر هةموار بكرَي  
يان هةَلبوةشَينارَينةوة بة ثَى ى ياساكانى هةرَينى كوردستان لة اليةن اليةنى تايبةمتةنايةوة بةمةرجَيك ناكؤك نةبن 

 .ر دالة طةَ  دةستوو
 (038)ماددةي 

ياساى ئياارةى دةوَلةت بؤ دؤناغى طواستنةوة و ثاشكؤيةكةى لة كاتى دةس  بة كار بوونى حكومةتى نوآ دا 
 .يااهاتووة( 58)و ماددةي ( 53)ي  ماددةي (أ)جطة لةوةى لة بَرطةى , هةَلاةوةشَيتةوة

 (039)ماددةي 
لة سةرى و ( ري َراناؤم) مةنايى طة  بة راثرسى طشتىئةم دةستورة بةكار ثَيكراو دة مَيردرَي  دواى رةزا

 .باَلوكردنةوةي لة َرؤ نامةى فةرمياا و دةس  بة كار بوونى حكومةتى ثَيكهاتوو بة ثآى ئةم دةستوورةوة
  :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

نووسذي دةسذتووري   سوثاسي ئةنااماني ليذنةي ياسذايي دةكذةين بذؤ خوَينانذةوةي رةش    , دةستتان خؤش بَي , زؤر سوثاس
ئذةو رةشنووسذةي كذة خوَينارايذةوة وةكذو اذةرزم       , خوشك و برايذان و ئةنذااماني ثةرلذةماني كوردسذتاني بذةَرَي      , اَيرا 

ئاطاداري لةو طؤَرانكارية هةبَي  كة بةسذةري  , كردن ثَيشرتيش بؤ ئةوة بوو كة دوا خوَينانةوةمان بَي  بؤ ئةو دةستوورة
بةزؤرينةي دةنذط ثةسذنا   , َيننةوة كة ئَينة لَيرةدا ضةناين جار باسي ئةم رةشنووسةمان كردئةوةتان بة بري د, داهاتووة

شاناي طةلي كوردستان كة ضوون بؤ بةغاا لةطذةَ  ئةنذااماني ليسذ  هاوثةميانيذةتي     , كرا كة نوَينةراني طةلي كوردستان
, ميتذذةي نووسذذينةوةي دةسذذتووري اَيذذرا ئةنذذاام بذذوون لذة كؤ , كوردسذتان كذذة بةشذذاارييان كذذرد لذة نووسذذيين دةسذذتووردا  

كذذة دواتذذر درا بذذة  , رَيطذذةمان ثذذَي بذذاةن بذذةناوي طذذةلي كوردسذذتانةوة بةشذذااري بكذذةن و ئينذذ اي ئذذةو رةشنووسذذة بكذذةن    
ئَينةش لَيرة واجبنان ئةوةية كذة لذةم هةلذة ثذريؤز و     , (un)درا بة , ثةرلةماني اَيرا  و لةاليةن ئةوانيشةوة ثةسنا كرا

واجيب خؤمذان هةَلبسذتني وةكذو ئةنذااماني ثةرلذةماني كوردسذتان بذؤ ثشذتطريي كذردن لةسةرخسذتين ئذةو            مَيذوويية بة 
طةلي كوردستان دةنطي بؤ بذاةن و ببَيتذة دؤنذاغَيكي تذازة بذؤ بنياتنانذةوةي ئذةو اَيرادذة          05/01لةوةي رؤ ي , ثرؤ ةية

ئذةمَرؤ  , دوربانيان بذؤ داوة , ستان خةباتيان بؤ كردووةفياراَليةي كة ساَلةهاي ساَ  طةلي اَيرا  و طةلي كورد, دميوكراتية
بؤ ئةوةي بذة مسذؤطةر كردنذي ئذةو مافانذةي كذة خذةبامتان بذؤ كذردووة و          , رؤ ي ئةوة هاتووة بة ياسا كردني هةنطاوةكان
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, دةزانذذني هذذةموومان كذذة ئذذةو دةسذذتوورة سذذةد لةسذذةد ويسذذتةكاني طذذةلي كوردسذذتاني تَيذذاا نييذذة      , شذذةهيامان بذذؤ داوة 
بذةآلم هذةموومشان لةهذةمان كاتذاا دةزانذني كةئذةم دةسذتوورة بذؤ ثَيكهاتذةي طذةلي           , بينيشنان هةبوو و نيشانيشذنان دا تَي

بذة  , كة شتَيكيش بة تذةوافق نووسذرا بذة تةئكيذا ئةوةيذة كذة بذة دانوسذتانان دةبَيذ          , واتة بة تةوافق نووسراوة, اَيرادة
ط توطؤيذةكي يذةكجار   , ثذاش مانذاووبونَيكي زؤر  , ا  لةسذةري رازي بذن  طةيشتنة ئةوة دةبَي  كة هةموو ثَيكهاتةكاني اَير

ئومَيذايش دةكذةين كذة ئذةو     , زؤر طةيشتوونة ئةو ئةجنامةي كة ئةم دةستوورة دبووَ  بكرَي  لةاليذةن هذةموو اليةنذةكان   
لةثةرلذةماني  , اةدابةشاارييان نةكرد وةكو ثَيويس  لة ئاينذ , ياخود مةترسييان هةبووة, اليةنانةي كة رةخنةيان هةبووة

هذةم لذة   , لة كؤبوونةوةكاني داهاتوودا رةضاو بكذرَين و ئذةوانيش بةشذااري بكذةن هذةم لذة هةَلبذذاردني داهذاتوو        , اَيراداا
بذةآلم زؤر لذة ويسذتةكانيان كذة     , راسذتة بةشذاارييان نذةكردووة   , بنياتنانةوةي ئةو اَيرادة تازةيةي كة بؤ هذةموو اليةكذة  

ئذةوةي كذة ثَييذان دةوتذرَي بذرا      , بذةَلَي زرووفَيكذي نذا تذةبيعييان هةيذة     , رةضاو كذراوة , دا هاتووةدةوامسي موشتةركن لَيرة
بةشذَيوةيةكي رَيذك وثَيذك    , ئةو زرووفة ناتةبيعي ية وايان لَي كذردوون بذة شذَيوةيةكي دميوكراسذيانة    , اةرةبة سونييةكان

بؤية ئةوةناةي كذة لَيذرة هذاتووة مذن ثذَيم وايذة مذايف        , نة بةشااري كاريطةر بكةن, نةتوانن نةنوَينةري خؤيان هةَلبذَيرن
دميوكراتيذةت  , اةدالةت بؤ هةمووانذة , فياراَ  بؤ هةمووانة, ضونكة كة ومتان اَيرادَيكي دميوكراتي, ئةوانيشي ثاراستووة

رَيذ  طذرتن   , ووانذة رَي  طرتن لة مةباديةي ئيسالم بذؤ هةم , فياراَليةت بؤ هةمووانة, مايف تاكة بؤ هةمووانة, بؤ هةمووانة
ثَيم واية هةموو طةلي اَيرا  ثَيخؤشذحاَلة بذةوة   , كة ئةوانة دةوامسي موشتةركن, لة مافةكاني ئاينةكاني تر بؤ هةمووانة
ثرؤثاطةناةي د  هةية لة هةناَي اليةن كة حةز ناكةن ئةسَلةن ئةو دةسذتوورة  , ئةطةرضي تؤزَيك تةشويشي لةسةر هةية

طذةلي كوردسذتان وةك هةميشذة لذة     , بؤيذة واجذيب سةرشذاني ئَينةيذة    , ةو اَيرادذة دامبذةزرَي   حذةز ناكذةن ئذ   , سةربكةوَي 
جذارَيكي تذر ئيسذثاتي    , لذةم مةسةلةيةشذاا لذة ثَيشذةوة بذني     , بذؤ فياراَليذةت  , لة خةبات بذؤ دميوكراتيذةت  , ثَيشةوة بووين

, لةطذةَ  ياسذاية  , طةلذة لةطذةَ  مذايف مرؤظذة     ئذةم , ئذةم طةلذة لةطذةَ  فياراَليةتذة    , بكةين كة ئةم طةلة لةطةَ  دميوكراتيةتة
ئذةمَرؤ رؤ ي ئةوةيذة ئذةم شذتة بضةسذثَي       , طةلةكذةمان بذؤ ئذازادي تَينذووة    , نيشاني دونيا باةين كذة طةلةكذةمان وريايذة   

, هذةموو رؤشذنبريانة  , هةموو شةخصذياتة , هةموو ح بةكانة, هةموو ئةناامانة, بؤية واجيب هةموو اليةكة, لةدةستووردا
مافذةكانيان ضذؤن   , ااري بكةن لةو حةملة راطةيانانةي كة بؤ خةَلك شةرحي بكذةن ئذةم دةسذتوورة مانذاي ضذيية     كة بةش

لذذذة , وتذذذار لةرؤ نامةكانذذذاا بنووسذذذريَ , لذذذة مسينارةكذذذان بكذذذةن , بةشذذذااري لذذذة كؤبوونذذذةوةكان بكذذذةن , دابذذذني دةكرَيذذذ 
و شةرح كردني ئةم دةستوورة ثَيويسذتة بذة واجذيب     ضي داوا لة ئَيوة كرا بؤ بةشااريكردن, تةلةف يؤنةكاناا دسة بكرَي 

طؤَرانكذاري  , تةنيا ضةنا خاَلَيك كة ثَيشرت رةنطة لَيرة باس نةكرابَي , خؤمان هةَلبستني و ئينشائةلآل سةركةوتوو دةبَي 
ك هذةبوو  خاَلَيذ , ئذةويش ئةوةيذة بةنذاَيك هذةبوو الدرايذة     , لةسةر ئةو دةستوورة هذاتووة بذة خَيرايذي ئامذا ةي ثَيذاةدةين     

بذذة مذذةرجَيك لةطذذةَ  ئذذةم , اَيذذرا  ثابةنذذا دةبَيذذ  بذذة هذذةموو ئذذةو ثةميانذذة نَيذذو دةوَلةتيانذذةي كذذة هةيذذة  )الدرايذذة دةَلذذَي 
هذذةر , ئةطذذةر ئذذةوة ال نذذةدرابا, ئةمذذة لذذة حةديقةتذذاا كَيشذذةي لةسذذةربوو , يذذاخود بطوجنَيذذ , دةسذذتوورةدا نذذاكؤك نذذةبَي 

, ثةيوةنايان بذة مذايف ئذافرةت و  ن هةيذة    , نةي كة ثةيوةنايان بة مايف مرؤظ هةيةثةميانةكي نَيو دةوَلةتي و ئةو ثةميانا
يذاخود  , بيطؤتباية لةطةَ  فآلن خاَلي ئةم دةستوورة نذاطوجنيَ , رةنطة تةفسريات بكراباية, ثةيوةنايان بة مايف منااَ  هةية

بذة مانذاي ئذةوة نييذة كذة ئَينذة       , مووي دادرابؤية البردني ئةوة ئةو كَيشةيةي البرد كة بةرطةكة بة هة, تةااروزي هةية
مذادام نةصذَيك لَيذرة نييذة بَلَيذ  ئَينذة       , ضذونكة اَيذرا  ئينذ اي لةسذةر كذردووة     , ثابةنانني بذةو موااهذةداتي دةولييانذة   

مةسذةلةي  , ئذةو ثةميانذة نَيذو دةوَلةتيانذة    , مول ةم نني بةو موااهةداتة و ثةميانانةي كة اَيذرا  لةسذةري ئينذ ا كذردووة    
هةمووي ئةو ثةميانانذة اَيذرا  لذة تةمذةني درَيذذي      , مةسةلةي دميوكراتيةتة, مةسةلةي مايف منااَلة, ارةي خؤنووسينةض

ئةطذةر  , هذةر شذتَيكيش وةكذو دةوَلذةت ئينذ اي كردبَيذ       , دةوَلةتي اَيرا  ئينذ اي كذردووة  , لة هةشتا ساَلةي خؤياا, خؤي
, بؤيذة ئذةو فةدةرةيذة الدرا   , ئَينة ثابةنا نذني ثَيذي  , اري ئيلغاي نةداتنةصَيك نةبَي  لة دةستووردا ياخود ثةرلةمان دةر

مةسةلةيةكي تر هةبوو كذة  , بؤ ئةوةي ثةرلةماني اَيرادي داهاتوو بؤي هةبَي  بَلَي مونادةشةي هةموو مةسةلةكان بكات
اَيرا  بةشَيكة لة دونيذاي  , وواَيرا  ضيية؟ ومتان ثَيشرت واب, طؤَرانكاري بةسةردا هاتووة لة مةوزوواي هةويةي اَيرادي
هةنذاَي ئيعرتازاتذي بةسذةردا    , ئةمة كَيشةي بؤ دروس  كردين, ئيسالمياا و طةلي اَيراديش بةشَيكة لة نةتةوةي اةرةب
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لةاليذذذةن دةوَلةتذذذة اةرةبيةكانذذذةوة و هذذذةتا لةاليذذذةن هةنذذذاَيك بذذذرا اةرةبذذذة     , هذذذات لةاليذذذةن جاميعذذذةي اةرةبيذذذةوة  
ئةمة شتَيكة اَيرا  تةدسيم دةكات و دروخستنةوةي اَيرادة لة , وو ئةمة د ي ويس  ئةوانةسوننةكانيشةوة كة ثَيي واب

هةتا ئةو وةفاةي اذةرةبي  , تةبيعي بةنيسبةت ئَينةشةوة دووثامتان كردةوة لة هةموو كؤبوونةوةكان, وآلتة اةرةبيةكان
ئذارائي تريذان كذرد كذة رةنطذة ئَينذة ثَينذان         زؤر مونادةشذة لةسذةر ئذةوة كذرا و باسذي هةنذايَ      , سوننة كة هاتبوونة ئَيذرة 

ي  , بةآلم ئَينة تةماشاي ئةوة دةكةين كة ئةمة ي ئينكانيذةتي هةيذة سذةربكةوَي    , خؤشرت بَي  لةو صيغةيةي كة هاتووة
تذة  ئينكانيةتي هةية ببَيتة واديعَيكي دةبووَ  كراو لةاليذةن ميللذةتي اَيذرا  و لذة اليذةن دراوسذَيكامنانةوة و لةاليذةن وآل       

بؤية ثاش راوَيذ و ط توطؤ لةطةَ  هةموويان و ثةيوةناييةكاني نَيوان اةمر موسا و سذةرؤكي كؤمذارو   , اةرةبيةكانيشةوة
اَيذذرا  دةوَلةتَيكذذة لذذة  , طةيشذذتينة ئذذةو صذذيغةيةي كذذة بَلذذَين اَيذذرا  بةشذذَيكة لذذة دونيذذاي ئيسذذالمي و     , اليةنذذةكاني تذذر 

نيشذانةيةكة كذة طذةلي    , ئذةم صذيغةية صذيغةيةكي تازةيذة    , ثةميانةكذةي و ثابةنذاة بذة   , موئةسةسيين جاميعذةي اذةرةبي  
لذة هذةمان   , و دةبَي ئةم فرة نةتةوةيية لة دةستووردا وةكذو واديذع باسذي بكرَيذ     , ثَيكهاتةي اَيرا  فرة نةتةوةية, اَيرا 

هذةروةها  , كذرا  كاتاا ئذةو صذيغةية جاميعذةي اذةرةبي لذة دوا كؤبوونذةوةي وةزيذري خارجييذةكان دبذووَ  كذرا و ثةسذنا           
ئةطةر ضي ئةوان ويستيان شذتَيكي تذر   , لةاليةن اةمر موساشةوة كة تةلةفؤني كردبوو طوتبوي ئةم صيغةية خراث نيية

, ليذنذةي نووسذينةوةي دةسذتوور كذة ثَيكهاتذةي اَيرادذة      , بةآلم ئةمة ئريادةي طةلي اَيرادة كة لةاليةن ئةو ليذنةيذة , بوو
, فةدةرةيةكي تذر ئي افذة كذراوة كذة دةَلذَي سذةرؤك وةزيذران دوو نذائييب هذةبَي          , درابووزؤرينةي اَيرادن بَرياري لةسةر 

لذة حةديقةتذاا   , دة نائيذب بَيذ   , حذةوت نائيذب  , ئةوةش رَيطةي كردبذؤوة كذة شذةش   , ثَيشرت دةَلَي ضةنا نائيبَيكي دةبَي 
هةريةكذة بذؤ رازي كذردن    , ايذف دةبَيذ   وآلتَيك كة ئةوةناة نائيبةي هةبَي  دةليلي ئةوةية كة مةركةزييذةتي يذةكجار زة  

يذاني ضذوار سذاَلي يةكذةم     , بةالني كةمةوة كة لة خولي يةكةمي هةَلبذذاردن , تةحايايان داوة كة تةحايا بكرَي , دةبَي 
ثَيشذةكي ئذةو نووسذينةي    , دةيطذؤَري , يذان بذة ثَيويسذ  زانذي بيطذؤَري     , دواتر ئةطةر ثةرلذةمان طذؤَري  , دوو نائييب هةبَي 

بذةآلم  , ئةمذةش تةبعذةن بؤضذووني جيذاواز هذةبوو لةسذةري      , بوو بة خاَلَيك كة بةشَيك لذةم دةسذتوورة دةبَيذ     دةستوورة
بةنيسبةت ئَينةوة ئةهنيةتةكةي لةوةدا دةبينني لة ضةنا فةدةرةي دوايياا كذة هذاتووة لذة ثَيشذةكيةكةدا كذة بةنسذبةت       

م دةوَلةتذذة اَيرادييذذة لةسذذةر ئةساسذذي ئيتحذذادَيكي   ئذذةويش ئةوةيذذة كذذة ئيشذذارةت بذذةوة دةكذذات ئذذة  , ئَينذذةوة زؤر طرنطذذة
و ئذةو مانذةوةي ماناكذةي وايذة مانذةوةي ئذةو دةوَلةتذة        , لةسةر ئةساسذي ويسذ  طذةلي اَيذرا  دامذةزراوة     , ئيختياري بَي 

 بؤيذة , واتة ئةمذةش مذايف ضذارةي خؤنووسذينة    , ئينجا ئةو دةوَلةتة دادةمةزرَي , بةناة بةوةي ثابةنا بني بةو دةستوورة
ئةمة لذةم رووةوة لذةو جانيبذةوة ئةطةرضذي     , حوكني بةَلطةيةكي دةستووري هةبَي , كة ئاما ة  ثَيكراوة وةكو بةَلطةيةك

, بذةآلم بةنسذبةت ئَينذةوة ئذةو جانيبذة طرنطذة و موالحذةزة كذراوة        , مومكينة موالحةزاتيش هةبَي  لةسةر مةسذائيلي تذر  
بةحةديقذةت مذن صذيغةكةم بي ةبيذ  ال نييذة      , كاني ئذاوو ئةوانذة  سةرضذاوة , بةناَيكيش هةية لةسةر سةرضاوةي ئاوةكذة 

سةرضذاوةكاني ئذاوي لذة  َيذر     , بذةآلم شذتَيكي ئذةوتؤ نييذة زؤر طذرنط نييذة      , دةَلَي  ثَيشرت ضذؤنة و ئَيسذتاش ضذؤنة   , ضؤنة
ة كذذة ئَينذذة لذذة كؤتاييذذاا دةتذوامن بَلذذَيم ئذةو رةشنووسذذة هذذةر ئةوةيذ   , ضذاودَيري حوكنذذةتي ئيقلذيم دةبَيذذ  لةطذذةَ  ئةوانذة   

تةخويلي ئةنااماني ليذنةي نووسذينةوةي دةسذتوورمان   , تةخويلي شاناي كوردميان كرد بة سةرؤكايةتي سةرؤكي هةرَيم
بؤية ئَينةش مةسةلةكة وةكو ئةوة نيية جاري ثَيشوو هةناَي كذةس بذة هةَلذة    , كرد كة تةمسيلي طةلي كوردستان دةكةن

, بَرطذة مونادةشذةي بكذةين لَيذرة وةكذو ثرةنسذيث دبووَلنانذة       , ط بذاةين و بَرطذة  ئَينذة لَيذرة ثَيويسذتة دةنذ    , تَيطةيشتبوون
رؤ ةي مذذاوة هذذةموومان بذذة هةَلنذذةتَيكي يذذةك ( 08 -07)وةخذذ  ئذذةوةي هذذاتووة كذذة لذذةم , ثَيشذذرتيش دبووَلنذذان كذذردووة

ةَلطةي مةدةني و هذةموو  كؤم, كاريطةري بةشااري بكةين لةطةَ  بةشةكاني راطةياناني ح بةكان, يةك هةَلوَيس , دةنطي
ب انذَي ئةمذة موسذتةدبةلي    , بؤ ئةوةي خةَلكةكةمان ئةهنيةتي دةنط دان ب انن بؤ ئةو دةسذتوورة , توَيذةكاني ناو كؤمةَ 

ئاينذاةي  , بذؤ ئذةوةي ئذةو اَيرادذة دميوكراتيذة و فياراَليذة دامبذةزرَي        , دةبَي دةنطي بؤ باات, ئايناةي خؤيةتي, خؤيةتي
ئذةوةتا فياراَليذةت   , هاتوومان ئارام بَيذ  و بتذوانن بَلذَين ئَينذة خذوَيين شذةهياامنان بذة فذرَيؤ نةضذوو         خؤي و نةوةكاني دا

, ماددةي ثذةجناو هةشذ  خراوةتذة ئَيذرة    , سنووري كوردستان دياري دةكرَي , مافةكامنان تةسبي  دةبَي , تةسبي  دةبَي 
بؤيذة مذن ئذةتوامن بَلذَيم كذارَيكي      , خراوةتذة نذاو دةسذتوور   ماددةي ثةجناو سَي ئةو ماددةيةي كة طرنطة بةنسبةت ئَينذةوة  
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رؤ ي , ئَيسذتاش هةمانذة  , هةموومان لةو مةرحةلةيةدا هةرضي تَيبينينان هةبوو لةسذةر ئذةوة  , مَيذوويية, يةكجار طرنطة
لذةم   ضونكة تَيبينيةكان بضذوكن لذة ضذاو ئذةو شذتة طةورانذةي كذة تةسذبي  كذراون         , ئةوةي نيية باسي تَيبينيةكان بكةين

ئينجذا لةبذةر ئذةوة مذن     , رؤ ي ئةوةية هةموومان خذةَلك هانبذاةين بذؤ ئذةوةي دةنذط بذةو دةسذتوورة بذاةن        , دةستوورةدا
نذاتوامن بَلذَيم ياسذايية يذاخود لةناحيذةي زمانذةوة كذةموكوَري        , لة كؤتايياا تةرجومذة كراوةكذة  , سوثاستان دةكةم بؤ ئةوة

ضذاوةَروان دةكذةين لذةم يذةك دوو رؤ ة نوسذخةي تةرجومذة       , خةي نيهائييذة بؤيذة ئةمذة نذاتوانني بَلذَيني ئذةوة نوسذ      , نيية
لذة  , بذآلوي دةكةينذةوة لذة رؤ نامةكانذاا    , لةاليذةن ياسذاييةوة ثَينذان بطذات    , كراوي كة دبووَ  كذراوة لةاليذةن زمانةوانذةوة   

فذةرموو كذاك   , ستان دةكذةين زؤر سوثا, لةبةر رؤشنايي ئةو نوسخةية بةو حةملةية هةَلبسة, مياياكاناا دةطاتة دةستتان
 .كنا 

 :جَيطري سةرؤك(/كنا  كركوكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, كلذاان , توركنذان , كورد هةموو ئةترافذةكاني كوردسذتاني  , ليربا , بة حةديقةت وةكو سةرؤكي ئةجنومةن ئيشارةي ثَيكرد
, و شذ  طرنطيشذي تَياايذة   , ك بذوون لةسذةر ئذةوةي ئذةم شذتة ثَيذك هذاتووة       هةموو كؤ, ئةح ابي سياسي جياواز, ئاشووري

يةكةم فياراَليةت راستة باس دةكرَي دةَلَين ضؤن يةك فياراَليةت؟ مادام لةدةسذتوورةكة حةصذر كذرا سذوَلتاتي ئيتيحذادي      
َ  ثةرلذةماني  سذا  03دةسةآلتةكاني لةضةنا ماددةيةك حةصر كرد و خصوصذيةتي تايبذةتي كوردسذتانيش كذة زيذاتر لذة       

زؤر , بؤية فياراَليذةت تةسذبي  بذووة و ئذةبَي هذةوَ  بذاةين كذة جَيطذةي خذؤي بطذريَ          , ئةويش جَيطةي خؤي طرت, هةية
, لةسذةر جذةواز بنووسذريَ   , هةتاكو طةيشتة ئةوةي كذة لةسذةر ثذارة بنووسذريَ    , بؤ منوونة زبان, خاَلي تري طرنطي تَيااية

بذة نسذبةت ثَيشذنةرطة كذذة ئذةو ضذينة شؤَرشذطَيَرةي كذذة       , لذة هذةموو اَيذذرا   لوغةيذةكي رةمسييذة وةكذو لوغذذةي اذةرةبي     
ئذةوة ئينذَرؤ حينايذةي    , ئةساسي هةبوو لة رزطار كردني اَيراديش, تةزحيةي دا و خةباتي كرد و كوردستاني رزطار كرد

روةت و سذاماني  ئينجذا سذة  , ئةويش خذؤي بذؤ خذؤي دةسذتكةوتَيكي طرنطذة     , ئةو ئيقلينة دةكات و كة ئيقليني كوردستانة
لذة ثَيشذكةوتين ئذةو    , ئينذَرؤ لذة بنياتنانذةوة   , كوردستان كة جاران ئةدراية ئاطر و ئاسن و نةتةوةكةماني ثَي ئةسذووتَينرا 

تذذاكو مذذايف ئذذافرةت كذذة زؤر بذذة  , كذذة ئذذةويش بذذؤ خذذؤي دةسذذتكةوتَيكي مَيذذذوويي طةورةيذذة , سذذةرزةمينة بذذةكاردةهَينرَي 
هذةروةها  , بؤ مايف نةتذةوةكاني تذر دةوريذان هذةبوو كذة لذةم دةسذتوورة بضةسذثَي         , هةبووشانازييةوة دةَلَيم كورد دةوري 

مذاددةي ثذةجناو هةشذ  دانذرا بذؤ ئذةو       , كة ماددةيةكة بؤ كةركووك و مةنتيقذةكاني نذاو سذنووري   , ماددةي ثةجناو هةش 
زيذذاتريش , ةي تذذةواو دةبَيذذ شذذوَينانةي كذذة كَيشذذةي لةسذذةرة كذذة بذذةردةوام دةبَيذذ  لذذةناو ئذذةم دةسذذتوورة هذذةتاكو كارةكذذ   

بذؤ  , بؤ اذةرةبيش زؤر زؤر طرنطذة  , ئةم دةستوورة بؤ هةموو اَيرا  طرنطة, روونكراوةكة ئيحسا دانراوة بؤ دوارؤ ةكةيان
زؤر هةيذة لةوانذة كذة    , بؤ هةموو اَيرا  هةر نةتةوةو دذةومَيك بَيذ   , بؤ شيعةش و بؤ كورديش طرنطة, سوننةش طرنطة

ئَيستا بَرؤ خذةَلكي اذةمارة دَلذ  ثَييذان دةسذووتَي ئةوةنذاة       , هةبَي  كة فةدريانة لَيي تَي ناطةن يةك حوكنَيكي مةركةزي
ئةطذةر تَيبطذةن وجذوان روون    , نذةك بةشذي خذؤي   , بةآلم هةر داوا دةكةن كة سذةروةتةكة مةركذةزي بَيذ    , فةدريو هة ارن

من دَلنيام كةس نامَييَن دةنطي ثذَي  ,   شي بكرَيتةوةبكرَيتةوة ئةمانة لةم دةستوورة هاتووة بؤ خةَلكي كوردستان و اَيرا
لة  َير ئةفكارَيكي تونا حةصر بوونة , د ي فياراَليةتن, تةنها ئةوانةي كة د ي دميوكراتيةتن و د ي مايف مرؤظن, نةدات

بؤيذة  , َرؤنذة ثَيشذةوة  يةك رَيطة هةية كة ثَييان نيشان دةدةن بة رميؤن كذؤنرتؤَ  ب , و مَيشكيان ئةوالو ئةوال ناتوانَي بكات
و ئينشذائةَلآل  , ئةمة جَيطةي دَلخؤشكةريية بذؤ دوارؤ َيكذي بذاش   , ئَينة داواتان لَي دةكةين زؤر بة دَ  طةرمي هةوَ  باةين

 .تَياا سةردةكةوين و زؤر سوثاستان دةكةين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يةكذةم ئذةو ليذنةيذةي داماننذابوو بذؤ      , اذةرز بكذةم   من حذةزم كذرد دوو نودتذةتان   , ثَيش ئةوةي بضينة سةر خاَلي دووةم
ثاش ئةوةي كة زؤر مونادةشذةمان كذرد و ثةسذنا كذرا و هذةموو ئةوانذةي ناويذان        , (58)كةركووك و موتابةاةي ماددةي 

هذةر وةختَيذك   , رةنطة شةرت نيية هذةموويان بتذوانن لةيذةك كاتذاا حذازر بذن      , هةموو ببنة ئةناامي ليذنةكة, نووسيبوو
و ئةوةي لَيرة خذؤي تةرشذيح كذرد و ئذةوةي ئَيسذتاش      , ئةوةي حازرة لة ئةنااماني ليذنةكة دةس  بةكاربن, بوو ثَيويس 
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بؤ ئةوةي دةس  بةكار بن و ئةمرةكذةش  , كةمالةوة ناوي خؤي بنووسَي. دةتوانَي لةالي بةَرَي  د, حةز دةكات ئةناام بَي 
دةسذتووري هذةرَيني   , دةسذ  نيشذان كذرد بذؤ نووسذينةوةي دةسذتوور      نودتةي دووةم ئَينة لَيرة ليذنةيذةكنان  , دةردةضَي 
, ثةسذنايش كذرا لةاليذةن سذةرؤكي هةرَينذةوة     , ئةو ليذنةيةش لةسةر بَرياري ئَيذوة ئةمرةكةشذي بذؤ دةرضذوو    , كوردستان

ي بةتايبذةتي  نذان دةستنيشذان   , بةآلم لة حةديقةتاا هةم سذةرؤكي هذةرَيم و هذةم خذةَلكي تذريش     , دةس  بةكاريش بوون
, ئَينذة لةبذةر ئذةوةي بَريارمذان داوة ئَيسذتا نذاتوانني ئي افذةي بكذةين        , ئةوةيان كردبوو كة رَيذةيان كةمذة لذةم ليذنةيذةدا   

بذذةآلم تذذا وةكذذو ئذذةو   , دةكذذرَي لذذة كؤبوونةوةيذذةكي تايبةتذذاا لذذة داهذذاتوودا ئذذةوة رةضذذاو بكذذةين و بيخةينذذة بةرنامذذةوة      
وةكو ئذةوة بَيذ  كذة ثشذتطريي لذةو ليذنةيذة       , ثَينج, ضوار, افرةت هةَلبذَيرنكؤبوونةوةية دةكرَي  ثَيشنيار دةكةم ضوار ئ

هةرضي ويس  مافةكاني  ن و منااَ  و ئةوانة هةية بذة رَيطذةي ئذةو    , بكات و ثةيوةناي هةبَي لةطةَ  كؤمةَلطاي مةدةني
ولة كؤبوونةوةكاني كذة تايبذةتن    ثَينج كةسةية ثاشان ئيتي ادي لةسةر دةكةن بيطةيةنَيتة ليذنةكة, ليذنةية و ئةو ضوار

ئةطةر هاتوو يةكسةر بةشااري بكةن و لة كؤبوونةوةي داهاتوودا يةك دووةكي وةها موناسذب دةبيننذةوة كذة    , بةو خاآلنة
بذةآلم دةبذَي   , هةم شارةزايي ياساييان هةبَي  بتوانن كة ئي افةي بكذةن , هةم شارةزايي باشيان هةبَي  لة رووي سياسيةوة

هةنذذاَي كذذةس ثرسذذياري دةكذذرد لذذةوةي كذذة ئذذةو   , نودتذذةي تذذر هذذةمان ثةيوةنذذاي هةيذذة , كذذاردا بينووسذذني لةبةرنامذذةي
دةستوورة كَي دةينووسَي و ضؤنة؟ ضؤن دةبَي ؟ ئَينة يةكةم بة ثَيي بَريارَيك كة هةيذة ئذةركي ثةرلةمانذة ثذرؤ ةي ئذةو      

ثَيكرد لة كؤبوونةوةي ثَيشوودا ومتان ئذةوة لةاليذةن    بةآلم لَيرة ئاما ةمان, مونادةشةي بكات و تةداميي بكات, دةستوورة
ئَيذوة خؤتذذان دذةرارتان دا كذة ئذةو مونادةشذذةية     , ئةمذذة مونادةشذةي لةسذةر كذراوة   , ح بذةوة بذؤ ثةرلذةمان هذاتووة    ( 36)

ثذاش  ديسذان دةيَلَيينذةوة   , ئَيستاش بؤ ئةو اليةنانةي كة ثرسذياريان هةيذة لةسذةر ئذةو مةوزوواذة     , جارَيكي تر بكرَيتةوة
ثذاش ئذةوةي كذة    , لَيذرة دةسذ  نيشذان كذرا بذؤ نووسذينةوةي ئذةو دةسذتوورة        , ئةوةي كة ئةو ليذنةيةي كذة نووسذيوةيةتي  

ئاما ةي ثَي دةكرَي  و بة ثوختذةيي  , تةواوي دةكات و لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة ئةو خاآلنةي كة خياليف لةسةرة
دةدرَيتذة  , دةدرَيتذة ئةجنومذةني ثارَي طاكذان   , دةدرَيتة ئةح ابذةكان , ردنيثَيش ئةوةي بيهَيننة ثةرلةمان و بؤ مونادةشةك

و ئينيلنذان بآلوكردؤتذةوة بذؤ ئذةوةي     , لذة ئَيسذتاوة سذايامان كردؤتذةوة    , لذة ميذايا بذآلو دةكرَيتذةوة    , كؤمةَلطةي مةدةني
, ثَيشذنياريان هةيذة  , ةيذة ثاشذان هذةموو ئذةو ح بذة بةَرَي انذةي كذة موالحذةزةيان ه       , هةرضي موالحةزةي هةية بينَيرَيذ  

, كؤي دةكةينةوة وئينجا جارَيكي تر ليذنةكة رةضاوي ئةو شتانة دةكات, تةاايليان هةية, ئي افاتيان هةية, ضييان هةية
ثاشذان بذة ثوختذةيي كذة ثةسذنا      , بؤ ئةوةي هةرضي كةم وكورٍَِي هةية ثَري بكاتةوة بة موالحةزاتي ئةو اليةنة بةَرَي انة

كذة هذةم ليذنةكذة ثةسذناي كذردووة و هذةم هذةموو ثَيكهاتذةكاني كوردسذتان و كؤمةَلطذةي مذةدةني و             كراوة بذة دوةتذةوة  
ئينجا رؤ َيك تةحايذا  , ئينجا دةيهَيننة ئَيرة و خاَ  بة خاَ  دةخيوَينينةوة و دةنطي بؤ دةدةين, ح بةكان ثةسنايان كرد

لذةرووي ئذةوةي   , رَيكي بذة دذوةت لذة رووي دانونيذةوة    بؤ ئةوةي دةستوورةكة ببَيتة دةستوو, دةكةين بؤ دةنط داني طش 
 .كة طة  دةنطي بؤ داوة و هةموو ح بةكانيش ثةسنايان كردووة

خاَلي دووةمي بةرنامةي ئةمَرؤمان ط توطؤ كردن لةسةر بابةتي بنيات ناني ويستطةي كارةبذاي تذة  تذة  و طةيشذة بذة      
ديذارة مةسذةلةي كارةبذا مةسذةلةيةكي زؤر     , هَينذاني ئذةو ثرؤ ةيذة   بَريارَيكي لةبار و طوجناو لذةبارةي طذرَي بةسذ  بذة جيَ    

و كارةبذا و  , وزةي كارةبا وةكو ثَيويس  دابذني نذةكراوة بذؤ هاووآلتيذاني كوردسذتان     , خةَلكي كوردستان بة ثةرؤشن, طرنطة
ثذذَي دةدا و  و هذذةردوو ئياارةكذذة بايذذةخي تذذةواوي, و ثةرلذذةمان و حكومذذةتي هذذةرَيم, ئذذاوو سذذوتةمةني سذذَي شذذ  طذذرنطن

بؤ ئةوةي بة زووترين كاتاا بطةينذة ئذةو وةختذةي كذة     , ئينشائةَلآل لة ئايناةدا ضةناين ثرؤ ة دةبينني, بةدواياا دةضني
, هذةموو دَيهاتَيذك  , هةموو شارؤضكةيةك, كارةبا بة تةواوةتي دابني بكرَي  بؤ هةموو هاووآلتيان و بطاتة هةموو شوَينَيك

ثذرؤ ةي  , هةية كذة ضذةنا سذاَلَيك دةخايذةنَي  بذؤ ئذةوةي ئذةو كارةبايذة بطاتذة ئذةو دوةتذة و            ديارة ثرؤ ةي ئيسترياتيجي
بة ثةلة هةية تا بتوانن هَي ي ئةو كارةباية ياخود بتوانني زياد كردنذي دذودرةتي ثَيشذكةش كردنذي كارةبذا      , كاتيش هةية

لةسذةر داواي حكومذةتي هذةرَيم    , يذان كذردووة  ثرؤ ةيةك هذاتووة دة ئةنذاامي ثةرلذةمان ئين ا   , بة هاووآلتيان زياد بكةين
لةبةر رؤشنايي وةرطرتين دوةت لة نةوت و غازو ئةوانذةي كذة ثَيويسذة بذؤ تةوليذاي      , كة لة تة  تة , ئياارةي سلَيناني

, لةسذةر بودجذةي خذؤي   , كؤمثانيايةكي بيذاني ئامذادةي خذؤي نيشذان داوة خذؤي دروسذ  بكذات       , لةوَي دامبةزرَينن, كارةبا
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( 041)تةبيعي ئةو كؤمثانيذة بيانيذة داواي   , مانطاا ثَيشكةشي بكات و ئةجنامي باات( 01)لة خياللي , ميطاواتة( 251)
تذةبيعي هذيض كؤمثانيايذةك نييذة بذة دواي      , طرةن  بؤضي كة خؤي دروس  دةكذات , مليؤن دؤالري كردبوو وةكو طرةن 

يذاني  , سذاَ  كرَيذي ئذةو كارةبايذة    ( 01)مادة كراوة كة تا مذاوةي  داواي ئةوةية طرَيبةستَيك ئا, بةر ةوةناي خؤي نةطةَرَي 
بطةَرَيتذةوة بذؤ   , حةدي كارةباكة مانطانة دةدةن, كة هاووآلتيان لةو كارةباية ئيستي ادة وةردةطرن بة تةئكيا كرَيي دةدةن

ياني حسذَيب كذراوة و   , ي باشةئةمةش كارَيك, ساَلة دةبَيتة موَلكي دةوَلةت( 01)ثاش ئةو , ساَ ( 01)ئةو كؤمثانيايةي تا 
مليذؤن دؤالرة هذةم زؤرةو هذةم ئينكانيذذةتي    ( 041)ئذةو طرنتيذذةي كذة داوايذان كذردووة ئذذةو     , دراسذةتَيكي باشذيش كذراوة   

ئذةو  , لة بودجةي خؤي دةريبَييَن و بينَيرَيتة بانقَيك وةكو طرةنتيةك مبذَيينَ , ئياارةي سلَيناني نيةتي, حكومةتي هةرَيم
ثاشذان كذة كؤمثانياكذة تَيطةيشذتووة و     , بكات كة مومكينة لة ثرؤ ةكاني تردا ئةطةر هةشبَي  هذني بكذات  ثارةية تةمجيا 

داواي كذذردووة وةكذذو موئةسةسذذةيةكي شذذةراي ثةرلذذةماني  , هذذةر ويسذذتويةتي ئذذةو هاوكاريذذةي خذذةَلكي كوردسذذتان بكذذات 
بذؤ ئذةوةي ئذةو    , ئيذاارةي سذلَيناني   –ان ئذةو دةسذةآلتة بااتذة حكومذةتي هذةرَيني كوردسذت      , كوردستان ئةو طرنتية باات

مليذؤن  ( 041)لة جياتي ئذةو  , لة دوايياا وةكو شتَيكي دانوني حةدي ئةو كؤمثانياية نةفةوتَي , طرَيبةستية ئين ا بكات
, ئَينة طرةن  ئةوة دةدةين كة حكومةتي هةرَيني كوردستان ئَيستاكة ئياارةي سلَيناني ئةوة هذةم ئينذ ا بكذات و   , دؤالرة

ةم لة دوا رؤ دا دةبَي حةدي ئةو كؤمثانياية بة ثَيي ئةو طرَيبةستة دابني بكات و كاتَيذك كذة هذةردوو حكومةتةكذة كذة      ه
ئيلتي اماتي ئينتيقا  دةكات بذؤ حكومذةتي يذةكطرتووي    , هةموو تةفصيالتي ئةو طرَيبةستة ومةسةولياتي, تةوحيا كران

لذة ثاشذان مودتذةرةحي    , تان كة لةاليةن دة ئةناامذةوة تةدذايم كذراوة   ئينجا من ئةو ثرؤ ةية دةخوَيننةوة بؤ, كوردستان
 .بؤتاني دةخوَيننةوة ئةطةر كةسَيك موالحةزةشي هةبَي  طوَيي لَي رادةطرين, كة ئةوةي ئَينة لَيرة ثةسناي بكةين

 , ئةناام ئين ايان كردووة 01:  مارةي ئةناام
هذاوثَيض دةدذي   , انيي كوردسذتان كذة لذة خذوارةوة ئين امذان كذردووة      ئَينة  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ئةجنومذةني نيشذن  

ئياارةي سذلَيناني بذؤ مذؤر كردنذي طرَيبةسذ  بةرهذةم        –ثرؤ ةي دةسةآلتاان بة سةرؤكي حكومةتي هةرَيني كوردستان 
بةرنامذةي كذاري   داواكارين كة ئذةم ثرؤ ةيذة خبرَيتذة    , هَيناني كارةبا لة ناوضةي تة  تة  ثَيشكةش بة بةَرَي تان دةكةين

 ,بؤ ط توطؤ كردن وبَريار دان لةسةري, كؤبوونةوةي داهاتوي ئةجنومةن
كذاك  , شذوكرية . خذاتوو د , كذاك ئايذان  , كذاك ئذارام  , كذاك شذَيخ ا   , كاك سذيف الذاين  , ناصح. د)ئةوانةي ئين ايان كردووة 

لةبذةر  , وةي ثرؤ ةي بَريارَيك دةخوَينينةوةئَينة ثاش ئة( ظيان خانة, كاك كريم, كوَيستان خان, كاك رشاد, تاريق جامباز
ئَينذة  , ضذونكة ئذةوة ويسذ  خةَلكذة    , ضونكة من ثَيم وانيية كةس لةسذةر مةباةئةكذة ئيعذتريازي هذةبَي     , رؤشنايي ئةوة

و ثةلةشذذي لذذَي بكذذةين و بذذةزووترين كذذات ئذذةو ثرؤ ةيذذة  , ثذذَيش هذذةموو خذذةَلكَيك دةبذذَي بذذةدواي ويسذذ  خةَلكذذاا بضذذني  
بَريارةكذة  , ئَينة بة ثرييذةوة بضذني و ثشذتطرييان لذَي بكذةين     , هةر ثرؤ ةيةكيش لة هةر شوَينَيكي تردا بَي  ,سةربكةوَي 

 :بةو شَيوةية نووسيومانة
 بَريار

لةسذذةر داواي , و( 0992)ي هذةموار كذذراوي سذذاَلي  (0)لذذة ياسذذاي  مذذارة ( 56)ي مذاددةي  (0)ثشذ  بذذة حوكنذذةاني بَرطذذة  
/ 27/9) ئةجنومذذةن لذذة دانيشذذتين رؤ ي  , ئةجنومذذةني نيشذذتنانيي كوردسذذتاني اَيذذرا     مذذارةي ياسذذايي لذذة ئةنذذااماني  

 :ياا ئةم بَريارةي خوارةوةي دةرهَينا(2115
 0225ساَلي )  ( برٍَِياري  مارة 

ئيذذاارةي سذذلَيناني دةدرَيذذ  بذذؤ    –اَيذذرا  / دةسذذةآلت بذذة سذذةرؤكي ئةجنومذذةني وةزيرانذذي هذذةرَيني كوردسذذتان   : بةكذذةم
كؤمثانيذذاي )سذذاَ  لةاليذذةن ( 01)بةسذذ  بةرهذذةمهَيناني وزةي كارةبذذا لذذة ناوضذذةي تذذة  تذذة  بذذؤ مذذاوةي   مذذؤركردني طرَي

بةمذةرجَيك خاوةنذاارَي  ثرؤ ةكذة دواي    , ي ئةمريكي بةرامبةر بةكارهَيناني نةوتي شيواشؤك بؤ ئةم مةبةسذتة (باكتيل
وةها دةسذةآلتي ثذَي دةدرَيذ  نامذةي بةَلطةنامذةي      هذةر , كؤتايي ئةم ماوةية بؤ حكومذةتي هذةرَيني كوردسذتان بطةَرَيتذةوة    

 .بة كؤمثانياكة باات بؤ جَيبةجَي كردني طرَيبةستةكة( خطاب ضمان)دَلنيايي 
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ئيذذذاارةي سذذذلَيناني بةرثرسذذذة بةرامبذذذةر كؤمثانيذذذاي بذذذاكتيلي ئذذذةمريكي لذذذة  –حكومذذذةتي هذذذةرَيني كوردسذذذتان : دووةم
 .راييةكاني كؤمثانياكة بة ثَيي طرَيبةستييةكةثابةناييةكاني ناو طرَيبةس  و بذاردني مافة دا

دواي ثَيكهَينذاني حكومذةتي يذةكطرتووي هذةرَيني كوردسذتان يةكسذةر ثابةناييذةكاني طرَيبةسذتييةكة دةكةوَيتذة          : سَييةم
 .ئةستؤي ئةوةوة

رَيني كوردسذتان  وزةي كارةبا بة ثَيي بةرنامةي دارَيذراوي هةمذة اليةنذة لذة بةر ةوةنذاي طشذ  هاووآلتيذاني هذة       : ضوارةم
 .دةبَي 

( ودذذذايعي كوردسذذذتان)ئذذذةم بَريذذذارة لذذذة رؤ ي دةرضذذذوانانيةوة كذذذاري ثذذذَي دةكرَيذذذ  و لذذذة رؤ نامذذذةي فذذذةرمي  : ثَينجذذذةم
 .بآلودةكرَيتةوة

 .كاك شَيروان فةرموو نودتةي ني امي هةية, ماددة بة ماددة مونادةشةي دةكةين, كةسَيك موالحةزةي هةية؟ زؤرن
 :صح حياريبةَرَي  شَيروان نا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
حة  واية ليذنةي صنااةش بانط بكرَين بؤ ئةوةي لذة مونادةشذة   , لةبةر ئةوةي ليذنةي صنااة بةشاارة لةو مةسةلةية

 .زؤر سوثاس, بةشاار بن
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ن و دوو ئةنذاامي ليذنذةي صذنااة كذة     كذاك شذَيروا  , با ب ةرموونذة جَيطذةي خؤيذان   , سوثاسي ليذنةي ياسايي دةكةم, باشة
كَي بوو لة ئةنااماني ليذنةي صنااة كذة بةشذااري كردبذوو؟    , بةشااريان كردووة لة ط توطؤ كردن با بَينة شوَيين خؤيان

 .فوئاد فةرموو. كاك د
 :ادا حمنا بابان فؤاد. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
رَيبةستَيك بكةين كذة نذةزانني نذاوةَرؤكي طرَيبةسذتيةكة ضذيية؟ ثذَيم باشذة ئذةو         من بةراس  سةيرم لَي دَي ئَينة باسي ط

 .سوثاس, ثَيش ئةوةي ئَينة دةنطي بؤ باةين, طرَيبةستيية بَي لَيرة باس بكرَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, تةفصذيالتي زؤر تَياايذة  , سذي الثةَرةيذة  , طرَيبةسذتةكة دوورودرَيذذة  , طرَيبةستيةكة الي كَييذة كذاك شذَيروان؟ الي ئَيوةيذة    
يذاني حكومذةتي   , دامةزراناني كؤمثانياكة ثَيذي هةَلاةسذتَي   , بةآلم مةباةئة اامةكة هةموو ئةو حمةتةية كة دادةبةزَي 

ثاشذان ئذةو   , مانطذاا تذةواوي دةكذات   ( 01)وةختةكةي وةكو اةرزم كردن لذة مذاوةي   , هةرَيم ثارةي نادات بؤ دامةزراناني
ئيذذاارةي  –حكومذذةتي هذذةرَيني , ئذذةو هاووآلتيانذذةي كذذة ئيسذذتي ادة لذذةو كارةبايذذة دةكذذةن , هاووآلتيذذانكارةبايذذة دةدرَيتذذة 

, سذا َ ( 01)حذةدي ئذةو كؤمثانيايذة دةدات تذا مذاوةي      , شةش مانط جارَيكذة , ساآلنةية, سلَيناني لة كرَييةكةياا مانطانةية
هذةروةها  , َيذ  و دةبَيتذة مذوَلكي حكومذةتي هذةرَيم     ساَلةكة هةموو مومتةلذةكاتي ئذةو حمةتةيذة كؤتذايي ثذَي د     ( 01)ثاش 

بذا  , بذةآلم تةفاصذيلةكةي يذةكجار زؤرة   , ئةوة بةطش  ناوةَرؤكي طرَيبةستةكةية, داهاتةكةشي بؤ حكومةتي هةرَيم دةبَي 
 .كاك شَيروانيش ئةطةر شتَيكي هةية باسي بكات

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بة حةديقةت اةداةكذة خذؤي بريتييذة لذة ضذةنا      , يجازةم دةدةنَي تةوزحيَيك دةدةم لةسةر مةوزوواي اةداةكةئةطةر ئ
ئينجذذا دةتذذواني بذذةوردي  , كذذة لةوانةيذذة دةبذذَي زؤر لةسذذةري دابنيشذذيَ  , ئذذةويش تةرجومةيذذةكي حةرفييذذة , صذذةفحةيةك
َيي ئذةو موخابةراتذةي كذة بذؤ ئَينذة هذاتووة لذة        ئينجذا بذةث  , ئينجا ب انذي كذة ضذي تَياايذة و ضذي تَيذاا نييذة       , بيخوَينيةوة

دواي ئذذةوةي ئَينذذة كؤبوونةوةيذذةكنان ئذذةجنام دا لةطذذةَ  ليذنذذةي صذذنااة لةطذذةَ  نوَينذذةراني ئيذذاارةي    , سذذةرؤكايةتييةوة
, تةفاصيلي اةداةكةيان بؤ باس كردين ي لة ناحيةي دذانوني , سَي سةااتي خايانا, تةدريبةن دووسةاات, سلَيناني لَيرة

جةمااةتي برادةراني صنااة لَييان ثرسذي وةآلمةكذةيان   , ئةوةي ايالدةي بة ناحيةي فةني هةبوو, لة ناحيةي فةني وي
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ئَينذة داخيلذي مةسذةلةكان بذووين و تةفاصذيلنان لذَي       , ئةوةي ايالدذةي بذة جانيبذة دانونيةكذة هذةبوو     , لَييان وةرطرتةوة
ديارة بري لةوة ,   بةغاا دةيةوَي مةص ايةك دابيَن لة شيواشؤكوةزارةتي نةف, تةبيعي ديارة حكومةتي بةغاا, وةرطرتن

ئيذاارةي سذلَيناني تةدذاميي    , ميطاواتذة ( 241)ودوةي ئينتاجي ئةو حمةتةيذة  , كراوةتةوة كة حمةتةيةكي كارةباش دابيَن
ووةمذيش ئذةو   د, يةك شةريكةي فةرةنسي, لة ئةجنام دوو شةريكة ماوةتةوة, ضةنا اةروزي كردووة لة ضةناين شةريكة

ئذةو زةماناتذة   , ئةويش داواي ئةو زةمانةتةي كذردووة , شةريكة ئةمريكيية كة جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ئيشارةتي ثَياا
ئذةويش بةَراسذ  ئيعتيذ اري    , ويستويانة لة بانقي تيجارةي اَيرادي كة تذةنها بانقذة لذة اَيذرا  كذة ئذةو زةماناتذة دةدات       

ئذذةوة بذذوو شذذةريكة  , مليذذؤن دؤالرة( 041)ارةيذذة لذذة بذذانقَيكي دةرةكذذي دانذذرا كذذة    تذذةنها ئةطذذةر هذذاتوو ئذذةو ث  , كذذردووة
ئينكذان هةيذة تذةخويلَيك    , ئةمريكيةكة داواي كردووة لة ئياارةي سلَيناني كة ئةطةر هاتوو ئةو طرةنتيذة تذةئنني نذةكرا   

كةن و لةهةمان كاتذاا ريسذالةي   هةم طرَيبةستيةكة ئين ا ب, وةربطرن لة ثةرلةماني كوردستان بؤ ئةوةي تةخويلتان بكات
, ثرؤ ةكة ئةطةر تةماشاي بكةين وةكذو اةدذاَيك  , بؤ ئةوةي ثرؤ ةكة جَي بةجَي بكرَي, زةمانَيكيش باةن بةو شةريكةية

فةردةكذذة ئةوةيذذة نةوتذذة خامةكذذة لةشيواشذذؤك   , تذذةنها هةنذذاَي فرودذذاتي تَياايذذة  , اةدذذاَيكي موصذذاتةحةية تةدريبذذةن 
دواي دة سذذاَلةكة ثرؤ ةكذذة دةبَيتذذة مذذوَلكي , سذذاَلة( 01)مذذاوةي اةداةكذذة , نذذي ئذذةو ثرؤ ةيذذةوةردةطذذريَي بذذؤ تةغ يذذة كرد
, شيواشذؤك دابذني دةكرَيذ  و   , نودتةي دوو نةوتي خامةكة هةروةكو طومت شيواشؤك هةية, حكومةتي هةرَيني كوردستان

لة , ني كوردستان بؤيان تةئنني بكاتلة هةمان كاتاا حينايةي ئةمين و ثاراستين مةكائينةكان ثَيويستة حكومةتي هةرَي
ي لذذة ناحيذذة هاتوضذذؤي   , ي لذذة ناحيذذةي طذذومرط  , ي لذذة ناحيذذةي زةريبذذةو  , هذذةمان كاتيشذذاا تةسذذهيالت بؤيذذان هةيذذة    

تةمذةني مةكينذةكانيش   , مَيطاواتذةو ( 241)تةبيعي هةروةكو طومت تادةي ئينتاجي , كارمةناةكانيان و كةرةستةكانيشيان
مانذاي وايذة   , واتا لةو سي و ثَينج ساَلة دة ساَ  خؤيان ئيسذتي ادة وةردةطذرن  , ساَلة( 35)حاودي  بةثَيي ئةو ئيتي ادة لة

ئذةو نرخذةي ئيتي اديشذيان لةسذةر كذردووة لةطذةَ        , بيس  و ثَينج ساَ  دةمَينَي  ئَينذة سذوود لذةو مةكينانذة وةربطذرين     
ئةمةيذة  , سةنتة هةر كيلؤواتَيذك بذؤ هذةر كاتذذمَيرَيك    (2,2)ئياارةي سلَيناني بياناةنَي دوو سةن  و دوو لة دةيا سةنتة 

, كذة ئَينذة ئذةو زانياريانذةمان لذَي وةرطذرتن      , كة لةناو ئيتي ادة ئةسَليةكة هذاتووة , بة حةديقةت كورتةي ئةو ئيتي ادةية
 .زؤر سوثاس, ئَينة ئامادةينة, ئةطةر هةر تةوزحياتَيكيش هةبَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .خان فةرموو نازناز

 :بةَرَي  نازناز حمنا اباالقادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة بةَراس  , بؤ ئةو دةس  ثَيشكةرية, سوثاسي حكومةتي ئياارةي سلَيناني دةكةين, زؤر سوثاس بؤ ئةو دةرفةتة
ش مةسةلةي بَي ئةوي, تةسةور دةكةم لة ساَلي ئايناة لة كؤَ  ميللةتةكةمان دةبَيتةوة, موشكيلةيةكي زؤر طةورةية

ئةوة نيشانةي ئةوةية كة ئَينة ثَي دةنَيينة , خودي ثرؤ ةكة جَيطاي دةس  خؤشية و شتَيكي زؤر ضاكة, كارةبايية
بةاَلم لة ميكاني مي , شتَيكي زؤر ضاكة, ئةويش دؤناغَيكي ثيشةسازي زيناووة, دؤناغَيكي نوَي لة  ياني ئابوورميان
 :ضةنا تَيبينيةكةم هةية بةَراس هَيناني ئةو ثرؤ ةية بؤ ثةرلةمان 

وةكو , شتةكة لة ناكاو دَيتة بةر دةستنان, ئَينة ديارة وا فَير بووينة هةموو ئيشةكامنان زؤر بة ثةلة ثة  بكةين: يةكةم
خةَلكَيكي ثسثؤَر ببينني , دةبَي  ئةوة بة وردي بة دواياا بكةوين, دةستووري اَيراديش هةمان ئةو بةاَليةي بةسةر هات

يان رةف ي , ئَينةش دةَلَين بةَلَي, لَيرة ثَينان دةَلَين شتَيكي باشة و سةحتي تةماشاي دةكةين و, لَيي بكؤَلينةوة و
, وةكو طومت خودي ثرؤ ةكة زؤر باشة و ضةنا ثةلةشي لَي بكرَي , ئيرت من حةز دةكةم ئةو اادةتة بطؤَرين. دةكةينةوة

ضونكة لةوانةية لة , م با لة ثةرلةمان ئةو ثةلة ثةلية نةكرَي  لة شتةكةبةاَل, وةكو بة ئةجنام طةيانان شتَيكي ضاكة
 .ئةوة يةكةميان, دوايَي شتنان لة دةس  دةربضَي  و ثَينان راس  نةكرَيتةوة

دةبَي  حكومةتي هةرَيم بؤ ئَينةي , ئةم جؤرة ثرؤ ة طةورانة كة دةكرَين لة كوردستان زؤر جانيب ديكة هةية: دووةم
رةنطة زؤر زيامنةنايش , بؤ منوونة ثرؤ ةي ئةو ئاوة طةورةي كة دةكرَي , اراني كوردستان لةبةر ضاو بطرينثةرلةمانت
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ئايا لَيرة ثرس لةطةَ  ليذنةي تةناروس  كراوةو؟ ث يشكاني ئَينة , لة رووي تةناروستييةوة, بَي  لة رووي  ينطةيةوةو
ئةوانةي كة لة  ينطة ثارَي ي , ك لة ث يشكاني ئَيرة كة ئةناامن وكة لَيرة ئةناامن رايان ضيية؟ يةاين حةز دةكةين ية

بةاَلم دةبَي  ئةم شتةش بكرَي  لة , بةناوي ليذنةي  ينطة, كة بةداخةوة ئَينة لة ثةرلةمان ليذنةيةكةمان نيية, شارةزان
وا طةورة لة تة  تة  ئاخؤ ئةوة لةناو  ياني خةَلك ثرؤ ةيةكي , اليةن ليذنةي تةناروستيةوة تةاوي  بكرَيتةوة

بؤ ئةوةي زةرةر لة , دةبَي  ثَيش وةخ  ي ميكاني مَيك بطرينة بةر, دةبَي  زيانةكاني ضي بن و, دروس  دةكرَي 
راستةوخؤ لةطةَ  ئياارةي , هةروةها ئةو كؤمثانيايةي بةو كارة هةَلاةستَي , كؤمةَلطاي مةدةني خؤمان نةدةين

لة دوايياا كة , ةكو من تَيبنيم كرد لة ئةساساا لةطةَ  بةغاا ئةم شتة ثَيشكةش كراوةبةاَلم و, كوردستان ئةم كارة دةكات
ئَينة ديسان دةبَي  موَرادةبةي ئةوة بكةين ئةناازيار و ستاف و كرَيكار لة كوَي دابني , دةس  بةو ثرؤ ةية دةكرَي 

, كي موجتةمةاي ئَينةي تَياا بَي ئةوة خَير و دازاجنَي, زؤر طرنطة تؤ ثرؤ ةيةكي وا دروس  دةكةي , دةكةين
لةبةرضاومان بَي  كة زياتر سوود لة تادةي مرؤظايةتي موجتةمةاةكةي خؤمان وةربطرين لة دةرةوة ديسان كؤمةَلَيك 

 .ئينتيازات بة خةَلكي غةيري كوردستاني نةدةين ئةمانةمشان لةبةر ضاو بَي 
هيض ثرؤ ةيةكيان لَيرة تاوتو , هةردوو ئياارة بؤ يةكطرتنةوةوةكو زةختَيك لةسةر , هةروةها ئَينة بَريارمان دابوو

ضونكة ئةوة واي لَي دَي  ئةوان زؤر بة , بؤ ئةوةي زووتر ئةوانة يةك بطرنةوة, نةكةين و دسةي لةسةر نةكةين
ئةوان , ن وئَينةش لَيرة بَرياريان بؤ دةربكةي, يةك لة سلَيناني, ئيسراحةت هةر ثرؤ ةمان بؤ بَينن يةك لة هةولَير و

, بؤية دةبَي  لَيرةدا ئَينة تؤزَيك ثَي دابطرين, ئيرت زؤر تاخري بوو ئةو يةكطرتنةوةية, بةردةوام دةبن لةو كارةي خؤيان
نةوةك ئَينة شةرت و شرووتي , ياخود ئةمة يةكةم ثرؤ ة بَي  كة دَيتة ثةرلةمان ئةوا بة ئاساني تَي بثةَرَي  لةسةريان

 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي زووتر ئةو يةكطرتنةوةية ئةجنام بارَي  و ,خؤمان بؤيان دابنَيني
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

من بة , ضونكة ئَيستا زؤر دسة كرا, ئةو دسانة نةكرَيتةوة, ئةطةر دسةكان دووبارة بوو, من يةك تكام هةية, زؤر سوثاس
دوايَي نةوةك لة , ةكان و ثرسيارةكان طرنط بوونضونكة شت, بؤ ئةوةي لة منيش تَيك نةضَية, ثةلة وةاَلم دةدةمةوة

 .بريم بضَية
ئَينة ئةطةر لة هيض شتَيك ثةلة , موااناتي رؤ انةي خةَلكة, رؤ انةية, ضونكة  ياني خةَلكة, ئيشةكة ثةلة ثةلة بةَراس 

دواكةوتن لةبةر , كرا بوايةدةبواية هةفتةي ثَيشوو ب, من ثَيم واية دواكةوتووين, دةبَي  لة ش  وا ثةلة بكةين, نةكةين
ثَيشرت باس , طوتيان دةبَي  تَياا بَي ,  ينطةية ثرسيارمان لَي كردن, ئةو ثرسيارانةي كة جةنابتان ئيشارةتتان ثَي كرد

ئياارةي , دوو كؤبوونةوةشي لةسةر كراوة, ئةوانة باس كراوة, ثارةكة ضةناة, مةسةلةي كَي ثارةكةي دةدا, كراوة
هةتا داواي ئةوةيان كرد كة درا بة حكومةتي هةرَيني ئياارةي , ةبا و ثسثؤرةكان بةشااريان كردووةهةولَيريش لة كار

, سةرؤكي  ئياارةي حكومةتي ئياارةي هةولَير لَيرة نيية, بؤ ئةوةي رةئي لةسةر باات و دةسةاَلتيان نيية, هةولَير
بؤية ديسان ثةلةمان , ئةوانةوة طوتي شتَيكي زؤر ضاكةئةو دةسةاَلتياا لة جياتي , ثةيوةناميان بة سةرؤكي هةرَيم كرد

كَي ئيش دةكات بة تةئكيا خةَلكي هاوواَلتياني ئةوان زياتر ئيش , كرد و خستنانة سةر بةرنامةي كاري ئةمَرؤمان
ي خؤمان كة لةطةَ  ئةوانة, رةنطة ئةناازياراني بؤ بَينن, رةنطة فةنييين بؤ بَينن, لة ئةمريكا كرَيكاري بؤ ناطرن, دةكةن

منيش لةطةَ  ئةوةم كة هيض ثرؤ ةيةك ئةطةر , رَيطايةك دةبَي  بؤ دؤزينةوةي ئيش بؤ كؤمةَلة خةَلكيش لةو ماوةيةدا
بةاَلم ئةوة , تاوةكو ئةو حكومةتة يةك دةطرَي , ئَيستاكة ثَيويس  ناكات بيخةينة بةردةم ثةرلةمانةوة, ثةلة نةبَية

لةسةر , ناكرَي  لةسةر ئةوة راوةستني, بة هاوواَلتيةوة هةية, اني خةَلكةوة هةيةوةكو اةرزم كردن ثةيوةناي بة  ي
هةر , دةبَي  هةر فةرمانبةرَيك, لةسةر ئاو و كارةبا و سوتةمةنيةكان نابَي  راوةستني, هةموو شتَيك راوةستني

ضي بؤ بكرَية بؤ دابني كردني  هةرضي زووتر, ثةرلةمانيش لة ثَيش هةموويانةوة, مةسةوولَيك لة هةر شوَينَيك دابَي 
كؤمثانيايةكة موافةدةت دةكات لة رووي : )دةَلَي , هةر لة طرَي بةستةكة خاَلَيك هاتووة, ثَيااويس  خةَلك لةم رووةوة

خةَلكي هاوواَلتي , كرَيكارةكان لةو كارطانةدا وةكو يةك بن و, كة كارمةناةكان, اةمةليةوة بةثَيي كاري رؤ انةوة
ثَيويس  ناكات لة دةرةوة بيهَينن لةوان , هةتا ئةو بةرهةمانةي كة لة ناوضةكةدا هةبن, ةوَي ئيش بكةنناوضةكة ل
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ثَيويس  بةو شتةي هةية لة حكومةتي , هةتا ئةو شتانةي كة لةاليةن حكومةتي هةرَينةوة صنااةتي دةكرَية, بكَرَية
يةاين ئةمةش وةاَلمي ,   لةاليةن كؤمثانياكةوة دةبولي هةبَيةدةبَي, نةك بضَي  لة دةرةوة بكَرَية, هةرَيني دةكَرَية

 .فوئاد.فةرموو د, درايةوة
 :حمنا ادا بابان فؤاد.بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةبَي  رةضاوي ئةوة بكةين كةوا وةكو ضةنا رؤ َيك لةمةوبةر , بةَراي من ئةمة ثرؤ ةيةكي سرتاتيجي درَيذ خايةنة

ئةمة ماناي , مَيطاوات كارةبا بةرهةم دةهَينَي ( 0511)وا سةددي بَيخنة لة ماوةي ضوار ساَلي داهاتوودا كة, بيستنان
ئةو سةددة بة تةنها بةرهةم , ئةوةية دوو ئةوةناي ئةو كارةبايةي كة ئَيستا ثَيويستنانة لة هةموو كوردستاناا

لة ماوةي , اَلَيكي تريشي خبةينة سةر ئةو ثرؤ ةية دوابكةوَي ماناي ئةوةية لة ثاش ضوار ساَ  بَلَيني ئةطةر س, دةهَينَي 
لةبةر ئةوة حكومةتي هةرَيم ماناي واية بؤ ثَينج , ئَينة ئةوةناة كارةبامان دةبَي  كة زياد لة خؤمان, ثَينج ساَلي تردا

ئةوة ثَيم واية ئةركَيكي دارايي لةبةر , كة ئةم ثرؤ ةية بةرهةم دَينَي , ساَلي دواي ئةوة دةبَي  ثارةي ئةو كارةباية ببات
 .زؤر سوثاس, طةورة دةكةوَيتة سةر شاني حكومةتي هةرَيم لة دوا رؤ دا واتة ثاش ثَينج ساَلي تر

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
جاران ثَيش ثان دة ساَ  ثَينج هةزار مَيطاوات كايف , اَيرا  بةطش  بة ثرسياري خؤم لة خةَلكاني شارةزا, زؤر سوثاس

ئَيستاكة بة هةموو اَيرادةوة كةمرتة لة , بةثَيي ديراسةتَيك ئَيستا ثَيويس  بة ثان دة هةزارة, و بؤ هةموو اَيرا بو
ئةطةر زياتريش بَي  , ديسان ثَيويستنان ثَي دةبَي , لةبةر ئةوة ئةوةي بَيخنةش ئةطةر سةركةوتوانة تةواو بَي , سولس

, لةبةر ئةوةي ئومَيا دةكةين بة ضوار ساَ  سةد لة سةد بَي , ة ناتوانني بيكةينبةاَلم ئةوة ضوار ساَلة كراو, دةي رؤشني
, خوا بيكات ئَينة بطةينة ئةوةي سةددي بَيخنةمشان هةبَي  و شيواشؤكيشنان هةبَي  شوَيين تريشنان هةبَي 

حكومةت : )هةية دةَلَي لة طرَي بةستةكة خاَلَيك , بةنيسبةت ئةو فةدةرةيةي نازناز خان ثرسياري لةسةر كرد  ينطة
رزطار بوون لة هةموو ئاساري  ينطة و ثيسي و , كة ئةو كارطةيةي لةسةر دادةنرَي  و, ئةو جَيطايانة دةس  نيشان دةكات

ثَيويستة كؤمثانيايةكة مواامةلة لةطةَ  ئةو ني ايةتانة بكات بةشَيوةيةكي ياسايي زةرةر بة موجتةمةع , ئةو مةشرواة
 .فةرموو كاك اي ةدين, بَي  بةَلطة بااتن كة زةرةر بة ناوضةكة ناطةيةنرَي دة, نةطةيةنَية و

 :بةَرَي  ا الاين سليم خاياا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, مَيطاواتي( 29)تةجروبةي , لَيرة تةجروبةيةكنان هةية, شتَيكي طةلَي جوانةو طرنطة كارةبا بطاتة هةموو هاوواَلتيةك
ئةطةر بهاتبا ئةو تةكالي ا وَي , كة جةدواي ئيقتيصاديا وي هيض تةكلي اوي, اتةية دامانناوةمَيطاو( 29)ئةو تةجروبة 

واتا ئةو , واب امن هةتا رؤ َي ئةو خةلكة دازانج بكردبا, دابا خةلكةكي دي, مَيطاواتي دابا مؤلياات و( 29)مةشرواَي 
تةنيا واب امن دوو مةكينة لة , ناجح نةبوو فاشل بوو نة لة هةولَير, نة لة دهؤك, ئةو ثرؤ ة نة لة سلَيناني, مةشرواة
ئينجا تا تووشي ظَي موشكيلة نةبني ديسان هةتانوكة وةك , ئةوي تر هةموو لة كار كةتينة و فاشل بوو, دهؤك ماوة
 وةك مةشرواَيكي هةناةسي جَيطاي ئيقتيصادي تَياا هةبَية ئيستينراريا وي مةشرواة ضةنا ساَ  تةواو, ئةناازيار

من ب امن ئةو ليذنا ديراسةتي ئةظ تشتة ئةكيا بةرضاظَي خؤ , تاكو ديراسةتي بكةين, بوو نةكةوتؤتة بةر دةسَ  مة
دوو ساَلة فةشل , ظَي ئةم فةشل نةبني ساَلَيك, داناية لَي وةك ثةرلةمان وةخَ  ئةو ثةرلةمانة باوةَريةتَي بااتة وان

 .ئةظة ئَيك, نةبني تَياا
ئةو ثارة كة دامانا بة مؤلياة باات بة , مَيطاواتي مة طةلةك ثارة لَياا( 29)و تةجروبة ثرؤ ةي من وةك/ يا دوَي

ئةرَي زةمان ضيية ئَيك , يا دوَي بَيذتن ئةو الزم هةموو هاوواَلتي فاياةي  ينطة بكةن, خةَلكةكي دهؤك كارةبا هةبوو
فة ئةز ثَيشنيارَي دكةم ليذنةك ثةرلةمان دابنَي   ئةطةر نةهاتوو بارودؤخَي وةزاةكة نة رةشبيين  ي زةمان ضيية؟

, تا هةموو هاوواَلتي دازاجني لَي ببينَية, ئان موتابةاةي ئةو ثرؤ ةية بكاتن, سةرثةرشتيا تةتبيقا دوو ثرؤ ة بكاتن
 .سوثاس
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةية ئةو خاَلةي : يةك, م دوو خاَ  دةَلَيمبةاَل, لةناحيةي فةنييةكة بةجَي بَيَلن بؤ ليذنةي ثيشةسازيي, زؤر سوثاس
ئةو , بيناي ئةو ثرؤ ةية, وةاَلمةكة ئةوة بوو ئَينة هيض ثارةيةك زةرةر ناكةين, فةشل هَيناني ئةو ثرؤ ةية, ئيسارة كرا
كؤمثانياية , ثارةمان نةداوة هةتاكو ئَيستا غةم بؤ ئةوة خبؤين, ئةطةر فةشلي هَيناوة, ئَينة ثارةي نادةين, مةحةتةية

يةاين ئةطةر ئةوان بة ثوختةيي كارةبايةكةيان , ئَينةش ثارةي نادةييَن, ئةطةر فةشل بَينَي , ئةمريكيةكة مةسةوولة
مَيطاواتييةكة ( 29)وةكو , ئةطةر فةشلي هَينا خؤي تةحةمولي مةسةووليةت دةكات, ئَينةش كرَييةكةيان دةدةييَن, دا

وزةي كارةبا بةثَيي بةرنامةي )كة دةَلَي  , بؤ ئةوةي لَيرة تؤزَيك بةباشي باسي بكةين ,لَيرة لة خاَلَيك نووسراوة, نيية
ناتوانني بَلَيني ئةو مةحةتةية , (دارَيذراوي هةمة اليةنة لةبةر ةوةناي طش  هاوواَلتياني هةرَيني كوردستان دةبَية

كارةبامان هةية , دارَيذراو كارةبامان هةية لة دوكان بةاَلم وزةي كارةبا بة بةرنامةيةكي, ناكرَية, هةمووي بؤ كوردستانة
موئةسةسةي كارةبا , مةحةتةمان هةية لة دوب  ئةوة بَيتة سةري لةهةر شوَينَيكي تر بةرنامةي دةبَية, لة دةربةناخيان

بةثَيي , دةتةوزيعي ئةو كارةباية بة ئيتي ا, خؤ ئَيستاش بة ئيتي ادة, دةبَيتة يةك موئةسةسة بة اةداَلةت دةبَية
, بةاَلم لَيرةوة ليذنةيةك دابنَيني بؤ ئةوةي موتابةاةي ئةوة بكاتن, ئةوةش داخيلي ئةو بةرنامةية دةبَية, بةرنامةيةكة

ئيشي ئَينة بةَلَي ضاودَيري كردني هةموو وةزارةتي صنااة دةكةين زمين ئةوة ,  ئةوة ئيشي ئَينة نيية بة حةديقةت
ئَينة ئةو فةدةرةيةمان خستؤتة سةر وةكو شتَيكي تةئكيا لةوةي كة , يان نا, وزيعةكة اادلةلة دوارؤ دا ئايا تة, كارةبا

ئةطةر , بةاَلم بؤ تةئكياي ئةو مةباةئة خراوةتة سةر ئةوةوة, مةباةئَيكة, ئةطينا ئةوة ثرنسيبة, ثَيويستة وا بكرَي 
 .مَيطاواتة دسةيان هةية فةرموو( 29)ليذنةي ثيشةسازي لةسةر مةسةلةي 

 :ابراهيم عثمانبةَرَي  ايان 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةم جار بة نةوتي خام ئيشي ثَي دةكةين كاك اي ةدين تؤ ئةناازيارَيكي كارةبايي , بةنيسبةت جةدواي ئيقتيصادي
يان ئةو , يان ثَينج مَيطاواتي تر دسةي لَي دةكةين, مَيطاواتي تؤ( 29)لَيي دةزاني فةردَيكي زؤري هةية لةطةَ  

فةردَيكي زؤر زؤري هةية لةطةَ  ئةوةي بة نةوتي خام ئيش , مؤلياانةي دانراون لة كؤاَلنةكان و كارةبا بةرهةم دَينَي 
لةبةر , بة نةوتي رةشيش ئيش دةكاتن, سيستةمةكةشي ئةوهاية دةتوانني بة نةوتي خاميش ئيشي ثَي بكةين, دةكات

داخيلي كارةباي كؤية و سلَيناني و هةولَيريش خةتي بؤ ,  ةيةكي طرنطيشةثرؤ, جةدواي ئيقتيصادي نةوتي رةش بةالشة
ةكةي دةبَيتة يةك جةدوةلي ئيقتيصادميان دَيتة (032)هةموو دةبَيتةوة يةك ثرؤ ة لةطةَ  , رادةكَيشني لة دوا رؤ 

 .ئةوة يةك, خوارَي
دةبَي  حكومةت , ائينةن خةسارةت دةكاتند, جةدواي ئيقتيصادي حيساب ناكرَي  لة حكومةت بؤ ميللةتي كارةبا/ دوو

 .سوثاس, جةدواي ئيقتيصادي حيساب ناكرَي , كارةبايةكة دابني بكاتن بؤ ميللةت بة هةر ي شَيوةيةك بَية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك رةشاد
 :بةَرَي  رشاد ادا ابراهيم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, كة بةر ةوةناي هةموو مةنتيقةي تَيااية, نيب ئةساسي دةطرَيتةوة يةك لة دواي يةكةئةو ثرؤ ةية بةَراس  دوو جا
 .يةكَيكيان ئةوةية كارةباية كة ئةمَرؤ زؤر زؤر ثَيويستينان ثَيية

دةبَي  لَيي تةواو بَي  و بة ثارة فرَيي , ئةو نةوتة رةشةي كة ئينتاج دةكرَي , ئةو مةس ايةي كة دادةنرَية/ دووةم
لة ناحيةي  ينطة فلتةراتي تايبةتيان داناوة لة , ئةو نةوتة رةشة بةكار دَية لةو مةس اية, لَيي كؤتايي بَينن باةن و

, بة واستةي ئةو فلتةرانة ئةو زةرةرو زيانة بة  ينطة هةبَية نامَينَي  و ضارةسةر دةكرَي , طرَي بةستةكةش ديار كراوة
تاكو , ئَينة كَيشةكةمان لةوةية زوو ئةو ساَلة كؤتايي ثَي بَية,  ي  دةكرَي ثاشان ئةو مةشرواة لة ماوةي يةك ساَ  تةن

مةشرواي , ئةو ساَلة بطةينة كارةباي ثَيويستنان بةاَلم مةوزواي ضوار ساَ  و ثَينج ساَ  سَي مةشرواي تر هةية



 513 

ريش ئةطةر تةشجيعي ناحيةي ئابوو, وةختَيكي زؤري دةوَي  و( 2118و  2117و  2116)سترياتيجي لة بةرنامةي 
دةبَيتة متنانةيةك بؤ , دةتوامن بَلَيم زؤر كؤمثانياي تريش روو لة ئَينة دةكةن و, ئةو جؤرة ئيستيسنارةية بكةين

 .زؤر سوثاس, بؤ ثَيش خستين مةنتيقةي ئَينة لة زؤر بواري تردا تةنيا كارةبا نةبَي , مةنتيقةي ئَينة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرموو ضنار خانف, زؤر سوثاس
 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, كة بَين خ مةتطوزاري بؤ كؤمةَلطةي ئَينة دابني بكات, من دةس  خؤشي لةهةر اليةنَيك و لة هةر كؤمثانيايةك دةكةم
, لة جَي بةجَي بكرَي بةاَلم نةداَيكم هةية لةسةر دسةي جةناب  لةسةر ئةوةي كة ئةو ثرؤ ةية دةبَي  زؤر بة ثة

ثَي  , من ثَيم واية ئةوة بة موهينرتي دادةنَيي لة يةكطرتنةوةي دوو حكومةتةكة, لةبةر ئةوةي ئيحتياجاتي ئةوةليية
واَلتةكةت , لةبةر ئةوةي كاتَيك تؤ دوو ئياارةت هةبوو, من ثَيم وا نيية ئةوة طرنطرتة, واية دةبَي  ئةوة خَيراتر بَي 

كة واَلت و خاك  نةبَي من كارةبام بؤ , خاك  نيية, كةواتة تؤ واَلت  نيية, ملنالنَي بوو لةناو خؤ ,ثارضة ثارضة بوو
, يةاين بةسة ئياي, بةوةي كة ئياارةي سلَيناني الباةين, بؤية ئَينة لَيرة دةكرَي  ئةو كَيشةية ضارةسةر بكةين, ضية

ضونكة من نوَينةري , انة تةدايم دةكات سوثاسي دةكةينهةر كَي ئةو ثرؤ , تا بيكةينة حكومةتي هةرَيني كوردستان
بؤية حازر نينة بَريارَيك , من نوَينةري حكومةتي هةرَيني كوردستامن, يان ئياارةي هةولَير نينة, ئيااري سلَيناني

وردستان بؤية با بَيني ئَينة بةناوي ئياارةي حكومةتي هةرَيني ك, لةسةر ثرؤ ةيةك باةم لة الي حكومةتَيك دةربضَي 
, هيض كَيشةيةكيش دروس  ناكات, ئةوة شتَيكي خ مةتطوازرية, هةردوو ئياارة با بةشاار بن لة جَي بةجَي كردنيةوة

 .سوثاس, دةبَيتة هةنطاوَيك بؤ يةكطرتنةوةي دوو ئياارةكةو تةشجيع كردنيشة, كَيشةيةكي سياسيش نيية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ناتوانني بَيينة سةر , بةاَلم واديعيش هةية, بةشي دووةمي دسةكةت مةنتيقي بةجَيية بةاَلم, زؤر سوثاس ضنار خان
هي , هي ح بةكانة, هي ثةرلةمانة, ويستَيكي مَيذوويية, تةوحياي حكومةتي هةرَيم ويستَيكي طةلي كوردستانة, واديع

سوتةمةني  ياني , ئاو, كارةبا, ئةمة  يانة ,ئةطةر بَيتو دواكةوت, بةاَلم  يانيش ناتوانني وا رايبطرين, هةموو خةَلكَيكة
ئَيستا ياسامان هةية لة ليذنةي دةستووري لة ليذنةي , لةبةر ئةوة خستومانة بةرنامة, ناتوانني رايبطرين, خةَلكة
, رةنطة ضةناين ثرؤ ةي ياسايي هةبَي  هةموومان راطرتووةو, ئةطةر سةردانةكيان بكةين تةماشايان بكةين, ياسايي
كة مةسةلةيةكي زؤر , لة ثَيشي هةموويانةوة ثرؤ ةي ئيستيسنار, يش ثةيوةناي بة كاري حكومةتةوة هةيةهةناَيك

, هةتا يةك نةطرن نايكةين زؤر ش  تريش, طرنطة بؤ ئةوةي بتوانن هةردوو حكومةت كاري ثَي بكةن رامان طرتووة
نان تةدايم بكةن بة موشتةرةكي هةردووكتان طوتومانة ثرؤ ةيةك, كة ئةويش طرنطة زؤر, هةتا مةسةلةي تريؤريستيش

, ئَينة سوورين لةسةر ئةوةي كة دةبَي  ئةو دوو حكومةتة يةك بطرنةوة و, ئةمة رَيطا ناطرَية, ثَيكةوة ئين اي بكةن
 بةاَلم  ياني خةَلك, هةَلوَيستيشنان هةية لةسةر ئةوةو دةشبَية داواشيان لَي دةكةين دووبارة و سَي بارةو دة بارة

 .كاك مسكؤ فةرموو, ئةمة اةرزم كردن ئةوة  ياني خةَلكة, ناتوانني رابطرين
 :حمنا دزةيي طاهربةَرَي  مسكؤ 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَينة وا بة , بةاَلم مةسةلةي نةوتيش وا ئاسان نيية, راستة مةسةلةي كارةبا مةسةلةيةكي طرنطة و ثَيويستة ئةمَرؤ

من لَيرة ثرسيارَيكم هةية , ساماني هةموو هاوواَلتييةكة, يةاين ئةويش سامانَيكي نيشتنانيية, ئاساني دةس  لَي باةين
, يان ثَيويس  بة كةميةك هةية, ئايا ئةو كؤمثانياية كة طرَي بةس  لةطةَ  كراوة هةموو بريةكان ئيستيغال  دةكات

, بَريار باةين لةسةري, ةر ئَينة اةرز بكرَي ثَيويستة ئةوة لةس, بةس ئةو طرَي بةستةش كة بَلَيني سي الثةَرةية
ئَيستا ئةوة طرَي بةستَيك كراوة سي , ئَيستا بَريار باةين, ضؤن دانيشني, مةسةلةن ئةو بريانةي كة ئيستيغال  دةكرَية
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زؤر , نبا ئَينة بة حوريةتي خؤمان رةئي لةسةر باةي, با خبوَينارَيتةوة دوو رؤ يش ببات, الثةَرةية ناخوَينارَيتةوة
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم ئةو سي الثةَرةية ئةطةر , مةسةلةي نةوت هةموومان دةزانني زؤر طرنطة بة تةئكيا واية, زؤر سوثاس كاك مسكؤ

غَير ثَينان دةَلَين ئةو لة رووي , ئةي ليذنةي ثيشةسازي لَيرة دانيشتووة ضية, خبوَينارَيتةوة ئيشي فةنييةكان ضيية
ئةطةر شتَيك بة كشتوكاَلةوة رةب  بوو ثَينان , ليذنةي ياسا ثَينان دةَلَين لة رووي ياساييةوة باشة, شةسازييةوة باشةثي

, ئةي ئةو ليذنانة ضني؟ ئةي بؤ لَيرة دانيشتوونة, ئةطةر بَيتو ئَينة هةموو تةفاسيلَيك لَيرة باس بكةين, بَلَي باشة
ئةطةرنا ئةو ليذنانةمان هيض , ثوختةي رةئي ئةوان نةدل دةكةين بؤ ئَيوة, ح دةكةنليذنةكان ثَينان دةَلَين و بؤمان شةر

سةد الثةَرة ثرؤ ةيةكي تر , من سبةييَن مةوزواَيكي ثةروةردة باس دةكةين ثةجنا الثةَرة لة اليةك نووسراوة, ناَلَين
دوو سَي ئةناام دَين لَيرة , بؤمان دةَلَيةليذنةي ثةروةردة ثوختةكةي , نةخَير, دةكرَي  هةمووي خبوَينينةوة, نووسراوة
ئَيستا لة ماوةي سَي ضوار ثرسياري دكتؤر و نازناز خان و , ئةطةر ثرسيارَيكنان هةبَي  وةاَلممان دةدةنةوة, دادةنيشن

ئةو كة , كة ثةسنا كرا بوو لةاليةن ليذنةي ثيشةسازي, ئةوانة ضوار ثَينج بةَلطةمان بؤ شةرح كردن كة وةاَلمي هةبوو
, نةوتة, مةسةلةي  ينطةية, هةموو ئةو ثرسيارانةي وةاَلم داوةتةوة, ثةسناي كردووة, مةشرواةي ديراسةت كردووةو

هةموو ئةو ثرسيارانة , يان نا, طوجناوة لةطةَ  دودرةتي خةَلك ثارةكةي بااتن, نرخي كارةباكةية, ضؤنيةتي دابني كردنة
بةخوا بة ضوار , خاَ  بةخاَ  بضينةوة سةري, ئةطةر جارَيكي ديكة يةك بة يةك, بؤية هاتؤتة ئَيرة, لةم ال ثةسنا كراوة

ي ليذنةي , سيقة بةو ليذنةية دةدةن كة خؤمان هةَلنانبذاردووة, سةااتيش تةواو نابني و ئيشيشنان ئةوة نيية بةَراس 
 .ي ليذنة جياجياكاني ناو ثةرلةمان بَي , ياسايي بَي 

 :ةييدز حمنا طاهر مسكؤ بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
مةسةلةن ساَلَي مليؤنَيك , يان ثَيويس  ثَييةتي, ئايا هةموو بريةكان ئيستيغال  دةكاتن, ضةناي ئيستيغال  دةكرَية

 .سوثاس, بةرميل دةدات
 :ابراهيم عثمانبةَرَي  ايان 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ئةوة بريي تر لَي دةدرَية , ئةطةر بريةكة ثوضةَ  بوو, س  ثَي بَي ئةطةر ثَيوي, كاكة يةك بري ئيستيعنا  دةكرَي 

 .تةئنيين بؤ دةكرَي 
 :دزةيي حمنا طاهر مسكؤ بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
, دةبَي  ب انني سااَلنة ضةنا ليرتي ثَي دةوَي , خؤ ئةو اةداةي كة كراوة, من دةمةوَي ب امن ضةنا بةرميلي ثَي دةوَي 

 .سوثاس, لةوانةية ئةو برية دوو ئةوةناي خؤي زيادة, ك بري ئيستيغال  بكاتخؤ ية
 :ابراهيم عثمانبةَرَي  ايان 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .ديارة دةطوجنَي  لةطةَ  ئةو برية, ليذنةي فةني خؤيان, بةس لةوَي ليذنةي سلَيناني ئةوةي ديراسة كردووة, بةَلَي واية

 :ةنئةجنومسةرؤكي  بةَرَي 
 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
حاجةتي , ئَينة دةبَي  تةئنيين حاجةتي مةشرواةكة بكةين, ئةو ليذنة فةنييةي كة هات ئةوةي بة ئَينة راطةيانا

م ئينتاجي مةس ايةكة زؤر زؤر بةاَل, ئةوةي كة بة ئَينةيان راطةيانا, مةشرواةكة رؤ انة حةوت هةزار بةرميل نةوتة
 .لةوة زياترة
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 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .فةرموو دكتؤرة هالة

 :هالة سهيل وادي.د بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
بةاَلم كَيشةي , كة ثرؤ ةكة ثرؤ ةيةكي ئابوورييةو خ مةتطوزاريةكي يةكجار زؤر بة كؤمةَ  دةطةيةنَي , طومامنان نيية

ئومَيامان زؤرة لة ئياارةي يةكطرتوو ئينشائةَلاَل ئةو , ةية كة وةزارةتي  ينطةمان نيية لة كوردستانئَينة ئةو
كة بةشي  ينطةي هةية , ئَيستا ئةو وةزارةتةي بةو ئيشة هةَلاةستَي  وةزارةتي تةناروستيية, وةزارةتةمان دةبَي 

ئَينة ثَينان خؤشة ئةطةر لة هةموو ئةو جؤرة  ئةو مةرجانةش, مةرجي داناوة بؤ ئةو جؤرة ثرؤ انة كة دةكرَي 
يةك لةوانة ئةو نةوتةي كة بةكار , ضونكة ثةيوةناَيكي راستةوخؤ بة تةناروس  مرؤظةوة هةية, ثرؤ انة باس بكرَي 

  دةبَي, ئةو نةوتة نابَي  بةكار بَي , زياتر بَي %( 3)ئةطةر بَيتو رَيذةي كربي  لة , دَي  نيسبةي كربي  زؤر طرنطة
بةالي كةميةوة دةبَي  هةش  كيلؤمةتر لة دانيشتوان , مةوديعي مةشرواةكةش زؤر طرنطة, نةوتي سثي بةكار بَي 

هةتا طازة , زؤر خاَ  هةية زؤر طرنطة باس بكرَي , هةروةها دةبَي  دووكةَ  كَيشةكان سَي سةد فوت بَلنا بن, دوور بَي 
ئةو شتانة ثَينان خؤشة , و طازانة بةكار بَين بؤ مةبةس  ثيشةسازيئَيستا زانس  نوَي وا دةكات ئة,  ةهراويةكان

لةوانةية بيس  و , ضونكة درَيذ خايةنة دة ساَ  ئَينة ئيستي ادةي لَي دةكةين و, هةمووي باس بكرَي  لةو ثرؤ ةية
 .زؤر سوثاس, َي لةوانةية زؤر ش  ئيستي ادةي لَي نةكر, ثَينج ساَلي تريش ئةطةر ئةو شتانة باسي لَييةوة بكةين

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
ئينشائةَلاَل وةزارةتي  ينطةش دةبَي  و لَيرةش ليذنةي  ينطة , موالحةزةكاني دكتؤرة هالة لة جَيي خؤيةتي, زؤر سوثاس

ةر بَيتو ئةط, هةر تةنيا ثَيويستينان بة موَرادةبةي ئةوة نيية, ئةو كاتة لَيكيان جيا دةكةينةوة, هةية لةطةَ  تةناروس 
ضونكة زؤر كارطة هةنة بةَراس  هيض ثرنسيثةكاني , جارَيكي تر  ينطةمان هةبَي  و ئيشَيكي يةكجار زؤري هةية

بؤ ئةوةي , ئينجا ئَيوة تةداميي بكةن بؤ ليذنةكةو دةياةن بة سلَيناني و, يةاين هيض لةناو شارةكانيش, نةكردووة
 .رةشيا فةرمووكاك حةمة , زؤر سوثاس  دةكةين, رةضاوي بكةن

 (:دة رشيا ماوةتي)بةَرَي  رشيا كريم رشيا 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئةو ثرؤ ةيةي كةوا خ مةت بة ميللةت بكات لة هةر , جَيي دةس  خؤشيية, ثَيشةكي سوثاسي ئةو ثرؤ ةية دةكةين
ئةوةي كةوا من , بة ميللةت طرنط ئةوةي كةوا خ مةتَيك بطةيةنَي , لة هةر ئياارةيةكاا بَي , شوَينَيكاا بَي 

بةاَلم موالحةزةيةكم هةية دةمةوَي  لة , موالحةزم لةسةر هةية بةشي زؤري ثرسيار بوو دةمويس  بيكةم وةاَلم درايةوة
, تةكلي ي نةوتَيكي زؤري دةوَي  بؤ ئينتاجي كارةبا, كاتَيك كة تةكلي ة ثارةيةكي يةكجار زؤري دةوَي , ئَيستاوة بيَلَيم
ية كة حكومةتي هةرَيم ثارةي كارةبا لةسةر ميللةت زياد نةكات بة بيانووي ئةوةي كةوا ئينتاجي زؤري طرنط ئةوة

 .لةطةَ  رَي م, يان نرخةكةي كةم بَي  لةوةي كة دةيبَي , يةاين موحاوةلة بكات كةمرتي بكاتةوة, هةية
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئينشائةَلاَل حكومةتي , تي هةرَيم و ئياارةي سلَيناني و هي ئَيرةشئةو موالحةزةيةش دةطةيةنينة حكومة, زؤر سوثاس
 .فةرموو كاك دلَير, يةكطرتووش

 :دلَير امساايل حقي شاويس.بةَرَي  د
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بةداخةوة , ياخود كليلَيكة بؤ  مارةيةكي زؤر لة ثرؤ ةي سيرتاتيجي, بةَراس  ئةم ثرؤ ةية ثرؤ ةيةكي سةرةتايية
نةك بةرهةم هَينان , ئةوةي كة حكومةتي هةرَيني كوردستان جَي بةجيَي كردووة لة كوردستاناا ثرؤ ةي خ مةتطوزاري

ئةمة كليلَيك دةبَي  بؤ , ئةمة ئيشَيك بَي  بؤ ئةو سةرةتايانة, كة بنكةي ئابووري واَلت بةرةو ثَيش بةرَي , و طةورةو
ديارة وةكو , بةاَلم بةداخةوة ثرؤ ةكة كاَ  وكرضشي ثَيوة ديارة, ييةجَيطةي دَلخؤش, كردنةوةي  مارةيةك لة ثرؤ ة
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بؤية بةَراس  زةدةتة ئَينة لَيرة بتوانني وةكو , ياخود نةتوانراوة بة ئَينة بطةيةنرَي , ثَيويس  ديراسةت نةكراوة
ازناز خان و ضنار خان سوثاسيان زؤربةي زؤري ئةو بريو بؤضوونانةي من بة تةنها بَلَيم و ن, ثَيويس  بَرياري لَي باةين

ئاخؤ ئةم ثرؤ ةيةي خراوةتة بةردةمي ئَينة بةم , بةاَلم من ثرسيارَيكم هةية, دةكةم طوتيان دووبارةي ناكةمةوة
 .سوثاس, من ئةو ثرسيارة دةكةم, صياغةيةي ئَيرة بؤ ئياارةي سلَيناني تةكرسَيك نيية بؤ تةدسينةكة

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
كة طرَي بةستةي ئةوان ئينتيقا  دةكات , ئَينة ئاما ةمشان ثَي كردووة, تةكريس نييةو, ي ثرسيارةكة ثَيشرت دامةوةوةاَلم

بةاَلم وةكو طومت ناكرَي  , يان ئةو حكومةتةي كة ضاوةَروان دةكرَي , يان حكومةتي هاوبةش, بؤ حكومةتي يةكطرتوو
ئَينة دؤناغَيكي , و ئةوانة خوا نةخواستة ثَيشل بوو, تةكريس بَيةئةطةر , لةسةر ئةوةش تةكريس نابَية, راوةستية

 .كاك باثري فةرموو, زؤرمان بَريووةو ناطةَرَيينةوة ئينشائةَلاَل
 :بةَرَي  باثري كامال سلينان
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئذةو سذةرنج و تَيبينيانذةي    , كذاك مسكذؤ دزةيذي و نازنذاز خذان باسذيان كذرد       , زؤربةي ئةوةي كة من دةمويس  باسي بكةم
 .سوثاس, دةمويس  بيانَلَيم نازناز خان و كاك مسكؤ باسيان كرد

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد ئةدةد فةرموو, منيش سوثاس  دةكةم

 :بةَرَي  حمنا ادا صاحل
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كذاك مسكذؤ باسذي    , ت و كةمييةكذةي كذة دَيتذة بذةكارهَينان    بةتايبةتي ئةوةي نةو, زؤربةي ثرسيارةكامن دسةي لةسةر كرا
ئايذا  , ئةكسذةريةكة بذة دوو سذةن  دةدرَيتذة حكومذةت     , ئةوةي من دةمةوَي ثرسيار بكةم لة جةنابتان و لة ليذنةكة, كرد

ئَيذران   حكومةت بة ضةنا دةداتة هاوواَلتي؟ ئَيستا ضونكة زؤربةي ئةو كارةبايةي كة حكومةت دةيكَرية لة توركيا و لذة 
ئةوي ديكةش تةمةنا , بة ضةنا دةداتة حكومةت, بةثَيي و سةن  بة ضةنا سةن  دةكَرَي , زؤر طرانرتة لةوةي كة هةية
زؤر , يذانيش نذابَية  , كة يةكطرتين هةردوو حكومذةت و حكومذةتي كوردسذتان درَيذذ دةبذَية     , دةكةم ئةوة وا نةطةيةنَية

 .سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئذةوةي لذةو كارةبايذة وةردةطذرَية زيذاتر      , دوو نذرخ نذابَية  , واجييب حكومةتة ئةركي هاوواَلتي زياد نةكاتن, وثاسزؤر س
بذة تةئكيذا لةبذةر رؤشذنايي ئذةوة      , نرخي كارةبا دةبَيذ  تذةن يم بكذرَية   , بةرنامةيةكي اام دةبَية, بَية لةوةي ئةويرت

خذةَلكي ئَينذةش زؤرينذةي دذودرةتي ئذةوةيان      , با بؤ توَيذةكاني خةَلكةضونكة كارة, دةبَي  حكومةت رةضاوي ئةوة بكاتن
ئةطذةر بذة ثَيضذةوانةوة كارةبايةكذة     , لةبةر ئةوةي ثَيويستة حكومةت رةضاوي ئذةوة بكذات  , نيية ثارة زؤر باةن بؤ كارةبا

, هذذاوواَلتي و دةبَيذذ  حكومذذةت لذذة بودجذذةي خذذؤي ثذذارةي بذذاات و نذذةهَيَلَي  ئذذةرك بكةوَيتذذة سذذةر    , تةحذذةمولي نذذةكرد
 .كاك جةما  فةرموو, ئينشائةَلاَل كار ناكاتة سةر ئةوةي ئةو دوو ئياارةية زياتر بةردةوام بن لةسةر دوو ئياارةيي

 :بةَرَي  مجا  حمنا داسم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 ةوةنذذاي خذذةَلكي بذذةاَلم بذذؤ تذذةئنني كردنذذي بةر , ثشذذتيواني دةكذذةم, ثرؤ ةيذذةكي دَلخؤشذذكةرة و, تذذةبيعي ئذذةم ثرؤ ةيذذة 
دواي دة سذذاَ  , لةبذذةر ئذذةوةي نذذاوي نذذةوتي شيواشذذؤك هَينذذراوة لةطذذةَ  ثرؤ ةكذذة , مذذن واي بذذة ثةسذذنا دةزامن, كوردسذذتان

ضذونكة  , يذةاين باسذي نةوتةكذة بكرَيذ     , ثرؤ ةكة و نةوتي شيواشؤك تةسليني حكومةتي هةرَيني كوردستان بكرَيتذةوة 
 .زؤر سوثاس, بؤ خةَلكي كوردستان, لةوانةية كَيشةمان بؤ درس  بَي  و,  داكؤنرتاك  ئةطةر تةحاياي نةكةي لة دوارؤ
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لذة دةسذتووري خؤمشذان و ثرةنسذييب نذةوت و غذاز و ئةوانذة        , مامؤستا جةما  ئةوة لة دةستووري اَيذرا  و , زؤر سوثاس

مذذوَلكي , يذذان مذذوَلكي ئياارةيةكذذة, ة مذذوَلكي ح بَيكذذةمانذذاي ئذذةوة نييذذ, نذذاوي نذذةوتي شيواشذذؤك هذذاتووة, مذذوَلكي ميللذذةتن
ئذذةو طرَيبةسذذتة  , دوايذذَيش لذذة الي حكومذذةتي تةوحيذذا بذذوو  , ئذذةوة بَراوةتذذةوة لذذة دةسذذتووري اَيذذرا  هذذاتووة   , ميللذذةتن

 .فةرموو كاك ئاخري, مةسةووليةتةكةو ئيلتي اماتةكةي و هةموو شتةكاني ئينتيقا  دةكات بؤ حكومةتي يةكطرتوو
 :اخر شيخ مجا  انور بةَرَي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ثرسيارةكةم ئةوةية ئايا رؤ ي حذةوت هذةزار   , بةاَلم بة وازحيي نةبوو, برادةران بةشَيك لة ثرسيارةكاني منيان وةاَلم داوة

يذان  , مودابيل بذةوة هذيض شذتَيك دةدرَيتذة حكومذةتي هذةرَيني كوردسذتان       , بةرميل نةوت لة مةس اتي شيواشؤك دةدرَي 
 .سوثاس, هةر ئةوة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك رةشاد
 :بةَرَي  رشاد ادا ابراهيم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بذؤ دؤناغَيكذة تذا    , بة خامي سةرف دةكذرَية , نةوتي خامة تةس ية نةكراوة, بةنيسبةت ئةو حةوت هةزار بةرميل نةوتة
مانذاي هذيض مةسذرةفَيك تذةكليف ناكذات      , نذرا بذة نذةوتي رةش تذةاوي  دةكرَيذ      كة مةسذ ايةكة دا , مةس ايةكة دادةنرَي 

 .سوثاس, لةسةر حكومةت
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان حةياةري فةرموو
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لذة مةسذ ايةكةوة رةبذ     , تةكةوة رةب  دةبَي تةبعةن بة بؤري لة مةحة, خؤي ئةو ودودةي كة دةدرَيتة ئةو مةحةتةية
مودابيذل ئذةو مونشذةئاتةية هذي ئذةو مةحةتةيذةي كذة ئذةو         , ئةو نةوتةي كة دةدرَي  مةجانيية, دةبَيتة ئةو مةحةتةية

ثاشذي دة سذاَلي كذة ئذةو نةوتذة مةجانييذة دةدرَيذ  موَلكيذةتي ئذةو          , كؤمثانياية هَينايذةتي نةصذيب دةكذات لذة كوردسذتان     
 .زؤر سوثاس, مةوزواةكة بةو شكلةية, ؤ هةرَيني كوردستان دةطةَرَيتةوةمةحةتةية ب

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
هذةموو مةسذروفاتي دانذاني و بذةكارهَيناني مذةكائني و هَينذان و دانذاني        , يةاين زميين ئةو كؤمثانياية هةموو مي انيذة و 

ةو دؤناغةدا مةسةووليةتي ئةوةية يةك نةوتي خامةكةي حكومةتي هةرَيني ئياارةي سلَيناني ل, بينايةكة لةسةر ئةوةية
بذةثَيي ئذةو   , بذةثَيي ئذةو ئيتي ادةيذة   , ثاشذان كذة تذةواو بذوو    , دووش دابيين ئاسذايش بكذاتن و موحافذةزةي بكذاتن    , بااتَي

, يذة مانطانة, كة بة رةئي برادةران لة ليذنةي ثيشةسذازي و ليذنذةي ياسذايي نرخةكذةي طوجنذاوة     , نرخةي كة دياري كراوة
 .خاتوو ثةخشان فةرموو, يان سااَلنةية كرَييةكة دةداتة كؤمثانيايةكة تا ماوةي دة ساَ 

 :بةَرَي  ثخشان اباا  حسني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بذؤ مونادةشذة كردنذي ثرؤ ةيةكذة     , خاَلَيك لة بةرنامةي ئةمَرؤمانذاا , بةَراس  من زؤر خؤشحاَلم كة ثاش ئةوةناة مانطة
لذة اليذةكي ديكذةوة ثةيوةنايذةكي تونذاي بذة  يذان و        , ايةكي راستةوخؤي بة  ياني خةَلكةوة هةية لذة اليذةك  كة ثةيوةن

سذذةرةَراي ئذذةو ئيشذذكالياتة  , مذذن بذذةش بذذةحاَلي خذذؤم لةطذذةَ  ئةجنامذذااني ئذذةو ثرؤ ةيذذةم  , بنذذةماي شارسذذتانييةوة هةيذذة
هةنذذاَيك , دوو ثرسذذيارم هةيذذة, َرووي دةبَيتذذةوةدانونيانذذةي كذذة دةزامن ئذذةو موئةسةسذذةي ئَينذذة وةكذذو ثةرلذذةمان روو بذذة 

ئَينة وةكو ثةرلذةماني كوردسذتان   , كة هاورَييان ثَيش من كرديان, ثرسياري ترم هةبوو وةاَلم درايةوة لة الي جةنابتانةوة
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ن ضذيية  هذةردوو ئياارةكذة بةرثرسذَيتيا   , لةطةَ  رَيذ م بذؤ هذةردوو ئياارةكذة    , دةسةاَلمتان ضيية بةسةر ئةو دوو ئياارةية
 .بةرامبةر بة ئَينة وةكو ثةرلةماني كوردستان

كذة لذة ثةرلةمانذةوة يذةاين ئينبيسذا       , هذةموو حكومذةتَيك لذة حاَلذةتي ئووسذوَلي و لذة هذةموو دنيذا        / ثرسياري دووةمم
لذة هذةر فةدةرةيةكيشذاا    , ئةكيا لة ثةرلذةمان ئةولذةوياتي خذؤي هةيذة    , بةرنامةي خؤي اةرزي ثةرلةمان دةكات, دةكات

ئَينة ئَيستا بة ثرؤ ةيذةك نذاوي هذات بذة ثذرؤ ةي      , مي انية دادةنرَي  بة ثَيي ئةوةو هةتا دوايي, ولةوياتي خؤي هةيةئة
بذةاَلم  , ضذونكة مذن مةتَلةمبذة ئذةوة ببَيذ  وةكذو دةسذتكةوتَيك       , كة بةَراس  من نةضذوومةتة تةفاسذيليةوة  , ئيسترياتيجي

فةوزايذةك و  , كي تذري ئذاوا بةرنامةيذةك بذة ثضذَر ثضذَر تةدذايم بكرَيذ         ئةمة سبةييَن ديسان شتَي, ثرؤ ةيةك بةو ئاستة
 .سوثاس, ئريباكَيك دروس  ناكات؟ كة ئَينة وةكو ثةرلةمان بةشَيك دةبني لَيي

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ؤ دَيذين ئةطةر لة تادي كردنةوة بذاين دةمذانطوت ثرسذياري دذورس و طرامنذان بذ      , ثرسيارةكان  بة جَين بةَراس , سوثاس

, ئةطةرضي رةنطة وةاَلم دانةوةكةش بؤ تؤ دذورس بَيذ   , دةبَي  وةاَلم بارَيتةوة, بةاَلم ديسان ئةطةر ثرسيار طرانيش بَي 
دةزطايذةكيش  , يةكةم ثةرلةمان لة كوَيوة هاتووة؟ لذة هذةواوة نذةهاتووين و   , اةفوم دةكةي تَيطةيشتنةكةي بؤ هةناَيكيان

يذان د ايذةتي   , يذاخود بذةرةنطاري  , يان ئياارةي هةولَير بني, يان د ي ئياارةي سلَيناني, س ويان مونافي, بةرةنطار و, نني
هةر ح بَيك طوتويةتي بذؤ  , ح بةكان دةس  نيشاني ئَينةيان كردووة, بةَلكو ئَينة تةواوكةري يةكرتين, هيض ح بَيك بني

, هذةم دذوةتي حكومةتذة   , و دوةتذةي لَيذرة هةمانذة   ئةويش طوتويةتي كةواتذة ئذة  , ئةنااماني ثةرلةمان ئةو ليستة دادةنَيم
 .داناني ياسا/ يةك, بؤضي؟ بؤ دوو ش , هةم دوةتي ح بةكانة

 .بؤ ضاودَيري كردن بةشَيوةيةكي ثرةنيسيث/ دوو
جطذة لذة بةرنامذةي خذؤي     , بؤية من ثَيم واية ثةرلةمان جطة لةو مافانةي كة لة دةستووري هةميشةيي اَيرادذاا هذاتووة  

لذذة رووي اةمةليشذذةوة ياسذذايية , جطذذة لذذةوةي كذذة لذذة دةسذذتووري هذذةرَيم دةسذذ  نيشذذان دةكرَيذذ  , اينذذاوةكذذة بذذؤ خذذؤي د
بذةثَيي ئذةو خااَلنذةي كذة ومت لذة      , ح بةكانيش بذةثَيي ثرةنيسذيث  , كؤمةاَلني خةَلك ضاوي لَييةتي و ثشتطريي لَي دةكةن

ئذذةم , بذذؤ ح بذذةكان, بذذؤ ميللذذةت, ؤ حكومذذةتسذذةركةوتنة بذذ, ئذذةم ثةرلةمانذذة سذذةركةوتوو بذذَية , بذذةيين خؤيذذان دةزانذذن
دواكةوتنذة بذؤ دؤنذاغي    , بذؤ هذةردوو حكومذةت   , فةشةلة بذؤ ح بذةكان  , ثةرلةمانة ئةطةر فةشل بَينَيتةوة خوا نةخواستة

خؤمشان لة ثَيشي هذةموو  , لةبةر ئةوة من ثَيم واية ثةرلةمان ثَيويستة بةو شَيوةية تةماشاي بكةين, خةباتي طةلةكةمان
زيذاتر دةتذوانني بذة دةوري خؤمذان     , لة ثَيش هةموو شتَيكةوة زيذاتر دةتذوانني بذةدوةت بذني    , وة بةو شَيوةية بنيكةسَيكة

يذةاين هذةر يةكذة لذة خؤمانذةوة      , ئةطةر بَيتو ئَينة بة ضذاوي مةسذةووليةتةوة تةماشذاي ئيشذةكامنان بكذةين     , هةَلبستني
ئذةوة يةكَيكذة لذذةو   , لذةوةدا بذةدواي كَيشذةي خذةَلك دةَرؤيذن     , بذ انني ئةركذةكامنان ضذية؟ خذةَلك ب انَيذ  ئذةركنان ضذيية       

بذةاَلم لةمذذةَر ثَيااويسذ  ئذذةو   , دةيذاي ناكذذات بذة جَييذذة  , ئذذةو موالحةزةتانذةي كذذة هةيذة لةسذذةر ئذةو ثرؤ ةيذذة   , ئةركانذة 
ن كؤسذث  مةترسيةكان كة باسذي دةكذة  , هةموو ئةو شتانة يةكال دةكةينةوة, ضونكة بؤ هاوواَلتيان, ثرؤ ةية ضةنا طرنطة

فذةرموو  , بةاَلم من ثذَيم وا نييذة ئذةوة دةبَيتذة كؤسذث     , لةجَيي خؤيةتي, دةبَي  لة زياتر ثتةو كردني ئةو دوو حكومةتة
 .خاتوو ثةخشان

 :بةَرَي  ثخشان اباا  حسني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

رامبذةر ئذةو موئةسةسذةيةي كذة ثَيذي      بةاَلم من ئينتيالدةن لة شعور بة مةسذةووليةت بة , فيعلةن وةاَلمةكان دورس بوون
 .زؤر سوثاس, كة ناوي ثةرلةمانة ئةو ثرسيارانةم كرد, دةَلَين ثةرلةمان

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
مذن  , وةكو بَريارةكامنان بةدواي دابضذني , وةكو ئةو مةجليسة, ئَينة ئةطةر خؤمان وةكو ئةنااماني ثةرلةمان, زؤر سوثاس
ئةطذةر  , بَريارةكانيشذنان هذةمووي جذَي بذةجَي دةكذرَية     , ح بذةكانيش لةطذةَ  ئَينذةن   , ئَينةيذة  ميللةت لةطذة َ , ثَيم واية

لذة  , بذةاَلم هذةمووي لذة بةر ةوةنذاي طةلذاا دةبذَية      , حةدة خةَلك جذَي بذةجَيي نذةكاتن   , بةر ةوةناي خؤماني تَياا بَية
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ئةطذةر خذاَلي ني امذة    , بَيذ  ثابةنذا بذني ثَيذي    لةبةر ئةوةي خؤمشذان و هذةموو خذةَلك دة   , بةر ةوةناي ئايناةمان دةبَية
 .فةرموو

 :بةَرَي  حامت حمنا جان حسن
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم حةدذة  , راستة ئَينة وةكو ثةرلةمان دةبَي  لةطةَ  بةر ةوةنايية طشتيةكان و طةورةكاني ميللةتةكةي خؤمان دابني
زؤر , بؤ يةكطرتنةوةي هذةردوو حكومذةتي كوردسذتان   , دروس  بكةين وةكو ثةرلةمانيش دةورَيكنان هةبَي  كة طوشارَيك

 .سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك حمةمةد حاجي مةدود
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كذة مودةكذةي تذةواو     ضذونكة ئيسذترياتيجي شذتَيكة   , بةَراس  خذؤي ثرؤ ةكذة ئيسذترياتيجي نييذة    , دةربارةي ئةو ثرؤ ةية
كذةوا بذةبَي   , يةكةم جاريشذة طرَيبةسذ  لذةو جذؤرة دةكرَيذ      , بةاَلم شتَيكي طرنطة, ئةوة مودةي سي و ثَينج ساَلة, نةبَي 

بذةاَلم واديذارة لَيذرة بذؤ يةكذةم      , بةَراسذ  ئذةوة زؤر هةيذة   , كذة لذة دةرةوة  , ياخود ئةو شتةكةي خؤي رؤيشتووة, مودابيل
دةربذارةي ئَينذة لذةماوةي ئذةو ضذةنا      , ين بؤ ثرؤ ةكاني تريش ئذةو هذةنطاوة بنرَيذ  شذتَيكي باشذة     كة ئومَيا دةكة, جارة

ئذةو هوتَيلذة   , هذةموو شذتةكامنان زيذاتر بذة دواي كؤمذةَلَي شذ  طذةَراوين       , ساَلةدا شذ  ئينتاجينذان نذةبووة لذة كوردسذتان     
موشذكيلةي ئَينذة   , ئةوانة موشكيلةي ئَينة نيية, َي ئةو فالن شوَينة بينايةكةي ئةوةناة دات ب, ئةوةناة ئةستَيرة بَي  و

, هذةم ثَيويسذ  خذةَلكي كوردسذتانة    , ئةوةش يةكَيكة لذةو هةنطاوانذة  , بةرهةم هَينان و سيستةمَيكي ئابووريية لة واَلتةكة
طرنطذة و   بؤية من ثَيم واية ئةمذة هذةنطاوَيكي  , هةم لة رووي ئابووريشةوة ماوةيةكي درَيذ دةخايةنَي  و خ مةت دةكات

كذة هةنذاَيك ثرسذيار كذرا ئذةويش كذة دوو       , دةربذارةي هةنذاَيك دسذةم بذؤ دروسذ  بذوو      , ثةلةشي لَي بكرَي  شتَيكي باشة
, ئَينذة خؤمذان نوَينذةري ح بذةكانني لَيذرة     , ئَينة خؤمان ياخود زةخذ  بكذةين  , ئياارةكة بؤ يةك ناطرَيتةوةو بؤ ناكرَي 
, ئذةو ح بذةكي كذة ئَينذة ثشذتيواني دةكذةين لذة دذةرارةكان        , نذة و ميللةتةكذةدا  ح بةكان ايالدةيان بةستووة لذةنَيوان ئيَ 

ئذةوة  , يذان نابَيذ   , هذةردوو ئياارةكذة دةبَيتذةوة يذةك    , ئَينة دةبَي  ئةو راسذتيانة بذ انني  , ياخود ثشتيوانينان لَي دةكةن
ئَيستا سةددي , هةردووال ش  باش بكةن, ةئةوة شتَيكي تر, هةردووال ثَيي باشة بةو شَيوةية مبَينَيتةوة, واديعَيكة هاتووة

سذذةددَيكي تذذر لذذة , سذذبةييَن سذذةددي باسذذة, ئذذةوةي تةدتذذة  هذذةنطاوَيكي طرنطذذة, بَيخنذذة هةيذذة ئذذةوة هذذةنطاوَيكي طرنطذذة
مذذوهيم ئةوةيذذة ثشذذتيواني لذذة كذذارة , هذذةردووال كذذاري بذذؤ بكذذةن, ئةمانذذة هذذةمووي خذذاَلي طرنطذذة, ناوضذذةكاني شذذار بذذا َير

بذؤ يةكذةم جذارة    , بةتايبةتي ئةو جؤرة طرَيبةستانة كة تا ئَيستا لة كوردسذتان نذةبووة  , ة ضاكةكان بكةينطرنطةكان و كار
بذةيين هذةولَير و سذلَينانيش بذة     , سذبةييَن بذا بذَين دوو سذاياي بذةيين هذةولَير و دهذؤك       , طرَيبةستَيكي وا مودابيذل بذةوة  

زؤر , بؤ ئَينة ثَيويستة ثشتيواني لَي بكةين, وهينة بؤ ئَينةكة اةواري  بؤ ئةوةناة ساَ  ش  م, هةمان طرَيبةس  بياةن
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك حمةمةد فةرةج, كاك حمةمةد, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كذة  , كذام ئيذاارةي سذلَيناني   , يم كذردووة منيش هةر تةئياي ئةو برايانة دةكةم بةَراس  بةر لةوةي كة كَي ئةمذةي تةدذا  

بذةاَلم وردةكارييذةكي   , ئيشذةكة ئيشذَيكي باشذة   , ئةوة شتَيكي خؤش نيية بةَراس  بةناو بردني ئياارة كة كَي كردوويذةتي 
ةر با ئَينذة لَيذي تَيبطذةين تذا بَريارةكذةي لةسذ      , ئةطةر خةَلكيش لَيي تَي نةطات, بةالي كةمي ئَينةش لَيي تَيبطةين, تَيااية
ئذةم طرَيبةنذاة شذةرايةتَيكي    , يذةاين مذةفروز وايذة ئَينذة لذةم ثةرلةمانذة      , منيش هةر دةضنة سةر خاَلي يةكةم, باةين
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لذةو دسذةي   , حكومةتي تةسري ي ئومذورة , ئَيستا حكومةت, ئةو حكومةتةي كة ئةمة دةكات, دانونيانةي بؤ خؤي هةبَي 
, ئةمذة تةسذري ي ئومذورة   , ادام ئذةم ثةرلةمانذة شذةرايةتي نذةداوة    يةاين ئةمة واديعة لة رووي دذانوني مذ  , توورة نةبني

بذةس ئةمذة   , ئَينة ئةطةر دةَلذَيني واَلت درنطذة راسذتة   , حكومةتي تةسري ي ئومور ناتوانَي  هيض اةداَيكي خارجي بكات
َينذذة هذذةر ضذذوار ئ, مَيطاوامتذذان دوو هةفتذذة لةمذذةوثَيش لذذة بةغذذااوة وةرطرتذذووة( 081)ئَيسذذتا ئَينذذة , دوو سذذةد مَيطاواتذذة

مذن دةَلذَيم ئذةم اليةنانذةي كذة ئةمذةي       , ئةطةر ئةو دوو سذةدة دانَيذي هذةر وةكذو خذؤي لَيهاتذةوة      , سةاات كارةبامان هةية
كاكذة ئَيسذتا   , باسي دوو هةزار ناكذةين , ئَينة باسي هةزار ناكةين, بةاَلم طةورة تر, ئيشَيكي باشي كردووة, تةدايم كردووة

ئةوسذا ئذةم   ,  ئَيستا هذةر مذاَلَي دووان و سذَييان هةيذة    , و كاتي هةر مةسةولةكان سثليتيان هةبووئة, خةَلكي فةدري نةماوة
يذش  2111لذة نذةوةد و يةكذةكان هذةتا     , يةاين ساَ  لذة دذةرني بيسذتة   , سةاات 24, مَيطاوات كايف بوو 211هةولَيرة بة 

, ر ئةوة ئةمة بضووكة هيض بؤ ئَينة دروس  ناكذات لةبة, ئَيستا ثَيم وانيية ئةوة كي ايةت بكات, مَيطاواتي بةس بوو 211
يذةاين ضذوار   , يةك سةاامتان زياد كذردووة , مَيطاوامتان لة بةغااوة وةرطرتووة 081ئَيستا ئَينة دوو هةفتة لةمةو ثَيش 

من ثذَيم  , كة ئَيستاش دنيا زؤر ئاسانة, لةبةر ئةوة ئَينة فيعلةن بري بكةينةوة لة ش  طةورة, سةااتة بؤتة ثَينج سةاات
 24دايذان بذؤ هذةولَيرو دهذؤك     , ثَرؤ ةيةكيان لةسةر ئةجنومذةني وةزيذران هةيذة   , خةَلكَيك لةو كوردستانة 97واية ساَلي 

ئَينة ئَيسذتا بذا ئذةو دسذةيةش     , مقاارةكةشي بة بيس  مليؤن دؤالر بوو, سةاات كارةباي ئةم دوو حمافةزةية دابني بكةن
يذةاين حسذةي   , مليؤن دؤالر باسذي كارةبايذة   05ةموو فَيسَيكة شةش مانط جارَيكة ه, كة فَيسي نةوت و خواردن, بكةين

يذةاين ئةمذة   , كذة زؤر طرنطذة لذةالي مذن    , دوو, ئذةوة يذةك  , ئَينة دةتوانني بةم شتانة مةحةتاتي طةورة بهَينني, كارةباية
كي كوردسذتان بكذةين كذة كارةبذا بذةكار      هةر يةكَيك ئَيستا سةيري خذةلَ , ئةمثَيرة 01يةاين ئَيستا كيلؤواتَيك , طران دةكا
, دؤالر 45مانطانذة دةكاتذة   , ئةوة دؤالرو نيوَيذك , ئةمثَير بةكار دةهَييَن31ثَيم واية , لة فةدريةوة بؤ دةوَلةمةنا, دةهَييَن

تي دروسذ   ئايا ئةمة بذؤ هذاووالَ  , دؤالر 61كة ثَيم واية لة مانطَيكاا دةكاتة , بَيجطة ئي افاتَيك كة حكومةت سةريف دةكات
مذن ثذذَيم باشذة دةبوايذذة ئَيسذتا موهةناسذَيكي كارةبذذايي هةبوايذة هذذةموو وردةكارييذةكي بذؤ ئَينذذة بطوتايذة وةكذذو         , دةبَيذ  

مانطَيذك بذؤ ئَينذة زؤر    , من ثَيشنياري ئذةوة دةكذةم حكومذةتي هذةرَيم ئَيسذتا مذانطَيكي تذر       , ناتواني كة ثَرؤ ةكة طةورةية
هذةر سذةرؤكي   , سذةااتي كارةبامذان نذةديوة    24مذن بذةش بذة حذاَلي خذؤم      , تذا ئَيسذتا   كاكذة ئَينذة لذة حةفتاكانذةوة    , ناكات

, يةاين خةَلك طوَيي لذة ئَينذة دةبَيذ    , ئةو دةتوانَي هةر كةسَيك تةكليف بكات, ئةجنومةني وةزيران ئةوة تةكليف بكةين
, ئةمذة شذتَيكي نذةطوجناوة    لذةرووي ياسذاييةوة  , كةضي اةداي خارجي دةكات, ئةمة حكومةتي ئياارةي تةصري ي ئنورة

خذؤ ئَينذة هذيض دانذانَين     , شذتةكامنان مةحكذةم بكذةين   , دونيايةكي دميوكراتي و ياسذايي دةَرؤيذن   يةاين ئَينة مادام بةرةو
بَلذَيني فذاَلن كذةس تذؤ سذةرؤكي      , بذةاَلم بذا سذةرؤك وةزيرانةكذة ديذاري بكذةين      , كوا هذيض ديذار نييذة   , حكومةت ببتة يةك
ئذةو  , بةاَلم با ئةوةيان بكذةين , بةاَليةو هاتووة, انا   وانا اليه راجعون, با ئةوي تر درَيذة خبايةنَي, ئةجنومةني وةزيراني

 .سوثاستان دةكةم, تكاتان لَياةكةم طرنطة ثش  طوَي مةخةن, شتَيكي باشرت, بَي تةكلي ي ئةوة بكات و اةداَيكي طةورةتر
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, لةراسذ  خذؤي ثَرؤ ةكذة   , ئةو تَيبينيانة جَيي خؤيذةتي بةَراسذ   , دة ئةمَرؤ تةاليقاتي زؤرةكاكة , سوثاس كاك حمنا

 .ضونكة دسةي من   بَري هي تؤش دةبَرم, ئةطةر نودتةي ني ام نيية, ئةطةر نودتةي ني امة فةرموو
 :بةَرَي  هيوا صابر ادا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيسذذتا باسذذي  , كذذة زؤر سذذةربة باسذذةكة نذذةبوو  , هذذةمووي لذذة شذذتَيكي تذذردا كؤبذذؤوة   لةراسذذتياا مذذن ئذذةَلَيم ئذذةم باسذذانة    
لةبذةر ئذةوة مذن ئذةَلَيم     , باسَيكي طةورةتر هاتؤتة ثَيشذةوة كذة لذة ثذَرؤ ة طذةورةترة     , طرَيبةناييةكنان كرد بؤ ثَرؤ ةيةك

دوَيذيَن لذة   , ات لةطذةَ  رَي مذاا  ئةوةناةي تر مصااديةتي ئَينة لذة  دةكذ  , ثةرلةمان زؤر خؤي بةم شتانةوة خةريك دةكات
مونةزةمةيةكي ئةمةريكي نةفةرَيك لَيم ثةياا بوو لةراستياا كارَيكي كرد لةم ثةرلةمانذة  , سلَيناني لة كؤن راسَيكاا بووم

وةكذذو , لةبذذةر ئذذةوة مذذن تكذذام وايذذة وةكذذو ئةنذذاامَيكي ثةرلذذةمان , ئذذةوةي دةيذذووت راسذذ  بذذوو, هذذةر تذذةواو هذذيين كذذردين
ئَينذذة وةاذذامان بذذة ميللةتذذاا لذذة دواي هةَلبذذذاردن يذذةكَيك لذذة ئيشذذة سذذةرةكييةكان     , ا مذذةود َيك بطذذرينهاوواَلتيذذةك بذذ
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ئَيسذتا راثرسذيةك   , تكاتذان لَياةكذةم بذا بيوةسذتَينني    , ئةمة شةرايةت دانة بةم دوو ئيذاارة لةدذة  , رَيكخستين ئياارة بَي 
, نةوة ئياارة؟ دةَلَين يةك خستنةوةي ئيذاارةمان دةوَيذ   كارةباتان دةوَي  يان يةك خست, بكةين لة جةماوةري كوردستان

, ضذونكة ئةمذة شذ  تذري بةدواوةيذة     , لةبةر ئةوة لة بذابي بةر ةوةنذاي مذن دةَلذَيم بذا ئذةو مةشذرواة بوةسذتَي  باشذرتة         
 .م ايةدةي ح بي بةدوايةوة دَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسذبةت  , كذةي بذة ضذوار بذةش سذَي بةشذي نودتذةي نيذ ام نذةبوو         ئةطةر بي, ببورة لة مةوزواةكة دةرضووي لةراستياا

لذة ئةسذَلاا بذؤ هذةزار     , ئةو ثَرؤ ةية لة راسذتياا ئذةوةي مذن لذة بذرادةران طذوَي بيسذ  بذووم        , تَيبينيةكاني مامؤستا حمنا
ئةطةر , َيكردووةوا دةس  ث, نةوةك نةبَي ,َ بةاَلم لةبةر ئةو تةفصيالتة مةترسييةي نةوةك سةر نةطري, مَيطةوات بووة

كذة يذةك   , هةر بؤ ئاطاداريتان من دةطةَرَينذةوة دةَلذَيم هذةموومان جذةخ  بكذةين     , ئيرتي دَي , سةركةوتين بةدةس  هَينا
لذةم ماوةيذة نوَينذةري ضذةنا     , لةم بةينةشاا بؤ مةسذةلةي كارةبذا  , بةاَلم  يان راناوةستي , ...حكومةتي طرنطة ويستَيكة 
دةَلَين ئامذادةين كارةباتذان ثذَي ب رؤشذني بذةرَيطاي      , ثَرؤ ةيةكيان تةدايم كرد بؤ هةردووال ,شةريكةيةكي روسي هاتبوون

يذةاين دةزايذةك   , ئَينذة بذة هذةموو شذتَيكاا دةبَيذ  بةدوايذاا بذَرؤين       , ئةوان كارةباي دةدةنذة توركيذا و دةدةنذة ئَيذرانيش    
بةشذةرتَيك لةبذةر رؤشذنايي    , ثشتطريي دةكذةين , بَي ئةطةر لةسةر سنوور , ئةطةر بيةوَي  كارةبا دابني بكات بؤ دةزاكةي

, ديراسذةتيان كذردووة كذة ئذةو مةحةتانذةي لةسذةر سذنوورماناا هةيذة        , بةرنامةيةكي ااممذاا بَيذ  نرخةكذةي كذةم بَيذ      
او دةتوانني بضينة ن, ئةطةر دةتوانن ئةوة دابني بكةن, لةبةر ئةوة ومتان بَرؤن, ي تَياا نيية032, دودرةتي ئةوةيان نيية

 .كاك بكر فةرموو, تةفاصيلي ترةوة
 :بةَرَي  بكر فتاح حسني

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةناامة بةَرَي ةكان

بؤ ئذةوةي كؤمذةَلَيك لذةو ئةناامذة بةَرَي انذة      , يةكةم جار من ثَيم باشة كة كؤبوونةوة ببةستني ثَيشرت بةرنامةكة ب انني
, وةاَلمذةكانيان ال بوايذة  , ؤبوونةوةكة ضيية؟ رةنطة كؤمةلَذَيك ثرسذيار هذةبوو  ئةطةر بيان انيباية بةرنامةي ك, باسيان كرد

كارةبذا مةتَلذةبَيكي رةئيسذذي   , مذن نامذةوَي  دسذةكان دووبذذارة بكةمذةوة    , مةسذةلةي كارةبذا هذةمووتان باسذتان كذذرد    , دووةم
رؤ انذة ئاطذاداري   , كي تذر نذا ين  ثذَيم وايذة لذة كةوكذةبيَ    , ئَيذوة ئةنذااماني ثةرلذةمانن هذةمووتان    , هةموو طةلي كوردستانة

موزاهةرة لة ثةرلذةمانيش  , موزاهةرة هةر لة ئياارةكان ناكةن, خةَلك موزاهةرةمان لَياةكات, وةزاي طةلي كوردستانني و
لةبذةر  , كذةوابوو ي نوَينذةرَيكني  , ئةطةر ئَينة بةتةنط ويسذ  و داخوازييذةكاني خةَلكذةوة نةضذني    , ئَيوة نوَينةرن, دةكةن

بذذؤ ثاراسذذتين ثةرلذذةمان و بذذؤ ثاراسذذتين هذذةردوو , َيم وايذذة ثةلذذة كذذردن لذذةو ثَرؤ ةيذذة ئذذةركَيكي نيشذذتنانيية ئذذةوة مذذن ثذذ
رةنطة ئةوان باشرتي لَي ب انن ثذَيم وايذة ئذةو    , ئةو برادةرانة باسيان كردووة, هةناَي مةسائيلي تةكنيكي هةية, ئياارةكة

موهةتةميشذن لذةو   , ئةوانة ديارة خةبرين لذةو مةسذةلةية و  , َلَينكة ليذنةي ثيشةسازي ثَياة, ليذنةي كة خؤيان نووسيوة
ئةوان زياتر دةتوانن تةَرحي ئذةو  , ثَيويس  ناكات هةموو جارَي بطةَرَينةوة بؤ ناو ثةرلةمان بؤ ئةو مةسةالنة, مةسةلةية

, ن لةسةر ئةو مةسةلةيةلةبةر ئةوة ثَيم واية ثةلة كرد, مةسةلة تةكنيكيةكانيش ئةوان باسيان كردووة, مةسةالنة بكةن
, دةياي ي دةكات با دوو مانط بَي , من ثَيم سةيرة هةناَي ئةناامي ثةرلةمان دةَلَي  دةياي ناكات با مانطَيك دواخرَي 

, الي هةمووتان ئاشكراية ثَيم وايذة خذةَلك لذة ثذَيش ئازاديشذةوة بةَراسذ  نذاني ئذةوَي         , كاكة خةَلك ئَيستا ئةوةي دةوَي 
, ئةوة نيية كة دةَلَي  حكومذةتي هذةرَيني كوردسذتامنان هةيذة    , ئةمن و ئيستقراري دةوَي , ئاسايشي دةوَي  ,ئاوي دةوَي 

ثةرلةماني بؤ ضيية؟ حكومذةتي بذؤ ضذيية؟    , ئة ي , يان بَي كارةبا بَي , ئيرت خةَلك بَي نان بَي , يان ثةرلةمامنان هةية
, حكومةتي بؤ ضيية؟ لةبةر ئةوة ئةمذة ويسذ  خةَلكذة   , يشي نةبَي ئةمن و ئاسا, ئيستقراري نةبَي , ئةطةر ناني نةبَي 

ثةرلذةمانيش نةكذةين بذةو    , ئةطةر ئَينة واز لةو مةسةلة بريؤكراسذيانة بهَيذنني  , لةبةر ئةوة هةتا ثةلةي لَي بكةين كةمة
بذة ثةلذة جَيبذةجَي     كذة ثذَرة لذة مةسذائيلي بريؤكراسذي كذة ئيشذي هاوواَلتيذان        , دائريةيةي كة وةكو ئيذاارةكاني كوردسذتان  

ثَيشم واية ئةو ثَرؤ ةيةي كة تةدامييان كردووة وازحية هةنذاَي ئةنذاامي   , ئةمة ئيشي هةموو خةَلكي كوردستانة, ناكةن
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مةصذادري تادذةمان   , ثذَيم وا نييذة  , كة دةَلَي  ئَينة رةنطة مةصادري تري تادذةمان هةيذة  , ثةرلةمان كة باسي ئةوة دةكات
ئَينذذة ئَيسذذتا واَلتَيكذذي جيهذذاني سذذَييةمي زؤر دواكذذةوتني لذذةبواري تةكنذذةلؤجي و لذذة بذذواري      , هذذةتا هذذةمان بَيذذ  كةمذذة  

ثةجنا ئةوةنذاةي تذر بذةمشان    , ساَلي تر 01لةبةر ئةوة ثَيم واية ئةو تادةي كة ئَيستا دةمانةوَي  تا , ثيشةسازي و ئةوانة
ضذذونكة ئذذةزانن ئذذةو  , بكذذةن لذذة تادذذةي نذذةوةوي  بذذؤ واَلتذذاني دونيذذا ئَيسذذتا بذذري دةكةنذذةوة لذذةوةي كذذة ئيسذذتي ادة   , ناكذذات

ئَينة دةبَي  تَيَروانيننان بؤ موسذتةدبةلَيكي دوور بَيذ  كذة ئةمذة بذةش      , ئةطةر بةش بكات, مةصادرانةي تر بةش ناكات
ئذةطينا ئَيسذتاش   , بتذوانني بةشذَيك لذة تادذةي ثَيويسذ  خذةَلك تذةئنني بكذةين        , ئَيستا ئةمة بؤ ماوةي سذاَلَيكي تذر  , ناكات

مةسذةلةيةكي تذر هذةبوو    , ضذونكة خذةَلك ئَيسذتا دةيذةوَي     , مَيطاوات و موةليذاةكاني تذرة   29ثَيويستنان بةو مؤلياانةي 
يةكةم شذ   , ئةوةناي من ئاطادار مب, هةرضي ئةو شةريكانةي كة لة دةرةوة دَين, حةزم كرد باسي بكةم مةسةلةي  ينطة

يذةاين  , ي تةلةوسذة كذة ثارَي طذاري لذة  ينطذة بةشذَيكة لذة مةسذةلةكة        مةسةلة, بري لةوة دةكةنةوة كة ئةو شتة كة دانَين
ئذةو  , مةشرواَيكنان بؤ دانَي و بَلذَي واَلتةكذة تووشذي ئذالودةو ئذةو شذتانة بكذات       , ئةوة نيية كة ئةو شةريكةية كة بَيتةوة

ئذةطينا خؤمذان   , شذةريكانة  ئةوة بةشَيكة لةو مةشرواانةي ئذةو , رةنطة برادةران باشرتي لَياةزانن, بةشَيكة لة اةداةكان
 .زؤر سوثاس, ئةو شةريكانةي كة دَين بةشَيك لة مةشةرواةكانيان مةسةلةي  ينطةية و ثاراستين  ينطةية, نةمانةوَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان فةرموو, ضونكة دسةكان  باش بوون, من تةاليقم نيية, سوثاس

 :بةَرَي  سؤزان شهاب نوري
 .رؤكي ئةجنومةنبةَرَي  سة

ضذونكة بةَراسذ  كَيشذةي كارةبذا     , بؤ ئةم ثَرؤ ةية, تةبعةن دةس  خؤشي لة حكومةتي هةرَيم و ئياارةي سلَيناني دةكةم
, ئذاوو ئذةو كَيشذانةوة   , لةدةس  كارةبا و, باوةَر ناكةم هيض ميللةتَيكيش بةدةد ئَينة ئازار بكَيشَي, كَيشةي رؤ انةي خةَلكة

ئَينذة نودصذانينان   , كاتَيك كة ئَينة ئةو جؤرة مةشرواانة دَيتة بةر دةستنان, احي بضكؤالنةم هةيةبةاَلم من يةك ئيقرت
ئَينة سذةريف  , ي اائيااتي ئةو مةشرواة%0بَلَيني جوزئي لة , دةتوانني بةناَيك دابنَيني, هةية لة هةناَي اليةناني ترةوة

, ضذونكة ئَينذة هةرضذةنا دةضذني بذؤ الي وةزيرَيكذي بذةَرَي         ,بذؤ ئذةو نودصذانيانةي كذة هةمانذة لذة ثذةروةردةدا       , دةكةين
حكومذةتي هذةرَيم لذة    , باشة ئَينة كة مةشرواَيكي ئاوا دةكةين بؤ خؤمذان , يةكسةر دةَلَي  كاكة بودجةكة بةمشان ناكات

بذؤ  , َرؤ انذةو بذةاَلم لذة جَيذي ئذةو دوو سذةنتة بةشذَيكي بذؤ ئذةو ث        , ساَلي لةطةَلذاا بكذات   21ساَ  با  01جياتي طرَيبةس  
بذةخوا وابذ امن يذةك هذةنطاو نذانَيني      , ضاوةَرَيي بودجة بكةين, ئَينة ئةطةر وا نةكةين, ثَركردنةوةي ئةو نودصانانة بَي 

 .زؤر سوثاس, بؤ ثَيشةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ادةشذةي بودجذة دةكرَيذ    كذة مون , بةَراس  ئةوة هةر نابَيذ  , يةك بؤ ثةروةردة يةك بؤ مناَ , بؤ تةاليقةكةت, سوثاس
تةبعةن مونادةشةكان , زؤر سوثاستان دةكةين, ثارةي باشي بؤ دابنرَي , ثَيويستة ويس  هةموو بوارةكان دابني بكرَي  و

 .فةرموو, كاك خورشيا تؤم لةبري كردووة, ئةطةر كةسَيكم لةبري نةكردبَي , تةواو بوو
 :بةَرَي  خورشيا سليم شَيرة

 .ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن
بذةرميل نذةوت سذةرف     7111باس دةكةن كة بذة نذةوت رؤ َي   , من تةنها لةنةتيجةي مونادةشةكان شتَيكم بةبري هاتةوة

ئَينذة ئةطذةر   , ئَينة هذيض خةسذارةمتان نييذة تَييذاا    , دةَلَين هةموو مةصاري ي لةسةر شةريكةكةية, دةكات ئةو ثَرؤ ةية و
هذةزار دؤالر دةدةينذة ئذةو     421111نذة ئةطذةر حيسذاب بكذةين رؤ انذة       ئَيسذتا ئيَ , حيسذابي نرخذي نذةوتي خذام بكذةين     
ئايا ئةوة بةالشة يذان بذة ثذارة لَيذي دةكذرين؟      , ساَلي 01بؤ ماوةي , مليؤن دؤالر 01شةريكةية كة مانطَي دةكاتة زياتر لة 

ئَينذذة دةدةينذذة ئذذةو مليذذؤن دؤالر  01مذذانطَي , مةبةسذذتم ئةوةيذذة ئذذةو نةوتذذةي كذذة ئَينذذة دةيذذاةنَي ئذذةو كل ةيذذة دةكذذات   
, ثارةي كل ةكةي خؤت بذاةي , ساَلي حيساب بكة ب انة دةبَيتة ضةنا مليؤن دؤالر 01تؤ , شةريكةية كة مودابيل بة وةية

 .زؤر سوثاس, جطة لةو دوو سةنتةي كة لَينان وةردةطري 
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كبة  , هةموو شبتةكان ئبةوان  ةحبةمووجم دةكبةن    , بةكار دةبن دةست, ئةوان هة ا شةريكةكةي دادةنَين و, ئةوة ئيتيفاقَيكة

دووةمببيش ئببةو , ئببةوان ئيلزامببا ي حكومببة ي هببةرَيم ئةوةيببة يةكببةي نببةو ي خاميببان بببدا يَ  , ئيشببةكان سببةركة وو بببوو
ارةي ببة رب   986ئةطةر لة بري ان بَيت لة بةرنامةي , بة ةئكيد شتةكة لة هةواوة نايةت, كرَييةيان بدا َي كة رَيي ها ووة

, جبَي ببةجَي نبةكراوة   بة رارةي ئةو كا ي حمة ةية  كة بِرَيك لبةو ييبا ر ببوو    , مليؤن دؤالر  ةرخان كرا 211ئةو كا ي 
موافةقبة ان  , ئيمبزاى رةمحبة ي كبا  سبامي    , بةئيمزاى مبن و , دوو سةد مليؤن بة كاش لةرارةى نؤسةد وهةشتا و شةش

ضبونكة بِروامبان   , قةيناكة لةكبةركووكيش ببيَ   ة ا و يان لةكةركووكيش باه, ئيتيفاقمان كرد كةدابنَين,  unكرد لةطةجَم 
بةغببدا كببة يانببي ئَيمببة , ئيسببرتا ي يةن يةرةرمببان نببةكردوة, وايببة رؤذة  دادَي كببةركووكيش دةطةِرَيتببةوة بببؤ كوردسببتان

رةببا مةسبةلةيةكي   مبةويووعي كا , رذَيم كؤسثي خستة رَيش هة ا رؤخاش نةيهَيشت جَي ببةجَيي بكبةين  , قبووملان كردوة
ديراسبةت كبراوة ببةو شبكلة     , حةساسة نا وانني لةبةر ئةوةي ئةمة ئةوةنبة نبةو ان دةدةيبن قاياامبان ضبةندة     , طرنطة

داببيك نيسببة ةكي بباش دةكبات رَيذةيبةكى بباش دةكبات ببة         , ئيقتيصبادييةنيش يةرةرَيكبي وامبان لبَي نبادات     ,  كبة َ , نيية
 .م ئاخر  قسان دةكةي فةرمووكا  كري, رَيويس  خةل ك بة كارةبا

 : بةَرَي  كريم حبري ابا ا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كارةبذاي  , كةبةشذااريم لةط توطؤيذةكان كذردووة لةطذةَ  ثسذثؤَرةكاني كارةبذا      , بةَراس  من وةكوو ئةناامي ليذنةي ياسايي
ةنذاَيك شذ  الي مذن روونذةو ثذَيم خؤشذذبوو      ه, ئيذاارةي سذلَيناني كةهاتبوونذة ئَيذرة لةطذةَ  برايذاني ليذنذذةى ثيشةسذازي       

ئةويش ئةوةية ئةو ثَرؤ ةية ثَرؤ ةيةكي ئيسرتاتيجي , ثَيم خؤشة باسي بكةم, بةآلم  باسيان نةكرد, برادةران باسي بكةن
شذذةبةكةي تذذؤري  , مَيطاواتذذة هذذةزار نييذذة  ( 241), مَيطذذاوات( 241)لةبذذةر ئذذةوةي  , ثَرؤ ةيذذةكي ئينَيَرجينسذذية , نييذذة

بذؤ طواسذتنةوةي ئذةو وزة    , مَيطذاوات زيذاتر تةحذةمو  ناكذا    ( 241)تةحةمولي وةكوو ثسثؤَران باسيان كذرد لذة   كوردستان 
( 511)ئذةطينا ئذةوان دةيذان تذوانَي     , مَيكاواتيذان دانايذة  ( 241)لةبذةر ئذةوة   , كارةباية لة مةحةتةوة بؤ شذؤنةكاني ديكذة  

برييذذان لذذةوة كردؤتذذةوة  , ا سذذةبارةت بةمةسذذةلةي نذذةوت هذذةروةه, مَيطذذاواتيش بةرهذذةم بَيذذنن لةطذذةَ  ئذذةو شذذةريكةيةدا  
ئةطذذةر لةئَيسذذتاوة , بذذةآلم دواى سذذاَلَيك ئذذةو ثَرؤ ويذذة ثاشذذي دةمذذانطي ديكذذة , مةسذذ ايةكة ثذذاش سذذَي سذذاَ  تذذةواو دةبذذية 

طرَيبةستةكة بكرَية ثاشي دةمانطي ديكذة مةحةتذةي كارةبذا لذة تةدتذة  دادةمذةزرَي  و بذة نذةوتي خذام ئذيش دةكذا بذؤ             
هذةروةها لةبةرنامذةيان دايذة طذازي ضةمضذةماَ       , دواي ئذةوة بةنذةوتي رةش  , ساَلَيك و نيو زياتر ئيش ناكذا , وةي ساَلَيكما

بذؤ ئذةو   , بذؤ مةسذةلةي  ينطذة   , كيلذؤ مذةترة بطوازنذةوة بيذنن بذؤ هذةمان مةحةتذة ئيشذي ثذَي بكذةن          ( 31)بةبؤريةك كة 
ي ئةوة دةتوانن بؤ ماوةي سَي ضوار ساَلاا ئةو طريو طرفتانذةي  مةسةلة, برايانةي كة لة مةسةلةي  ينطة مةترسيان هةية

لةطذةَ  ئذةو مةحةتةيذةكي تذر بةتذةمان كذة ئامادةيذة        , لة هةرَيني كوردسذتان ضارةسذةر بكذةن   , لة مةسةلةي كارةبا هةية
َيني كوردستان بذؤ  مَيطاوات  ثَينواية هةر(401)رَيكي دَيخن دةكاتة ( 241)لةطةَ  ئةو , مَيطاواتي تر ئينتاج دةكا( 071)

 . سوثاس, مَيطاواتةية( 411)ئةو ماوةية تا ثَينج ساَلي تر ئةوان وةكوو لَيكيان دايةوة هةر ثَيويس  بةو 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ثذذَيش ئذذةوةي مذذاددة بذذةماددة خبوَيننذذةوة  تذذةنيا موالحذذةزةم ئذذةوةى ئينَيرجينسذذي نييذذة اذذةفوو دةكذذةي   , زؤر سذذوثاس
ئذةوة  , لذة بةغذاا وةربطذري بذةثارة    , لذةئَيران وةربطذري بذةثارة   , وةية كارةبذا لذة توركيذا وةربطذري بذةثارة     ئينَيرجينسي ئة
سذاَ  ئذةوة دةمينذَية كةواتذة      35ضذونكة بذؤ   , ئيسرتاتيجي نيية موتةوةسيتة, ئةوة شتَيكي موتةوةسيتة, ئينَيرجينسيية

كذاك اومسذان تذةواو    ,  هذةموو ثَيويسذتيةكان  ناكذاتن راسذتة    بةآلم لة رووي ئةوةى كة دابيين, ناتواني بَلَيي ئينَيرجنسيية
 .ئةطةر نودتةي ني ام  هةية؟ ئةطةر نا بَرطة بة بَرطة دةخيوَيننةوة و دةخيةمة دةنطاان, داماخنس 

 (:باني ماراني)اباا  دادر عثمانبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هةر خؤمشان شذوكر لذة جذادة روومذان     ,َ وزاري لةو ثةرلةمانة بكريزؤر سوثاس ئةوة يةكةم جارة باسي ثَرؤ ةى خ مةتط
بةَراسذ  خذةَلك ثَينذان دةَلذَين ئَيذوة ضذةناين مانطذة لذةو ثةرلةمانذةن يذةك كةلينذةي            , هةبَي جذةوابي خذةَلك باةينذةوة   
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وة وةكذوو  ئذةو ثَرؤ ةيذة هذةر ضذؤنَيك بذي لذة دوو ال      , زؤر سذوثاس , خ مةتطوزاري لةبةر ةوةناي خةَلك دسةتان نةكردية
يةكيان ثةرلةماني كوردستانيان حكومةتي هةرَيني كوردستان اةداَيكي رةمسذي مؤردةكذا كذة    , دةَلَي سوودمةناة بؤ ئَينة

دووةميان خؤمان وةكوو ثةرلةمان ثَرؤ ةيةك ئةمَرؤ , ئةوة ثَياانانةكي طةورةية, بؤ ماوةي دة ساَلة طرينتيةكي زؤر باشة
نذازامن  , خاَلةكي تر مةسذةلةي يذةك طرتنذةوةى هذةردوو ئياارةكانذة     , ةَلكي كوردستانةثةسةنا ئةكةين كة لة خ مةتي خ

, كارةكذة خذةتاي ئَينةيذة يذان خذةتاي ح بةكانذة      , ئَينة ح بةكان ئَينةي هينايتيذة ئَيذرة  , ئَينة دةَلَين خؤمان لةبري ضووة
كسذذي ح بةكانذذةوة بةثَيضذذةوانةي  ئةطذذةر بةاة, ئةطةرهذذةموومان نوَينذذةري ح بذذةكانني , ئةطذذةر هذذةموومان َراسذذتطؤبني 

بذةآلم دسذةكامنان بذا    , لَيكاانةوةي ح بةكانةوة رازينة هةموومان با مذان بطذرين هذةتا حكومةتةكذة يذةك تذر دةطرَيتذةوة       
بذةآلم رجاتذان لذَي دةكذةم وةرن بذؤ كذورد ئذيش        , دسةكامنان ئةوة بي كاكة وةرة من يةكةم كةس ئين اي دةكةم, راس  بَي
بذةآلم ئَينذة موزايذةدة بذؤ     , لَيذرة نةضذينة دةريَ  , َرؤوة مان بطرين هةتا هةردوو ئيذاارة يذةك نذةطرىَ   وةرن لة ئةم, بكةين

ئةطذذةر , وةكذذوو باسذذم كذذرد يةكذذةم كارمانذذة, بكذةين ئذذةوة ثَرؤ ةكذذة لذذة خ مذذةتي خةَلكذذة وا دةَروا جذذَي بذذة جَيذي دةكذذةين  
ئَينة هةر لَيرة دادةنيشني هذيض ثَرؤ ةيذةك ناكذةين    , ئياارةي حكومةت تَيكةَ  دةكةينةوة بؤ ئةوةى هةر ثَرؤ ةيةك نةكا

 .سوثاس, وهيض ئيشَيك نابَي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينذة  , بةآلم دسةكان باش بذوو لةبذةر ئذةوةى نذةمرَبي    , هةر ضةنا ئةوة موداخةلة بوو نودتةي ني ام نةبوو, زؤر سوثاس
ئةطةر جَي بةجَي نةبوو هذةردوو حكومةتةكذة يذةك    , ك نييةوزؤريش ن ي, تةبعةن مةسةلةي ئياارة بةتةئكيا رؤ َي دَي

ئَيسذتا مذاددة بذة    . ئةو مودتةرةحة دةخةينة  باسكردنةوة, و, زؤريش درةنط نيية, جةلسةي تايبةتي بؤ دةكةين, نةخرا
 .بَريارةكة, ماددة دةخيوَيننةوة بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطةوة

لةسذةر داواي  مذارةي    0992ي هذةمواركراوي سذاَلي   (0)سذاي  مذارة   لذة يا ( 56)ماددةي ( 0)ثش  بةحوكنةكاني بَرطة   
دا ئذذةم  2115\9\27ئةجنومذذةن لذذة دانيشذذتين رؤ ي  , ياسذذايي لةئةنذذااماني ئةجنومذذةني نيشذذتناني كوردسذذتاني اذذريا    

 . 2115ساَلي )   (بَرياري  مارة , بَريارةي خوارةوة دةرهَينا
ني كوردسذذتاني اذذرَيا  ئيذذاارةي سذذلَيناني دةدرَيذذ  بذذؤ مذذؤركردني   دةسذذةآلت بةسذذةرؤكى ئةجنومذذةني وةزيرانذذي هذذةريَ -0

, طرَيبةستةي بةرهةم هَيناني وزةى كارةبا لة ناوضةي تة  تة  بؤ مذاوةي دة سذاَ  لذةاليان كؤمثانيذاي ثذاكتَيلي ئذةمريكي      
كؤتذايي ئذةم ماوةيذة    بةمةرجَيك خاوةنااريةتي ثَرؤ ةكة دواي , بةرامبةر بةكارهَيناني نةوتي شيواشؤك بؤ ئةو مةبةستة

( رسبببالة ضبببمان)هذذذةروةها دةسذذذةآلتي ثذذذَي دةدرَيذذذ  نامذذذةي دَلنيذذذايي , بذذذؤ حكومذذذةتي هذذذةرَيني كوردسذذذتان بطةَرَيتذذذةوة
 .بةكؤمثانيةكة باات بؤ جَي بةجَي كردني طرَيبةستةكة

دوو كذذةس , كذذاتكذذَي د يذذةتي دةسذذ  بَلنذذا ب, ئذذةو ماددةيذذة دةخةمذذة دةنطذذةوة كذذَي موئةيذذاَي  دةسذذ  بَلنذذا بكذذات تكايذذة
 .موااري ن ئةواني هةموو موافيقن

حكومةتي هةرَيني كوردستان ئياارةي سلَيناني بةرثرسة بةرامبذةر كؤمثانيذاي ثذاكتَيلي ئذةمريكى لةثابةنذاةكاني نذاو       -2
 .بذاركردني مافة داراييةكاني كؤمثانيةكة بةثَيي طرَيبةستةكة, طرَيبةس  و

 .بةزؤرينةي دةنط وةرطريا, كَي د ي ئةو خاَلةية دةس  بَلنا بكات, بكاتكَي موئةياي ئةو خاَلةية دةس  بَلنا 
دواي ثَيكهَينذذذاني حكومذذذةتي يذذذةكطرتووي كوردسذذذتان يةكسذذذةر ثابةنايذذذةكاني طرَيبةسذذذتةكة دةكةوَيتذذذة       -3

, دوو كذذةس د َيذذ , كذذَي د َيذذ  دةسذذ  بذذةرز بكاتذذةوة, كذذَي لةطذذةَ  ئةوةيذذة دةسذذ  بذذةرز بكاتذذةوة, ئةسذذتؤيةوة
 . رينةي دةنط وةرطريابةزؤ

وزةى كارةبذذا بذذةثَيي بةرنامذذةي كذذاري دارَيذذذراوي هةمةاليانذذة لةبةر ةوةنذذاي طشذذ  هاووآلتيذذاني هذذةرَيني      -4
بذة كذؤي دةنذط    ,كذَي د َيذ  دةسذ  بذةرز بكاتذةوة     , كَي لةطةَ  ئةوةية دةسذ  بذةرز بكاتذةوة   , كوردستان دةبَي 

 .وةرطريا

كذَي  , كاري ثَياةكرَي  لة رؤ نامةي وةدذايعي كوردسذتان بذآلو دةكرَيتذةوة    ئةم بَريارة لةَرؤ ي دةرضوونيةوة  -5
 . بةزؤرينةي دةنط وةرطريا, يةكَيك د َي ,كَي د َي  دةس  بةرز بكاتةوة, لةطةَ  ئةوةية دةس  بةرز بكاتةوة
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كذَي د يذةتي   , ز بكاتذةوة كذَي لةطذةَ  بَريارةكةيذة دةسذ  بذةر     , هةموو بَريارةكة بةكؤي بَرطةكانيةوة دةخةمذة دةنطاانذةوة  
تذا كؤبوونةوةيذةكي   , زؤر سوثاسذتان دةكذةم  , بةزؤرينةي دةنذط وةرطذريا  , دوو كةس د ي بَريارةكةنة, دةس  بةرز بكاتةوة

 .سوثاس, تر ئينشائةَلاَل ئةخباري خؤش دةبيسة و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (               كنا  كركوكي.د)فرس  ادا ابااللة                       حمنا دادر اباا           
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي   

 اَيرا  -دستاني اَيرا                            كور -اَيرا                               كوردستاني  –كوردستاني            
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 ي خولي هةَلبذاردن(3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 
 23/01/2115يةك شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومذةني نيشذتنانيي كوردسذتاني اَيذرا       23/01/2115ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي يةك شةممة رَيكذةوتي  (01) كاتذمَير
بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا  جَيطري سذةرؤك  , بة سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

ي خذؤي  (2115)ساَلي , ي خولي دووةمي هةَلبذارن(3)تين  مارةدانيش, بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن, و
 .بةس 

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومذةني  0992ي هةموار كراوي ساَلي (0)لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة ( 21)ي ماددة (0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة 

ي خذولي  (3)اري دانيشتين  مارة دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي ك, نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
 :دا بةم شَيوةية بَي 23/01/2115ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي يةك شةممة رَيكةوتي (01)دووةمي هةَلبذاردن لة كات 

 .ئةمينااري طشتيي كؤمكاري اةرةبي( انرو موسى)ميوانااري بةَرَي   -0
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةرنامذذةي كذذاري ئذذةم  , ئذذةم دانيشذذتنةمان دةكةينذذةوة , ي كوردسذذتانبذذةناوي طذذةل, بذذةناوي خذذواي بةخشذذناةو ميهرةبذذان 
كؤبوونةوةمان بةخَيرهاتن و طوَيَراطرتن و رَي  طرتنة لةو ميوانة بةَرَي انةي جاميعذةي اذةرةبي لذة ثذَيش هةموويانذةوة      

نذاوة ئذةمَرؤ بذؤ    كذة تةشذري يان هيَ  , جةنابي كاك وشيار زَيبذاري وةزيذري دةرةوة  , جةنابي اةمر موساو وةفاة ياوةرةكةي
ديارة ئةم وةفاة بةرزة كة ضةنا رؤ َيكة لة اَيراداا سةردان و دانيشتين لةطذةَ  هَيذ ة سياسذيةكاني اَيذرا  و     , ثةرلةمان

بذؤ ئذةوةي   , بةمةبةس  هاوكاري كردنذي طذةلي اَيذرا  وهاوكذاري كردنذي اليةنذة سياسذيةكان       , بةرثرساني اَيرا  كردووة
كاري بكةن بؤ ن يك كردنذةوةيان بذؤ ط توطذؤ دةسذ  ثَيكذردن لذة نَيذوان ئذةو اليةنانذةي كذة           ئةوةناةي ئةوان دةتوانن هاو

هذةموو ثَيكهاتذةكاني اَيذرا     , كذة دةيانذةوَي اَيذرا  بضذَيتة دؤنذاغَيكي تذازةوة      , دةيانةوَي اَيرا  رزطار بكةن لة كَيشةكةي
بذؤ ئذةوةي اَيذراديش    , ريهاب و تونا َرةوي لة اَيرادذاا بؤ نةهَيشتين ئ, بؤ بنيات ناني اَيرادَيكي فياراَ , تَياا بةشاار بن

وةكو دةوَلةتَيكي طةورة جَيطاي خؤي بكاتةوة لة دنياي رؤ هةآلتي ناوةَراس  و لةطةَ  وآلتذاني اذةرةبي و لةطذةَ  دونيذاي     
ؤ ئةو ثَيشذوازيةي  ئَينة لَيرةدا ئةمَر, االةمي دةرةوة و ببَيتة ااملي ئاش  و ااملي ثاراستين بةر ةوةناييةكاني هاوبةش

ضذونكة طذةلي   , ئةو سةردانةي بؤ ثةرلةمان ثَينان واية سذةرةتايةكي تازةيذة  , ئةو هاتنةي زؤر بةرز رادةطرين, لَي دةكةين
بذؤ ئذةوةي بطاتذة ئاماجنذةكاني لذةو رَيطايةشذاا بايذةخَيكي        , كوردستان هةمووتان دةزانن ساَلة هذاي سذاَ  خذةباتي كذردووة    

ضونكة مَيذوو لةطةَ  ئةواناا ساَلةهاي ساَلة كة ثَيكذةوة  , يوةناييةكان لةطةَ  اليةنة اةرةبيةكانيةكجار زؤري داوة بة ثة
طةلي كوردستان و هَي ة سياسيةكاني كوردستان بايذةخَيكي تذةواويان   , زؤر ويس  هاوبةش لَيكنان ن يك دةكاتةوة,  ياينة

و , تي وآلتذي ميسذر و سذورياو ليبيذا و ئذوردون و فةلةسذتني      بةتايبذة , داوة بة ثةيوةناييةكاني لةطذةَ  وآلتذة اةرةبيذةكان   
لذة ثةرؤشذي خةمذةكاني    , لةخةباتيشناناا هةميشة هةوَلنان داوة ثشتطريي ئةو اليةنانة بؤ طةلي كوردستان بذةدي بَيذنني  

بذذؤ , اريبذؤ رزطذ  , بذةَلكو دوربانييذةكي زؤريشذنان داوة لذة ثَينذاوي خذةباتي طذةالني اذةرةب بذؤ ئذازادي          , ئةوانيشذاا بذووين  
ضذونكة ثَينذان وابذذووة ئذةو شذتانةي كذذةكؤمان دةكاتذةوة لةطذةَ  طذةالن طذذةورةترة لذةو سياسذةتة شذذؤفَينية و          , سذةركةوتن 

و ئذةم سياسذةتة سذةركةوتوو    , اونصريانةي كة ر َينة يةك لةدواي يةكةكاني بةغاا د ي طةلي كوردستانيان بةكارهَيناوة
يذاخود لةطذةلي اذةرةبي بكذات و     , سياسذةتة تةئسذري لذة طذةلي كوردسذتان بكذات      بووة و بةو رَيطايذةوة نةمانهَيشذتووة ئذةو    
ئةطةر نا دو منذةكامنان و ر َينذة رةطةزثةرسذتةكان و شذؤظَينيةكان هةميشذة      , دو منايةتي لةنَيوان دوو طةلاا ثةياا ببَي 

رةتر بذووة لةويسذ  ئذةو    بذةآلم زؤرينذةي خذةَلكاني اذةرةب طذةو     , ويستويانة بةيين طةلي كوردستان و اةرةب تَيك بذاةن 
, لَيذرةدا ئةمَرؤكذة ثَيشذوازي لذة جذةنابي اذةمر موسذا دةكذةين        , شؤظَينيانة و ئةو دو منانةي كة د ي اةرةب و كورديشذن 

, ثَينان واية سذةرةتايةكي بذاش دةبَيذ    , لةطةَ  وةفاة ياوةرةكةي بة ئامادةيي وةزيري دةرةوةي اَيرا  كاك وشيار زَيباري
لة كوردستاناا هةية ئةوانيش تَيي بطذةن و ثةيوةناييذةكي تذازة دةسذ  ثذَي      , يانةي لة اَيراداا هةيةبؤ ئةوةي ئةو راستي
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ئَينذة ثَينذان وابذووة كذة اذةرةب      , بةآلم سْو  فةهنَيك هةبووة لةاليةن هةردوو اليةنذةوة , ثةيوةناي ثَيشوو هةبووة, بكات
ئذةوانيش ثَييذان وابذووة طذةلي     , سذةر طةلةكةمانذاا هذاتووة   بَي دةنط بووة لذةو مةئسذاتانةي كةبة  , ئيهنالي ئَينةي كردووة

زؤر جار وايان انيوة بة تَينةطةيشتين واديعذاا كذة طذةلي كوردسذتان     , د ي تةتةلوااتي اةرةبة, كورد د ي ويس  اةرةبة
ووة لةطةَ  بؤية ئةم ط توطؤية و ئةو ديالؤطةي كة بةردةوام ب, كؤسثة لةبةردةم ويس  وآلتاني اةرةبي و طةالني اةرةب

ئةوانةي كة رؤشنبري بوونة و هَي ة سياسيةكان وآلتة ثَيشكةوتووةكاني اةرةب لة دةزيةي كورد , اليةنة اةرةبة باشةكان
ئةمَرؤ كة طةيشتؤتة ئةوةي كة جةنابي اةمر موسا و وةفاة ياوةرةكةي لَيرةدا لةبذةردةم ثةرلةمانذاا دَيذن    , تَيطةيشتوون

جَيطذري خذؤي هذات بذؤ ئَيذرة و سذةرداني       , ة بؤ ئةوةش دةكةم ثَيشرتيش وةفاَيكيان ناردووةديارة ئاما , دسةتان بؤ بكةن
, بذن يذةحيا كذة راثذؤرتَيكي زؤر ئيجابيشذي نووسذي لةسذةر كوردسذتان        , هةَلةجبةي كرد و سذةرداني شذوَينةكاني تذري كذرد    

ة حذةدي خؤيانذة لةسذةر خذاكي     لةسةر واديعيذةت لذة كوردسذتاناا كذة ضذؤن ئذةو خةَلكذ       , لةسةر ويس  خةَلكي كوردستان
و ئةم راثؤرتة ببووة هؤي ئةوةي خؤشي ئةمَرؤ بَي  بذؤ ئَيذرة دسذةتان    , د ي ثارضة ثارضةكردني اَيرادن, خؤيان دة ين

يذةكَيكيان ئةوةيذة كذة ثَيتذان بَلَيذ  جاميعذةي اذةرةبي لةطذةَ  ويسذ           , ديارة دسةتان بؤ دةكات بة دوو هذةدةف , بؤ بكات
بذةآلم لةهذةمان كاتيشذاا    , لةطذةَ  ضةسذثاناني مافةكانتانذة   , لةطةَ  دميوكراتيةتة لة اَيرادذاا , َيرادةخةَلكي كوردستاني ا

دةيةوَي  ئةو نامةية ثَيتذان بطةيذةنَي  كذة ئذةوان ثشذتطريي لذةوة دةكذةن كذة ثَيكهاتذةكاني اَيذرا  دةسذ  ثذَي بكذةن بذة               
وةكذو هذةموو   , جاميعةي اةرةبي دةتوانَي هاوكاريتان بكاتديالؤطَيك بة حيوارَيك لة نَيوان خؤياناا بؤ ئةوةي ئةوةناةي 

لةبةر ئذةوة مذن بذةناوي هةمووتانذةوة     , ثَيكهاتةكاني ميللةتي اَيرا  لةو كَيشانةي كة رووبةرووتان دةبَي  رزطارتان بَي 
كوردسذتاني   بذؤ , تةمذةننا دةكذةم سذةردانةكةي بذؤ اَيذرا      , لذة خذؤي و لذة وةفذاة ياوةرةكذةي     , ثَيشوازي طةرمي لَي دةكذةم 

و بتوانَيذذ  دةوري ببذذيين لذذةوةي كذذة ميللذذةتي اَيذذرا  بطاتذذة ئاماجنذذةكاني لذذة      , اَيذذرا  سذذةركةوتووانة ئذذةجنام بذذارَي   
ئيجازةشذم بذاةن   , لة جَي بةجَي كردنذي ئاماجنذةكانيان  , لة ثَيكةوة  يان, ضةسثاناني دميوكراتيةت و لة نةهَيشتين تريؤر

 .بة اةرةبي بة خَيرهاتنيان بكةم
 م اهلل الرمحن الرحيم بس

 .معالي االمني العاي لل امعة العربية السيد عمر موسى
اعضبباء القملببان  , ضببيوفنا االعببزاء, االسببتاذ وشببيار ييببباري وييببر خارجيببة العببراق  . ايهببا االخببوة اعضبباء الوفببد املرافببق لببه  

 .الكوردستاني احملرتمني
ا و صببادقا  مبعببالي االمببني العبباي و الوفببد املرافببق لببه بزيببار هم  امسنببوا لببي ان ارحبب  بببامسكم ييعببا   رحيبببا  حببارا  و اخويبب 

لبيل فقب  لشبع  كوردسبتان او للشبع       , ييارة مهمة جدا , نعتق هذه الزيارة, لكوردستان و حضورهم ارب برملان كوردستان
و دور اجلامعبة العربيبة    وامنا لبداية  فاهم حوجم دور كل واحد من الذين يشرتكون   العملية السياسبية   العبراق  , العراقي

   فعيل احلوار الوطك املنشود الذي طاملا نادى به السيد امني العاي و حباوجم جاهبدا  ببذجم جهبوده مبن اجبل التواصبل ببني         
رئبيل  , احلكوميبة , معبالي االمبني العباي حباور االطبرا  السياسبية   بابداد       , االطرا  امل تلفة   الساحة السياسية العراقيبة 

و التقبى ببأطرا  اخبرى    , ويار اية اهلل السبيد السسبتاني  , االحزاب السياسية, نائ  رئيل اجلمهورية, ير اخلارجيةوي, الويراء
, و هو اآلن موجود بيننبا أليصباجم نفبل الرسبالة    , و االحزاب االخرى, من املعارضة السياسية و خاصة   سلل علماء الدين

, و مهتمبة ببنباء دولبة درقراطيبة    , مهتمبة بباحلوار البوطك   , ة العراقيبة الرسالة  قوجم بأن اجلامعة العربيبة مهتمبة بالقضبي   
وهي  قبوجم ببأن اجلامعبة العربيبة  تواصبل مبع       , و كذلك هذه الزيارة ارب كوردستان هلا خصوصية اخرى, فيدرالية العراقية

ة العراقيببة ومببن اجببل بنبباء بأعتبببار كوردسببتان العببراق جببزءا  اساسببيا  و مهمببا    العمليببة السياسببي, شببع  كوردسببتان العببراق
وامنا هبو عامبل   , قاجم ان العامل الكوردي   العراق ليل عامل  عارض و منافسة, مسعنا كالما  جيدا  و ييال  منه, املستقبل

ابن واحلمبداهلل بفضبل نضباجم شبعبنا وفضبل احلكمبة        , مشرت  و عامل اجيابي و فعاجم و هذا هو حقيقة االمر   كوردسبتان 
لبذلك  , دة الكوردسبتانية كانبت سبببا  الاباا الت رببة الدرقراطيبة   العبراق و االسبتمرار   هبذه الت رببة          الوح, السياسية

ان اجلامعة العربية ليل بالتناقض و , نعتقد من جانبنا ان هذه الزيارة ستساهم   افهاي الرأي العاي الكوردستاني   العراق
هذا الفهم كبان خاطئبا  بسبب     , ذي ساد بفرتة يمنية قليلة   الشارع العراقيهذا الفهم ال, ال بضد من الت ربة الدرقراطية
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انهبا جباءت   ,  أخرت الزيبارة و لكنهبا ليسبت متبأخرة جبدا      , عدي التواصل بفرتة معينة و بسب  التصلينات من هنا او هنا 
االخرى االجيابية الب  هلبا قبوليبة مبن     و  اجة ارب االطرا  , ان  اجة ارب هذا التواصل, اآلن وهي  أ ي   الوقت املناس 

هبذه الزيبارة   .   كوردسبتان , اجلامعبة العربيبة هلبا قبوليبة مبن االطبرا  السياسبية العراقيبة وهبي مرحببة          , ييع االطبرا  
ادعو معبالي االمبني العباي لل امعبة العربيبة ارب التفضبل و اجللبوه علبى         , ستساهم ان يكون هذا القبوجم اوسع و اكق و امشل

 .صة و التندث اليكم و شكرا املن
 :االمني العاي لل امعة العربية/السيد عمر موسى

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .السيد الرئيل

 السيدات والسادة اعضاء القملان الكوردستاني
 السيد ويير اخلارجية

وهو   مهمة  ثل , منقكم كم هو جديد ولكن كم هو اجيابي ان يتندث االمني العاي جلامعة الدوجم العربية اليكم من فوق
كمبا  , ان جلوسي على هذه املنصة  ثل حلظة  أر يبة فارقبة  , موجهة ارب العراقيني ييعا  و انتم منهم, العامل العربي كلها

امنبا رثبل   , ان العراق بكبل الوانبه و اطيافبه و رقافا به و منطلقا به     , ان العراق رر هو ايضا بلنظات مبنعطف  أر ي فارق
فببه اطيبا  و اديبان و رقافبات و  وجهبات      , وان كان جزءا  مهما من العامل العربي الذي يتمتبع هبو اآلخبر بهبذه امليبزة     جزءا  

اال ان العراق   واقعه احلالي نراه مهددا  اليزاجم و من هنا كانت احلركة ال  او التنر  الذي امثله و قد , متعددة و خمتلفة
مقرتحبا  ان يبتم اجتمباع يتنباقش فيبه الكبل بكبل صبراحة عبن          , تلبف القبوى السياسبية   وفاقبا  ببني خم  , جئت مقرتحا  حوارا 

وهنا  على سبيل التأكيد عراق جديبد سبو  نصبل اليبه مبشبيئة اهلل        , وجهات النظر ال  يرونها بالنسبة للعراق اجلديد
لتقرتا و لتكون جزءا  من الدوافع ابو   اجلامعة العربية حني  تقدي, نهاية املطا  الذي نرجوا ان يكون قريبا  وليل بعيدا 

ولكبن  , وان هنا  عصبرا  جديبدا  يتهبيء لبه العبراق     , امنا  علم حق العلم ان هنا  عهدا  انتهى و راا, احلل و التقدي ارب االماي
عبراق مبع   يببدو انبه جيب  ان يعبق عوائبق عبدة و اوهلبا ان يتصباحل ال        , العراق كي يتهيء ليقدي صورة  جديدة هلذا البلد اهلاي

ان يتناور العراق وان يصل ارب  وافق   الرأي بني كل اعضاء هذه استمع حتى  بنى االمور على بينة وعلبى  وافبق   , نفسه
امنا رثل نقلة نوعيبة   التطبور السياسبي   هبذه     , او االيادي, املتند, املستقل, ان العراق احلر, و على  راض قومي شامل

القملان الكوردي اود ان اقوجم ان كوردستان العراق جزء هاي ليل فق  مبن العبراق ولكبن مبن العبامل       وانا ايدث ارب, املنطقة
مبن التبأري    , و التواصل و التبداخل هبو جبزء مبن التبأري      , ومن منطقة الشرق االوس  و التفاعل العربي الكوردي, العربي
وة وحبني احضبر ارب هنبا لتنيبتكم و ييبة االخ العزيبز       ان اخب , من التأري  احلدي  و من احلاضر و من املستقبل, القديم

فأمنبا  , الرئيل مسعود البارياني رئيل االقليم و حني اير  من هنا ارب السليمانية اليور السبيد البرئيل جبالجم الطالبباني    
وال   برب   , اعك  اما مدى الصلة ال  كانت و  كون وجي  ان  ستمر هذه الصلة القوية ال   رب  بني الكورد و العرب

ارى ان , عبراق يقبوي علبى اختيبار احلبر لشبعبه      , مرتابطة و  ظل عراق درقراطبي , بني رقافة و ال اقوجم رقافتني متداخلة
 قدي انشاءاهلل سيكون مؤكدا  او مستقبل اجيابي يتمتع فيه كل العراقيني  قوقهم و حقوق اختيار من حيكمهم و النظباي  

ولكبن ااباذ   , واجلامعبة العربيبة لبيل فقب  علبى اسبتعداد للتنبدث او التعببري عبن موقفهبا           ,والدستور الذي ينظم حيبا هم 
املبادرات العملية الاليمة للمساعدة   السري او هذا الطريق الذي من شأنه ان ينقذ العراق و هو عضبو مؤسبل و فاعبل      

عربي املتعبدد   رقافا به و اساها به وان كبان يقبوي      ملتزي مبيثاقها و قرارا ها وهو جزء من العامل ال, جامعة الدوجم العربية
على رقافة االخوة الواحدة واالنتماء لالمة نرجوا ان  كون وسبو  نعمبل علبى ان  كبون جبزءا  مبن املسبتقبل   هبذا العبامل          

معت حلظبة  وكبم سبعدت ان اسبت   , احييكم ايها السادة والسبيدات واحيبي برملبان كوردسبتان العبراق     , املتطور, امل تلف, اجلديد
ارب السالي الوطك العراقي فالسالي الكوردي وهو اشارة ودودة و مهمبة ارب هبذا الشبكل اجلديبد     , وصولي ارب هذا املبنى الكريم

للعراق اجلديد من كوردستان ارب العراق ارب العامل العربي يية لكم و امال  كبريا    ان ينتقل العراق ارب واقبع مسبتقر يقبوي    
 .شكرا  سيد الرئيل, شكرا , لوئاي و االخوة بني كل ابنائه و اطيافه و الوانهعلى السالي و ا
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 :السيد رئيل اسلل
 .االخوية ملعالي االمني العاي لل امعة العربية, شكرا  على الكلمة الطيبة الصادقة

سذوثاس بذؤ   , اذةرةبي  زؤر سوثاس بؤ  وتارة بة نرخ و بةَرَي  و دؤستانةكةي بذةَرَي  انذر موسذا ئذةمني اذامي جاميعذةي      
 .ديارييةكةي

انببا عنببدما اشببرت ارب شببع  كوردسببتان بالتأكيببد ال  فببى علببيكم ان شببع  كوردسببتان ايضببا هنببا  معنببا ارب جانبب  الشببع    
الشع  التوركماني و الشع  الكلداني و االشوري وهم ايضا موجودين هنا اعضاء   القملان فالرتحي  كبان ببأمسهم   , الكوردي

لتأكيد هم يعرفون ولكن اعضاء االخوة املرافقني لكم وانتم عندما دائما يشريون ارب الشع  الكوردي نعبك بهبم   هذا با, ايضا 
بتأكيد معالي االمني العاي ان معكم   جهودكم و نؤيبد هبذه اجلهبود لكبي يكبون احلبوار عامبا  و شبامال  ببني كافبة           , ييعا 

, الذي نريده لل ميع, العراق الواحد االيادي, العراق الديقراطي الفيدرالي  كوينات الشع  العراقي على اساه االران ببناء
بالتأكيد عندما نقوجم حوار كما انتم مؤمنون به ايضا نقصد اولئك الذين يؤمنون بالعراق الدرقراطي , كما نريده النفسنا

تا وريبة السبابقة الب  ادت ارب البدمار     و بالتعايش معا  و بنبذ العنف و اخلبالص مبن االرهباب و اخلبالص مبن سياسبات الديك      
وحبذا لبو  سبنى لكبم الفرصبة ييبارة حلب بة اذا كبان عنبدكم فكبرة لكبي  أخبذو مباذا حبل بشبع                , الشامل الذي  شهدونه

النريبد ان نعا ب    , كوردستان نتي ة سياسات البدمار و سياسبات الدكتا وريبة باسبت داي االسبلنة الكيمياويبة احملرمبة دوليبا         
لكننببا ابب  دائمببا  للتببذكري و لفهببم مشبباعر النبباه سببواءا  كببان   , سياسببات مارسببتها النظبباي واحلكومببات السببابقةاحببدا  علببى 

الالو منطقة اال وعانت من , حتى   الوس  الاربي ال   سمى الشارع العربي السك, كوردستان او   اجلنوب او   الوس 
عظم جلميع ابناء استمع العراقي اننا جي  ان ال نعود مرة اخبرى ارب نفبل   لذلك العامل املشرت  اال, سياسات النظاي السابق

وان يقبل , أي نرفض رفضا قاطعا  ديكتا ورية اخرى و السبيل الوحيد هو ان نقبل بعضنا كما ان, النظاي و نفل الرت ي 
ذا العبراق البذي يكفينبا ييعبا      جي  ان يقبلو هما ان يعبيش معنبا لكبي نعبيش   هب     , االخر كما ان نريد اننا نعيش معهم

انبا  , ببار  اهلل جهبودكم و نتمنبى لكبم املوفقيبة والن باا      , سرد اننا نريد ان نبنى هذا العراق يدا  بيد, بامكانيا ه, بثروا ه
 كلمت بأسم ييع اعضاء القملان الننا ياورنا صباحا مع رؤساء الكتل ولكن معنا ايضا احزاب سياسية  عمل   كوردستان 

بعبض رؤسباء االحبزاب و    , موجبودين معنبا  , كلبدان و اآلشبوريني  ,  وركمانية, قومية, سواءا  كانت احزاب علمانية او اسالمية
وامسنبوا لبي ان نعطبي كبم دقبائق ارب السبيد كمباجم سبكر ري احلبزب الشبيوعي الكوردسبتاني ليبتكلم بأسبم              , سكر ري االحزاب

 . فضل, بكماالحزاب الكوردستانية املوجودة معنا للرتحي  
 :رئيل احلزب الشيوعي الكوردستاني/السيد كماجم شاكر

 .السيد رئيل برملان اقليم كوردستان
 . معالي االمني العاي لل امعة العربية

 ويير خارجية العراق/ االستاذ وشيار ييباري
 اخوا ي و اخواني اعضاء القملان

فبأهال  وسبهال  بكبم    ( رئيتنبا ابن الضبيو  وانبتم رب املنبزجم     ياضيفنا لو جئتنا ل)ان شع  كوردستاني نؤمن بقوجم الشاعر 
وان دجم علبى  , معاليكم دائما   صلون ارب قواسم مشبرتكة ببني امللبو  و االمبراء و الرؤسباء     . معالي االمني العاي و الوفد املرافق

ارض , ذه   كالمببيواسببتمينكم عببذرا  اذا اسببتاليت سببعة الصببدر هبب, شببيء يببدجم علببى سببعة الصببدر و االفببق الواسببع ملعبباليكم
كوردسبتان  سببتقبل وفببد عنببوان كبببري مثببل مببا عببق عنببه االسببتاذ عببدنان مفبب  انببا ال اضببيف عليببه ولكببن عنببدما نتنبباور   

الشبع   . الن احلوار بهذين الشرطني يوصبل ارب اهلبد  املنشبود   , بتقديري ينباي ان  توفر عوامل من املصداقية و الصراحة
املرة االورب   طواحني النظاي الدكتا وري السابق ولكن الصبمت  , بشكل خاص ذبح مر نيالعراقي بشكل عاي و الكوردستاني 

الشع  العراقبي  , واليوي ايضا  يذبح ملررة االحتالجم, كان لاة الكالي للدوجم العربية يت شعار حفاظا  على التضامن العربي
واذا , نبه كبان يرغب  اخلبالص مبن الدكتا وريبة      شع  غيور على وطنيته وال غبار على ذلك وان مل يقاوي جيش الابزات فال 

ايدث بنكهة احلدي  املصري انا متأرر به اقوجم االحتالجم فرض على شبع  العراقبي وقسبيمة البزواج وقبع   سلبل االمبن        
 ان شع  كوردستان االخبوة , ولكن غالبية الدوجم العربية لديها عقد يواج عر  مع من رثلون االحتالجم   العراق, القسري
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وسسد   الشعار القائل آنذا  على ص رة االخوة العربية الكوردية , الكوردية كانت فلسفة للنياة النضالية لشعبنا, العربية
وهبذا الشبعار و هبذه الفلسبفة     , النه لاة االستعمار كان فرق  تسب  , هذا بلاة الزمان ذا ,  تنطم كل املؤامرات االستعمارية

مبن  هب  نسبمة عذببة مبن الشبماجم مبن        )نية غناها الفنان الراحل امحبد خليبل عنبدما قباجم     اغ, يولت ارب اغنية باحلقيقة
هذه فلسفة االخوة ( لو عز  عن الناي راعي باجلباجم علربابة جياوبه راعي اجلنوب, اجلباجم على ضفا  اهلور  تفتح القلوب

اشبعل احلبرب   , كان رافبع رايبة العروببة والقوميبة    ولكن ماذا كانت فلسفة النظاي الدكتا وري الذي , العربية الكوردية  أر يا 
وطبن  )فلسفة النظباي كبان ايضبا ضبمن البيبت الشبعري البذي يقبوجم         ( يرير فلسطني يبدأ من عبادان)مع ايران يت شعار 

جبة  وال اعتقد  ا, فعال  اجلماجم هو عنوان و فلسفة النظاي الدكتا وري كان(  شيده اجلماجم والدي  تهدي الدنيا وال يتهدي
النببه عنبباوين حلب ببة و القبببور اجلماعيببة واالنفبباجم وقبببل ايبباي وصببل مئببات الرفببات للببباريانيني , ارب ان ادخببل   التفاصببيل

, الشع  الكوردي عندما جيري احلدي  عن الفيدرالية و معباليكم  علمبون جيبدا  كبم مبن الفيدراليبة      , حممولني على االكتا 
واذا رأينبا القنبوات العربيبة و احلبدي        , ن خبالجم النظباي الفيبدرالي اجلديبد    كم من االواصر احلميمة ثكبن ان  تنقبق مب   

ابن نعتقبد صبداي حسبني هبو فصبل كوردسبتان عبن العبراق ولكبن الشبع             , االعالي العربي بأعتبار الفيدرالية هبو انفصباجم  
رات املبذكرات والرسبائل    بأري  العالقبة الكورديبة مبع البدوجم العربيبة طويبل وعشب        , الكوردستاني كان متشبب  بهبذا الوحبدة   

الننبا  , ابن كبأحزاب كوردسبتانية نرحب  باملببادرة  برارة      , وصلت ارب احلكومات وارب اجلامعة العربية  نبادي بهبذه الوحبدة   
كثريا  ما يدور احلدي  انه , نعتق احلوار هو لاة العصر وال ركن ان يكون شيء آخر وهذه احلوار  اجة ارب وضوا وشفافية

مثل ما  فضل معباليكم ومبع   , ة الناه احلوار واملصاحلة مع من؟ ان نقوجم كلنا  اجة ارب مصاحلة مع الذاتو يسألون عام
احلبدي  ال  , اذا اردنا ان نتندث, حزب البع  كان عنوان هذا النظاي الدكتا وري. اآلخرين و  نفل الوقت مع العامل العربي

واحلدي  ال يدور ايضا  عبن املاليبني مبن النباه ثبن      , لشع  العراقييدور عن فريق صداي و ربعه الذين اجرموا على حق ا
انتموا ارب حزب البع  حفاظا  على احلياة و  نفل الوقت هنا  فريق آخر ثكن ان يكون فعال  حامبل للعقيبدة البعثيبة او    

تذروا من الشع  العراقبي علبى   على اقل  قدير ان يع, ولكن  اجة ارب ان جييبوا على السؤاجم الكبري ما هو موقفهم, القومية
ان نؤيد بقلوبنا وبعقولنا مبادر كم الكررة وندعم هذه املبادرة ونأمل ان  كون حمطبة وان  , ماقاي به النظاي من اجلرائم

 أخرنا للوصوجم اليها و لكن بتقديرنا حمطة هامة    عزيز العالقة العراقية كدولة ضمن اجلامعة العربية و كشع  عراقي 
حوار   نفل الوقت  ضبع االسبل االساسبية السبليمة     , حوار جاد, ونا ه ندعم هذا و نأمل ان يكون حوار موضوعيبكل مك

 .مع الشكر جزيل, معذرة على االطالة,    كوين الصرا لنظاي عراق درقراطي فيدرالي جديد
 :السيد رئيل اسلل

السبيد  , معبالي االمبني العباي و الضبيو  والوفبد املرافبق لبه       , شكرا  لالستاذ كماجم شاكر سكر ري احلزب الشيوعي الكوردسبتاني 
لذلك اود   النهايبة ان اشبكركم بأسبم برملبان     , نعر  انكم   طريقكم ارب السليمانية و الوقت لديكم قصري, ويير اخلارجية

ل مبا اطبوا مبن    وا نى مبن قلوبنبا الن باا و املوفقيبة ملهمبتكم و ابن معكبم   كب        , كوردستان على حضوركم و  شريفكم
 شكرا  , خطوات و مرحبا بكم مرة اخرى

 
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (                 كنا  كركوكي)فرس  ادا ابااللة                       حمنا دادر اباا            
 ومةني نيشتنانيي سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجن   

 اَيرا  –اَيرا                            كوردستاني  -اَيرا                               كوردستاني  –كوردستاني            
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 (4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 
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 ي خولي هةَلبذاردن(4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 
 22/00/2115سَي شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا  بذة   22/00/2115ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (00)كاتذمَير 
, ة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا  جَيطذري سذةرؤك و  ب, سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

ي خذؤي  (2115)سذاَلي  , ي خذولي دووةمذي هةَلبذذارن   (4)دانيشذتين  مذارة  , بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن
 .بةس 

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومذةني  0992كراوي ساَلي  ي هةموار(0)لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة ( 21)ي ماددة (0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة 

ي خذولي  (4)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة , نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
 :دا بةم شَيوةية بَي 22/00/2115ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (00)دووةمي هةَلبذاردن لة كات 

بذؤ روونكردنذةوةي سذةرداني بذةَرَي يان     , (مسعود بارزاني)سةرؤكي هةرَيني كوردستان جةنابي كاكئامادةبووني بةَرَي  -1
 ,بؤ وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا و ئةوروثا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كؤبوونةوةكةمان دةكةينةوة, بةناوي طةلي كوردستان, بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

, كةنااَ  نةزان. ي جةنابي كاك مسعود سةرؤكي هةرَيني كوردستان و وةفاة ياوةرةكةي كاك دسةرةتا بةخَيرهاتين طةرم
, فوئاد حسني دةكةين. د, كاك سااد و هةموو ئةوانةي كة لة طةَلي هاتوون, كاك فةريق أو  زايم اةلي و, نةمجةدين. د

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومةني نيشتنانيي 0992ي هةموار كراوي ساَلي (0)ي ثَيَرةوي ناوخؤي  مارة (21)بةثَيي حوكنةكاني ماددة 

ي خولي دووةمي (4)بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة, كوردستاني اَيرا  دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن
 :بةم شَيوةيةدا بَي  22/00/2115رؤ ي سَي شةممةي رابردووي رَيكةوتي  00ر45هةَلبذاردن لة كاتذمَيري 

بؤ روونكردنةوةي سةرداني بةَرَي يان , (مسعود بارزاني)ني بةَرَي  سةرؤكي هةرَيني كوردستان جةنابي كاكئامادةبوو-0
 .بؤ وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا و ئةوروثا

ب ةرمووَي  بؤ باس كردني سةردانةكةي حةز دةكةم بة خوشك و برايان ئةنااماني , ثَيش ئةوةي داوا لة جةناب  بكةم 
لةمةو دوا هةفتةي سَي رؤ  ئةنااماني ثةرلةمان دةبَي  , رابطةيةمن كة دةستةي سةرؤكايةتي بَرياري داوةثةرلةمان 
ئةطةر نا دةبَي  , دةبةسرتَي , واتا دةوامي رةمسي لةم سَي رؤ ةدا جةلساتي ثةرلةمان ئةطةر هةبَي , دةوام بكةن

, هةموويان جَيطايان هةية, ان بة تةواوةتي تةجهي  كراونبةتايبةتي كة ئَيستا  وورةك, ليذانةكان بةكاري خؤيان هةسة
 .ضوارشةممة, سَي شةممة و, واتة رؤ اني دووشةممة و, ئومَياةوارم بةم شَيوةية لة هةفتةي ئايناة دةس  ثَي بكاتن

كة , ةمهةر بةم بؤنةيةوة بةخَيرهاتين دوو دؤس  دَيريين دةرةوةي طةلي كوردستان دةك, جةنابي كاك مسعود فةرموو 
كة , كة كريس  كؤضرياو خَي انةكةي هاوسةرةكةي مادام ئياي , زةمانَيكة ثشتطرييان لة طةلي كوردستان كردووة

دؤستايةتي طةلي , ساَلة 35زياتر لة , باَلوكراوةيان هةية لةسةر مةسةلةي كوردستان, ضةناين كتَيب و نووسني و
لةطةَ  ثَيشنةرطةدا , ناين جار سةرداني كوردستانيان كردووةضة, لةطةَ  شؤرشي كوردستاناا, كوردستانيان كردووة

 .فةرموو جةنابي كاك مسعود, زؤر بةخَير بَين, طرياون
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 (:سةرؤكي هةرَيني كوردستاني اَيرا )بةَرَي  كاك مسعود بارزاني
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .براي بةَرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااماني ثةرلةمانخوشك وبراياني بةَرَي  ئةن
 .ميوانة بةَرَي ةكان

رؤ ي بؤ  26دواي سةردانَيكي , زؤر ثَي خؤشحاَلم كة جارَيكي تريش ئةم دةرفةتةمان بؤ رةخسا بة خ مةتتان بطةين
بؤ ئةوةي بؤتاني , هةميشة دَيني بؤ خ مةتتان, بؤ ئةوةي كة هةميشة لة كاتي رووداوَيكي طرنط, ئةوروثا, ئةمريكاو

هةروةكو , لةطةَ  وةفاي كوردستان بؤ ئةمةريكا دةس  ثَيكرد, طوَي لة بريوبؤ ضوونةكانتان بطرين, وة وروون بكةينة
واب امن ئةمة ,  بةَرَي تتان بينيتان ثَيشوازييةكي طةرممان لَيكرا لةاليةن سةرؤك بؤش و ئياارةي ئةمةريكا بةطش 

لة راستياا من , ي وا بة نوَينةراني خةَلكي كوردستان بااتيةكةم جار بوو وياليةتةيةكطرتووةكاني ئةمةريكا طرنطييةك
هةروةها رَي طرتنة لة رؤَلي كورد و خةَلكي , ئةمة رَي  طرتنة لة خةبات و دوربانياني طةلي كوردستان, وام وةرطرت

را كة ضؤن لةوَي بةطش  باسي وةزاي اَيرا  ك, كوردستان لة بنياتنانةوةي اَيرادي فياراَلي دميوكراتي فرةح بياا
كؤسثةكان ضني و ضؤن رووبةَرووي ئةو تةحةدياتانة , طريوطرفتةكان ضني, ثرؤسةي دميوكراسي بةرةو ثَيش دةضَي

زؤر بة رَي و ثَي انينةوة باسيان , هةروةها زؤر بة تَيروتةسةَلي باسي بارودؤخي كوردستانيش كرا لةو ثرؤسةية, ببينةوة
بَيطومان ئَينةش بؤمان , كة حةزدةكةين لةسةر ئةم رؤَلة بةردةوام بني, دةوةلة رؤَلي كوردستان كرد و تةئكيايان كر

رَيككةوتني , هةروةكو ثَيش رووخاني ر َيني بةاس و ثَيش ئةوةي لة رزطار كردني اَيرا  بةردةوام بني, دووثاتكردةوة
كة رةنطة بة , ضووني ئةو دةستوورةئَيستاش ثاش دةر, اَيرادي ئايناة دةبَي اَيرادي فياراَلي دميوكراتي فرة ح بي بَي 

كة هةموو ويس  , هةروةكو خةَلكي تريش رةنطة هةروا حيساب بكات, تةئكيا هةموو ويستةكاني ئَينةي تَياا نةبَي
دةستوورَيك لةاليةن ئةو هةموو , بةاَلم بة تةئكيا باشرتين دةستوورة لة مَيذووي اَيراداا, ئةوانيش جَيبةجَي نةكردووة

ئَينة بة اَيرادي , تا ئةو دةستوورة لة اَيراداا حاكم بَي , زةدةتة لةوة باشرت بنووسرَيتةوة, وسرَيتةوةاليةنانة بن
هةروةها ئةوةي ب امن بةشي هةرة زؤري , بةاَلم بة هيض شَيوةيةك ئَينة بة غةيري ئةة رازي نني, يةكطرتوو بةناين

تةبعةن ئةوانيش لةسةر , تاتؤري بَيتةوة و حوكني اَيرا  بكاتخةَلكي اَيراديش رازي نةبوون جارَيكي تر ر َينَيكي ديك
سةرؤك بؤش خؤي بةَراس  من دةمةوَي لَيرة بةناوي طةلي كوردستان و بةناوي شةخسي خؤم , ئةوة كؤك و تةبابوون

ضونكة زؤر بة , ي جَيطري ئةو و وةزيري بةرطري و دةرةوة, هةروةها ئياارةكةي, زؤر سوثاسي شةخسي ئةو بكةم
تةئكيايشيان كرد كة ئَينة لةطةَلتانني تا ئةو ثَرؤسةية , سينطَيكي فراوان و بةَروويةكي طةش ثَيشوازييان لَي كردين

ئَينة بةجَيتان ناهَيَلني تا ئةو ثَرؤسةية , بةسةركةوتين تةواو دةطات و طوَييش لة دسةي ئةم و ئةويرت مةطرن
هةروةها زؤريش طرنط بوو بؤ ئَينة و , دَلنيا كردنةوةية شتَيكي طةورة بووثَيم واية ئةم , ئَينة لةطةَلتانني, سةرنةكةوَي

بؤ خةَلكي اَيراديش و لة ضوارضَيوةي اَيرادي فياراَ  بة ثَيي ئةو دةستوورةي كة دةنطي لةسةر دراوو لة راثرسي 
داهاتووة ئةوان بة طةرمي  هةرضي بؤ كوردستان لةو دةستوورة, هةرضي مايف كوردة ئةوان ثشتطريي لَياةكةن, دةرباز بوو

 .ثشتيواني لَياةكةن و لةطةَلياان
جطة , خؤي بة تةئكياي سةردانةكة يارمةتييةكي طةورةي سياسي بوو بؤ كوردستان و لة هةمان كاتيشاا بؤ اَيراديش

انياي هةناَي كؤبوونةوةي طرنطيشنان كرد لةطةَ  وةزيري بازرطاني و ضةناين كؤمث, لة سةركةوتن و يارمةتي سياسي
ثَيناطؤن : هةتا وةزيري بازرطاني طوتي, ثَيم واية لةوَيش دةرطايةكي طةورة بؤ باري ئابووري كوردستان كراوةتةوة, طةورة

ئَينةش دةبَي ئابوورييةكي بة هَي تان بؤ , تانك و فَرؤكة و تؤثي  بؤ يارمةتي و رزطاري ئَيوة هَينا لة ر َيني ديكتاتؤري
 .ي مانط لةوَي بووين28تا  23ئَينة لة , دروس  بكةين

بةَراس  , تؤني بلَير خؤي داواي كرد سةرداني ئةوَيش بكةين, كة سةفةرةكةمان لةوَي كؤتايي ثَيهات طةَراينةوة لةناةن  
, ديسان دةمةوَي سوثاسي جةنابي ئةويش بكةم, زؤر ثشتطريي كردين, ئةويش هةَلوَيستَيكي زؤر روون و ئاشكراي هةبوو

, ئةوي من لة ئةوروثا و, تةئكياي لةسةر هةمان خاَ  كردةوة, ويش وةكو هةَلوَيس  سةرؤك بؤش بووهةَلوَيس  ئة
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مومكينة هةناَي جار مونافةسةي ح بي نَيوان خؤيان و هةناَي جار , هةروةها لة ئةمةريكاش تَيبينيم كرد
ياني ئةم رزطاركردنةي طةالني اَيرا  , رابَيهةناَيكيان ثَييان واية شتَيكي غةَلةت لة اَيرا  ك, تينةطةيشتين وةزاةكةية

ياخود ئةطةر بكشَينةوة لة اَيرا  ئةوان لة شةَري تريؤرو تريؤرستان , لة ر َيني ديكتاتؤري بةاس كارَيكي هةَلة بوو بَي 
: نثَيم طوت, كة دانيشة, ي لةطةَ  بةرثرسةكاني خؤيان ي لةطةَ  رؤ نامة و ح بة مواارزةكانيش, دوور دةكةونةوة

ثَينان وا نيية رَيطة ضارةي , واديعي اَيرا  وانيية وةكو ئَيوة مةزةناةي دةكةن, رةنطة وَينةكة بؤ ئَيوة زؤر روون نةبَي 
من دةتوامن بةناوي طةلي كوردستان ثَيتان بَلَيم و , يا دةبَي سةربكةوي يا دةبَي بشكَيي, ناوةناي هةبَي لةطةَ  تريؤريستان

ئَينة مةمنوونتانني و تةدايري ,  كة ئَيوة كارَيكي زؤر ضاكتان كردووة, طةلي اَيراديشبةناوي بةشي هةرة زؤري 
ئةوانةي د ي , كة سةربازةكاني ئَيوة طياني خؤيان لةدةستاا وة لة ثَيناوي ئازادي خةَلكي تر, دوربانييةكانتان دةكةين

ئةوانةن كة , بة كؤمةَليان لة اَيرا  دروستكردئةوانةن كة طؤَري , ئَيوةن هةمان ئةو كةسانةن كة د ي طةالني اَيرادن
ساَ  بة ئاطرو  41-31ئةوانةن كة , ئةوانةن كة هةَلةجبةيان كينيا باران كردووة, ئةن اليان لة كوردستان دروستكردووة

ة ئةطةر ئَيوة مةزةنا, ئةوانةن و ئةو تريؤريستانة كة بوونةتة دياردةيةكي جيهاني, ئاسن حوكني اَيراديان كردووة
بؤتة , شةَرةكة دَيتة بةر دةرطاي ماَلي ئَيوة لة شةَري تريؤريستان دوور دةكةونةوة, بكةن هَي ةكاني خؤتان بكشَيننةوة

لةبةر ئةوةي ئةطةر , شةَري تريؤريستان و نةهَيشتين تريؤر ديسان هاوثةميانييةكي جيهاني دةوَي, دياردةيةكي جيهاني
بةَراس  طةلي كوردستان بة تَيكَرايي و بةشي هةرة زؤر طةالني , د ي ئَيوةن ئَيوة وا مةزةناةي بكةن طةالني اَيرا 

ضونكة ئةطةر يارمةتي ئَيوة نةبواية ئَينة , ئَينة مةمنوونتانني كة يارمةتي ئَينةتان دا, اَيراديش دؤس  ئَيوةن
 .خؤمان لةو ر َينة رزطار بكةين, نةماناةتواني بة خؤمان و بة ئينكانياتي خؤمان

, ضونكة فةردة لةوةي خةَلكَيك لةناو مةسةلةكةدا بَي  و بضَي ئةم مةسةلةية باس بكات, م واية ئةمة تةئسريي هةبووثَي
ةوة خؤمان ئَياارةي خؤمان دةكةين و 0990ئَينة لة كوردستان شوكر بؤ خوا لة دواي : طومت, هةتا بؤشم باس كردن

ياني ئةطةر ئةو هَي انةش , ثؤليس هةية, ةمن و ئاسايش هةيةهَي ي ئ, ثَيشنةرطة هةية, خؤمان دةثارَي ين, خؤمان
هةرضييةكي لة اَيرا  , بةاَلم مادام ئَينة لة ضوارضَيوةي اَيرا  داين, بكشيَنتةو ي تةئسري لة وةزاي ئَينة ناكات

بكةن زؤري ثَيناضَي لةاليةكي ترةوة ئةطةر بَي  و ئَيوة بكشَينةوة باوةَر, رووباات و تةئيسري لة بارودؤخي ئَينةش دةكات
كة ثَيويس  بة , كاتَيك دةتوانرَي باسي ئةوة بكرَي, هَيشتا باروودؤخةكة واي لَينةهاتووة, شةَري ناوخؤ دةس   ثَياةكات

سةفةري , لة لةناةنيش كة تةواو بووين, ئةويش هَيشتا زووة باسي ئةو مةسةلةية بكرَي, وجودي ئَينة نةمَيين
من لةو سةفةرة دة رؤ  , ياني سةفةرَيكي رةمسي نةبوو, ياا سةفةري ئةَلنانيا شةخسي بوولة راست, ئةَلنانيامان كرد

ئةوة يةكةم جار بوو , من نةماةيبوو, ضونكة لةوةتةي لة شةَري ئازادي اَيرا  بريناار بوو, لةطةَ  وةجيهي برام مامةوة
ديارة ثَيشرتيش , ربَي وةك راوَيذكاري ئةَلنانياكة تازة خةريك بوو دةس  بةكا, مان بيين -لةوَيش خامن مَيرطل, بيبينم

ئةويش تةئكياي كردةوة كة دةيانةوَي ثةيوةناييةكي زؤر باش دروس  بكةن هةم لةطةَ  هةرَيني , ئَينة دةمانناسي
 رةنطة وةكو سياسةتي ح بي, ضونكة ئَيستا هاوثةمانن لةطةَ  ح بي سؤسيالي ئةَلنانيا, هةم لةطةَ  اَيراديش, كوردستان

بةو , بةاَلم بة تةئيكا طؤَرانَيكي طةورةش بةسةر سياسةتي ئةَلنانيادا دَي , خؤيان بة تةواوةتي نةتوانن ثيادةي بكةن
, ثاشان سةفةري نةمسامان كرد, ئاراستةيةي كة زياتر لة ئةمريكا و بةريتانيا و بارودؤخي ارَياديش ن يك ببنةوة

كاتَيك كة , ساَ  دةبَي دةيناسم 25ش دؤستَيكي دَيرينة و ن يكةي كة ئةوي, فيشةر سةرؤك كؤماري نةمسا.لةطةَ  د
بَيطومان , ئةويش دؤستَيكي ن يكي كوردة, سةرؤكي ليذنةي ثةيوةناييةكاني دةرةوة بوو لة ثةرلةماني نةمسادا

, مناناالة هةموو ئةو شوَينانةدا باري ئابووري بةشَيكي طرنط بوو لة ط تؤطؤيةكا, وةزاةكةمان بؤ ئةويش باس كرد
ئامادةييةكي تةواوم هةية بَين لة كوردستانةوة دةس  ثَيبكةن تا بارودؤخي اَيرا  ئةمن و ئاسايشي زياتر دةبَي  و 

كة ثاَلثشتَيكي مةانةوي , لة ئيتاَلياش بة خ مةتي ثاثا طةيشتني, ئينجا لةوَيش بؤ ئيتاَليا, باري ئةمين رَيطة دةدات
زؤر , زؤريش لةبارودؤخةكة ئاطادار بوو, وةي من بينيم زؤر موتةفاهم بووئة, طةورة بوو بؤ خةَلكي كوردستان

هَي يان , ئةوان هاوثةميانن, ثاشان بةرلسكؤني سةرؤك وةزيران و بةرثرساني تري ئيتاَليامان بيين, ثرسياريشي كرد
داهاتوو طؤَران بةسةر لةوانةية لة هةَلبذاردني , هةروةها لةطةَ  ح بة مواارزةكاني ئيتاَلياش كؤبووينةوة, هةية
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لةوَيش بايةخاان و ئامادةييةكي زؤر هةية بؤ ثةيوةناي , بؤ ئةوانيش هةمان شتنان باس كرد, باردؤخي ئيتاَليادا دابَي 
بة سةفةرَيكي سةركةوتوو , من بة شَيوةيةكي طش  سةفةرةكة, ئابووري بةهَي  لةطةَ  هةرَيني كوردستان

بةاَلم , دةرطايةكي طةورةي ئابووري بؤ ئَينة كراوةتةوة, ة ثاَلثشتَيكي سياسي طةورة بووبؤ ميللةتي ئَين, هةَلاةسةنطَينم
كة ثش  ئَينة , دَلنيابوونةوةيةكي تةواو درا, كة دةبَي بةدواداضوونَيكي باشي بؤ بكرَي, بةدواداضوون و لَي انيين دةوَي

ثَييان خؤشة كورد , لة ضوارضَيوةي ئةو دةستووورةداكة بةو شَيوةية هاتووة , بةرنادةن و لةطةَ  مافةكاني ئَينةدان
دةتوامن بَلَيم لةَرووي سياسي و مةانةوي و ئابوورييةوة , دةربارةي هةموو اَيراديش لةسةر رؤلي خؤي بةدةوام بَي 

جا ئةطةر , ئةجنامَيكي باشي لَيكةوتؤتةوةو ثةنا بةخوا بةرهةمي باشيشي دةبَي , سةردانَيكي سةركةوتوو بوو
 .يارَيكيشتان هةبَي ئامادةي وةاَلماانةوةمثرس

 .تةبيعي ئَينة كةمرت لة مانطَيك ماوة بؤ هةَلبذاردني سةرتاسةري, بَيينة سةر وةزاي ناوخؤي خؤمان
ئومَيذاةوارم خذةَلكي كوردسذتان زؤربذاش ئةهنيذةتي ئذةم       , ثَيم واية ئةم هةَلبذاردنة ضارةنووسسازة بؤ ماوةي ضوار ساَلة 

لةبذةر ئذةوة مذن داوا دةكذةم     , ضارةنووسذي ئَينذةي ثَيذوة بةسذرتاوةتةوة    , كذة دةشذيكةن  , و تةدذايري بكذةن  هةنطاوة ب انن 
ضذونكة ثةيوةنذاي بذة    , بةتايبةتي لة الوان بة طةرمي بةشااري بكةن و دةبَي هةموو خذةَلكي كوردسذتان بةشذااري بكذات    

 ب و يان ئةو ح بةي تَيااية يان ئذةم شذةخس   ضارةنووسي هةريةك لة ئَينة مانانةوة هةية ئةمة نةبةر ةوةناي ئةم ح
لةبةر ئةوةي دةبَي ئةم دةرفةتة لةدةس  نةضذَي  , بةَلكو ثةيونايي بة ضارةنووسي هةر شةخسَيكةو هةية, و ئةو شةخس

ضونكة بةَراس  دةرفةتَيكي طةورةية بؤ ئَينة كذة ئيسذثاتي   , و هةريكَيك لة رؤَلةكاني طةلةكةمان مةسةوالنة بري بكةنةوة
, هةروةها ئةطةر بة شَيوةيةكي باش خؤماني بؤ ئامذادة نةكذةين لةوانةيذة خذراث بَيذ  و     , جودي بةهَي ي خؤمان بكةينو

لذةم  , مذن هذةر ئةوةنذاةتان اذةرز دةكذةم     , حةمتةن باسي يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارة دةكذريَ , زةرةرَيكي طةورة دةكةين
ةكردنذة بذؤ هةَلبذذاردن ئةويرتيشذيان هةوَلاانذة بذؤ يةكطرتنذةوةي        يةكَيك خذؤ ئاماد , ماوةية دوو كاري سةرةكينان دةبَي 

ئةطذةر بينذيم كؤسذثَيكي وا    , هةموو هةوَلَيك دةدةين ثَيش هةَلبذادرن هذةردوو ئيذاارة يذةك بطرَيتذةوة    , هةردوو ئياارةكة
َيتذان بَلذَيم بذؤ نذةكرا يذا بذؤ       بَينة ئَيرةو ث, من ئةو بةَلَينة بة ئَيوة و بة ميللةتي كوردستانيش دةدةم, هةية ثَينان ناكرَي

 .ناكرَي؟ ئةطةر كراش ئةوة ئيعالن دةكرَي
بةاَلم ئةطةر , من ناَلَيم زؤر بَي وَينةية, ةوة ثَرؤسةيةكي دميوكراسي لة كوردستان هةية0990لة ساَلي , خاَلَيكي تر

ان هَيشتا بة تةواوةتي نةزانني رةنطة ئَينة هةمووم, دياسي بكةين لةطةَ  دةوروبةري خؤمان و زؤر شوَيين تر زؤر باشة
, خةَلك لة َرادةربَرين ئازادة, ماناي دميوكراسي ضييةو ضؤن مومارةسةي دميوكراسي بكةين؟ دةبَي هَيشتا فَيري ببني

دةبَي هةموو تاكَيكي ئةم ميللةتة مايف ثارَي راو بَي  و رَي يشي لَيبطريدرَي و هةموو , دةبَي مايف مرؤظ ثارَي راو بَي 
خراثكردني دام و دةزطاكان يان كؤطايةكي , بةاَلم لة كاتي خؤثيشاناان دةبَي لةيةك ش  خؤتان بثارَي ن, كي هةبَي مافَي

با , ئَينة فَيري ئةو شتانة نني, ئةمة فةرهةنطَيكي خراثة و نابَي بَيتة ناو ميللةتي ئَينة, شةخسي يا دةوَلةتي بَي 
ي , يا لة هةر دةزطايةك, يا لةم ح بة, ناَرازين لة حكوومةت يا لةو ح ب, مافَيكي سروش  ميللةتة, خؤثيشاناان بكرَي
ضونكة خؤثيشاناان مافَيكي سرووشيي ئةم خةَلكةية ونابَي , يا ئيااري با خؤثيشاناان بكةن, دةزطاي ح بي بَي 

بةاَلم ئةو خةَلكةش دةبَي , كةندةبَي ثؤليس و دةزطاكاني تر بةو ثةَري رَي ةوة مامةَلةيان لةطةَلاا ب, رَيطةيان لَيبطريَي
 .ئةمة فةرهةنطَيكي خراثة, دام و دةزطاكان خراث نةكةن, رَي  لة ياسا بطرن و خراثكاريي نةكةن

, بةَراس  من ئةجمارة هةستم بة سةربةزييةكي زؤر كرد, مةسةلةي تر مةسةلةي ثَيكةوة  يانة هي ئاييين و نةتةوةيي
هةمووين تةئكيايان لةوة دة كردةوة كة ئَينة ئاطاردارين فيعلةن لة , يكاني لةطةَ  ثاثا و بةرثرساني تري فات

ثةنا بة خوا رؤ  بة رؤ  ئةمة بةهَي  تر بَي  و بةرةو , كوردستاني لَيبوةردةيي و ثَيكةو  ياني نةتةوةيي و ئايني هةية
, ووم كاتَيك ئةو مةسةلةية باسكرائةمةش خاَلَيكي ئيجابي بوو كة من هةستم  ثَيكرد و زؤريش سةبةرز ب, ثَيشرت بضَي 

بةاَلم ديارة , وَيراي ئةوةي لةوانةية زؤرجار لةمالو لةوالي راثؤرتي نامونسي انة لةسةر بارودؤخي كوردستان نووسرا بَي
بةاَلم ئَينة دةبَي زياتر , هةديقةت ضؤنة لةم َرووةوة طةيشتؤتة هةموو شوَينَيكي ثَيويس , هيض تةئسريَيكي نةكردووة
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بةَراس  دةبَي بةهيض شَيوةيةك هةس  نةكةن , َ  باةين بةنيسبةت براياني توركنان و براياني ئاشووري و كلاامنانهةو
 .شتَيكيان لةمافةكان كةمة

دوَييَن هةروةكو دةزانن كؤبوونةوةي ئامادةكاري , هةرضةناة من هَيشتا بة تةواوةتي نةخموَيناؤتةوة, خاَلَيكي تر هةية
نازامن هةناَيك هةواَ  , ئاشتبوونةوة يا ئةوةي اَيرادي لة داهرية لة جاميعةي اةرةبي تةواو بووةبؤ كؤنطرةي , بوو

, دووةم, يا شتَيكي واي تَياا بَي, ئةوةية كة تةئياي مقاوةمة كرا بَي, يةكَيكيان, هةبوو كة باسي دوو خاَ  دةكرا
, دةرضوو 0483طلةيي ئَينة ئةوة بووة كة بَرياري, ئةمةيةهةَلوَيس  ئَينة , جةدوةلَيك دابنارَي بؤ كشانةوةي هَي ةكان

بةنيسبةت ئَينة ئةوانة , ئةو هَي انةي ئَينةيان رزطار كرد خؤيان كرد بة داطريكارو ناوي داطريكاريان لة خؤيان نا
نيش وَيران ي مابوو ئةوا511ئةو , طوناي ئَينةي وَيرانكردووة 4511ئَينةيان رزطار كرد لة ر َينَيك كة , رزطاركارن

لة ماوةي ضةنا , هةزار  ن و منااَلي ئَينةيان لة هةَلةجبة شةهيا كرد 5بة ضةنا دةديقةيةك , دةكرا ئةطةر مابان
تاك و توك هةناَيك جار , هةزار كةسي ئَينةيان ئةن ا  كردو ئَيستاش نازانني طؤَرةكانيان لة كؤيية 085ساَلَيكاا 

دةبَي لة مَيذوو و , بةنيسبةتي ئةوان دةبوو نةمَييَن, د و كوردستانةوة هةبووةهةرضي ثةيوةناي بة كور, دةدوزرَينةوة
يةكَيك بَي  تؤ لة ر َينَيكي وا رزطار بكات و ئةم بارودؤخة بؤ ميللةتي , لة نةخشةي ئايناة و لة هةمو شتَيك بسَرَيتةوة

حوكنَيكي ديكتاتؤري بةناهة  و تةبعةن خةَلكَيكي تر هةية , ئَينة ضؤن مةمنووني نةبني, ئَينة دروس  بكات
رووخاوة تةبعةن ئةو د ي , بة تؤث و تانك خؤي فةرز كرد بوو, بةشَيوةيةكي غةيرة شةراي بةدةستيةوة طرتبوو

هةموو خةَلكي كوردستان , با رَيذةكان حيساب بكةين, بةاَلم ئةوان ضةنان ئةو خةَلكةي رزطاريان بووة ضةناة, دةبَي 
هةَلةي , كة د ي ئةم هَي انةن, ياني ئةمانة كةمينةيةكي زؤر كةمن, وةي خةَلكي ناوةَراستيشهةموو خةَلكي باشوور ني

, نةك لةبةر ئةوةي ئَينة حةزيان لَي ناكةين, تةبعةن ئَينةش حةز ناكةين, ئةوان بوو كة ناوي داطريكاريان لة خؤيان نا
, بةاَلم ثرؤسةيةك دةس  ثَيكردووة , ن دووربكةونةوةبةاَلم حةز ناكةين ئةم سةربازانة لة كةس و كارو ماَ  و منااَليا

 .ئةم ثرؤسةيةي تا سةركةوتين يةكجارةكي
بةَراس  ئَينة حةزدةكةين ئةوانة مبَينن و هةميشة ميللةتي كورد خؤي بة دؤس  خؤيان بةتايبةتي هَي ةكاني  

لة اَيرا  دروس  بيَب و ثرؤسةكة بطاتة ئَينةش وةزاَيكي وا , ئةمريكا و بةريتانيا و هاوثةمياني تريان دادةنَين
ئةو وةختة خواحافي يان بَي  بة هةموو مةمنوونييةتَيكةوة , ضارةسةرَيكي وا كة ثَيويس  بة هةبووني ئةوانة نةبَي 

بةاَلم ئَيستا لة باس كردني ئةوانة هةَلوَيس  ئَينة كة هَيشتا بة فكري ئةوان , بة طوَ  و طوَلباران بةرَييان دةكةين
بةنيسبةت هةردوو خاَ  ئَينة ئةوانة بة دؤس  خؤمان دةزانني و , حوكنَيكي مشولي ديكتاتؤري لة اَيرا  ثيادة بكةن

بةنيسبةت , ضونكة مقاوةمة بةرامبةر يةكَيك دةكةي كة بَي د ي  بكات, مقاوةمة نيية, مقاوةمةش بة تريؤر دةزانني
كة ثَرؤسةكة , بةنيسبةت جةدوةلي كشانةوش دةبَي لة كاتَيكاا بَي, دووةئةوان هاتوون ئَينةيان رزطار كر, ئَينة باسم كرد
بة هةمو ماناي وشة , فرة ح بي, اَيرادَيكي فياراَلي دميوكراتي, و تريؤريستانيش لةم واَلتة شكا بن, تةواو بوو بَي 

اني كؤنطرةي داهرية ضؤن دةرضووة؟ من نازامن بَريارةك, ئةمة سياسةتي ئَينةية, ئينجا ئةوانة دةتوانن بَرؤن, دامةزرا بَي
بؤ , جارَيكي تريش سوثاستان دةكةم, ئةمة هةَلوَيس  رةمسي ئَينةية, ئَينة تةئياي ناكةين, ئةطةر خياليف ئةمة بَي 

 .طوَيطرتنتان و من لة خ مةتتان دام ئةطةر ثرسيارتان هةبَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, (أن شاء اهلل)بةخَير بَين سةفةرةكةتان سةركةوتوو دةبَي  , ةو روونكردنةوةيةزؤر سوثاس بؤ جةنابي كاك مسعود بؤ ئ
هةَلوَيس  ئةو واَلتة و , ضونكة وةكو ئاما ةتان ثَيكرد, لة دازاجني طةلي كوردستان و زياتر بة ئايناةي خؤي دةبَي  و

لة ئةزمووني دميوكراتيةت دةكةن لة , ئةمةريكاو بةريتانيا هةموويان دؤستانةية ثشتطريي لة طةلي كوردستان دةكةن و
ثَيش ئةوةي ئةطةر , حةز دةكةم بة ئيجازةي جةناب  داوا بكةم ثَيش ئةوةي ئةطةر ئاما ة بة دوو ش  بكةم, اَيراداا

يةكَيكيان ئةوةية من تَيطةيشتووم لة موئتةمةري داهرية كة داوا , ئاراستةي جةناب  بكةن, كةسَيك ثرسيارَيكي هةبَي 
, بةسرتاوةتةوة بةوةي كة هَي ةكاني اَيرا  ثؤليس و ئاسايشي دودرةتيان هةبَي , َي ةكاني ئةمريكا بكشَينةوةدةكاتن ه

شتَيكي ( أن شاء اهلل)لةبةر ئةوة , خةتةر لةسةر اَيرا  نةمابَي  لةسةر مةسةلةي ئريهاب, سةيتةرة بكةن لةسةر اَيرا 
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ناكرَي بة , هةس  بة مةسةوليةت دةكةن, ن موافةدةتيان كردووةيا, وا ناكةين ئةوانةي كة ئين ايان كردووة لةوَي
ديسان ئاما ة بة سةردانةكةي اةمر , حةز دةكةم بة ئيجازةي جةنابيش , نيوةضلي ئةمةريكاييةكان بةجَينان بهَيَلن

يلةكةشي تةسج, ضونكة بة داخةوة راطةيانان تؤزَي شَيوانابوويان بة اةرةبي دسةي كرد و, موسا بكةم بؤ كوردستان
ئةطةر بَرواي بة رؤ نامةكاني , بطةَرَيتةوة بؤ تةسجيلةكةي, دةكرَي  ئةوةي دةيةوَي  بة ديقةت تةماشاي بكات, ماوة

ماوة , بةاَلم لة دةناتي زاطرؤس راستةوخؤ نةدل دةكرا, كة دةدي تةرجوومةكةيان باَلوكردؤتةوة, رةمسي نيية
يامنَير وتاريان نووسيوة لةسةر سةردانةكةي هةناَي برادةر موالحةزةيان هةناَي ثة, هةركةسَيك دةتوانَي تةماشاي بكات

من دةدي دسةكامن باش لة برية و , بةاَلم من ثَيم واية ديقةتيان نةبوو لة دسةكاني ببورن كةوا دةَلَيم, نيشاناا
َي ثرسيارةكة ضيية؟ بؤ بة ديقةت ب ان, هةدة كة ثةيامنَيرَيك كة ثرسيارَيك لة مةسةولَيك دةكات, اةرزيشتان دةكةم

جارَي بؤ سشةش جار ناوي كوردستاني , اةمر موسا بة دةديقي وتي, ئةوةي وةاَلمةكةشي بة ديقةت وةربطرَيتةوة
جزء من عامل ), اَيراديش بةشَيكة لة دونياي اةرةب, دوايي وتي كوردستان بةشَيكة لة اَيرا , هَيناوة لة وتارةكةي

ئةطةر بيطوتبا , دونياي اةرةب شتَيكة نةتةوةي اةرةب شتَيكي ترة, (وس عربي و جز مهم و جزء من شرق اال
لَيرةشاا وةاَلم , وةكو ئةم ثةيامنَيرة ئاراستةي جةنابي كاك مسعود كرد, نةتةوةي اةرةبي يان واَلتاني اةرةبي

دةَلَين فالنة كةس لة هةناَي جار , دةزايةكة بة دوو جوطرافيةي ئَينةية, بةاَلم دونياي اةرةب فراوانة, دةدرايةوة
بة ثَيضةوانةوة سةردانةكةي , تاوةكو ئَينة ثَيي نيطةران بني, بؤية يةاين شتَيكي غةَلةتي نةوتووة, دنيايةي خؤياا دة ي

كة طةَراوةش من خؤم لة ضةناين ضاوثَيكةوتين تةلةف يؤنياا بؤ يةكةم جارة ئاما ة بة طةلي , كارَيكي زؤر باش بوو و
تؤ ضؤن ضوويتة كوردستان؟ ضؤن لة ثةرلةمان حازر , ة تةلةف يؤني دوبةي ويستيان ئيحراجي بكةنل, كوردستان بكات

ئَينة ضؤن ئيعترياف , بووي؟ لة وةاَلماا وتي ئةمة واديعَيكة زةماني سةددام حوسَينيش هةر هةبوونةو ميللةتَيكي ترن و
دوايَي , ئةمةشي وت, بةاَلم تووشيشي نةبووين, ةكردووةهةتا وتي باشة بؤ ثَيشرت ئيعتريافتان ثَي ن, بةو واديعة نةكةين

كة ئةويش كوردي و , رةخنةي طرت وتي ضؤن دةبوَ  دةكةن لة اَيراداا دةستووري اَيرا  بكرَيتة دوو زمان و
ثَيكةني و وتي با , وتي ئةي ضؤن تةفاهوم دةكةن, دوو زمانيش هةية واديعَيكة, وتي دوو ميللةت هةية, اةرةبيية
زؤر سوثاس بؤ , يةاين مةدسةدم ئةجنامي سةردانةكةي بةو شَيوة ئيجابية رةنطي داوةتةوة, ةيان بؤ بكرَي تةرجوم

فةرموو كاك , ناوةكانيان بنووسني, ئةطةر كةسَيك ثرسياري لةسةر دسةكاني جةنابي هةبَي , جةنابي كاك مةسعود
 .حةمةي حاجي مةدود

 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .ةجنومةنبةَرَي  سةرؤكي ئ

لةو سةفةرةي , كة لة دةرةوةي واَلت طةَراوةتةوة, ثَيشةكي دةمةوَي زؤر بةخَيرهاتين طةرمي جةنابي كاك مةسعود بكةين
دةربارةي رؤيشتين و هاتنة ثةرلةماني و , هةروةها ئَيستاش جةنابي كة تةشري ي بؤ ثةرلةمان هَيناوة, دةرةوةو

خاَلَيكي طرنط و , كينة ئةوة شتَيكي نوَي بَي  بةنيسبةت هةموومانةوةوبة تةئكيا موم, طةَرانةوةشي بؤ ثةرلةمان
كة بةَراس  ئةو ضةنا جارة ي , يان رةئي وةرطرتين خةَلكي كوردستان, ئةساسييشة بؤ هةنطاونان و بؤ يةكخستين

م بوارةوة بةَراس  ئَينة لة, ئةوة خاَلَيكي طرنطة بؤ ثَيشخستين كارةكان و, ي لةطةَ  ثةرلةمان, لةطةَ  ح بةكان و
 .دةمانةوَي  سوثاسي بكةين

ةوة تا ئَيستا 90ئةو وةفاة يان ئةو جارة جةنابي لةطةَ  وةفاةكاني تري كوردستان لة دواي , دةربارةي سةفةرةكة
بةاَلم ئةجمارة هي حكومةت و , ئةو جياوازيةي وةفاةكاني كة لة ضوارضَيوةي اَيراداا هةبووة, جياوازييةكي هةبووة

يان نوَينةرايةتي خةَلكي كوردستان سةرجةم بة , يان نوَينةرايةتي حكومةتي كوردستان, ةماني كوردستان بووثةرل
, هةموو ضني و توَيذة جيا جياكانييةوة لة اليةن كؤشكي سثي و سةرؤكي بةهَي ترين دةوَلةتي دنيا ثَيشوازي لَيكرا

شوَينةوارَيكي باشرت و كاريطةرتريشي دةبَي  بة , هةبووةو  بةَراس  ئةهنيةتَيكي طرنطي مةانةوي و سياسي راطةياناني
ي لة , هةروةها ي لة بةريتانيا و, كة هةنطاوي بؤ نراوةو كاري بؤ كراوة, جطة لة وردةكاريةكاني تر, دةنااةتي ئَينة
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بؤ ثَيشكةوتين , ةتةكةمان وهةموو ئةوانة بةَراس  سةركةوتنَيكة و شتَيكي نوَيية بؤ ميلل, ثاثا, ئيتاليا, ئةَلنانيا, نةمساو
 .ثَيي ناوةتة دؤناغَيكي بااَل لةسةر ئاس  دنيادا, لة يةكةم هةنطاوي بواري ديبلؤماسيةتي كوردي, ميللةتةكةمان

, ئَينة ثَينان واية هةَلبذاردنةكاني ئةجمارة يةكاليي كةرةوةي خةَلكي كوردستانة, دةربارةي مةسةلةي هةَلبذاردنةكان
دورسايي جةنابي سةرؤكي هةرَيني , َلكي كوردستان بة هةموو ضني و توَيذة جيا جياكانييةوةوبؤية ثَيويستة خة

يان ئةو , بؤ ئةوةي ئةم هةَلبذاردنة, ثَيويستة زياتر دورسايي خؤيان بةكار بَينن, هةروةها سةرؤكي اَيرا , كوردستان
دةستكاري دةستوور , ساَلة زؤر ش  يةكاليي دةكرَيتةوةئةو ضوار , وةكو جةنابي ئيشاَرةتي ثَياا بؤ ضوار ساَلة, ثةرلةمانة
ئةوانةمان هةموو , دةسةاَلتي سياسي لة اَيراداا, مةسةلةي ناوضةي تةاريب كراو و طةَرانانةوةي هةية, دةكرَي  و

هةموو من ثَيم واية لة , ئةو ليس  هاوثةميانيية, بؤية ثَيويستة ئَينة زؤر بة جادي كاري بؤ بكةين و, لةبةر دةستة
ئةو ليستةي , تا ئةو ئازادييان بة دةس  هَيناوة, كة خوَينَيكي زؤريان رشتووة, ئةو شؤرشطَير و تَيكؤشةر و خةبات و

 .هاوثةميانيةي كوردستانيية
بؤ يةكخستين لةسةر مةسةلة سياسية , ثَيم واية هةنطاوي باش نراوة, دةربارةي مةسةلةي يةكطرتنةوةي ئياارةكان

يان ئياارةكان ئةويش خاَلَيكي , يةكخستنةوةي ماَلي كورديش, خةَلكي كوردستان و, اتيجيةتي كورديئيستري, طرنطةكان
, باسي يةكطرتنةوةي ئياارةكامنان بؤ بكات, كة ئومَيا دةكةين جةنابي ئةو جارة كة هاتةوة باسي بكات بؤمان, طرنطة

 .بؤية ئومَيا دةكةين ئةوة بَي , نةك ش  تر
ئةطةر كورد بةشااري بكات لةو كؤنطرةية , ئةو كؤنطرةية زياتريش بامسان كرد, نطرةي ئاش دةربارةي وةزاي كؤ

بةاَلم ئةوةي خؤي جةنابي كاك مةسعود رووني , لة هةموو شتةكان ئَينة بةشااري بكةين, شتَيكي زؤر باش دةبَي 
 كة موداوةمة كَيية؟ ئريهابي كَيية؟, كردةوة

تةئكيا ئةوة خاَلَيكي طرنطةو يارمةتي هةموو خةَلكي اَيرادي دةدات بة هةموو مانةوةي هَي ةكاني ئةمريكاش بة 
بؤية ئَينة جارَيكي ديكة زؤر بةخَير هاتنةوةي دةكةين لة , تا ئةو كاتةي كة ثَيويستة لة اَيراداا, ثَيكهاتةكانيةوة

 .وثاسزؤر س, سوثاسي دةكةين و ئينشائةَلاَل سةركةوتوو دةبَي , سةفةرةكةي و بؤ ئَيرةش
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو ضنار خان
 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَرَي  جةنابي سةرؤكي هةرَيني كوردستان

بةخَير هاتين , هةروةها بةخَير هاتنيش  دةكةم بؤ ثةرلةماني كوردستان, من بةخَير هاتنةوةت دةكةمةوة بؤ كوردستان
بؤ ئةو دةستكةوتة طةورةي كة جةناب  بؤ كوردستان  بة , زؤر سوثاس بؤ خوا, ة بةَرَي ةكانيش دةكةمهةموو ميوان
من ثَيم واية ئياي ئَينة لةسةر ئاس  , تةبعةن ثشتيوانييةكي طةورةي ئابووري و سياسيية بؤ كوردستان, دةس  هَينا

ئةويش بة رةخساناني ئةو زةمنية لة , ر ئاس  ناوةخؤثَيويستة لةمةودوا كار بكةين لةسة, دةرةكي زؤر بةتوانا بووينة
بؤ ئةوةي سةمةرةيةكي زياتر باات بؤ خةَلكي , بارةي كة بتوانني سوود لةو ثشتيوانيية ئابووري و سياسيية وةربطرين

ةوةش كة بؤ ئ, كة بتوانَي  ئةو زةمينةية بَرةخسَينَي , بؤية من لَيرة داوا لة ثةرلةماني كوردستان دةكةم, كوردستان
كة لة دةرةوة بؤ ئَينة , كة زياتر خ مةت بةو ثشتيوانيية دةكات, ضةناين ياسا ثَيويستة كاري لةسةر بكات و دايرَبَيذَي 

ياساي تريؤر , بؤ منوونة ياساي ئيستيسنار تاكو ئَيستا لة كوردستان وةكو كاري ثَيويس  كاري لةسةر نةكراوة, رةخساوة
زؤر لة ياساي تر كة دةكرَي  لة رَيطاي , تا ئَيستا كارمان لةسةر نةكردووة, ثَي كردكة جةنابيش  ثَيشرت ئاما ةت 

بؤ بةر ةوةناي خةَلكي كوردستان و بذَيوي , ئةوانةوة ئَينة ثشتيوانيي واَلتاني دةرةوة وةربطرين و سوودي لَي وةربطرين
 .سوثاس, كردني  ياني خةَلكي كوردستان

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ة شوكرية فةرموودكتؤر
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 :شكرية رسو  ابراهيم.بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةَراس  ئةو سةردانةي , بةخَير بَيي  بؤ ثةرلةماني كوردستان, بةَرَي  سةرؤكي هةرَيني كوردستان بةخَير بَييتةوة
سةرؤكي هةرَينَيك بة جلي , ان كردضونكة ئةوةي كةوا ئَينة تَيبينين, بةَرَي ت دةتوامن بَلَيم سةردانَيكي مَيذوويية

سةرؤك بؤشيش كةوا , كةوا تةرجةمةي حاَلي خؤيان بكات و, كةسانَيك لةطةَ  خؤي ببات, بةزماني كوردي و, كوردي و
ئةو ثةري نةتةوايةتي دةطةيةنَي  , ئةمة خؤي لة خؤياا ئةو ثةري كوردانة و, لةاليةكةوة موتةرجةمَيكي لةطةَلاا بوو

من ثرسيارَيكم لةو , كة باسي واديعي اَيرا  و واديعي كوردستان  كرد, ةوَي كةوا ئةو دةورة جوانةت بيينبةَرَي ش  ل, و
كة بنةمايةكة بؤ ثَيشكةوتن و بؤ بنياتنانةوةي , نة باس كردكة دوو اليةني ئاشكرات بؤ ئَي, اليةنةوة لة بةَرَي ت هةية

ي ئةوةية كة ئةمَرؤ دؤزي كورد زؤر زؤر ثَيشكةوتووة لة رووي ئةويش لة روو, سةر لةنوَيي كؤمةَلطاي كوردةوارميان
 .بةتايبةتي لة ئةوروثا و لة دنيادا, سياسييةوة

ثرسيارَيك لَيرةدا , بةوةي كةوا زياتر جةختتان لَي كرد ضةسثاناني اليةني ئابووريية لة كوردستاناا/ خاَلي دووةميش
ئايا هيض ثرؤتؤكؤلَيكتان لةنَيوان يةكرتياا , ثَيويس  وةاَلم باةيتةوة ئةطةر بةثَيي, حةز دةكةم ئاراستةي بةَرَي ت بكةم

كة ئةو هةموو وةااو واودةي كاتي خؤي ئةمريكا بة , ضونكة من ئةو كتَيبةي بةَرَي مت خوَيناةوة, نووسي خةتييةن
ةو سةردةمةدا نةبوو من هةس  دةكةم هيض ثرؤتؤكؤلَيك ل( ثاَ )بةتايبةتي لة وةردةي , بارزاني نةمري ثَيشكةش كرد

ي ئةو , ي ئةو سةردانةي لة بةريتانيا, ئَيستاش حةز دةكةم لة بةَرَي ت ثرسيار بكةم, تةنها شةفةهي بووةو, بَي 
 .سةردانةي لة الي فاتيكان ياخود ئةو سةردانةي لةطةَ  سةرؤك بؤشاا كردت

لة ثَيشوودا , تا ئاما ةت بة مةسةلةي تريؤر كردبةَراس  ئَيس, خاَلَيكي تريشم حةز دةكةم كة بة بةَرَي تي رابطةيةمن
ئةوة , كؤمةَلَيك كةساني ثسثؤَريش لةو بوارةدا, ئَينة بَريارماناا كؤنطرةيةك لةسةر تريؤر بطرين ئةمَرؤ لة كوردستاناا

 .ئةمة خاَلَيك, خةريكة دةس  تريؤريش وردة وردة ن يك دةبَيتةوة, تاكو ئَيستا ئةوة نةكراوة
كة بةَراس  , ئةويش مةسةلةي هةَلبذاردن بؤ ئةو دةستوورة, شم هةية دةمةوَي  بة بةَرَي تي رابطةيةمنخاَلَيكي تري

ئةمةي ئَينة , مةسةلةيةكة ثةيوةناي بة ويذداني هةر تاكَيك لة كورد هةية و, جةناب  وةكو ئاما ةت ثَي كرد
كة ئةوةي ئَيستا , اَلم ئَيستا شةرحيةيةكنان هةيةبة, بةر ةوةناي خؤمشان لةو دةستوورةدا دةبينني وةكو ميللةتي كورد

شةرحيةيةكي , يان لة شوَينةكاني تر, ي لة بنكةي كاوة بَي , ئَينة بة رؤ انة بةشااري ئةو كؤَر و سينينارانة دةكةين
ااري باسي طةناةلي ئي, كة باسيان لَي دةكةين و لَييان دةثرسي, ئةويش طةجنةكانة, طةورةمان هةية لةو كؤمةَلطاية

, ئَيستاش لَيرة كؤمةَلَيك اليةن و هَي َيك دروس  بوون و باسي طةناةلي ئيااريشنان بؤ دةكةن, هةردوو المان دةكةن و
الي , ئَينة ضؤن بتوانني لةم كاتة كةمةدا بتوانني رايةكي تر لة الي ئةو طةجنانة, ئةوةش لةالي جةنابتان زؤر مةالومة

, بؤ جوالناني جارَيكي تر و, كة ئَينة تاكو ئَيستا زؤر الوازين, ستا لَييان بثرسنالي ئةوانةي كةوا ئَي, ئةو الوانة
يةو جار (731)كة مةسةلةي , تةنها لة سةتةالي  كوردستان نةبَي , ئيعالمةكةمشان دةتوامن بَلَيم بةثَيي ثَيويس  نيية

 .زؤر سوثاستان دةكةم, جار ضةنا منوونةيةك باس دةكةن
 :ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن

 .فةرموو كاك اومسان
 (:باني ماراني)اباا  دادر  عثمانبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَرَي  جةنابي سةرؤكي هةرَيني كوردستان
ديارة سةفةرةكةتان بؤ ئةمريكاو ئةوروثا طرنطيةكي , بةخَيرهاتين طةرمتان دةكةين, زؤر سوثاس بؤ ئةو كؤبوونةوةية

وةكو سةرؤكي كياني , وةكو باس كرا يةكةم جارة بةشَيوةيةكي رةمسي, ةَلكي كوردستانتايبةتي هةبوو بؤ خ
كة ئةوة بةَراس  هةنطاوَيكة يان , ميللةتةكةمان لة اليةن طةورةترين هَي ي دةسةاَلت بةدةس  لة دنيا بانطهَيش  بكرَي 

ديارة ئةو سةفةرةي , فةكاني طةلةكةمانثايةيةكي يةكجار بةهَي ة بؤ هةنطاونان بةرةو بةدةس  هَيناني سةرجةم ما
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خةَلك هيوايةكي طةورةي هةية لة , جةنابتان طةرم و طوَريةكي زؤري داوة بة جادةي كوردي و بة خةَلكي كوردستان و
, هةنطاوي باشرت بنرَي  بؤ يةكخستنةوةي ئياارةي كوردي, دواي طةَرانةوةي جةنابتان خةبةرَيكي خؤش هةبَي  و

, كة بةَراس  ئةمَرؤ ئةو مةسةلةية بؤتة وَيردي سةر زماني سةرجةم خةَلكي كوردستان, ي كوردييةكخستنةوةي ماَل
, ئةطةر يةك رَي ي ميللةتةكةمان بثارَي رَي  و طةشةي ثَي بارَي , ديارة خةَلكيش ثَيي واية الي جةنابتان مةالومة

لةاليةن طةورةترين هَي ي دنيا ثَيشوازميان , َي  وئَينة سةرؤكي كؤمارممان دةبَي  و سةرؤكي هةرَيني كوردستامنان دةب
ديارة ئةطةر يةك ري ي ميللةتةكةمان درزي بكةوتَي ئةو دةستكةوتانة بة تةئكيا لة , لَي دةكرَي  و رَي مان لَي دةطريَي 

شَير لة كة حصةي , بةتايبةتي هةردوو ح بي دةسةاَلتاار, لة دةس  ميللةتةكةمان دةضَي , دةس  هةموومان دةضَي  و
ديارة بة دةرةجة يةك هةر , خؤشي و ناخؤشي لة داهاتي كوردستان و لة خؤشيةكان و ناخؤشيةكان بةر ئةوان دةكةوَي 

, بةطشتيش ميللةتةكةمان زةرةر دةكات, ئةوة ئةوان زةرةر دةكةن و, ئةطةر ئةو وةزاة درزي تَي بكةوَية, دوو ح ب
كة مرونةتي , سةرؤكي هةرَيني كوردستان, و بةرثرسي يةكةم لة كوردستانجةناب  وةك, بؤية من داوا لة جةناب  دةكةم

ح بيةكاني خؤتان , هةردووالش هةناَيك لة مةكاسيب ح بةكان, زياتر هةنطاو باوَين بؤ ئاش  و, لةوة زياتر هةبَي  و
, وةكو جةناب  باس  كرد, يةاين ئةطةر بَيتو كةس لة حيصةي خؤي نةيةتة خوارَي, بةَراس  دةبَي  تةخلي لَي بكرَي 
تةوافودَيك بووة لة نَيوان سةرجةم اليةنةكاني , ديارة كورد بة تةنيا نةينووسيتةوة, ئةو دةستوورةي نووسراوةتةوة

ئةوانيش هةناَيك لة داوايةكاني , يان تةنازونان كردووة, ئَينة لة هةناَيك بةشي كوردي تةخلينان كردووة, اَيرادي
كة , ئةو دةستوورةي لَي هاتؤتة دةرَي, لة سةرجةم تةوافودَيكي دةستووري ثَيك هاتووة, دووةخؤيان تةخلييان لَي كر

دةبَي  لة هةردووال , يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارةكةش بة تةئكيا هةر واية, زؤربةي زؤري خةَلكي اَيرا  ثَيي رازيية
بةَراس  ئَيستا جطة لةوةي هةردوو , ياارةكةبؤ يةكخستنةوةي هةردوو ئ, تةفاهوم بكرَي  و هةناَيك تةنازو  بكرَي 

, ديارة هةنطاوي اةمةليش لَيرةو لةوَي بةرةو يةكبوونةوةيةكي دؤاليي هةنطاو نةنراوة, ئياارةكة يةكرتي نةطرتؤتةوة
دةبَي  ثرؤسةكة هةنطاوةكامنان لةم , يةاين ناكرَي  لةو سةردةمة, يةاين هةس  دةكةي  لَيرةو لةوَي خةَلك دةطريَي 

ئةطةر لةوَي خةَلك بطريَي  بةبَي ئةمر دةب  و , ي لةوَي, ي لَيرة, كات و دؤناغةدا لة خ مةتي ئاش  و يةكطرتنةوة بَي 
, مةسةلةن تؤ بري لةوة دةكةيتةوة ئينتيقامات هةية, ئةوة خؤي لة خؤياا شكوكيةت دروس  دةكات, بةبَي دةراري حاكم

ماناي واية وةكو دةَلَي هةنطاوي بةرةو لَيك ن يكبوونةوة لَيك دوور , ي لةوَي, رةئياي ئةطةر ئينتيقام وةربطريَيتةوة ي لَي
, يةاين ئةوانة بةَراس  خ مةتي ثرؤسةي ئاش  ناكات, يان ديارة لةو ن يكانة خانوو و ش  داطري كراوة, دةكةوَيتةوة

, ةردانَيكي زؤر باش و سةركةوتوو بووس, بةَراس  سةردانةكة, من جارَيكي دي زؤر بةخَير هاتنةوةي بةَرَي ت دةكةم
خةَلك , جةناب  دةوري باشرتت هةبَي , من داوا لة جةناب  دةكةم, هةم بؤ طةالني كورد, هةم بؤ خودي جةناب  و

جارَيكي ديكة زؤر , لةو ضةنا رؤ ة خةبةرَيكي خؤش بة طةلي كورد باات, ضاوي لة جةنابتة بؤ خةبةري خؤش
 .سوثاس, بةخَير بَين, سوثاس  دةكةم

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَرَي  كاك خةليل فةرموو

 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَرَي  جةنابي سةرؤكي هةرَيني كوردستان
ئيجابية و زؤر , سةفةرَيكي زؤر نةواي و رةمسي و مَيذوويي بووة, بةخَيرهاتنَيكي طةرم و طوَر لة جةناب  دةكةين

ئةو دةستكةوتة طةورانة بؤ , ئَينة زؤر شانازي دةكةين بةو هةموو ئينجازاتانة و, سةركةوتووة بة هةموو مةدايس
كورد ئةمَرؤ , لة وةزاي سياسي, لة خواي بةزياد بَي  دةوري كورد طةيشتة دينة لة دةرةوة, ميللةتي كورد دروس  بووة

بةاَلم لة ناوخؤ ثَيويستنان بة ئيلتي اتَيكي زؤر جادي و زؤر , روكنَيكي ئةساسيية لة مواادةلةي سياسيي اَيرادي
من لة موئتةمةري , ش  زؤرة جةناب  لة هةموو كةس زياتر ئاطاداري, تا بتوانني ئيصالحات بكةين, جةريئ هةية

, نئةحلنةدولاله توانينان باسي كوردستان و سةري كوردستان بةرز بكةي, شةخسيةتي اَيرادي هةبوون( 44)ئيتاليا 
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بةاَلم هةموو جار وةكو لةبةياني خيتامي بامسان كرد نةجاحي , لةطةَ  هةموو برادةراني شاناي كوردي لةوَي
تا ئَيستا ناتوانن مؤبايلي , ئَيوة نةتانتوانيووة ئياارة تةوحيا بكةن, تةجروبةي كوردستاني خةَلك لةوَي بة ئَينةي دةوت

من لَيرة , حةديقةتةن ئيحراجيةتَيكي زؤر بوو, حةت دةكةنباسي ي نةجا, كؤَرك و ئاسيا سَيل دروس  بكةن
هةَلوَيس  ي بوو لة كَيشةي كةركووك و ماددةي ثةجناو هةش  لةو سةفةرة؟ مايف ضارةي , ثرسيارةكةم سَي لقة

 .خؤنووسني بؤ كورد ضي بوو؟ هةَلوَيس  لة مةوزواي ثةككة ي باس كرا لةوَي؟ زؤر سوثاس
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري تاَلةباني فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَرَي  سةرؤكي هةرَيني كوردستان

ضونكة برادةراني ثَيش من هةموو ئاما ةيان , من باس لةو سةفةرة سةركةوتووةتان ناكةم, بةخَير بَينةوة بؤ واَلتةكةتان
ئةو سةفةرة بووة هؤي ئةوة كةوا لة رووي , يا من لة رووي دانونييةوة دةَلَيمتةن, بؤ طرنطي ئةو سةفةرة كرد

ضونكة , هةتا ئةطةر بةشَيوةيةكي خَيرا و ئاشكراش نةبَي , دانونييةوة دانراوة بة هةرَيني كوردستان وةكو هةرَينَيك
هةرَيني كوردستان لة رووي ئةمة داننانة بة , يان بة زمين, يان بةراشكاوانة و سةراحةت, داننان دوو شَيوةية

دوو رؤ  لةمةوبةر كؤن رانسَيكي , كةوا ئَيستا بةرةو رووي خؤمان كراوةتةوة, بةاَلم ئةركَيكي دورسرت ماوة, دانونييةوة
اَيرا  و , بؤ لَيكؤلينةوة سةبارةت بة دميوكراتي كردني ناوضةي رؤ هةاَلتي ناوةَراس , طرنط بةسرتا لة شاري هةولَير

بَلَيني , با بةَراشكاوانة دسة بكةين, ئَيستا ئةركةكان كةوتؤتة سةر شاني خؤمان, بةشَيكن لةو ناوضةيةكوردستانيش 
لةبةر ئةو , لة ماوةي ثرت لة سَي مانط ثةرلةمان نةيتواني كؤ بَيتةوة, ن يكةي دة مانطة ثةرلةمان هةَلبذَيردراوة

بةاَلم بةداخةوة تاكو ئَيستا , ة كارةكاني كردووةثاش ئةوة ثةرلةمان دةس  ب, هؤيانةي كة جةنابتان دةي انن
هؤيةكةشي دةطةَرَيتةوة بؤ ئةوةي كةوا ئةركي ثةرلةمان ئةوةية , نةيتوانيووة ئةركةكاني سةر شاني جَي بةجَي بكات
واي ئةو حكومةتة تاكو ئَيستا نةهاتؤتة بةردةم ثةرلةمان تاكو دا, بثرسَيتةوة لةو حكومةتةي كةوا باوةَري ثَي دةدات

لة هةمان كاتيشاا , لةبةر ئةوة ثةرلةمان ناتوانَي  بة هيض شَيوةيةك لَي ثرسينةوةي لةطةَلاا بكات, متنانةي لَي بكات
كة بريتيني , دةزطا شةراييةكاني كوردستان, كة دةسةاَلتةكان بطةَرَينةوة دةزطا مةدةنييةكان, ئَيستا كاتي ئةوة هاتووة

كة جةنابتان وةكو سةرؤكي , ثاشان دةزطاكاني راثةَرانان, شةراي خةَلكي كوردستانةسةرةتا لة ثةرلةمان كة نوَينةري 
ئومَياةوارين بة زووترين كات بؤ ئةوةي , جطة لة دةزطاكاني تر, هةرَيني كوردستان بةرثرسي يةكةمن لةو دةزطايةدا

هةَلبذاردني ئايناةدا وةكو جةنابتان كةوا بتوانني داوا بكةين لة خةَلكي كوردستان بة تةو مةوة بضن بةشااري بكةن لة 
ثَيويستة كةوا بةزووترين كات هةنطاو بنَيني بؤ , ئاكامةكاني ضارةنووسسازة, كةوا دةنطاانَيكة, ئاما ةتان بؤ كرد

بؤ ئةوةي ئَينةش لةناو ثةرلةماناا بتوانني بة ئةركي سةرشاني خؤمان هةَلبستني و , يةكخستنةوةي هةردوو ئياارةكة
ب انني ئةو كارانة ضييةو ضؤني جَي بةجَي بكةين؟ لة هةمان كاتيشاا ئةو , ثرسياري لَي بكةين, ينةوةلَيي بكؤَل

لةوة زياتر نامةوَي  درَيذة بة , ثةسنا بكرَي  و, دانونانةي كةوا ثَيويستة بةزووترين كات لَيرة لَييان بكؤَلينةوة
 .زؤر سوثاس, جارَيكي تر بةخَير بَينةوة, دسةكامن باةم

 :َرَي  سةرؤكي ئةجنومةنبة
 .بةَرَي  خةمان خان فةرموو

 :بةَرَي  خةمان زرار اسعا
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كوردستان هةرَينيسةرؤكي  بةَرَي 

بةاَلم من ثَيم واية بةَراس  بؤ ئةوةي بتوانني سوود لةو هةموو دةستكةوتة سياسي و , بةخَير بَينةوة لة سةفةرةكةتان
تةئياي زؤربةي زؤري , من تةئيايان دةكةم, وةكو هةموو ئةو هةظااَلنةي ثَيشة خؤشم طوتيانة, طرينئابووريية وةرب
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ئومَياي , بؤ ئةوةي بتوانني بة كارةكاني خؤمان هةَلبستني, بةاَلم ئومَياي ئَينة وةكو ثةرلةمان, دسةكانيان دةكةم
ئةوة دةبَي  بة زووترين كات ئياارةكان يةك , بن خةَلكيش بؤ ئةوةي لةو ناسةدامطرييي وخراثي باري ئابووري رزطار

بؤ ئةوةي , ئومَياي ئَينة ئةوة بوو ئةطةر سةرؤكي هةرَيم بيتوانياية بة جادي تارخيَيكي ديار كردبواية, بطرنةوة
, ئةوة بةبَي طومان ثيشتوانييةكي تةواوي جةماوةري و خةَلكي و ثةرلةمانيش بؤي هةبوو, ئياارةكان يةك بطرنةوة

, ئةوة بة تةئكيا ثشتيواني هةمووماني لةطةَلااية, ادارم لة هةوَلي ئَيستا لة يةكطرتنةوةي ئياارةكان سةركةوتبَي هيو
ئةوة ئةو ماوةية خةريك دةبني بة , لةبةر ئةوةي ئَينة ئةطةر بةخَيرايي هةوَ  نةدةين بؤ يةكطرتنةوةي ئياارةكان

ئياي وةختَيكي زؤرمان لةبةر , س  دةبَي  و ثشووي ثةرلةمان دَيةدوايش ماوةيةكي كورمتان لةبةر دة, هةَلبذاردن و
 .دةبَي  هةوَلَيكي زؤر جادي بارَي  بؤ يةكطرتنةوةي ئياارةكان, وةختَيكي زؤر كةممان ماوة, دةس  رؤيية
ةي كةوا دَلخؤشم بةو, ئةويش كاتَيك جةنابتان باسي خؤثيشاناانةكان و الو و طةجنةكاني خؤمانتان كرد/ خاَلي دووةم

, ئاطادارن لةوةي ئَيستا طةجنةكامنان تووَرةن و طةجنةكانيشنان ضي تر تةدو  ناكةن, جةنابتان ئاطادار كراونةتةوةو
بةاَلم , بةاَلم رةنطة طةجنةكان باشرتو روونرت توانيبيان ثةيامةكة بطةيةنن, بَيطومان ئةوة طةجنةكاني هةموو جةماوةرة

ئةطةر بكرَية ئَينة دانيشتنَيكي , رةنطة من ثَيشنياري ئةوة دةكةم, مةسةلةية بكةوينبؤ ئةوةي بة جادي بة دواي ئةو 
بؤ ئةوةي بة تةواوي باسي هةموو كَيشةكاني , بة ئامادة بووني بةَرَي يشتانةوة بَي , تايبةت لة ثةرلةمانةوة بكرَي 

هةرضةناة , َيااويستيةكاني ئةوان ضييةلة ن يكةوة ب انني ث, بةتايبةتي كَيشةي طةجنةكان, جةماوةري خؤمان بكةين
بةاَلم با بة وردتر تةماشا بكةين و بة دَلسؤزانةتر بةدواي ضارةيةكاا , ثَيااويستيةكانيان تا رادةيةك لةبةرضاو ديارن

كة كةلوثةلي دامودةزطاكاني حكومةت بة ماَلي , داوات لة طةجنان كرد, كاتَيك باسي خؤثشاناانةكان  كرد, بطةَرَيني
هةموومان لةطةَ  ئةوةين كة موَلك و ماَلي حكومةت موَلك , منيش تةئياي جةنابتان دةكةم راس  دةكةي, ان ب اننخؤي

بةاَلم من دةَلَيم نةشكانان و ثاراستين دامودةزطاكاني ميللةت هةر ئةركي , ثَيويس  ناكات بيشكَينني, ماَلي هةموومانة
لة جياتي ئةوةي , ئةركي ثؤليسةكانيشنانة, و ئةركي هةموومانةوبةَلك, طةجنةكامنان نيية كة خؤثيشاناان دةكةن

با ئةوةناة , كاتَيك دوو طةنج دَي  باسي تووَرة بووني خؤي دةكات, ثؤليسةكامنان خةريكي ئةوة بن طةجنةكامنان بطرن
بؤ , ثارَي َي دامودةزطاكان ب, ئاسايش بثارَي َي , ئةمة ئةركي يةكةمي ثؤليس, خةريكي ثاراستين دامودةزطاكان بن

داواكاريشني ئةطةر بكرَية ضي تر ئةو طةجنانةي كة خؤثيشاناان , ئةوةي خؤثيشاناانةكان بة رَيكوثَيكي بةَرَيوة بضن و
كة ئةمةش بةَراس  زؤر تووَرةي , كؤمةَلَيك طةجننان طرياون, ضونكة هةر جارَيك خؤثيشاناان كراوة, دةكةن نةطريَين

 .زؤر سوثاس, كردوون
 :ئةجنومةنسةرؤكي   بةَرَي

 .بةَرَي  مةال سةااةدين فةرموو
 :مال سعاالاين مال اباا  مولود بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كوردستان هةرَينيسةرؤكي  بةَرَي 

سوثاسي هةَلوَيس  جةناب  دةكةين بؤ ئةو , ثَيشي ئةوةي كةوا سوثاسي هةَلوَيس  ئةمريكا و بةريتانيا بكةين
كة مايف ضارةي خؤنووسيين ثَي دةطوترَي  لة , (حةدي تةدريري مةسري)ئةمة كاتَيك ن يك بوو , تة جوانانةهةَلوَيس

ئةطةر هةر كاتَيك ئيشكالَيك دروس  بوو لة , بةس دةرارَيكي جةناب  كة دةرارَيكي حةكينانةية بةَراس , بريي بكةين
َينة حةدي ئةوةمان هةية كة داواي سةربةخؤ بكةين و لَيك ئ, حكومةتي مةركةزي لةنَيوان خؤيان ئةو ئةترافانة لةوَي

 .بةَراس  ئةوة دةرارَيكة دوةتي رةئينان دةداتَي بةَراس , دةبينةوة
ئةوة , لة وةزاي ناوخؤ زؤر جار دةبيين نةزانَيك بةردَيك دةخاتة ناو بريَيك بة سةد زانا نايةتة دةرَي/ خاَلي دووةم

كاتَيك هاتووة كة دةبَي  تةماشاي , ضونكة بةَراس  ئَيستا, َينة نابَي  لةطةَ  فةوزا دابنيئ, بةَراس  شتَيكي زؤر خراثة
بةَراس  نابَي  لةدواي ئةو , تةماشاي ئةوة بكةين كة دنيا و االةم هةموو ئَينة دةناسَي , ئةو هةَلوَيستة جوانانة بكةين

يان فةراغ خباتة نَيو , يان خةَلكَيك هةبَي  كة ئيحتيكاك, لةناو خؤمان, شتانة بني كة فةوزا دروس  دةكات لةناو شار
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ئةوة لةسةر دسةي خةمان خان ئةو , بؤ ئةوةي بيةوَي  مةشاكيل دروس  بكات و خةَلك هانبااتن, سوَلتةو حكومةت
, نةبةَراس  ئةوة شتَيكي ناشري, ضونكة مومكينة لةبنةوة دةس  هةبَية بيةوَي  فةوزا دروس  بكاتن, دسةيةي دةكةم

 .زؤر سوثاس, شتَيكة لةطةَ  دابونةري  و اوريف ئَينة ناطوجنَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .خاتوو نازناز فةرموو
 :بةَرَي  نازناز حمنا اباالقادر

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كوردستان هةرَينيجةنابي سةرؤكي  بةَرَي 

, ئةو سةفةرةش لةو سةفةرة دةطنةنانةية, ئةو سةفةرة مَيذوييةبةخَير هاتنةوةيةكي طةرم  لَي دةكةين لة طةَرانةوةي 
بةاَلم ئةوةي كة لةالي ئَينةوة زؤر , كة سةراني كورد ئةجناميان داوة بؤ باشرت كردن و وةدةس  هَيناني حقوودي كورد

ةو سةفةرانة ئايا ل, كة بةَراس  حةز دةكةين بةَراشكاوي زياتر دسةي لةسةر بكرَي  و, طرنطة مةسةلةي كةركووكة
ضونكة هةروةكو بؤ هةمووان , بةشَيوةيةكي تايبةت لةسةر كَيشةي كةركووك تا ي حةددَيك دواون و دسةي لةسةر كراوة

بةَراس  لةنَيوان كوردستان و حكومةتة مةركةزيةكاني يةك لة دواي , كَيشةي كةركووك بؤتة طرَي كوَيرة, ئاشكراية
بؤ , كةم ئةطةر ئةو كَيشةية ئَينة بة زووترين كات بتوانني ضارةسةري بكةينوا تةسةور دة, يةكي لة اَيرا  هاتوون

رؤ َيك دَي  ئَينة داواي جيابوونةوة , كة بَيطومان ئةوان فرودات دةكةن لة دةستوور و, مةسةلةي تةدريري مةسري
بةاَلم تا ئةو , و دةواننيزؤر زةدةتة ئةوان ثابةنا بن بة دةستوور , ئةوة حةديقةتَيكة ثَيش بيين دةكرَي , دةكةين

جا لةبةر , كَيشةية مبَينَي  زؤر زةدةتة ئَينة بتوانني بةرةو ئةو سةربةخؤيةي كة هةموو دةمانةوَي  هةنطاو بنَيني
ةوة تةرخان كراوة بؤ ئةو (حةميا مةجيا موسا)ئةوة زؤر بة ثةلة حةز دةكةين ماددةي ثةجناو هةش  لةاليةن 

لَيرة ئَينة بةهؤي ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيني كوردستان بة هةردوو , طاوَيك نةنراوةتا ئَيستا هيض هةن, مةوزواة
تا ي , حةز دةكةم راي جةناب  ب انني, بتوانني شتَيك بؤ كةركووك بكةين و, ئياارةوة ئينشائةَلاَل يةك دةطرنةوة

 .زؤر سوثاس, ارمةتياةرمانندؤستاني رؤ ئاوايينان سةبارةت بة مةوزواي كةركووك ي, رادةيةك ئةواني دةرةوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .كاك سةيا فةرموو
 :كاكة امساايل انر سيا بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كوردستان هةرَينيجةنابي سةرؤكي  بةَرَي 

اتةي كة بة تريؤر لة هةولَير ئةو كارةس, دةربارةي تريؤر بامسان كرد, بةخَير بَييةوة سةرؤكي هةرَيني كوردستان
, ئةو كؤمةَ  و كوشتنكاريةي كة كردوويانة, ميللةت هةمووي بة ضاوي خؤي بينويةتي, ميللةتي ئَينةيان كردووة

هةروةها ئةوةي لةطةَليانة دة ساَلة ميللةتي ئَينة , ميللةتي ئَينة دةد ئةوةي بة خؤيةوة نةبينوة لة زةماني بةاسيش
ميللةتةكةي ئَينة ئةوةي كوشتيان وا دةمرن لة , ثَينج ثاية, دووة بة ضوار ثايةبينايان كر, دةكو ن رؤ  بة رؤ  بة ثارة

, دايكة, خوشكة, ئةوةي حةدة لة ماَلَي لةطةَليانة براية, بة ي حةدَيك ئةوانة ئي ن دراون و كؤ نةكراونةتةوة, برسان
ب انن ئةوة ثةيوةناي , يقي لةطةَ  بكرَي تةحق, لة شوَينَيك بَي  دوور خبرَيتةوةو, هةر كةسَيك بَي  هةدة ئةوة بطريَي 

 .ئةوة يةك, ضونكة زؤربةيان ثةيوةنايان لةطةَلاا هةية, يان نا, لةطةَليان هةية
ش  وا , دابيلة ئةوةي  وورَي ئاطاداري ئةوة نةبَي , دوان دة ساَ  يةكَيك لة ناو ماَلَي بضَيتة دةرَي ثياو بكو َي / دووةم

ئةطةرنا هةموو خةَلك ئةوةي , ة بة غةشيم لة حكومةتةكة و ميللةتةكة لة دةَلةم باةينئةطةر ئةو, لة دنيادا نيية
ئةطينا ئةوة هةرطي  دابيلي , ديارة كةس لة ر  و كينةي ميللةتي ئَينة ناثَيضَيتةوة, زؤري خةَلكيش َركي لةوةية, دةزاني

تاكو ئاراميةكة , مةتةكةو ميللةتي خؤمانةخةَلك ئةطةر دةَلَيي دةس  بؤ نةبردن لة خؤشةويس  حكو, دةبوَ  نيية
, كابرا هةاَلتووة لق و مةَلبةناي تةداناؤتةوة بة دةفتةر بؤ دايكي دةنَيرَيتةوة, ئةطينا ئةوة دابيلي دةبوَ  نيية, مبَينَي 
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ومانة مادوَلة و ئةوة هةر ئَينة زاني, باشة ئةوة كةي دةبوَلة, دايكيشي ئةوةناة لو  دةدات لة كؤاَلنَي لةبةر ضاوي ميللةت
كابرايةك جرياني منة دةَلَي من ئاطام لة , غةير مادوَلة كةسَيك كة تاوانَيكي كرد ماَ  و موَلكةكةي موصادةرة دةبَي 

بةاَلم رؤ َيكي ديتم برادةرَيكي هاتبوو ثَينج ساَ  ثَيش ئَيستا لةطةَلي لة ماَلَي بوو بة دةمانضةي كةومتة , كوَرةكةم نةبووة
بؤية بة دةمانضةي , يان ئةو لةسةر ثش  بووة, خةَلك برادةري بَيتة الي بة دةمانضة دةكةوَيتة دوايباشة , دواي

هةر ثياوَيك لة , ئَيستا بينايةكي لة تةنيش  ماَلي ئَينة دروس  كردووة ضوار ثاية, ضؤن ئاطاي لَي نةبووة, كةوتؤتة دواي
ئةوة حةدة , خؤ بة بةخؤَرايي ئةوةيان نةكردووة, وةرطرتووةكوردستان كو را بَي  يةكي ثَينج دةفتةر ثارةيان ثَي 

ئةوةي بةشاار بووةو تاوانبار , هةرضي لة ماَليان هةية كؤ بكرَيتةوة لة جَيطايةك دابنرَي  و تةحقيقي لةطةَ  بكرَي 
لَي ئةوةيان , ئةوةي بةشاار نةبووةو ئةو مووضةي بة خوَيين خةَلكيان وةرطرتووة, بووة مةحكةمةي بكرَي 

 .سوثاستان دةكةم, وةربطريَيتةوة بةالي كةميةوة
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ضونكة كاتيشنان , كاك جةما  داسم فةرموو, بةس يةك كةس ماوة, زؤر كةس داواي دسة كردني كردووة, زؤر سوثاس
كة لةوانةي ثَيشنةرطة بةس من هةر حةز دةكةم ئةطةر ئيجازة هةبَية كاك سةيا كاكة يةكَي, ناومان نووسيبوو, نيية

من ضاوةَروامن , ئةمَرؤ يةكةم رؤ ة دسة دةكاتن, لة ن يكةوة هةموومان دةيناسني, ةوة تاكو ئةمَرؤ و0960بووة لة ساَلي 
كة دةطةيشتة دةوري ئةوةوة , ضونكة دائينةن لة كؤناا لة شؤَرشاا ي كَيشةيةك هةبواية زؤر ط توطؤمان دةكرد, دةكرد

, لةمةودوا ئينشائةَلاَل كاريطةر دةبَي  لة كؤبوونةوةكاني داهاتوودا, َيك حةلَيكي بؤ دةدؤزينةوةبة ميسالَيك بة شت
بَيينة سةر ئةو مةوزواةي كة , مةسةلةي ئريهابيش هةفتةي داهاتوو كؤبوونةوةيةكي تايبةت هةية بة دانوني تريؤر

مةوزواي , يان ئاطادار نةبَي , مةسةلةية نةبَيةضونكة جةنابي كاك مةسعود ثةيوةناي بةم , خاَلَيكي تريش, باسي كرد
كة بةَراس  هةم زاطرؤسيش و هةم كوردساتيش , هةر تةنيا باسي سةتةالي  كوردستاني كرد, راطةيانان دةوريان نيية

هةر دوَييَن شةوَي ئةطةر موتابةاةت , لةبةر ئةوةي مةجا  نيية, بةشااري كاريطةريان كردووة لة حةمةلةي ئيعالمي
 .كاك جةما  داسم فةرموو, سوثاس, لة هةردووال زؤر دةوريان هةبوو, رد بوايةك
 :مجا  حمنا داسم بةَرَي 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كوردستان هةرَينيجةنابي سةرؤكي  بةَرَي 

ضونكة , بكةملةَراستياا من نامةوَي  باسي سةركةوتن و سةفةرةكةي بةَرَي تان , بةخَير بَيي  بؤ ثةرلةماني كوردستان
كة ئَينة لة , دةمةوَي  هةناَيك راس  هةية بيخةمة بةردةم بةَرَي تان, برادةران بةشَيوةيةكي فراوان باسيان كرد

بريي خةَلك و ثالني خةَلك خبةينة بةردةم بةَرَي تان بةنيسبةت يةك , ن يكةوة لةناو خةَلكااين و هةس  خةَلك و
كة لةناو دائريةكاناا لة هةردوو , ستياا ئةم مةوزواة كارَيكي واي دروس  كردووةلةَرا, نةطرتنةوةي ئةم دوو ئياارةية

بة ااميش مةترسي هةية لةسةر ئةو شةخسيةتانةي كة , طةناةَلي هةية, كةم تةرخةمي هةية, ئياارة سيس  هةية
 ثةلة دا ةيةكي يةكجار يةاين, كةوتوونةتة ئةوةي خؤيان دةوَلةمةنا بكةن و, ئةطةر هةردوو ئياارةكة يةك بطرَيتةوة

خةَلك واي لَي هاتووة وةكو بةَرَي تان ئاطادارن هجوم , ئةمةش كارَيكي زؤر سةليب كردووة لةناو خةَلكاا, وازيح ديارة
لةناو خةَلكاا بة دةس  دو من ئةم خااَلنة بؤتة , لة اقرة, لة كةالر, دةكةنة سةر مةجليسي وزةرا بة بةرد لة سلَيناني

خةَلكي كوردستان لةسةرتانسةري كوردستان هةموو ئةو , بؤ ئةوةي كاري نا بةجَي بكةن, هاناانيانماددةيةك بؤ 
بةنيسبةت , بةاَلم جةماوةري كوردستان بة اام, نةك تةنيا ئةوانةي سةر بة ثارتي دميوكراتي كوردستان, خةَلكانةي

بةر ئةوة تكام واية بؤ ئةوةي كار لة دةس  دةرنةضَي  لة, بةَرَي تانةوة مةكانةيةكي تايبةتي و باوةَرَيكي تايبةتيان هةية
بؤ ئةوةي ثةرلةماني كوردستانيش , هةرضي ضؤنَيك كراوة ئةم دوو ئياارةية يةك بطرَيتةوة, وة وةزاةكة خراثرت نةبَي 

ضونكة بة حةديقةت ئةطةر ضي اةناصري زؤر ضاك و خةَلكي زؤر بةتوانا , بتوانَي  دةوري خؤي ببينَي 
بؤ ئةوةي , بةاَلم ئيشةكامنان مةحاودةو نةمانتوانيوة وةكو ثَيويس  دةور ببينني, ايةتي ثةرلةمانةوة هةنبةسةركرد

ئةو خ مةتانةي كة ثَيويستة ئَينة بيكةين بؤ , ئَينةش بتوانني ئةو مةسةووليةتةي كة خراوةتة سةر شاني ئَينةو
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ي زؤربةي ئةو برادةرانةي كة هةن بةتَيكَرايي هةموو تكامان واية بةناو, خةَلكي كوردستان دةوري خؤمامنان هةبَي 
 .زؤر سوثاس, ئةنااماني ثةرلةمان هةوَلي جادي باةن بةَرَي تان بؤ يةكخستنةوةي ئةو دوو ئياارةيةو

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
كاك ئةسعةد , دان بؤ ئةوةي بَي بةش نةبن لة دسة كردن و تةاليق, بةاَلم دوا دسة دةدةم بة برا توركنانةكان, سوثاس

 .ئةربيلي فةرموو
 :بةَرَي  اسعا شاكر امني

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .كوردستان هةرَينيجةنابي سةرؤكي  بةَرَي 

لةبةر ئةوةي سةرؤكي هةرَيني , بةخَيرهاتنَيكي طةرم لة سةرؤكي هةرَيني كوردستان و وةفاة ياوةرةكةي دةكةم
 :روون بكةمةوة دةمةوَي  دوو خاَ , كوردستان لَيرةية

بؤ ئةوةي كةوا توركنانةكان و كلاو ئاشوورييةكان لة دةستووري , دو مناني كوردستان ئَيستا زؤر فةاا  بووينة/ يةكةم
بةتايبةتي لة رؤ نامةي خةبات و لة رؤ نامةيةكي تر دةستنووسةكة , داهاتووي كوردستان كة دادةَر َي  ئيهنا  كراون

هةرضةناة , بةشَيوةيةكي ئةختةبوت لة ناو جةماوةر ش  خراث خراث باَلو دةكةنةوة, دةرضووة ئيستيغالليان كردووة
 .ئَينة ثَينان كرا بة رَيطاي ح بة توركنانيةكان و حةرةكة توركنانيةكان ضارةسةري دةكةين

ةنابي وةزير ئَينة ليذنةي ثةروةردةي ثةرلةماني كوردستان لةطةَ  ج, زؤريش طرنطة لة ناحيةي ثةروةردة/ خاَلي دووةم
سةرةتايي و دواناوةناي و ناوةناي زؤر زؤر , ثاش جةنابي وةزيريش لةطةَ  ثسثؤَرةكان, دوو سَي دانيشة دانيشتينة

بؤية طومتان , هةريةكة داوَيتة سةر ئةوي تر, ضةناةها كَيشة هةية, هيض ضارةسةرَيكيش ناكرَي , طةناةَلي هةية
بةنيازين , لةوَيوة ضارةسةر بكرَي , كة ثةروةردة ئةساسي كؤمةَلطةيةضون, جةنابتان ئاطادار بن لةو مةسةلةية

 .زؤر سوثاس, بؤية ويستم لة ن يكةوة ئةوةش بة جةناب  بطةيةمن, ري راناؤمَيكيش بكرَية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ووري كوردستان كةمرت دَلنيا بة لة دةست, تةنيا روون كردنةوةيةك بؤ كاك ئةسعةد, جةنابي كاك مةسعود ئيجازة هةية
بةاَلم لة , خؤشتان داواتان نةكردووة, بةَلكو رةنطة هةناَيك ثَيشنيار هةبَي , نابَي  لةوةي لة دةستووري اَيراداا هاتووة

ي كلاان و , كة ئةوةي لة دةستووري كوردستاناا داياةَرَيذين ي توركنان, اليةن هةردوو مةكتةبي سياسيةوة باس كراوة
, دوا دسة دةدةم بة غةفور مةمخووري, لةوة دَلنيا بة, ن بارَيَ  لةوةي كة خؤشيان داويان كرد بووئاشوور زياتريا

 .فةرموو, ضونكة ضاوي لَينة و طلةييم لَي دةكات
 :سعيا خمنوري طاهربةَرَي  غ ور 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كوردستان هةرَينيجةنابي سةرؤكي  بةَرَي 

دواي , لةَراستياا ئةو سةفةرةي بةَرَي تان زؤر سةفةرَيكي سةركةوتوو بوو, ي طةرمتان دةكةينسةرةتا بةخَيرهاتنةوةيةك
كة بة بةردةوام لة هةموو , ثةيامي بةَرَي تان بوو بؤ جيهاني دةرةوة, ئةوةي طةلي كوردستانيشي زياتر دَلخؤش كرد

خت  دةكردةوة سةر مةسةلةي سةربةخؤيي لَياوانَيك و لة هةموو ضاوثَيكةوتنَيك لةطةَ  رؤ نامة نووسةكاناا جة
هةر كاتَيك دةرفةت بَرةخسَية طةلي كوردستان , كة سةربةخؤيي كوردستان مافَيكي رةواي طةلي كوردستانة, كوردستان

 .ئةمة خاَلَيك, حةدي خؤيةتي مومارةسةي ئةو مافةي خؤي بكاتن
, جطة لة جانيبة سياسيةكة, رةكةدا هةوَلاان بووبةَراس  ئةوةي كة لة المانةوة طرنط بوو لة سةفة, خاَلَيكي تر

دةتوانني , لةبةر ئةوةي ئةطةر ئَينة ئابوورييةكي خورمتان هةبَي , هةوَلاان بوو بؤ بينا كردنةوةي ئابووري كوردستان
نةتر سةركةوتووانةتر ئَينة لة كاروباري داهاتوودا لة بةَرَيوةبردني واَلتةكةماناا سةركةوتووتر بني و سةركةوتووا

 .ئياارةي ميللةتي خؤمان بكةين
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من بةَراس  واي دةبيننةوة كة طةلي كوردستان هةر هةمووي بةو ثةَري , بةنيسبةت هةَلبذاردني داهاتووشةوة
لةبةر ئةوةي ئةو ضَل ماددةيةي كة لة دةستووردا باس كراوة ماددةي بؤ , حةماسةوة بةشاار بَي  لةو هةَلبذاردنةو

بؤية بة ثَيويس  , ثةيوةستة بة دوارؤ ي ميللةتةكةمشانةوة, يوةستة بة دوارؤ ي كوردستانهةمووي ثة, دابنرَية
هةتا ئةوانةي كة دةَلَين لة , دةزامن سةركردايةتي سياسي كوردستان لةطةَ  هةموو هَي  و اليةنة سياسيةكاني كوردستان

ةي داوا بكرَية بةشَيوةيةكي ميللي بانطةشة بؤ بؤ ئةو, ئةوانةي كة كشاونةتةوة لة هةَلبذاردنيش دابنيشن, ليستةكانن
 .ئةوة خاَلَيك, هةَلبذاردني كوردستان بكرَية

من زؤر خؤشحاَ  بووم كة بةَرَي  , مةسةلةي خؤثيشاناان لة كوردستان, بةَراس  ئةوةي طلةيي دةكرَية, خاَلَيكي تر
ييةوة داوا لة خةَلكي كوردستان بكات بةرامبةر بةو ثةَري كراوة, سةرؤكي هةرَيني كوردستان بةو ثةَري راشكاوي و

بةشَيوةيةك كة ثارَي طاري لة دامودةزطا , بةاَلم بةشَيوةيةكي ياسايي و, بةرامبةر نا اةدلي بَي دةنط نةبن, طةناةلي
ئةوةي كة من تَيبيين دةكةم ناَرةزايي خةَلك بة ثلةي يةكةم دةطةَرَيتةوة بؤ ئةو ديوارة , كوردستانيةكان بكةن

لةبةر ئةوةي خةَلكي كوردستان تةواوي ضني و , ئةستوورةي كة لة نَيوان دةستةاَلت و خةَلكي كوردستان دروس  بووة
لة كؤتايياا من دةمةوَي ئاما ة بة هاتين , توَيذةكان ناتوانن وةكو ثَيويس  بطةنة دةسةاَلت و طلةيي حاَلي خؤيان بكةن

ئةوة , (بل جزءًا من العامل العربي, كوردستان ليل جزءًا   العراق فق )نةصةن طوتي ( انرو موسا), بكةم( انرو موسا)
بةشَيكة لة سةدافةتي رؤ هةاَلتي , ثاشرت هاتة سةر ئةوةي كة سةدافةتي كوردستان بةشَيكة لةوةي و, نةصةكةيةتي

ةر كةسَي ئازادة ئياي ه, يةاين بة اةدليةتي من ناحةديةكي طةورةي بةرامبةر بة طةلي كوردستان كرد, ناوةَراس 
حةدة لة مةجالي , من لَيرةشاا داوا لة بةَرَي  سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان دةكةم, ضؤن خؤي لة وتارةكةي ئةو دةطاتن

من تةماشا دةكةم ئةو ناحةديانةي , من لة يةكةم كةسةوة دةستم بةرز كرد, نةك بة مي اج, دسة كردناا مةوزواي بَية
ئَينة حةدة زؤر راشكاوةتر باس , بةر بة خةَلكاني تر لة هيض دةزطايةك نيية بةَراس كة لةو ثةرلةمانة هةن بةرام
مةسةلةن لة تابقي دوو و سَي ئةوانة , هةرضي ئةناام ثةرلةمان هةية لةو ثةرلةمانة, بكةين لةسةر ئةو مةسةلةية

نة دةتوامن بَلَيم ئةناامة بَي ثش  و ثةناكان بةاَلم ئَي, دؤالراوةي ثَي دةَلَين شوَيين خؤيان دراوةتَي و مواةزةز و موكةَرةم
, ناحةديةكاني تريش, ئةوة يةك لة ناحةديةكان, هيض شتَيكنان نيية, لة تابقي ضوار دانراوين نة ضايةضينان هةية و

, كة دةتةوَي دسة بكةي  دسةت ثَي دةبَرن, لَيرة كة دةست  بةرز دةكةيتةوة بؤ دسة كردن مايف دسة كردن نابَية
بةاَلم ئَيرة جَيي ئةوة نيية , زؤر مةسائيلي تريش هةية, اس  حةدة ثةرلةماني كوردستان لَيرةوة ضاكسازي بكاتنبةَر

 .زؤر سوثاس, باسي لَي بكرَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, ةكاتنئةطةر كةسَيك ثشتطرييي لةو د, بةاَلم ئةوة بؤضووني خؤتة, حةدي خؤتة رةئي خؤت بَلَيي, زؤر سوثاس  دةكةم
رَيطاي , كة ناحةدي هةية لة مونادةشة, ئةطةر كةسَيك ثشتطرييي لة دسةي ئةو دةكات, دةخيةينة بةرنامةيةكةوة

, دةس  خؤي هةَلرَبَية ثَيم بَلَي, حةز دةكةم بةَراس  هةر كةسَي ثشتطرييي ئةو دةكاتن, مونادةشة بة برادةران دراوة
بةنيسبةت , باشة دوو كةس موشكيلة نيية مواارةز بَية, ت دةكاتنبةس يةكَيك تةئيا, من خؤم ضاك دةكةمةوة

, زؤر سوثاس, ئةوجا حوكم بكةن, شةوة هةمووتان دةتوانن بطةَرَينةوة سةر نةصةكةي لة زاطرؤساا هةية(اةمرو موسا)
 .جةنابي كاك مةسعود فةرموو

 (:سةرؤكي هةرَيني كوردستان)بةَرَي  كاك مةسعود بارزاني 
بةَراس  دميوكراتيةتة , كة تَيبيين بة دينةتيان ثَيشكةش كرد و, سي هةموو ئةو خوشك و برايانة دةكةمزؤر زؤر سوثا

, بة شة  لة يةكرتي دةدةن, ثةرلةماني تر بة كورسي لة يةكرتي دةدةن, خؤشة مونادةشاتي وا, رةئي خؤتان دةَربري
ئةمَرؤكة ضوار سةد ساَلة هةر خةريكي كوشة , هيض نيية باوةَر بكةن دة ساَ , ئَينة هَيشتا تازةين لةطةَ  ئةم ثرؤسةية

لةبةر ئةوة ئينشائةَلاَل ئَينةش باش فَير دةبني و , تا تؤزَيك وايان لَي هات وةكو ئَيستا دةيانبينني, و شةَر و ئةوانة بوون
من وام اني ياساي , كردئةو خااَلنةي كة باستان , من بة اام وةاَلمي ئةو ثرسيارانة دةدةمةوة, نةدا دةبوَ  دةكةين

دةبَي  زوو , ئةمة ئيشي خؤتانة, ئومَياةوارم دةربضَي , نازامن ئةطةر دةرنةضووة, ئيستيسنار دةرضووة بةَراس 
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, كة بَين بؤ كوردستان, بةَراس  دةبَي  ياسايةك بَية تةشجيعي ئةو شةريكاتانة و كؤمثانيايانة بكةين, دةربضَي  و
لَيرة ئَيستا دنيا , ئَينة ضةنا ئيستي ادة دةكةين, َيويستة دةياي ناكات ضاو لةوة نةكرَي يةاين هةرضي تةسهيالتي ث

, باوةَر بكةن ئةطةر بةر ةوةناي ئابووري نةهات, ئةطةر بةر ةوةناي ئابووري كةوتة واَلتَيكي سياسةتيش دةَروات, واية
, وو تةسهيالتَيكي ثَيويس  بارَي  بةم كؤمثانيانةلةبةر ئةوة زؤر زؤر زةرووريية هةم, سياسةت مومكينة بَي  و بَروات

 .بؤ ئةوةي بَين لة كوردستان ئيستيسنار بكةن
يان ئَينة , ضونكة بةَراس  لةطةَ  تريؤر و تريؤريستان حةللي وةس  نيية, ياساي تريؤريش ئومَياةوارم زوو تةواو بَي 

 .يان ئةوان ضارةيةكي ترمان نيية, دةبني
نازامن ئةفسةرَيكي موخابةَرات , ئَيستا زؤر فةردة دكتؤرة لةطةَ  ئةوة, شوكرية كة ثرؤتؤكؤ  ئةو ثرسيارةي دكتؤرة

دوو دسةي , يان لةبن تةراشَيك, بةناوَيكي تةزوير لة ئةشكةوتَيك, دةهات بةناوي رؤ نامةنووس نةناوي مةالوم بوو
يكا خؤي دَي  لةبةردةمي هةموو دنيا دسة سةرؤكي ئةمر, خؤي دَي ( جؤرج بؤش)ئَيستا , دةهَينا و دةبردو دةرؤيش 

ئةو , ثرؤتؤكؤ  ئةوانةي دَين لةمةودوا, ئةمة لة ثرؤتؤكؤ  بةهَي  ترة, دَي  دسة دةكات(تؤني بلَير ), دةكات
ئةو كاتة دةتوانني لةطةَ  مةسةووليين حكومةتي هةرَيم لةطةَ  كؤمثانياكاني , هةيةةتانةي كة دَين ئابووري و ئةوانة

سةرؤكي ئةمريكا لة ئؤظا  ئؤظيس , بةاَلم ثرؤتؤكؤ  لةوة بةهَي  تر نيية, تؤكؤ  ئين ا بكةين و ئةو شتانةخؤمان ثرؤ
لةبةر ئةوة نازامن لةوة بةهَي  تر ثرؤتؤكؤ  ي , بةيس ئيستيقبانان بكات و خؤي بَي  دسة بكات و تةئيامان بكات

 .هةبَي 
تةبعةن منيش لةطةَ  رةئي , كطرتنةوةي هةردوو ئياارةكان كردتةبعةن زؤر لة خوشك و برايان تةئكيايان لةسةر ية

يةاين شتَيكي ئةوتؤ نةماوة بة , هةنطاوي زؤر باشيش هاوَيذراوة, بةحةديقةت دةزامن كة ضةنا طرنطةو, ئَيوةم
بةاَلم , ئومَياةوارين ئينشائةَلاَل بطةين بة ئةجنام, ئةو فةترةيةش هةموو خةريكي ئةو مةوزواة دةبني, تةسةوري من

من , شةرت بَي وةاايش بَي بَيم بة ئامانةتةوة ثَيتان بَلَيم بؤ نةكرا, ئةطةر ديتم ناكرَي , هةروةكو باسم كرد
ئةطةر نةبوو لةبةر يةك هؤ ثَيتان رابطةيةمن كة , ئومَياةوارم حةمتةن دةبَي  بشبَي , ئومَياةوارم وةنةبَي نائومَيا مب

هةر بؤ ئةوة بووة كة ئَينة دةوَلةتي موئةسةسات , ةم مةسةووليةتةم دةبوَ  كردكاتي خؤشي كة من ئ, هؤيةكة ئةمةيةو
من لة هةموو طةلي كوردستانيش سوثاسي هةموو ئةو دوربانيانةي كة تةدايري ئةو دوربانيانة دةكةن ي , دامةزرَينني

تةن ميَيك نةبواية , نة نةبوانةئةطةر ئةو دوربانيا, ميللةتي كورد بةطش , ح بةكاني تري هاوثةميان, يةكَي , ثارتي
بةاَلم , ئةم وةزاة دروس  نةدةبوو و خةَلكي تريش دروس  نةدةبوو, ديادةي ئةم شؤَرش و ئةم رَيكخستنانةي كرد بواية

ئيرت دةبَي  لة بةر ةوةناي , كة ئةم كيانة دروس  بوو, كة ئَينة ئةم كيانة دروس  بكةين, ئَيستا ئةو خةباتة ئةوة بوو
, يةاني بةياني هةَلبذاردنة ئةو ح بة سةردةكةوَي , دةبَي  دةوَلةتي موئةسةسات دامبةزرَينني, از بنيح بي دةرب

هةرضي ثَيشنةرطةية بيطؤَرن بيكةية , هةرضي ئاسايشة, بةياني ثارتي بردييةوة لة هةَلبذاردن ئيرت هةرضي ثؤليسة
موئةسةساتي ياسايي , َي  موئةسةساتي دةستووريدةب, ئةم دةزطايانة دةبَي  هي ميللةت بن, يان يةكَي , ثارتي

ئةطةر , حةديقةت من هةموو مةبةستم ئةوةية, ماناي واية هيضنان نةكردووة, ئةطةر ئةمة نةبَي , دامبةزرَينني و
 .تةنها ثَيم بَلَين سةرؤكي هةرَيم, من سةرؤكايةتي ناكةم, لةوةدا زانينان سةرناكةوين

ي , ي ثةيوةناي بة سياسةتةوة هةية, ئةوانة دوو كؤمثانياي تيجارين, و ئاسيا سَيل باسي ئةوة كرا هي مؤبايلي كؤَرك
يان رَيك , ئةوةي من ب امن نازامن ئةمة ضيية؟ ئةوة ضيية؟ ئةطةر لةنَيوان خؤيان رَيكةوين, ثةيوةناي بةوانةوة هةية

 .ان حكومةتي هةرَينةوة هةيةي, يان سياسةتي هةرَيم, ي ثةيوةناي بة يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارة, نةكةوين
بةنيسبةت مايف ضارةي خؤنووسني , مةوزواي ثةككةو كةركووك, ثرسياري ئةوة كرا بةنيسبةت مايف ضارةي خؤنووسني

هةر كاتَيكيش فرسةتَيك هاتة ثَيش , ئةوة مايف خؤمانة, خةَلكي تر ئةو مافة بة ئَينة نادات, ئَينة دةرار دةدةين
ئةوةي بؤ ئَينة ئَيستا لة دةستووري , بةاَلم ئَينة دةبَي  واديعي بني, مومارةسةي بكةينئَينة , حةدَيكي تةبيعيية

هةر لة ئةمريكاوة تا دَيتة ئةوروثا , ئةمة جَيطةي دةبوَلةو تةئيايشي دةكةم و ثشتطرييشي لَي دةكةم, اَيرادي هاتووة
يان , بة دةستنان كةوَي  باشرتة( un)ةوروثاو ئةوةي لةناو ئةو دةستوورةدا هاتووة بة ثشتيواني ئةمريكاو ئ, هةمووي
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مومكينة , كةس تةئيامان ناكات, ئَينة بَيني ئيعالني مايف ضارةي خؤنووسني و ئيعالني سةربةخؤيي خؤمان بكةين
ئةوةي لةو دةستوورة هاتووة تةئياي دةكةم لة سةدا , لةبةر ئةوة دةبَي  ئَينة ااداَلنة رةفتار بكةين, سةرنةطرَي  ثاشان

بةثَيي ماددةي ثةجناو هةش   2117مةوزواي كةركووك وةكو لة دةستووردا هاتووة تةئياي دةكةم تا كؤتايي , سةد
دةبَي  ئيش , بةمنيان طوت و ئَينةش تةئياي دةكةين و ثَيشنان خؤشةو, تةئياي دةكةم بة اةلةني و بة ئاشكراو

تةبعةن هةم ئيشي برادةراني , لةو ماوةيةدا تةواو بَي , اوةبةَراس  ئةجمارةش دةبَي  ئةو ماوةي دانر, لةسةري بكرَي  و
من لة نةمسا بوو تةدريبةن ماوةي , يةاين موتابةاةكة دةبَي  ئَينة بيكةين و, هةم ئيشي ئَيرةشة, خؤمانة لة بةغاا

ةكان تؤزَيك باس يةاين توانينان مةسةل, من دةَرؤيشتم, ئةو دةهاتة نةمسا, ضارةكَيك لةطةَ  مام جةال  يةكرتميان بيين
ئةو تؤزَي باسي سةفةرةكةي خؤي بؤم , مةوزواي يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارة بوو, مةوزواي هةَلبذاردن بوو, بكةين
ثَيكةوة , ئيتي اديشنان كرد ئينشائةَلاَل ثاشان يةكرت دةبينينةوةو, منيش تؤزَيكي باسي سةفةرةكةي خؤمم بؤ كرد, كرد

 .مةسةالنة تةواو بكةينهةردووك هةوَ  دةدةين كة ئةو 
مةسةلةي ثةكةكة زؤر لة رؤ نامةنووسان ثرسياريان , تةبعةن باس كراوة مةسةلةي كورد بةطش , مةسةلةي ثةكةكة

ئةطةر , دةزيةكي سياسيية, مةسةلة من نامةوَي بضنة سةر مةوزواي ثةكةكة, تةبعةن ئةوة مةسةلةي ميللةتَيكة, كرد
ئةطةر , ئةوة مةسةلةي ثةكةكة حة  دةبَي , سةلةي كورد لة توركيا دؤزرايةوةحةلَيكي سياسي و دميوكراسي بؤ مة

دةبَي  ئةو حةديقةتة , شتَيكي تر دروس  دةكةن, يان اليةنَيكي تر, نةدؤزرايةوة هةم ثةككةكةش لةطةَ  ثةكةكةيكي تر
بؤ ئةم , ينان ثَي طةيشتووة لة توركياهةناَي ئيشاَراتي ئيجاب, تةبعةن من لَيتان ناشارمةوة, ئينجا ئاسانة, دةبوَ  بكرَي 

ئةطةر فيعلةن دةوَلةتي توركيا , بةشَيوةيةكي ئاش  و دميوكراتي حة  بكةين, مةسةلةية بةشَيوةيةكي باشرت و راسترت و
ة بةاَلم ئةطةر هةر بري ل, ئَينة بة هةموو توانا ثشتطرييي دةكةين, بؤ ئةم مةسةلةية, بةرةو حةَلَيكي دميوكراتي ضوو بوو

ئةمة رةئي , ئةم رةئيةمان بة هةموو ال طوتووةو, ئَينة لةطةَ  ئةوة نني و نةتيجةشي نابَي , اةسكةري بكرَيتةوة
 .ئَينةية

من خؤشحاَلم جةنابي , ثةرلةمانَيك نيية بَلَيني ثةرلةمانَيكي بَي دةسةاَلت بَي  و, حةديقةت ثةرلةماني كوردستان
ةكو دانوني لة رووي دانونيشةوة وةكو ئيعتريافَيكة بة هةرَيني كوردستان و بة دكتؤر نوري طوتي ئةو سةفةرةي ئَينة و

هةر بؤ ئةوةية حاشة بَلَين , بةاَلم ماناي ئةوة نيية ئةم ثةرلةمانة, ئَينة هَيشتا تازةين, فيعلةن واشة, رؤَلي كوردستان
يةاين ئةم , سيستةمةكان هةمووي بطؤَرَي دةبَي  , ئةم ثةرلةمانة دةبَي  بَريار باات, ثةرلةمانَيكة بؤ ديكؤر بَي 

بةاَلم , فيعلةن دةبَي  بانطي حكومةت بكرَي , ثةرلةمانة دةبَي  بَريار باات و بَريارةكانيشي دةبَي  جَي بةجَي بكرَي 
ستان كرد تا ئَيستا وةكو خؤتان با, يةاين ئَينة هَيشتا لة دؤناغي دامةزرانانني, هَيشتا دامودةزطاكاني ئَينة دانةمةزراون

موسائةلةي بكةن و ثرسياري لَي , دةتوانن ئَيوة ئَيستا بانطي هةر وةزيرَيك بكةن, هةردوو ئياارة يةكي نةطرتؤتةوة
دةبَي  حوريةتي خؤشي , ثةرلةمان دةبَي  هةيبةتي خؤي هةبَي , بؤ كَي رَيطةي طرتووةو, بكةن و موحاسةبةي بكةن

يان مةسةلةي , ي سةفةر بَي , يان شتَيكي وا دَيتة ثَيش, َيكي وا دَي لةبةر ئةوةشة هةموو جارَي رووداو, هةبَي 
من هةمان ئةمة دةطرمة , تا من ئةو مةسةوولةتةم لةسةر شان بَي , هةميشة من هاتوومة خ مةتتان و, دةستوور بَي 

ئيلي طرنط هيض نة من هةميشة دَينة ئَيرة بةبَي ئَيوة لة مةسائيلي سترياتيجي و مةسا, بةر و ئةو رةفتارة دةكةم
 .بَريارَيك دةدةين و نة هةنطاوَيك دةنَيني

ئةو رؤ ةي كة , بةاَلم ئَيوةش ئاطادار بن, من نازامن مةجامل نةبووة بؤ خؤشي باس بكةم, ئةوةي خاَلة سةيا باسي كرد
ئةم تريؤريستانة كة بريناار بوو خؤش بةختانة شةهيا نةبوو لة ئيعتريايف , موحاوةلةي شةهيا كردني خاَلة سةيا كرا

تا ي حةددَيك بريي ترسناك و ي ئينسانَيكي دَرناةي لَي , تةسةور بكة يةكَيك بوو لة تاوانبار و بري لة تاوان بكاتةوة
ئةوان ثرسيانة و زانيانة خاَلة سةيا تَيكؤشةرَيكي كؤنة و جَيي رَي و ئيحتريامة لة الي هةموو ح بةكان و , ئيجاد دةبَي 

ثاشان بيبةن بؤ طؤرستان ثرسيانة طوتويانة , برييان كردؤتةوة ئةطةر سةيا كاكة بكو ن, تي كوردلةالي هةموو ميللة
ئةوانيش طوتويانة لةوانةية لة فالن طؤرستان , يان بكو رَي  لة كام طؤرستان دةيشارنةوة, ئةطةر سةيا كاكة مبرَي 

( 311)ثاشان , بؤ ئةوةي سةيا كاكة شةهيا بكةن ,ئينجا حيسابيان كردووةو هاتوون دونبةلةيان داناوة, بشاردرَيتةوة
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, كاتَي ئةو هةموو خةَلكة دةضن بؤ ناشتين سةيا كاكة تاكو لةوَي بتةدَيننةوة, كيلؤ تي ئَين تي لةو طؤرستانة دانَين
جا لةبةر ئةوة من , ي بري كردنةوةيةكة, تؤ تةسةور لةو بري كردنةوةية بكة, ئينجا ئةو كارةساتة دروس  ببَي 

ضونكة ئَيستا فيعلةن كة , حةديقةت حةز دةكةم هةموو شتَيك لة رووي دانون و ياسا بَي , دايري خاَلة سةيا دةكةمتة
بةس لة ضوارضَيوةي ياسادا نابَي  سيس  لةطةَ  ئةم , هةتا بةنيسبةت ئةو تاوانبارانةش, دةَلَيني دةوَلةتي موئةسةسات

لةطةَ  ئةوةي يارمةتي دةدات وةكو دةَلَي  , وةي دَي  تةني ي ي دةكاتئة, هيض جياوازي نيية, تريؤريستانة بكرَي  و
زؤر ثيس تر و خةتةر ترة , يان ضاوساغي بؤ دةكات, يان داَلاةي دةدات, ئةوةي يارمةتي دةدات, (الفتنة اشد من القتل)

وو ثياواني ئاينيش بؤ هةم, دةبَي  لةو مةسةلةية بة جادي خةريكي كؤن راسَيك بني, لةوةي دَي  تاوانةكة دةكات و
وةكو دياردةيةكي جيهانيية بةنيسبةت تريؤر , حةديقةت لةطةَ  ح بةكان و ئةم ميللةتةش, ئةو مةسةلةية كؤبكةينةوة

ئةركي , ئةمة ئةركي هةموو ماَلَيكة, بةاَلم لة كوردستانيش بةَراس  ئةمة هةموو كةسَيك موستةهاةفة, لة جيهان
ئةطينا ئةمانة ئةطةر دةسةاَلتيان , دةبَي  هةر كةسَيك خؤي بة ئاسايش ب انَي , تانهةموو تاكة فةردَيكة لة كوردس

 .تةسةور دةكةن  يان مومكينة لة واَلتَيك ئةمانة حوكم بكةن, هةبَي 
ئَينة لة كوردستان دةستوورَيك , خؤ مةاقو  نيية, منيش تةئكياي ئةوة دةكةم كة كاك اةدنان ئيشارةتي ثَياا

نابَي  هةر , من الم زؤر سةير دةبَي  نازامن, ي مايف براياني توركنان و كلاان و ئاشووري بكةيندةربضَي  ئيهنال
 .خةياَليش بَي 

بَروا هةبَي  , بَروا بة يةكرتي هةبَي , بةَراس  من ثَيم واية يةكةم ش  دةبَي  بَروا هةبَي , باسي طةناةلي و ئةوانة
, تةبعةن طةجنةكان تازة ثَيطةيشتوون و خوَيناةوارن, يللةت بة تَيكَراييلةنَيوان دةزطاكاني حكومةت و جةماوةر و م

يةاين ئةم وةزاة بة , بةاَلم ئةم طةجنانة حةدة تؤزَيك بري لة رابردووش بكةنةوة, هةموويان دنيايةكي تازةيان ديوة
يةاين هةروا , روس  بووةئةم وةزاة بة رةنج و بة خةبات و تَيكؤشان و خوَين و فرمَيسك د, ئاساني نةهاتؤتة دةس 

ئةمة خةَلكَيكي زؤر رةجني بؤ , نةبووة ئَيستا ئينسان بَيتة سةر شتَيكي ئامادة ثَيي وا بَي  ئةو شتة هةروا دروس  بووة
يةاين , تةبعةن ئَيستاش با بري بكةينةوة, شةهيا بووة لة ثَيناوي ئةم رؤ ةدا, خةَلكَيكي زؤر طياني لةدةس  داوة, كَيشاوة
من ثَيم واية بَروا , يان بَيني هةموومان ثَيكةوة هةوَ  باةين باشرتي بكةين, اة لة خؤمان تَيك باةين باشرتةئةم وةز

من سةد لة سةد لةطةَ  ئةوةم كؤبوونةوةيةك وةكو ئةو خوشكة طوتي و , ئةم بَرواية لة ي دروس  دةبَي , دروس  ببَي 
من ئامادة دةمب , هةر كاتَيكيش بة ثَيويستان زاني, وة بكرَي  لَيرةضةناين كؤبوونة, نةك كؤبوونةوةيةك, ثَيشنياري كرد

يةاين موهيم ئةوةية لة الي ميللةتةكة , لة يةكرتي تَي بطةين, ئَيوة بَروا دروس  بكةين و شةفافيةت هةبَي , لَيرة
بَي  هةموومان د ي تةبعةن دة, زؤر جاري وا هةية باسي طةناةَلي دةكرَي , لةمة زياتر ناكرَي , دةنااةت هةبَي 

, طةناةَلي هةية, بةطش  تاوان هةية, دةبَي  ش  وازيح بَي , بةاَلم دةبَي  خاَليش لةسةر حروف دابنرَي , طةناةَلي بني
يةاين دةديق و , ئةم ثرؤ ةية, يان لةناو فالن ح ب, ئةوا ناكرَي  حةديقةت دةبَي  لة فالن وةزارةت, فةسادي هةية

نة ش  , نة شةرم بكات, نة ثَيويستة كةس برتسَي , ةتوانني لةم كؤبوونةوانةش موسارةحة هةبَيةد, تؤزَيك وازيح بَية
ئةو ثارةي , دةبَي  شةفافيةت هةبَي , ئَينة طةناةَلي نةهَيَلني, فيعلةن دةبَي  يارمةتيان باةين, لة يةكرتي بشارنةوة
دةبَي  بؤ , ةسَيك بة كةي ي خؤي تةسرويف ثَي بكاتنة هيض ك, نة ح بَيك, نابَي  نة حكومةت, دَي  ثارةي ميللةتة

دةبَي  بؤ ئةو شتانة , دةبَي  بؤ بةختةوةري ميللةتةكةمان بَي , دةبَي  بؤ ئاوةدانكردنةوةي واَلتةكة بَي , ثرؤ ة بَي 
َيك دابنيشَي  نابَي  ح ب, بةاَلم دةبَي  بة يارمةتي هةموو اليةك بَي , ئَينة سةد لة سةد لةطةَ  ئةوةين, بةكار بَي 

ئَينة دةبَي  حوكني , دةياي ناكات فةرموو تؤ وةرة حكومةكة وةربطرة, تةنيا لة رؤ نامةكةي خؤي بةس نةدا بكات
يان هةر , يان بة يةك تاكة ح ب بَي , ئينجا بة يةك ليس  بَي , هةَلبذاردنة, ئينتيخاباتة, تةداولي بَي  لةمةودوا

يةاين , ئةطةر ئةو وةزاة لة ئَينة تَيكضوو وةكو خةَلكي كوردستان بةديل ضيية ثاشان لة هةمووي طرنطرت, ضيةك بَي 
 .خؤ ديتنان مةركةزي ضي بةسةر هَيناين, باشة حوكني مةركةزي بطةَرَيتةوة

لةوانةية هةناَي جار بة , مومكنية هةناَي جار لة جَيي خؤي بَي , ثَينان خؤشة ب انني نارازي بووني خةَلكةكة لة ضية
كة ئةم , يةاين هةناَي ش  بة هةَلة وةكو وةهنَيك ببَيتة واديع الي زؤر كةس, تَيطةيش  بن لة هةناَي مةسائيلهةَلة 
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لة يةكرت طةيشة , شةفافيةت ثَيويستة, لةبةر ئةوة ئةو موسارةحةية ثَيويستة, واش نةبَي  لة واديعاا, وةزاة واية
فيعلةن نابَي  هيض ثةردةيةك و ديوارَيك مبَينَي  , ةوة دةبَي بة دانيشة و كؤبوون, ئةمةش بة ي دةبَي , ثَيويستة

 .زؤر سوثاس, ئومَياةوارم من توانيبم وةاَلمي ثرسيارةكاني ئَيوةم دابَيتةوة, لةنَيوان مةسةوولةكان و ميللةت
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ط توطؤيةكان زؤر رَيك و , بة سوود بوو ,بةناوي سةرؤكي هةرَيم ئةم دانيشتنة دانيشتنَيكي زؤر باش بوو, زؤر سوثاس
وةكو اةرزم كردن ثَيشرت لة رؤ ي دوو شةممةوة بة بَرياري , هةروةها داوا دةكةم هةر بةردةوام بَي , ثَيك بوون

هةر , هةفتةي سَي رؤ  دةوامي تةواو دةكرَية لة اليةن هةموو ئةناامان, سةرؤكايةتي بةثَيي ئةو دةسةاَلتةي كة هةمانة
كؤتايي بة , بةرنامةي كاريشتان ثَي دةطات, لة هةفتةي داهاتوودا جةلسةمان دةبَية, ووري خؤي هةيةيةكة  

 .زؤر سوثاستان دةكةم و بةخَير بَين بةسةر ضاو, دانيشتنةكة دَينني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م          (         ا  كركوكيكن)اباا فرس  ادا ابااللة                       حمنا دادر            
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي    

 اَيرا  -اَيرا                             كوردستاني  -اَيرا                               كوردستاني  –كوردستاني            
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 (5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 07/10/0225سَي شةممة رَيكةوتي 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ي خولي هةَلبذاردن(5)ؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة ثر
 27/02/2115سَي شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا  بذة   27/02/2115ي سَي شةممة رَيكةوتي ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ (00)كاتذمَير 
, بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا  جَيطذري سذةرؤك و  , سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

ي خذؤي  (2115)سذاَلي  , مذي هةَلبذذارن  ي خذولي دووة (5)دانيشذتين  مذارة  , بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن
 .بةس 

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومذةني  0992ي هةموار كراوي ساَلي (0)لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة ( 21)ي ماددة (0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة 

خذولي   ي(5)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة , نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
 :دا بةم شَيوةية بَي 27/02/2115ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (00)دووةمي هةَلبذاردن لة كات 

وَينا خذواردني دوايذي تذاكو ئَيسذتا      ةوة لذة سذ  4/6/2115لذة  ( حمنذا رحذيم تؤفيذق   )لةبةري ئذةوةي رَيذ دار   -0
ثاَلَيورا و ارسالن غ ور حمنذا  , ن بَي بةش كردئةم دواكةوتنةشي لة مايف بة ئةناام بووني ئةجنومة, دواكةتووة

كة لةم دانيشتنةدا سوَيناي ياسايي خبوات و بؤ بة ئةنذاام بذووني لذة ئةجنومذةني     , سلَينان لة جَيطاي ئةو دانرا
 .اَيرا  -نيشتناني كوردستاني 

 .َيرادااا -خوَينانةوةي يةكةمي ثَيشنيازي ياساي بةرةنطاربوونوةي تريؤر لة هةرَيني كوردستان-2

 .بؤ سةر ليذنةي كاروباري ناوخؤ( معروف مصطفىزيادكردني ئةناامي ثةرلةمان رَي دار جع ر --3

 .اَيرا  بؤ دةوَلةتي نةرويج -ثَيش ضاو خستين راثؤرتي سةردانةكةي شاناي ثةرلةماني كوردستان--4
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .تاني اَيرا  كؤبوونةوةكةمان دةكةينةوةبةناوي طةلي كوردس, بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار

ي ئةجنومةني 0992ي هةمواركراوي ساَلي (0)لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة( 21)ي ماددة(0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطةي
خولي , ي4بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة , اَيرا  دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن -نيشتناني كوردستان

دا بةم شَيوةيةدا 27/00/2115ثَيش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممةي رَيكةوتي  00ر5دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري 
 :بَي 

ةوة لة سوَينا خواردني دوايي تاكو ئَيستا 4/6/2115لة ( حمنا رحيم تؤفيق)لةبةري ئةوةي رَي دار -0
ثاَلَيورا و ارسالن غ ور حمنا , مةن بَي بةش كردئةم دواكةوتنةشي لة مايف بة ئةناام بووني ئةجنو, دواكةتووة

كة لةم دانيشتنةدا سوَيناي ياسايي خبوات و بؤ بة ئةناام بووني لة ئةجنومةني , سلَينان لة جَيطاي ئةو دانرا
 .اَيرا  -نيشتناني كوردستاني 

 .اَيراداا -خوَينانةوةي يةكةمي ثَيشنيازي ياساي بةرةنطاربوونوةي تريؤر لة هةرَيني كوردستان-2

 .بؤ سةر ليذنةي كاروباري ناوخؤ( معروف مصطفىزيادكردني ئةناامي ثةرلةمان رَي دار جع ر --3

 .اَيرا  بؤ دةوَلةتي نةرويج -ثَيش ضاو خستين راثؤرتي سةردانةكةي شاناي ثةرلةماني كوردستان--4
سوَيناي نةخواردووة و لةبةر رؤشنايي ئةو بةَرَي  حمنا تؤفيق رةحيم كة تا ئَيستا , وةكو ئيشارةمتان ثَيكرد, يةكةم

ناوي ئةو الدةدرَية بة ثَيي , نامةيةي كة مةكتةبي سياسي يةكَي  نيشتنان و فراكسيؤني سةوز بةرزي كردةوة
دةنطي بؤ , ئةطةر رةزامةنايتان هةية, لة جَيطاي ئةو دادةنرَي , (ارسالن غ ور حمنا سلينان)تةسةلسولي بةَرَي  كاك 

با بَي  بؤ سوَينا , (ارسالن غ ور حمنا سلينان)كةس ئيعتريازي هةية؟ كةواتة كاك ,  بؤ بةرز بكةنةوةباةن دةس 
 .فةرموو, خواردن
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 :بةَرَي  ارسالن غ ور حمنا سلينان

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ن ثارَي طاري لة يةكَي  سوَينا بَي  بة يةزداني مةز, بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان من ارسالن غ ور حمنا سلَينامن
 .طة  و خاكي كوردستاني اَيرا  و بةر ةوةنايية رةواكاني دةكةم

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لة , ئومَياةوارين كة سةركةوتوو بَي, كة بوو بة ئةناام لة ثةرلةماني كوردستان, ثريؤزبايي لة كاك ارسالن دةكةين

 .وةكو هةموو ئةنااماني تر, خ مةتي طةلي كوردستان بكات,   وبةجَيهَيناني ئةركةكاني كة ثَيي دةسثَيردرَي
 -خوَينانةوةي يةكةمي ثَيشنيازي ياساي بةرةنطاربوونوةي تريؤر لة هةرَيني كوردستان, دووةم بَرطة لة بةرنامةي كاردا

فةرموون بؤ , ك اونيكاك شَيروان و كا, داوا لة دوو كةس دةكةم لة ليذنةي ياسايي بؤ خوَينانةوةي ثَرؤ ةكة, اَيراداا
 .فةرموو شوكرية خان, سةر مةنةصةكة

 :شوكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, من ثَيش نيازي ئةوة دةكةم, زؤر زووش دةتوانني كؤتايي ثَي بَينني, لةبةر ئةوةي ئةو دوو خاَلةي كؤتايي زؤر ئاسانة
 .مةسةلةي تريؤرئةو دوو خاَلة خبةينة ثَيش خوَينانةوةي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةياني جةلسةي ترمان هةية بؤ , تةنها خوَينانةوةي يةكةمة, ضونكة يةكةم جار ئةوة مونادةشة ناكةين جارَي, ناكرَي 

 .,كاك حمنا فةرموو, لةبةر ئةوة بةس بؤ خوَينانةوةية وةدتنان زؤر لَيناكو ية, مونادةشة
 :بةَرَي  حمنا جبار حكيم

 .ةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةنب
مةفروز واية ثَيش ئةوةي خبرَيتة بةر دةس  , هةر ياساية ثةيوةناي بة مايف مرؤظةوة هةبَي , بة ثَيي اوريف ثةرلةمانات

جؤرَيك لة , يةاين ئَينة مبانةوَي  يان نةمانةوَي , بؤ ئةوةي دريائةي خؤي لةسةر بكات, بارَيتة ئةو ليذنةية, ثةرلةمان
هةر ليذنةي ياسايي خؤي ئةوةي , ئَينة ثَينان باش بوو, ةاين ثارسةنطَيك لةسةر ئةو ياساية دادةنَي ي, جؤرةكان
ئَينة داوا بكةين بةر لةوةي هةر , كةوا اورفَيكي موتتةبةاة لة دنيا, بةر لةوةي ئَينة داوا بكةين, كرداية

ئةطةر نا لةطةَ  ئةو كؤمةَلة و , ؤي توانيئةويش ئةطةر خ, دةبَي  بارَيتة ليذنةي مايف مرؤظ, خبوَينارَينةوةش
 .زؤر سوثاس, دانيشتنَيك بكات كة رةئي خؤيان لةسةر باةن, رَيكخراوانةي كة ثةيوةنان بة مايف مرؤظةوة لة كوردستاناا

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, اَيرادةوة ثةسةنا كراوة ئةو ثَرؤ ةية لةاليةني ثةرلةماني/ يةكةم, من دوو موالحةزةم لةسةر دسةكاني جةناب  هةية

كة تَيبيين خؤيان ثاش , دراوةتة ليذنةي ياسايي, ئةو ثَرؤ ةي ثةسةناكراوي ئريهاب لة ثةرلةماني اَيراداا/ دووةم
, ئةمة دريائةي يةكةمة/ سَي, تةداميي بكةن وةكو ثَرؤ ةيةك, هةرضي تَيبينيةك هةبوو, ئةوةي مونادةشةي دةكةين
خؤ ئةوة كؤتايي , سبةييَن كة مونادةشة دةكات, ي موالحةزاتَيكي هةية, فةرد دَية, دَيةثاش دريائةي يةكةم ليذنة 

وةكو فةرد , ئةطةر وةكو ليذنة دابنيشة مونادةشةي لةسةر بكةين, تا بةياني مةجا  هةية, نةهاتووة ئةو ثَرؤ ةية
 .ةدا تةرحي دةكةينثوختةي رةئي خؤتان بةياني لة مونادةش, مونادةشةي بكةن, موتابةاةي بكةن و

بةياني , دانيشَي لةسةري و, ئةوةي موختةصة, ليذنةكانيش دةتوانَي كؤببَيتةوة, ئةمَرؤ كة خوَينانةوةي يةكةمي دةبَي 
 .فةرموو كاك شَيروان, راثؤرتي خؤي لةسةر باات
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 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .بةَرَي ان ئةنااماني ثةرلةمان

سةبارةت بة ثَيشنيار كردني ثَرؤ ةي ياسايي , دةدي داواي ئةناامان دةخوَيننةوة, ثَيش ئةوةي دةدي ثَرؤ ةكة خبوَيننةوة
 .بةرةنطار بوونةوةي تريؤر لة هةرَيني كوردستان

 بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشناني اَيرا 
 ثَرؤ ةي ياسايي/ بابةت

اسايي لة ئةنااماني ثةرلةمان هاوثَيض لةطةَ  ئةم داواكاريية ثَرؤ ةي ياساي بةرةنطار بوونةوةي تريؤر لة ئَينةي ي
بؤ ئةوةي خبرَيتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي ئةجنومةن بؤ ط توطؤكردن , هةرَيني كوردستان ثَيشكةش دةكةين

 .داني بَرياري طوجناو لةطةَ  رَي ماناا, لةسةري و
 :بةَرَي انةي كة ئين ايان كردووة ئةو ئةناامة

 ناصح غ ور. د-0
 شَيخ ا  ابراهيم-2
 خ اف طلعت-3
 هالة سهيل.د-4
 ارَي  اباا -5
 ضنار سعا اباا -6
 سردار هركي-7
 سوزان شهاب نوري-8
 شوكرية رسو . د-9

 خضرظيان ادا -01
 دلَير شاوَيس. د-00
 نازناز حمنا-02
 رشاد ادا-03
 عثمانايان -04
 .َيستا ثَرؤ ةكة بة زماني كوردي بؤ جةنابتان دةخوَيننةوةئ

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, نودتة ني ام  هةية
 :بةَرَي  ئارَي  اباا  ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيةبةاَلم ئةو ئين ايةي من بة نةزةري ئيعتيبار وةرنةطري, راستة ئين ام كردووة, من داواي لَيبوردن دةكةم
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةي بؤ ئين ات كردووة
 :بةَرَي  ئارَي  اباا  ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةبةر ئةوة بة ثةلة ئين ام كرد, من وام زاني ثَرؤ ةي د ة دانوني د ة تريؤري اَيرادي مونادةشة دةكةين
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك شَيروان, دةبَيتة سَي دة كةس, خؤي ضواردة كةس ئين ايان كردووة, اةال كولن ,ئةوة نودتةي ني امي نيية
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 طةورة ودَلؤظان بة ناوي خوداي
 بةناوي طةلةوة

 اَيرا  -ئةجنومةني نيشتناني كوردستان 
ي هةمواركراو ولةسةر  1991ي ساَلي ( 1)ي ياساي  مارة ( 63)ومادة ( 65)لةمادةي ( 1)ثش  بة بَرطةي 

ئةجنومةني نيشتناني لة دانيشتين , اَيرا -خستنةَرووي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ئةجنومةني نيشتناني كوردستان
 :بَرياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دا 1006/   /  رؤ ي   

 1006ي ساَلي (  ) ياساي  مارة
 لة هةرَيني(  تريؤر )ةنطاربوونةوةي تؤدانان ي بةرياسا

 اَيرا  دا -كوردستان 

 :مادةي يةكةم
 :ةةدانرلةسَياادادةنارَين  وس ايان ( تؤدانان)ئةم كردةوانةي خوارةوة بة تاواني تريؤركاري 

بةئاماجني ئةجنامااني  ,يان كؤمةَلَيك, بنكة,بانا, دةستة, كؤمةَلة,يان بةرَيوةبردني رَيكخراو, رَيكخسة, دامةزرانان-1
 .ونلةم ياسايةدا هاتو يةكَيك لةو تاوانة تؤدَينةرانةي

 .بةكافردانانيان , ئايايؤلؤجي,تريؤركردن بؤ مةبةستَيكي سياسي-1

ئامريي دروستكراو بؤ تَيكاان وَرووخانان لةَرَيطةي , طَرطر, سووتَينةر, وةبةكارهَيناني كةرةستةي تةدينة-3
,  خاثووركاربؤميبضاناني , ماشَينيان مينرَيذكردني , ئاراستةكراو يان بةئامَيري لةدوور ,تةدانانةوةي راستةوخؤ

يان , طازي  ةهراوي يان, مادة, نامةي مينرَيذكراو يان, ثشتَينةي خاثووركار, جةنطيَيكي ضةك بةكارهَيناني هةموو جؤرة
 .ةوتةوةلَيك يان ثرتي, ئةطةر كارةكة مردني كةسَيك, يان تيشكاةر, ميكرؤبي

 .بة هةموو جؤرةكانيةوة, طرتن داة دةس  بةسةر فَرؤك-4

 بؤداضانانةوة, بةهةرشَيوازَيك بَي , لة ئازادي يان بَيبةشكردني كةسَيك, دةستبةسةركردن, دةستطريكردن, نانرفا-6
 .سياسيبة مةبةس   يان, ي دارايي( ابت از)

ةو دةستةو رَيكخراوة ليان , طاكاني هةرَيمزدةدامون لة َيك بؤ كارتَيكردانيان كةس, بة بارمتةطرتين كةسَيك-5
ناضاكردنيان بؤ يان بؤ , يان كةلكَيَك هةر جؤرة سوودَيك بةدةستهَينانيةييانةي لة هةرَيناا كاردةكةن بؤدةولةتنَيو

 .تؤدنيبارَيك لةترس و يان دروستكردني, يان نةكردني, ئةجنامااني كارَيك

فةرمانطة ودةستة دةبلؤماسي يان كوشتين كارمةنااني ,  نَيودةوَلةتي دةيانطرَيتةوةكوشتين ئةو كةسانةي ثاراستين-7
يان ئةوكةسانةي  ,و ناحكومييةكان يية حكووميتةدةوةلبياني ورَيكخراوة نَيو اينياكؤمث, ة ووكؤنسؤلطةري ودامةزراو

ئةطةر هَيرش , دةبَيتة زينااني تاهةتايي وس اكةي, بَي ( تريؤر)وتاوانةكةش بةمةبةس  تؤدانان , لةطةَلياناا كاردةكةن
 .بردنةكة مردني لَينةكةوتةوة

ئةطةر , يان كؤمةَلَيك كاري تؤدانان ئةجنام باات, ، بنكة(اصابة)بانا , دةستة, كؤمةَلة, ضوونة ناو هةر رَيكخراو-8
يان ئةطةر تاوانكارمةشقي , وبو( ثَيشنةرطة)يان زَيرةظانيي هةرَيم , ئةجناماةر كارمةنا بَي لة هي ي ئاسايشي ناوخؤ

 .يان هةواَلطري لةيةكَيك لةم اليةنانة ثَيكرابوو, سةربازي

يان كار بؤ , يان كؤمةَلَيكي دةرةوةي وآلت, بنكة, بانا, كؤمةَلة, يان هةر رَيكخراو, هاوكاريكردن لةطةَ  واَلتيكي بياني-9
 .انةي لةم ياسايةدا دةدنووسكراون ئةجنام بااتبةر ةوةناي هةر يةكَيكيان بكات بؤ ئةوةي تاوانَيك لةو تاوان
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 :مادةي دووةم
 :ةيتاهةتاي يزيناان دادةنارَين وس اكةيان( تريؤر)ئةم كارانةي خوارةوة  بة تاواني تؤدانان 

تةالر ودامةزراو لة  َيكبةشيان بة , يتةواو ,بة ,ئةنقةس بةيان زيان ثَيطةياناني , لةكةلك خسة, رووخانان, تَيكاان-1
طا طشتيةكان وبارةطاي ئةو زيان دة, ة حكووميةكانيبؤ فةرمانطة وبةر ةوةنا ونتةرخانكرائةوانةي  يان, وساماني طش 

هةر شتَيكي ديكة لة  يان, يان يةكَيك لة دامةزراوة نَيودةوَلةتيةكان, ياسا ناسراون بةكؤمةآلنةي ئةويان , حي ب
هؤيةكاني طةيانان , ئاوةَرؤي طش , بةنااو, ثرد, ي كارةبايي وئاويئيستطةي وزة, دامةزراوة ثيشةسازييةكاني هةرَيم

شوَينةكاني ئامادةكراو , ئةو شوَينانةي ئامادةكراون بؤ كؤبوونةوة طشتيةكان وشوَينةكاني خواثةرس , ودامةزراوةكاني
واناني ئاسايش وئارامي بةمةبةس  شَي, يان هةر سامانَيك طرنطي هةبَي  لة ئابووري نيشتناني, بؤ هاموشؤي جةماوةر

 .لة هةرَيناا
هانيهاني دانان , ضوونةناو تؤَرةكانيانةوة, ثةكخستين هؤيةكاني ثةيوةناي ثَيوةكردن وسيستةمةكاني كؤمثيوتةر-1

 ,بةمةبةس  ئاسانكاري بؤ ئةجنامااني تاوانة تريؤركاريةكان, يان زانياري وداتا خستنةناوةوةيان, لةسةريان

, شاردنةوةيان, يان دابينكردني شوَيين حةوانةوةيان, وورةوة  وضوونةدةرةوةي هةرَيم بؤ تريؤريستانئاسانكاري هاتنة -3
يارمةتياانيان بة هةواَلثَياان وثَيشكةشكردني ئةو زانياريانةي بةكاردَين , يان بةكةسَيكي دي, بةخؤي, يان حةشاردانيان

 .بةمةرجَيك بةكارةكة ب انَي , ني تريؤركارييان بؤ دةستثَيكردني جَيبةجَيكردني تاوا, بؤ ثالناانان

يان , يان ناراستةوخؤ لة ناوةوة, راستةوخؤ, يان ناردني كؤمةكي دارايي, طواستنةوة, كؤكردنةوة,ثَيشكةشكردن-4
 ,يان ب انَي  بةكاردَي  بؤ داراكردني هةر تاوانَيكي تريؤركاري, بةمةبةس  بةكارهَيناني, لةدةرةوةي هةرَيم

يان  ,هاوآلتيانضةكااركردني يان , اني هةرَينااهاواَلتيو َييان رةطةزثةرس  لةن, ني تاي ةطةريوروو انا-6
 .ةوةَيتنبئةطةر كارةكة  بارَيك لةشةَري ناوةخؤ , ضةكااركردنيان لة د ي يةكرت

يان , وةكردنيان لةسةر هؤيةكاني ثةيوةناي ثَي, يان كةسانَيك لةسةر بةكارهَيناني ضةك, مةشق ثَيكردني كةسَيك-5
بةمةبةس  ئامادةكردنيان بؤ ئةجنامااني تاوانَيكي , يان شَيوازةكاني شةركردن, فَيركردني هونةرة جةنطيةكان

 .تريؤركاري

 :مادةي سَييةم
ساَ  تَيثةَر نةكات، ( 16)دادةنارَين و س ادةدرَي  بة زينااني، لة( تريؤر)ئةم كارانةي خوارةوة بة تاواني تؤدانان 

 :هةركةسَيك
, دةسةاَلتي فةرمانثَيكردني هةبَي  لةسةر هَي ي ئاسايشي ناوةخؤ وزَيرةظاني هةرَيم وداواي لَيكردن يان َرايسثاردن-1

 .بةئةنقةس  كار لةسةر تةطةرةتَيخستين فةرمانةكاني مريي بكةن
يان لةالي , ةي بكاتيان هاورد,يان رووخانان دروس  بكات, ئامَيري دروستكراو بؤ تَيكاان, تؤثتةرةدة, تةدةمةني-1

هةروةها ئةو دةزطا وئامري وكةرةستانةي لة دروستكردن , يان هةر مادةيةك لة ثَيكهاتةي ئةوانةوة بَي , بَي 
 .ئةطةر هاتو  بة مةبةس  بةكارهَينانيان بؤ ئةجنامااني تاوانَيكي تريؤركاري بَي , وتةدانانةوةيان بةكار دَين

كة هاناان , يان وَينةي واي لة البَي  يان بةدةستبَينَي , كاسَي  تؤماركراو, يضاثةمةن, نووسراو, بة بةد نيازي-3
, يان بةمةبةس  بةخشينةوةي, يان ثروثاطاناة لةخؤ بطرَي  بؤ ئةجنامااني تاواني تريؤركاري, بةضاك زانني
 .يان بؤ ئةوةي كةساني ديكةي لَيي بةئاطا بكات, باَلوكردنةوةي

ك لةو تاوانة تؤدَينةرانةي لةم ياسايةدا هاتوون ئاطادار بَي  ودةزطا طشتيةكاني ثَي ئاطادار بة ئةجنامااني تاوانَي-4
 .فةرماني ئةم بَرطةيةش هاوسةر وخ مةكاني تا ثلة دووي تاوانكار ناطرَيتةوة. نةكاتةوة

ن هؤيةكاني راطةياناني يا, يان ثَروثاطاناةيةكي تؤدَينةر باَلو بكاتةوة, يان روونكردنةوةيةك, هةواَ , بةئةنقةس -6
يان لة ئةنتةرنَي  بةياناتي ئةوتؤ , يان بةكاريان بَينَي , يان ئةلةكرتؤني بةهةَلة وةربطرَي , خوَيناراو, بيسرتاو, بينراو
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باَلوبكاتةوة كة راستةوخؤ بطاتة رادةي هاناان بؤ ئةجنامااني تاواني تريؤركاري وةها كة ئاسايشي طش  خباتة 
 .خباتة نَيو هاواَلتيان وهةَرةشة لة دةوارةي سياسي هةرَيم بكاتمةترسيةوة وترس 

 .نةفامي وكةم زاني كةسَيك بقؤزَيتةوة ولة كاري تؤدانان بةكاري بَينَي  وبةهؤيةوة ئةوكارانة ئةجنام باات-5
بؤ ئةوةي  يان بةساختة نووسراوَيك بؤ ئةجناماةري ئةو تاوانانة دروس  بكات, ط ي لة نووسراوَيكي فةرمي بكات-7

, يان يارمةتي باات لة كارةكاني, يان ئاسانكاري بؤ هاتوضووي بكات, كةسايةتيي بشارَيتةوة يان بةئةنقةس  بيطؤَرَي 
 .بةمةرجَيك ب انَي  مةبةس  لة ط يةكة ضية

 :ةي ضوارةمدماد
س ادةدرَي  بة , ةدا هاتوونهةركةسَيك دةستبكات بة ئةجنامااني تاوانَيك لةو تاوانانةي لة مادةي يةكةمي ئةم ياساي-أ

 .زيناانيي تاهةتايي
س ا دةدرَي  بة , هةركةسَيك دةستبكات بة ئةجنامااني تاوانَيك لةو تاوانانةي لة مادةي دووةمي ئةم ياسايةدا هاتوون-ب

 .زينااني كاتي

س ا دةدرَي  بة , هاتوون هةركةسَيك دةستبكات بة ئةجنامااني تاوانَيك لةو تاوانانةي لة مادةي سَييةمي ئةم ياسايةدا-ج
 .بةناكردني تونا

 :ةي ثَينجةمدماد
بةدةستةبةر بةربارَي  لة دؤناغةكاني لَيكؤلَينةوةدا هةتا حوكنَيك , نابَي ئةوكةسةي بة تاواني تؤدَينةر تاوانباردةكرَي 
 .يان بَريارَيكي يةكالكةرةوة لة داواكةي دةرنةضَي 

 :ةي شةشةمدماد
بةسةر , ي كارا 1971ي ساَلي ( 13)ي ياساي بنةماكاني دادطاييكردني س ايي  مارة ( 47)فةرمانةكاني مادةي 

ئةوكةسة ثيادةدةكرَي  كة هةواَلي ئةو تاوانانةي لةم ياسايةدا هاتووة دةدات سةبارةت بة ئاشكرانةكردني ناسنامةكةي، 
 . كاتَي هةواَلي رووداني ئةوتاوانانة دةطةيةنَي  وناكرَيتة شايةد

 :فتةمةي حةدماد
دةزطا تايبةمتةناةكان ثَي ئاطاداربكاتةوة و , يان لةكاتي ثالن بؤداناني, ثَيش رووداني تاواني تريؤركاري, ئةوكةسةي-أ

لة س ا , هةواَ  طةيانانةكة ببَيتة  يارياةر بؤ دةستطريكردني تاوانباران يان نةي هَيش  كارةكة ئةجنام بارَي 
 .دةبووردرَي 

بة , كة تاوانةكة دواي رووداني ئاشكرا بكات, ةستةوةداني تاوانبار وثَيشكةشكردني زانياري وادادطا بؤي هةية خؤبةد-ب
 . ثاساوي ياسايي س ا سووككةر بذمَيرَي 

 :ةي هةشتةمدماد
دةبَي اليةنة ثةيوةناارةكان ثاداشتَيكي ضاك جاَرباات بؤ ئةوكةسةي زانياري راس  ودروس  ثَيشكةش بة اليةني 

 .ت وئاشكراكردني تاواني تريؤركاري وئةوانةي دةستيان تَياابووة لَي دةكةوَيتةوةتايبةمتةنا دةكا
 :ةي نؤيةمدماد

, يان هاناةر بؤ ئةجنامااني ئةو تاوانة تريؤركاريانةي لةم ياسايةدا هاتوون, بةشاار, هةركةسَيك هاوكاري بكات وةك بكةر
 . س ادةدرَي , كة بؤ تاوانةكة دياركراوة, بة هةمان س ا

 :دةي دةيةمدما  
يان ئةو كةسانة دادةطريَي  كة , كؤمةَ , دةستة, ثارت, دةس  بةسةر ساماني طوَي راوة ونةطوَي راوةي ئةو رَيكخراو

 .  بةبَريارَيكي دادطا بة تاوانكاري تريؤر  دةردةضن 
 :ةي يازدةمدماد

 .فةرمانة لة دةدي بَريارةكةي بنووسَي  تاواني تريؤر لة تاوانة ئابَرووبةرةكاناا دة مَيردرَي  ودةبَي دادطا ئةم
 :ةي دوازدةمدماد
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مايف خؤيةتي رةفتارَيكي ياسايي ودادثةروةرانةي لةطةَلاا بكرَي  لةطش  دؤناغةكاني , ئةوةي بةثَيي ئةم ياساية تاوانبارة
يان , رووني وجةستةييونابَي شَيوازي ئازارداني دة, بةدابينكردني ثارَي ةريشةوة بؤداكؤكي لَيكردني, لَيكؤَلينةوةدا

يان بة , بةئازاردان, بةهةَرةشة, وثش  نابةسرتَي  بة دانثَيااناني بةزؤرلَيوةرطرياو, رةفتاري نامرؤظانةي لةطةَلاا بكرَي 
وئةطةر زيانَيكي بةرجةستةيي دةبةي لَيكةوتبوو , ئةطةر بةَلطةكة ثش  راس  نةكرا بة بةَلطةي ديكة, بةَلَين وطةفوطوَر

بةكارهَيناني يةكَيك لو شَيوازانةي باسيان لَيوةكرا، تاوانبار بؤي هةية سكااَل د ي لَيكؤلةراني تؤماربكات وةك لةئةجنامي 
 .كةساني ئاسايي

 :ةي سيازدةمدماد
داواي دةرةبؤي ئةو زيانة جةستةيي , بؤي هةية,ئةطةر ئةو كةسةي بة تاواني تريؤركاري تاوانبارة بَيتاوان دةرضوو

 .كاتةوة كة لَيي كةوتووة لةئةجنامي ثَيشَيلكردني ئةو مافة مرؤييانةي لة دةستوور وياساكاناا هاتوونوناجةستةييانة ب
 :ةي ضواردةمدماد
 فةرمانةكاني ياساي س اكاني اَيرادي كارا ثيادة دةكرَي   , بؤهةرشتَيكي لةم ياسايةدا نةهاتبَي -أ
 . لةطةَ  فةرمانةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤك بَي   يان بَريارَيك ناكرَي  كة, كار بةهيض دةدَيكي ياسايي-ب
 :ةي ثازدةمدماد

 .كاري ثَياةكرَي ( وةدائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤ ي بآلوكردنةوةي لة رؤ نامةي فةرميةوة 
 هؤكارة خوازياريةكاني ئةم ياساية

وتؤدانانيةتي وتَيكااني باري طش   تريؤر بَوتة دياردةيةكي ترسناكي جيهاني وئاماجني ترس خستنة ناودَلي جةماوةر
وئارامي كؤمةَلطة وئازارداني خةلكة بؤئةوةي  يان وئازاديان خباتة مةترسي وزيان بة  ينطة وساماني طش  وتايبةتي 

لةبةرئةوة كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي هةوَلي داوة وهةوَلاةدات ضةنا ياسايةك دابنَي  بؤ بةطذداضوونةوةي ئةم . بطةيةنَي 
دة ترسناكة وداوا لة ئةنااماني دةكات بة دَ  هاوكار بن بؤئةوةي سنوورداري بكةن وضارةسةري هؤكارةكاني بكةن ديار

ولةبةر ئةوةي هةرَيني كوردستانيش تووشي مةترسي طش  جؤرةكاني ئةم تريؤرة بَوتةوة وتووشي دةبَي  ودةرةجنام 
بؤية بة ثَيويس  زانرا كة . نيان ودةسةآلتة َرةواكاني كةوتووة زيانَيكي زؤر وطةورةي لة طياني هاوآلتياني هةرَيم وساما

ياسايةكي تايبةت بة بةرةنطاربوونةوةي ئةم دياردة ترسناكة دابنارَي  لةطةَ  رةٍِضاوكردني ئةو ثَيوةرة نَيودةوَلةتيانةي 
 .بؤية ئةم ياساية دانارا ,اني تاك و كؤمةَ  دةستةبةر دةكاتماف وئازاديةك

 :ي ئةجنومةنبةَرَي  سةرؤك
ياساكة لة , ضونكة لة رووي ياساييةوة تايبةمتةناييةكي هةية, ئَيستاش بة زماني اةرةبي دةخوَينرَيتةوة, زؤر سوثاس

بؤ ئةوةي هةر ئيشكالَيك ئةطةر هةبَي  لةرووي زمانةوانييةوة يةكال , ثةرلةماني اَيراداا بة زماني اةرةبي دةرضووة
 .فةرموو كاك اوني, بكرَيتةوة

 :ب از ياَرَي  اوني كنا  سعبة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستاش ياساكة بة زماني اةرةبي دةخوَيننةوة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بإسم الشع 
 العراق-اسلل الوطك لكوردستان

على ماعرضه العدد  املعدجم وبناًء 0992لسنة (0)من القانون رقم ( 53)واملادة( 56)من املادة ( 0)إستنادًا ألحكاي الفقرة 
 شريع  2115/ /   العراق، قرر اسلل الوطك مللسته املنعقدة بتاري-القانونى من أعضاء اسلل الوطك لكوردستان 

 :القانون اال ي
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 0225لسنة )   ( قانون رقم 
 قانون مكافنة االرهاب   أقليم كوردستان ب  العراق

 (:األورب) املادة
- :رائم أرهابية و يعاق  عليها باالعداي عد األفعاجم اال ية ج

 أسيل أو  نظيم أو إدارة منظمة أو يعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو ياعة أو  ولي يعامتها أو قياد ها بهد  -0
 .ار كاب إحدى اجلرائم اإلرهابية املنصوص عليها   هذا القانون

 .االغتياجم لبواع  سياسية أو عقائدية أو  كفريية-2
ست داي بدوافع أرهابية مواد مفرقعة أو متف رة أو حارقة أو سريعة االشتعاجم أو أجهزة مصممة للت ري  واهلدي عن إ-3

طريق التف ري مباشرة أو بواسطة أجهزة التنكم عن بعد أو  ف ي  آليات أو يرع العبوات الناسفة أو إطالق األسلنة 
أو رسائل ملاومة أو مواد أو غايات سامة أو جررومية أو مشعة إذا أدى  احلربية بأنواعها امل تلفة أواستعماجم أحزمة ناسفة

 .الفعل إرب موت إنسان أو أكثر
 .االستيالء على الطائرات ملميع انواعها-4
خطف ش ص أو القبض عليه أو ح زه أو حرمانه من حريته بأية وسيلة كانت لالبتزاي املالي أو ألغراض سياسية -5

 .بدافع أرهابي
ي ش ص أو سموعة من األش اص كرهائن بقصد التأرري على سلطات االقليم أو اهليئات واملنظمات الدولية العاملة احت ا-6

  االقليم باية احلصوجم على منفعة أو مزية من أي نوع كان أو االجبار للقياي بعمل أو االمتناع عن عمل معني أو خلق 
 .حالة من الرع  والفزع

باحلماية الدولية أو منتسببي الدوائر واهليئات الدبلوماسية والقنصلية واملؤسسات والشركات  قتل األش اص املشمولني-7
األجنبية واملنظمات الدولية احلكومية منها وغري احلكومية أو االش اص العاملني معها بدافع أرهابي و  كون العقوبة الس ن 

 .املؤبد عند االعتداء على أحدهم إذا مل يؤِد ارب املوت
االنضماي إرب أية منظمة أو يعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو ياعة  اره اإلرهاب إذا كان اجلاني من منتسيب قوى -8

 .أو كان قد  لقى  دريبات عسكرية أو أمنية لدى أي منها( الثَيشنةرطة) أالمن الداخلي أو حره االقليم 
يئة أو عصابة أو مركز أو ياعة من خارج االقليم أو العمل التعاون مع دولة أجنبية أو أية منظمة أو يعية أو ه-9

 . ملصلنة أي منها للقياي بأية جررة من اجلرائم اإلرهابية املنصوص عليها   هذا القانون
 (:الثانية)املادة 

 : عد األفعاجم اال ية جرائم أرهابية و يعاق  عليها بالس ن املؤبد
كلي أو جزئي عمدًا باملباني واملؤسسات واألمال  العامة أو امل صصة للدوائر  اري  أو هدي أو إ ال  أو إحداث ضرر-0

واملصاحل احلكومية أو املرافق العامة ومقرات األحزاب أو اجلمعيات املعتقة قانونًا أو إحدى منشآت النف  أو غريها من 
و ساري املياه العامة أو وسائل املواصالت منشآت االقليم أو حمطات الطاقة الكهربائية واملائية أو اجلسور أو السدود أ

ومنشآ ها أو األماكن املعدة لالجتماعات العامة وأماكن العبادة أو األماكن املعدة الر ياد اجلمهور أو أي ماجم له أهمية   
 .االقتصاد الوطك بدافع أرهابي لزعزعة األمن واالستقرار   االقليم

 . دافع أرهابي و كون العقوبة أالعداي إذا أدى الفعل الىموت أنسان أو أكثرأالستيالء على الطائرات املدنية ب-2
 عطيل سبل اال صاجم وانظمة احلاسوب أو اخرتاق شبكا ها أو التشويش عليها أو إدخاجم معلومات أو بيانات فيها بهد  -3

 . سهيل ار كاب اجلرائم اإلرهابية
املأوى هلم أو إخفائهم أو التسرت عليهم أو  مساعد هم بتزويدهم  سهيل دخوجم أوخروج اإلرهابيني لالقليم و وفري -4

 .باألخبار واملعلومات ال   ستعمل   الت طي  أو الشروع لتنفيذ اجلررة اإلرهابية مع علمه بذلك
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علمه  قديم أو يع أو نقل أو يويل األمواجم بطريق مباشر أو غري مباشر داخل االقليم أو خارجه بقصد است دامها أو -5
 .باست دامها    ويل أية جررة إرهابية

إرارة النعرات الطائفية أو العنصرية بني أبناء االقليم أو  سليح املواطنني أو محلهم على التسلح بعضهم ضد البعض -6
 .اآلخر، و كون العقوبة االعداي إذا أدى ذلك إرب حالة من االقتتاجم الداخلي

االسلنة أو وسائل اال صاجم أو  عليم فنون حربية أو أسالي  قتالية بقصد إعداده  دري  ش ص أو أكثر على استعماجم -7
 .لتنفيذ جررة إرهابية

 (:الثالثة ) املادة 
- : عد األفعاجم اال ية جرائم أرهابية و يعاق  عليها بالس ن مدة ال زُيد على مخَل عشرة سنةكل من

و حره أالقليم و طل  اليهم أو كلفهم العمل على  عطيل أوامر كان له سلطة أالمر على أفراد قوى أالمن الداخلي أ-0
 .احلكومة عمدًا بدافع أرهابي

صنع أو استورد أو حاي متف رات أو مفرقعات أو أجهزة مصممة للت ري  أو اهلدي أو اية مادة  دخل    ركيبها وكذلك -2
 .ذلك بقصد است دامها ألر كاب أحدى اجلرائم األرهابيةاألجهزة واآلالت واألدوات ال   ست دي   صنعها و ف ريها إذا كان 

حاي أو أحري بسوء نية حمررات أو مطبوعات أو أشرطة مس لة أو صورًا  تضمن يريضًا أو يبيذًا أو  روجيًا الر كاب -3
 .اجلرائم اإلرهابية بقصد التوييع أو النشر أو الطالع الاري عليها

رهابية املنصوص عليها   هذا القانون ومل  ق السلطات العامة بأمرها واليسري علم بار كاب جررة من اجلرائم اإل-4
 (.وأقاربه إرب الدرجة الثانية)حكم هذه الفقرة على يوج مر ك  اجلررة 

قروءة أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو ب  دعاية مثرية لإلرهاب أو أستال وأستعمل وسائل اإلعالي املرئية أو املسموعة أو امل-5
أو األلكرتونية أونشر البيانات على االنرتنيت ال   صل إرب حد التش يع بطرق مباشرة جلرائم أرهابية  ؤدي إرب  قويض 

 .األمن العاي ونشر الذعر بني الناه و هديد الكيان السياسي لالقليم
 .فيذ  لك األعماجم بواسطتهأستال عدي إدرا  أو قلة الدراية لدى ش ص الستعماله   االعماجم اإلرهابية و ن-6
ار ك   زويرًا   حمرر رمسي أو اصطنع حمررًا ملر كيب جرائم اإلرهاب لارض إخفاء ش صيته أو  ايريه عمدًا أو  سهيل -7

 . نقال ه أو إعانته   أفعاله مع علمه بالارض املزمع من وراء التزوير
 (:الرابعة)املادة 

 .من هذا القانون( أالورب)ر كاب أحدى اجلرائم املنصوص عليها   املادة يعاق  بالس ن املؤبد كل من شرع   أ-أ
 .من هذا القانون( الثانية) يعاق  بالس ن املؤقت  كل من شرع   أر كاب أحدى اجلرائم املنصوص عليها   املادة -ب
 .من هذا القانون( الثالثة) يعاق  باحلبل الشديد كل من شرع   أر كاب أحدى اجلرائم املنصوص عليها   املادة -ج

 (:اخلامسة ) املادة 
 .ال جيوي اخالء سبيل املتهم بار كاب اجلرائم االرهابية بكفالة حلني صدور حكم او قرار فاصل   الدعوى

 (:السادسة )املادة 
   اجلرائم املعدجم النافذ على امل ق 0970لسنة  23من قانون اصوجم احملاكمات اجلزائية رقم ( 47) طبق احكاي املادة

 .الواردة   هذا القانون   عدي الكشف عن هويته لدى اخباره عن اجلرائم مع عدي إعتباره شاهدًا
 (:السابعة ) املادة 

يعفى من العقوبات الواردة   هذا القانون من قاي باخبار السلطات امل تصة قبل اكتشا  اجلررة او عند الت طي  هلا -أ
 . لى اجلناة او حاجم دون  نفيذ الفعلوساهم اخباره   القبض ع

 .للمنكمة إعتبار  سليم املتهم نفسه و إدالئه مبعلومات  ؤدي ارب كشف اجلررة بعد وقوعها عذرًا قانونيًا خمففًا-ب
 (:الثامنة )  املادة 

امل تصة  ؤدي ارب على اجلهات املعنية إعالن منح مبلغ مكافئة سزية لكل من يبادر بتقديم معلومات صنينة ارب اجلهات 
 .كشف اجلررة األرهابية أو األش اص املساهمني فيها

 (:التاسعة) املادة 
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كل من ساهم بوصفه فاعاًل او شريكًا او حمرضًا   ار كاب اجلرائم االرهابية الواردة   هذا القانون يعاق  بالعقوبة املقررة 
 .هلا

 (:العاشرة ) املادة 
املنقولة للمنظمات أو االحزاب او اجلمعيات او اهليئات او اجلماعات او االفراد ال   تم ادانتها  صادر االمواجم املنقولة وغري 

 .باجلرائم االرهابية بقرار من احملكمة
 (:احلادية عشرة) املادة 

 .  عد اجلرائم الواردة   هذا القانون من اجلرائم امل لة بالشر  وعلى احملكمة ان  نص على ذلك   قرار احلكم
 (:الثانية عشرة ) املادة 

جي  معاملة املتهم مبوج  احكاي هذا القانون معاملة قانونية عادلة خالجم ييع مراحل التنقيق مبا   ذلك  أمني حماي 
للدفاع عنه وال جيوي استعماجم وسائل التعذي  اجلسدي أو النفسي أو املعاملة غري االنسانية  قه كما ال يعتد باالعرتا  

منه باالكراه أو التهديد أو التعذي  أو الوعد أو الوعيد مامل يعزي ذلك بأدلة قانونية أخرى، وللمتهم حق مسائلة املنتزع  
 .القائمني بالتنقيق معه بصفتهم الش صية   حالة إصابته بضرر مادي بليغ جراء استعماجم احدى الوسائل املذكورة

 (:الثالثة عشرة ) املادة 
بية الذي  ثبت برائته عن التهمة املسندة اليه حق املطالبة بالتعويض عما حلقه من ضرر مادي للمتهم باجلررة األرها

 .ومعنوي بسب  انتها  حقوقه االنسانية املنصوص عليها   الدستور والقوانني
 (:مضافة) مادة (: الرابعة عشرة) املادة 

القوانني و  العهود واملواريق الدولية اخلاصة  قوق أالنسان على السلطات العامة مراعاة املبادىء الواردة   أحكاي الدستورو
 .عند  نفيذ أحكاي هذا القانون

 (:مضافة) مادة  (:اخلامسة عشرة ) املادة 
 .العراق برعاية عوائل ضنايا األفعاجم االرهابية و  عويض املتضررين منها – تكفل حكومة اقليم كوردستان 

 (: السادسة عشرة ) املادة 
 .ق احكاي قانون العقوبات العراقي النافذ بكل مامل يرد به نص   هذا القانون طب-أ

 .ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكاي هذا القانون-ب
 (:السابعة عشرة ) املادة 

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون إعتبارًامن  أري  نشره   اجلريدة الرمسية 
 االسباب املوجبة

اإلرهاب ظاهرة عاملية خطرية  هد  إرب إيقاع الرع  بني الناه أو  رويعهم واإلخالجم بالنظاي العاي وسالمة استمع أصبح 
وأمنه وإيذاء الناه و عريض حيا هم وحريا هم لل طر وإحلاق الضرر بالبيئة واألمواجم العامة واخلاصة، وحي  أن استمع 

اربة هذه الظاهرة اخلطرية ومطالبة أعضائه بالتعاون بصورة جادة من أجل الدولي حاوجم واليزاجم حياوجم وضع  شريعات حمل
وضع حد هلا ومعاجلة أسبابها، وحي  أن اقليم كوردستان قد  عرض وال يزاجم يتعرض مل اطر اإلرهاب ملميع أنواعه وأسفر 

ات من الضروري إصدار  شريع عنه أضرار بالاة  وجسيمة بأرواا مواطك االقليم وثتلكا هم ومؤسسا ه الشرعية لذا ب
قوق واحلريات الفردية خاص مبكافنة هذه الظاهرة اخلطرة مع األخذ بنظر االعتبار املعايري الدولية ال   ضمن محاية احل

 .وألجله ا  شريع هذا القانون, والعامة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كة ثاشي ئةم , ليذنةي مايف مرؤظ دةكةين, ليذنةي ناوخؤي وداوا لة ليذنةي ياسايي و , بؤ بةَرَي  كاك اوني, زؤر سوثاس
بةياني ئةطةر ثَيويس  كرد بة راثؤرت ليذنةي ناوخؤ , مونادةشةي خؤيان بكةن, كؤبوونةوةية دانيشتين خؤيان بكةن و

, ؤمان ناكرَيةئةطةر ثَيتان واية بةياني ب, بَرطة بَرطة مونادةشةي بكةين, هةموو ئةناامَيك بؤ هةية, مايف مرؤظ و, و
لة هةموو حاَلةتَيكاا , بةياني ئَينة جةلسةمان هةية, ضونكة هةر بةياني و دوو بةيانينان هةية, دةخيةينة دوو بةياني

ثاشي جةلسةكة بة سةااتَيك تةرخان كراوة بؤ ميوانَيكي , ئةطةر تةواوتان كردبَية, دانيشتنَيكنان هةية 9ر30
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ي ئيقرتاحَيك هةية , رؤ ي ثَينج شةممة, ياخود دةخيةينة رؤ ي دواتر, ةشةي بكةينثاشي ئةو دةتوانني موناد, تايبةت
 .فةرموو, لةسةر ئةوةي

 :بةَرَي  حمنا حكيم جبار
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .خوشك و برايان ئةنااماني ثةرلةمان
 بسم ا  الردن الرحيم

بةاَلم لة هةمان , هاب زاهريةيةكي خةتةرة ئَيستا لة جيهانااديارة ئري, من لةطةَ  ئةوةدام كة دانوني ئريهاب هةبَي  و
جيهاتي ئريهابي زؤريش , هةر لةسةر ثَيناسةكةشي ئيختيالفَيكي زؤر هةية و, ثَيم واية, كاتاا كة زاهريةيةكي خةترة

من , دةرضَي  بؤية بؤ مةسةلةي ئَينةش كة لة ثةرلةمانني كة دانونَيكي وا, زةحايةي ئريهابيش زؤرن, ئَيستا زؤرن و
, ح بةكان, سةنايطاكان, تاكو رَيكخراوةكان, بةاَلم مؤَلةتَيك هةبَي , ئةمة شتَيكي ضاكة, ثَيم واية كة خوَينانةوةكةي كرا

بةاَلم تةصايق و ثةسةنا , يةاين ئةو ياساية بةو خوَينانةوة باَلو بكرَيتةوة, يةاين هةموويان راو بؤضوونيان هةبَي
با مانطَيكي ثَي , با ماوةيةكي كة بَي , نة دوو بةياني بَي , نة بةياني بَي  و, ثةسةنا كردني بؤ, مونادةشة, كردن و
دةس  ئةو , ش  زؤر ضاكي تَيااية, ناَلَيم ش  خراثن, ضونكة ئَينة ئةوة يةكةم رؤ ة ئَيستا دانونةكة دةبينني و, بضَي 

شتَيك دةرضَي كة , تاكو شتَيكي باش دةرضَي , َيك بارَي  وبةاَلم من ثَيشنيار دةكةم كة مؤَلةت, برايانةش خؤش بَي 
دانوني , دانونَيك لة ثةرلةماني اَيرا  دةرضوو, مةرجيش نيية, شتَيكي بةسود بَي , دوايي كةس طلةيي لةسةر نةبَي

انوني ثَيم د, طورج ئَينةش لَيرة ثةسةناي بكةين, مةرج نيية ئَينة مول ةم بني, تري زؤر دةركرد ثةرلةماني اَيرادي
, ئةويش دوايي مؤَلةتةكةيان ساَليك بوو, جؤرةها دانوني تري دةركردووة, واية مةسةلةن تةدااودي دةركردووة

يان ئَينة لةمةياناا دةس  , ئَينة ماوةيةكي زؤرترمان هةية, لةوانةية ثةلةيان كردبَي  لة دةركردني ياسا, ماوةكةيان
زؤر , بؤ ئةوةي سوودي بؤ هةموو اليةك بَي , ة مونادةشةي زياترمان كردبَي ئةم ياساية دةربكةين ك, ثَيشخةر تر بني

 .سوثاس
 :شوكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 ....ضونكة من, يةك, ئايا ئةسباب موجةبة ناتوانرَي  لة ثَيشةوة بَي , حةز دةكةم ئةم خاَلةم بؤ روون بكةنةوة

 :ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن
سبةييَن يان ئةو رؤ ةي كة تةرخان كراوة بؤ مونادةشةي , تةنها خوَينانةوةي يةكةم بوو, ئَينة ئةمَرؤ مونادةشة ناكةين

 .ناصح فةرموو. كاك د, ئةو خاَلةي خؤت بَلَي
 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د

  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
راو بؤضووني ح بة , ضةناين كؤبوونةوةي تري لةسةر كراوة و, ان وئةم بابةتة زؤر باس كراوة لة ثةرلةماني كوردست

, هةردوو كابينةي حكومةتي هةرَيني كوردستان, كوردستانيةكانيش تةدريبةن لةسةر دياردةي تريؤر هاتؤتة ثةرلةمان و
ئةوانيش راو بؤضووني  ,ئياارةي هةولَيرو ئياارةي سلَينانيش ئاطادار بكةينةوة, كابينةي سلَيناني و كابينةي هةولَيرَيش

باوةَربكةن راو بؤضووني , لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ضةنا زووتر ئةمة بكرَي باشرتة, خؤيان لةسةر ئةم بابةتة دةربَريوة
بؤ ئةوةي من ثَيم باشة , ئةوة نةبَي  كة لة خؤَرا ئامادة كرابَي, ئةمةش طةاَللة نامةيةكة تةدريبةن, زؤر لةسةر بووة
ي ئيشكالَيك , با بؤ دووسبةي ئيعتيادي تةئجيل بكرَي, يان ناكرَي سبةي راوبؤضووني خؤيان باةنئةطةر ئةوان ثَي
ئَينة , بةتايبةتي ئَينة مبانةوَي  يان نةمانةوَي , من بة ثَيويس  نازامن, بةاَلم تةئجيل بكرَي  نةخَير, دروس  نابَي 

بةاَلم لةوانةية هةناَي تايبةمتةناي خؤماني تَياا , ةوةئَينةش دةطرَيت, مول ةمني بةوةي كة لة اَيراديش دةرضووة
 .لةطةَ  رَي ماا, ئةوة شتَيكي ترة, بكةين
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 :اباا  دادر باني ماراني عثمانبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, اَلَيننيخؤمشان وةكو طةلي كورد زؤر بةدةستيةوة دةن, كارَيكي يةكجار باشة, ديارة ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر
بةاَلم ئةم دانونة ثةيوةناي بة , بؤ هةموومان جَيطاي ئةسةفة, كارةساتي طةورةي دةرهة  بة طةلةكةمان ئةجنام داوة و

ثَيويستة ثَيش ئيقرار كردني لة رؤ نامةكاناا باَلوبكرَيتةوة بة , ناكرَي ثةلةي لَي بكرَي ,  ياني هاواَلتيانةوة هةية
باشرت واية فعلةن لة , سَي دةدا هاتية كة دةَلَي  لة رؤ ي باَلوكردنةوةي كاري ثَياةكرَي  ثَيضةوانةي ئةوةي لة ماددةي
بةتايبةتي ئَينة لة , بؤ ئةوةي شامل تر بَي , ديراسة بكات, خةَلك بيخوَينَيتةوة و, رؤ نامةكاناا باَلوبكرَيتةوة و

ضونكة ئياارةكان , َيبةجَي كردني ناوةَرؤكي دانونةكةلة ج, نازامن وةكو دةَلَي  جورَيك لة بَي سيقةيش هةية, كوردستان
فعلةن لة , من ثَيشنيار دةكةم, ثَيم باش نيية ثةلةي لَي بكرَي , لةوَي, رةنطة ئيجتهاداتي تَياا بكرَي لَيرةو, جيانة

 .زؤر سوثاس, ثاشان ئيقرار بكرَي , مونادةشةي زياتري لةسةر بكرَي , رؤ نامةكاناا باَلو بكرَيتةوة و
 :بةَرَي  سوزان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم دانونة , نةك دانونَيك بيخنكَينَي , ثَيويس  بة دانونَيكة كة خ مةتي بكات, هةرَيني كوردستان و ميللةتي كورد
 ....هةر ضةنا سةيري دةكةم بؤ خنكانان و, دوو رؤ ة لةالي منة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئَينة رةئي لةسةر دانونةكة , ئَينة ئَيستا لةسةر ئةوة مونادةشةي ناكةين, نادةشة دةكرَيئةوة سبةييَن مو

 .كاك دةي حاجي حمنود, دوايي دةخيةينة دةنطاان, دووكةسي تر دسة بكات, تةنيا لةسةر مودةكةية, نادةين
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

منيش لةطةَ  , لةطةَ  ثَيشنيارَيك وا ديار بوو ثَيشنيارةكة برادةران زؤر باسيان كرد, هةبوومن تةنيا يةك ثرسيارم 
يةكي تر ئةوةية ئَينة لة هةرَيني كوردستان دةستورمان , باَلوكردنةوةي, ئةوةم كة مةجالَيك هةبَي  بؤ سةير كردن و

ئةمة هةناَي لة خاَلةكاني طةَراوةتةوة , ا دةستورمان نييةئَينة تا ئَيست, دةتوانني دانونَيكي لةم بابةتة دةربكةين, نةبَي 
 ئَينة دةستورمان نةبَي  دةتوانني؟, دةستوري موةدةتي اَيرادي ئيشارةتي بةوة داوة, بؤ ساَلةكاني حةفتاكان و

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةصَل لَيرة , زؤر موخةفف ترة لةوةي بةغاا, ئَينة بؤ تريؤرئةم ياسايةي , يةاين من جارَيكي تر دووبارةي دةكةمةوة
, بة ئةصَل, ئةوةي بةغاا ئيعاامي كردووة, سجنيان كردووة بة ئةصَل, وةكو بَلَيي هَيننيان بةكار هَيناوة, ئةم برادةرانة

بةاَلم من , نةبَر كردنيلةطةَ  ئةم دياردةية هةر ضةنا توناي بكةي بؤ ب, يةاين كو بَلَيي اقوبةكة لةوَي موشةدةد ترة
تةنانةت هةتا ئةو رَيكخراوو , ئَينة بة نيسبةت ليذنةي مايف مرؤظةوة ثَيويس  بةوة هةية, ئَيستاش هةر لةطةَ  ئةوةم

كاتَيك دادةنَيني تا ئةطةر , زؤر جَيطاي خؤيةتي ئَينة دةاواتيان بكةين و, كؤمةاَلنةي كة ثةيوةنان بة مايف مرؤظةوة
لةكاتي , منيش لةطةَ  ئةوة نيم خبرَيتة دواي اوتَلةوة, رؤ ي تر ثان ة رؤ ي تر جةلسةيةكي نائاسايياوتَلةش بوو دة 

 .سوثاستان دةكةم, تةنها تايبةت بةوة, اوتَلة مةسةلةن دة رؤ  يان ثان ة رؤ  جةلسةيةك دةكةين
 :بةَرَي  ااد  حمنا امني

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةَراس  ئةمة لة ثةيَرةوي , كة ئَينة ئةو ثَرؤ ةية باَلو بكةينةوة, ة بةَرَي انة باسيان كردلةطةَ  ئةوةي كة ئةو ئةناام

ئينجا ثةرلةمان كة يةكَيك لة ئيشةكاني داناني , ئةوة دةضَيتة بابي سوَلتاتي تةشريعييةوة, ناوخؤي ثةرلةماناا نيية
ري راناؤم , بةاَلم بؤ باَلوكردنةوة و, ا وةربطريَي ئةكرَي مةسةلةن هةناَي ئار, ياساية خؤي موتةخةسيسة بةو بابةتة

 .زؤر سوثاس, ثَيم واية ئةوة ثَيضةوانةي ني امي داخيليية, كردني
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 :بةَرَي  حمنا ادا صاحل
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ثَرؤ ةكة  ثاش ئةمة دوو رؤ  دةبَي  دريائةي دووةم لةسةر, بة ثَيي ثَيَرةوي ناوخؤي هةر دريائةي يةكةم كة دةبية
ئةو , رةنطة دوو لةسةر شةش, ئةمة مشولي نوَينةر ئةح ابي سياسية, خؤي زاهريةكي سياسيية, دوو, ئةمة يةك, ببية

زؤر , دةربضية لة ثةرلةمان, بة تةسةوَري من دةتوانني دواي دوو رؤ  نيقاشي ئةم ياساية بكةين و, ئريهابة وانة بووينة
 .سوثاس

 :ضاربةَرَي  اباالردن ادا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هاوكار بن لةطةَ  ليذنةي , كة هةناَي ثارَي ةر بة ثلةي راوَيذكار كة ئيختيساسي خؤيانة, ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةم ياساية
, كة ئةوةش دةبَي  مةجالَيكيان هةبَي , مايف مرؤظ بؤ ديراسةيةكي باش و بؤ ئةوةي كة ياساكة مةحكةم و ساب  بَي 

 .سوثاس
 :َي  سةرؤكي ئةجنومةنبةَر

 .فةرموو, هةموويان دسةيان كرد, تةنيا ئةوانةي كة فراٍِكسيؤنن
 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةوانةية رةئي جياوازمان هةبَي , بةاَلم هةدنان هةية كة دسة بكةين, ئَينةش نةك وةك فَراكسيؤن
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يان مودةيةكي , ئايا دووسبةي بكةين, رةئيةكة دةخرَيتة دةنطاان, ئةمة مونادةشة نيية لةراستياا, ةكةياةفووم د
ئَينة , لة دةنطاانةكة هةر كةسَيك ئازادة دةنط دةداتن, لةبةر ئةوةي دةخرَيتة دةنطاان, يةاين ليذنةكان, باةييَن

هةموو ئةناامَيكي ثةرلةمان هةدي خؤيةتي , مادة بكةينئةطةر مونادةشةي مادة بة , مونادةشةي مادة بة مادة ناكةين
, يةكَيك دةَلَي  دوو سبةي دةتوانني, رةئي دان لةسةر شتَيكة يةكَيك دةَلَي  دواي خبةين, رةئي باات, مونادةشةي بكات و

 .فةرموو نودتةي ني ام  هةية, تةصوي  بةس بؤ ئةو دوو رةئيية هةية, بووة دوو رةئي
 :نا دادربةَرَي  بارزان حم

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي , لةم كات و زةمانة كة حكومةت يةكي طرتؤتةوة, خؤي ئةصَلي دةرضووني دةرارةكة موهينة نةك بنودي دةرارةكة

نةبووني دادوةري , نةبووني ئيعالمي حوَر, دوو, بؤية زةرووري ترة ئةمة بكرَي , خةتةرة لةسةر ئةمين دةومي كورد
جَيبةجَي , ئةمانة خؤي خةتةرن لةسةر دةرضواني تةفسريكردن دةرارةكان, ووني ئاسيشي ح بيب, سةربةخؤي حوَر
نةبووني دةستور كةم , نةك بنودي دةرارةكان, من ئةصلي مةبةستم لةسةر دةرارةكة خؤيةتي, كردني دةرارةكان

 .تؤ خؤت جةناب  ئاطاداري لةم وةزاانة, دةرامةتَيكة بؤ جَيبةجَي كردني دةرارةكان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم , شتَيكي تةبيعيية, دي اايشي لَي بكةي, بةاَلم دةتواني لة مسوةدةكة ئةو رةئية بَلَيي, ئةوةش نودتةي ني امي نيية
دوو نودتةي جةوهةري ئةو ثَرؤ ةية وةكو ياسايةك لة اَيراداا , دوو نودتةي هةية, كة ثَرؤ ة هاتووة بةردةم ثةرلةمان

بةاَلم ئَينة , يةاين مةباةئيةن و ياساييةن موجةبة لة هةموو اَيرا , ثةرلةماني اَيرا  ثةسةناي كردووة, دةرضووة
لةطةَ  تايبةمتةناي , هةمواري بكةين لةطةَ  وةزاي كوردستان, وةكو هةرَيني كوردستان بؤمان هةية ثَيياا بضينةوة

موجةبني ئَينة لةراستياا دوو ئياارةكة , ستؤتة بةردةممانكةسة كة ثَرؤ ةكةيان خ 13ئةو بةَرَي انةي ئةو , كوردستان
دةرارَيكي داوة دةَلَي  تةاامو  لةطةَ  ئةو دوو ئياارة دةكةين تاكو , ثَيشي هةَلبذاردن, دةرارَيك هةية لة ثةرلةمان

كاميان ثَيشرت , َيةدووةميان هةَلبذاردن بكر, يةكَيكيان ئةو دوو ئياارة يةك بطرن, طةيشة بة يةكَيك لةوانةي خوارةوة
تةاامو  , لةروو ياساييةوة ئَينة ناتوانني, ئةو دةرارةي ثةرلةماني ثَيشوو, تاكو ئَينة تةاامولي لةطةَ  بكةين, كرا
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ناتوانني ثَرؤ ةي كة لةو دوو ئياارة بؤمان دَية لةبةر , نة لةطةَ  ئياارةي سلَيناني, نة لةطةَ  ئياارةي هةولَير, بكةين
وةكو ئَيستا ئةو , لة ثاشان ئةطةر زؤر ثَيويس  بوو, دةبَي  بياةينة ليذاني خؤي, ةم شَيوةيةي ياساييب, ضاو بطرين

تاكو ئةو دوو حكومةتة , دانونة كة زؤر ثَيويستة دة ئةناام بة الي كةمي تةداميي بكاتن بؤ ئةوةي مونادةشةي بكةين
دابنيشني دةرارةكةي , و دةنااةتةي كة نابَي يانيش ئةطةر خوانةخواستة طةيشتينة ئة, دةبَيتة يةك حكومةت

جا ئَيستا لة حةديقةت وةدتنان زايع , بةاَلم تاكو ئةو دةرارة نةطؤَرين ئَينة ناتوانني تةاامو  بكةين, ثَيشوومان بطؤَرين
كي زؤري ئةويش ئةوةية دةبَي  كاتَي, رةئي يةكةم كة جةناب  تةَرح  كرد, ثَيم واية بيخةينة تةصوي  باشرتة, نةكةين
يةكةم , ئةطةر ضي اوتَلةية, ئةطةر رازي بن, تةحايا من ئةو تةحاياة, مونادةشةي بكةين بطةَرَيينةوة, باةييَن

شةممةش اوتَلةية هةينيش هةر , كة دةكاتة رؤ ي شةممة, ي مانط تةواو دةبَي 31دةورةي ثةرلةمانينامن لة 
سبةش , ليذان دةتوانن ئةمَرؤ دابنيشن, ؤ دريائةي ئةوةلي كراوةئةمَر, كةواتة ئَينة تا ثَينج شةممة هةمانة, اوتَلةية
موهيم , يان تةغريَيك دةكةين, انشاا  دةطةينة نةتيجة تةواوي دةكةين و, دوو سبةي مونادةشةي بكةين و, دابنشن و
مونادةشة , داية ئةوةي موئةياة لةوةي كة ئةمَرؤو سبةي لة ثَيشنان, ئةو رةئية ثَيشرت دةخيةمة بةرنامةوة, ئةوةية

, اليةنةكةي خؤي, هةر كةسَيكيش دةتوانَي بطةَرَيتةوة ح بةكةي خؤي, كراوة ئةو دوو سَي ليذنةية مونادةشةي بكةن
ئةوةي لةطةَ  ئةو رةئييةية , دوو سبةي لَيرة مادة بة مادة مونادةشةي دةكةين, تا دوو سبةي, مونادةشةي بكاتن
يةاين , ئةوةي بؤ دوو رؤ , جارَيكي تر شةَرحي دةكةمةوة, ئةطةر تَينةطةيشتوون, دةس  هةَلبطرَي , ثةسةناي دةكاتن

ئةو سَي , باش مونادةشة بكرَي, بة مونادةشة, دوو سبةي دريائةي دووةم بكرَية, ئةمَرؤ دريائةي ئةوةلي كراوة
راثؤرتي خؤيان لةسةر , ظليذنةي مايف مرؤ, ليذنةي ناوخؤ و, ليذنةي ياسايي و, ئةمَرؤ و سبةي, ليذنةيةش دابنيشن

, ضونكة مودةممان كةمة, بؤمان ديار بكاتن, بة تايبةتي ليذنةي ياسايي ئةطةر بَرطةيةك يان تةاايلَيكي هةية, باةن
يان , ثَيشةكي مودةكةمان تةمايا بكات, ئةطةر نا دةبَي  دةرارَيك وةربطرين, هةر سبة و دوو سبةمان لةبةر دةستااية

با , كَي موئةياة كة ئَينة دوو سبةي تةواوي بكةين, يةكةم جار ئَينة بؤ دوو سبةي, بؤ بكةيندةاوةتَيكي نائاسايي 
ئةوةي دةيةوَي  ماوةي دة رؤ  كؤبوونةوةيةكي , منيش خؤم لةطةَلاام كة بؤ دووسبةي بَي , دةس  بةرز بكاتةوة
بة زؤرينةي دةنط , دةس  بةرز كاتةوةبا , باشة كَي موئياة بؤ ثاش جة ن, واتة بؤ دةي مانط, نائاسايي بؤ بكةين

ثاش جة ن با تارخيةكةي بؤ , خَيري تَياا هةية, كةواتة بؤ ثاش جة ن تةئجيل كرا, بوو 43بة  61كة , وةطريا
 باشة ئَينة ثاشان ئيعالني دةكةين كة ي رؤ َيك بَي ؟ , دابنَيني

بؤ سةر ( ثةرلةمان رَي دار جع ر مصط ى معروفزيادكردني ئةناامي , خاَلي سَييةم, دَيينةوة سةر بةرنامةي خؤمان
زؤر , با دةس  بةرزكاتةوة, كَي موئيا نيية, زؤر سوثاس, ئةوةي موئةياة با دةس  بةرزكاتةوة, ليذنةي كاروباري ناوخؤ

 .بة كؤي دةنط وةرطريا, سوثاس
اَيرا  بؤ  -اني كوردستانثَيش ضاو خستين راثؤرتي سةردانةكةي شاناي ثةرلةم, خاَلي ضوارةم لة بةرنامةي كار

 .دةوَلةتي نةرويج
, زؤريش ثةلة بوو, هالة سةردانَيكي ثةرلةماني نةروجييان كرد. ديارة لةو ماوةي رابردوودا كاك فرسةت و د

, ئةو دوو بةَرَي ة ضوون, لةبةر ئةوة دةاوةتي ئَينةشيان كردبوو, دابةش كردني جائي ةي نؤبَل, موناسةبةيةك هةبوو
 .فةرموو, هالة دةكةم كة بَي  راثؤرتي سةردانةكةمان بؤ خبوَينَيتةوة. داوا لة د

 :هالة سهيل وادي.بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

شاناَيكي ثةرلةماني كوردستان كة ثَيكهاتبوو لة سكرتَيري ثةرلةمان كاك , لةسةر بانطهَيش  ثارتي كرَيكاراني نةرويج
, بؤ بةشااري كردن لة ئاهةنطي بةخشيين خةاَلتي نؤبَل بة بةَرَي  حمنا الرباداي, يلثةرلةمانتار هالة سه, فرسةت ادا

 :لةوَيش ئةم ضاالكيانةمان ئةجنام دا, سةرداني ئةم واَلتةمان كرد
ئَينة , لةطةَ  سةرؤكي رَيكخراوي  ناني نةروجيي و ضةنا ئةناامي رَيكخراوةكة كؤبووينةوة, دواي طةيشتنان بؤ ئؤسلؤ

بةتايبةتي طؤَرانكاري ياسا و هةَلوَيس  سةركردايةتي , انكارييةكاني رةوشي  ناني كوردستامنان بؤيان كردباسي طؤَر
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رَيذةي بةشاار بووني  نان لة , ثَينان راطةيانان بة ثَيي دةستوري اَيرا , سياسي و ح بة سياسية كوردستانيةكان
هةروةها لة ئةجنومةني , رلةماني كوردستان بة هةمان رَيذةلة ثة, كةمرت نةبَي  و% 16ثةرلةماني اَيرا  دةبَي  لة 

, لةاليةن ئَينةوة ناميلكةيةك ثَيشكةش كرا, باس لةو طؤَرانكارييانة لة ياسا كة ثةيوةناي بة مايف  ن هةية, ثارَي طاكان و
ةرداني دةزطاي س 7/11رؤ ي , وةريشطَيرا بوو بؤ زماني ئينطلي ي, بةو رَيكخراوة كة ئةو ياسايانةي تَياا بوو

لة زؤر واَلتاني ديش , ئةزمونَيكي سويايية, كة ئةو دزطاية سةر بة ثةرلةماني نةروجية, موحةديقي ثةرلةمانينان كرد
ضاودَيري مايف هاواَلتيان , دةزطايةكي ضاودَيريية, دةزطاي ناوبراو, بة تايبةتي واَلتي ئوسكؤتلةناة و بةريتانيا, هةية
يان لةاليةن دةستوريان يان , ك د ي مايف هاواَلتيان بكرَي  لةاليةن دةزطا رةمسيةكانةوةلة هةر سةرثَيضية, دةكات

ياساي , سةرؤكةكة لةاليةن ثةرلةمانةوة هةَلاةبذَيردرَي و, ثارَي ةر كار دةكةن و 30لةم دةزطايةدا ن يكةي , ياساكانةوة
 .تايبةتي هةية

َرَيك سازكرا كة ضةناين ئةناامي ثةرلةمان و لَيثرسراوي ثارتي لة هؤَلَيكي ثةرلةماني نةروجيي كؤ 7/11ئَيوارةي  
كؤَرةكةش بةناوي كورد و , كوردي دانيشتووي ئةو واَلتة ئامادةي بوون100كرَيكاراني نةرويج لقي ئؤسلؤ ن يكةي 

 .دميوكراسي و ئاش  لة كوردستاني اَيرا  بوو
ساَلو , شاياني باسة كة بة طةرمي ثَيشوازي لَيكردين ,سةرداني سةرؤكي ثةرلةماني نةروجينان كرد 8/11لة رؤ ي 

دةاوةت نامةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني , رَي ي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و ئةنااماني ثةرلةمامنان ثَيطةيانان و
, كردهةروةها شاناةكة سوثاسي سةرؤكي ثةرلةماني نةروجيي , كوردستامنان ئاراستةي سةرؤكي ثةرلةماني نةرويج كرد
هةروةها , هةَلوَيس  حكومةتي نةرويج بةرامبةر ئاوارةي كورد, بؤ هةَلوَيستيان بةرامبةر مافةكاني طةلي كوردستان و

باسي , لةطةَ  سةرؤكي ليذنةي ثةيوةناييةكاني دةرةوةي ثةرلةمان و  مارةيةك لة ئةناامي ليذنةكة كؤبووينةوة
بةر ةوةناي , ني رَيككةوتنامةي سيظةر و لكاناني كوردستان بة اَيرا  وميذووي زوَلم و دابةش كردني واَلت و هةَلوةشا

شاناةكة , رؤَلي كورد و ثةرلةماني كوردستان لة دامةزراناني اَيرادَيكي فياراَ  و دميوكراسي, واَلتة ز  هَي ةكان و
 .  لة كوردستاندونصلييةي يان نووسينطةيةكي بازرطاني هةبَي, رووني كردةوة كة ثَيويستة حكومةتي نةرويج

هاوكاري , داوامان كرد كة ثةيوةناميان ثتةوتر بَي , ضاومان بة سةرؤكي ليذنةي تةناروس  كةوت 9/11رؤ ي 
هةرَيني كوردستان لة بواري تةناروس  و تةكنةلؤ ياي ث يشكي و بؤ ثةرةثَيااني دام و دةزطا تةناروستيةكاني 

ردنةوةي خولي راهَينان بؤ ث يشكي كوردستان لةسةر ئامَيرة تازةكان سةرؤكي ليذنةكة هاوكاري خؤي بؤ ك, كوردستان
كة بري  بوو لة , دةربَري لة هةمان رؤ دا بةشاارميان لة كؤن راسي دووةمي نَيودةوَلةتي تايبةت بة مايف مرؤظ كرد

 .هةش  موحازةري لة اليةن ثسثؤَران لةم بارةدا ثَيشكةش كرا
لة هةمان , طي بةخشيين خةاَلتي نؤبَل لة ئاش  بة بةَرَي  حمنا الرباداي كردبةشاارميان لة ئاهةن 10/11رؤ ي 

 .كتَيبخانةي نؤبَلنان كرد, رؤ دا سةرداني ئةنستيؤتي نؤبَل و
لَيثرسراوي ئةو نةخؤشخانةية بَرياري دا كة دوو , سةرداني نةخؤشخانةي منااَ  بووني ئؤسلؤمان كرد 11/11رؤ ي 

ان بؤ دوو ث يشكي وةزارةتي تةناروس  هةرَيني كوردستان بكةنةوة لةسةر بودجةي مانط جارَيك خولي راهَين
 .حكومةتي نةرويج و شةريكةي دةرماني ثَيوةناياار

دوو وتارمان , بةشاارميان كرد لة كؤبوونةوةي ئاهةنطي تايبةت بة ثارتي كرَيكاراني لقي ئؤسلؤ 11/11رؤ ي 
دةربارةي هةَلوَيس  نةرويج بةرامبةر , ئةوي ديشيان بة زماني ئينطلي ي, ويةكَيكيان بة زماني كوردي , ثَيشكةش كرد

داواي , سوثاسي ح بي كرَيكاراني دةسةاَلتااري نةورجينان كرد و, اَيرا  بةطش  و بةرامبةر كورد بةتايبةتي
نَيوان ثةرلةمان و ثتةوكردني ثةيوةناييةكاني نَيوان ئةم ح بة و ح بة كوردستانيةكامنان و ثتةوكردني ثةيوةناي 

لةطةَ  حكومةتي هةرَيني كوردستان بةتايبةتي لة بواري ئابوري رؤشنبريي و كؤمةاَليةتي و , حكومةتي نةرويج كرد
 .سياسياا
 .داواي ظي ةي سويامان كرد 13/11رؤ ي 
 .سةرداني شاري يؤتؤباري سويامان كرد بؤ بةشااري كردن لة هةَلبذاردنةكان و دةنطاان 14/11رؤ ي 
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 .سةرداني ئةو كؤمثانيةمان كرد كة ثالني تةالري زانكؤي سةاَلحةدين دادةرَيذَي لة هةولَير15/11رؤ ي 
 .طةَراينةوة توركيا 17/11

 :ثَيشنيارةكامنان 
بَيطومان , دةكرَي لة زؤر بواردا ثةيوةناييةكامنان لةطةَ  ئةو واَلتة بةهَي  بكةين بةتايبةتيش لةطةَ  ثةرلةمانةكةيان 

هةميشة ثشتيواني لة كَيشةي طةالني بن دةس  كردووة , ج لة بواري ثاراستين مايف مرؤظاا واَلتَيكي ديارةنةروي
دةكرَي سوود لة , بةتايبةتي هةوَلوَيس  ثارتي كرَيكاراني لةم بارةيةوة زؤر روونة كة دةكرَي ئَينةش سوودي لَيببني

وانا و شارةزايي ئةو ئاوارة كوردستانيانة وةربطرين كة لةم هةروةها سود لة ت, ضةناين ياساي ئةو واَلتة وةربطرين
 .واَلتةدا دة ين

ليذنةي دةستور ئةم ئةزمونة خباتة ناو , لَيرةش سوودي لَيوةربطرين, ثَينان باشة ئةزموني موحةديقي ثةرلةماني
اماني يةكَي  نيشتناني لة كؤتايياا ثَيويستة لةناو هؤَلي ثةرلةمان زؤر سوثاسي كادرو ئةنا, بةرنامةي كاري خؤي

زؤر ثَينانةوة , كة هاوكارييةكي زؤريان كردين, كوردستان وثارتي دميوكراتي كوردستان لة نةوريج و سويا بكةين
سوثاسي كاديري ح بي و مونةسقي , بؤية دووبارة سوثاس بؤ ئةو دؤستايةتي و دَلسؤزييةي كة نوانايان و, ماناوو بوون

 .زؤر سوثاس بؤ ئَيوةش, نيةكانيش دةكةينئةح ابي رَيكخراوة كوردستا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر جار لة كاتي كؤبوونةوةكة , ئَينة ثَيش ئةوةي كؤتايي بة كؤبوونةوةكة بهَينني, هالة زؤر سوثاس. فةرموو د
, امت بؤ هاتووةموالحةز, بةاَلم ضونكة نةخراوةتةوة دةنطاانةوة, موالحةزةكة زؤر بة جَي بَية, موالحةزةيةك دَي 

لةسةر , دسةمان لةسةر كردبا, ثَيم باراية تا خبراية بةرنامةي كار, سةاات 14دةبواية بةالي كةم دةبَي  ثَيش رؤ َيك 
لةبةر ئةوة داواي لَيبوردن دةكةم كة ناتوانني لةبةرنامةي كار , هةَلبذاردن و رووداوةكان و هةمووي, وةزاي سياسي

بةَرَي  سةماحةتي , بَريارة ميوانَيك بَي سةرداني ثةرلةمان بكاتن 9ر30ي سةاات بةيان, دةربضَي  باسي بكةين
لةوانةية لةبةرنامةي كاريش ئةمَرؤ , لَيرة حازر بن و 9ر30سةاات , دسة بؤ ثةرلةمانتاران بكاتن, اباالع ي  حكيم و

هةر شتَيكي تريش هاتة , اني دةكةين وثَيشكةشت, لة جةدوةلي ئةانالاا ثَرؤ ةي تريش وةكو دريائةي ئولة دةخيوَينينةوة
 .تا بةياني زؤر بةخَير بَين, ثَيشةوة دةخيةينة بةرنامةي كار لَيرةدا كؤتايي بةكؤبوونةوةكةمان دةهَينني
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 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي    
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 ي خولي هةَلبذاردن(6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 
 28/02/2115ضوار شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومذةني نيشذتنانيي كوردسذتاني اَيذرا       28/02/2115ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي ضوار شةممة رَيكةوتي (01)كاتذمَير 
بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا  جَيطري سذةرؤك  , بة سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

 ي خذؤي (2115)ساَلي , ي خولي دووةمي هةَلبذارن(6)دانيشتين  مارة, بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن, و
 .بةس 

 :بةرنامةي كار
ي ئةجنومذةني  0992ي هةموار كراوي ساَلي (0)لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة ( 21)ي ماددة (0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة 

ي خذولي  (6)دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين  مارة , نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
 :دا بةم شَيوةية بَي 28/02/2115ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي ضوارشةممة رَيكةوتي (01)دووةمي هةَلبذاردن لة كات 

 .ميوانااريكردني رَي دار سةماحةتي اباالع ي  احلكيم سةرؤكي ئةجنومةني باآلي شؤَرشي ئيسالمي -0
 .خوَينانةوةي يةكةمي ثرؤ ةي ياساي كؤمةَلةي دادوةراني هةرَيني كوردستاني اَيرا  -2

بؤ سةر ليذنةي ئةشغا  و ئاوةدانكردنذةوة  ( ارسالن غ ور حمنا سلَينان)ثةرلةمان رَي دار  زيادكردني ئةناامي -3
 .و بؤ سةر ليذنةي ثَيوةناييةكان و كاروباري رؤشنبريي

 .ط توطؤيةكي طش  لةسةر هةَلسةنطاناني ثرؤسةي هةَلبذاردنةكان لة هةرَيني كوردستاني اَيراداا -4
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سذذذةرةتا بةرنامذذذةي كذذذار , دانيشذذذتنةكةمان دةكةينذذذةوة, بذذذةناوي طذذذةلي كوردسذذذتان, واي طذذذةورةو ميهرةبذذذانبذذذةناوي خذذذ
 :دةخوَيننةوة

ي ئةجنومذةني  0992ي هةموار كراوي ساَلي (0)لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة ( 21)ي ماددة (0)بةثَيي حوكنةكاني بَرطة 
ي خذولي  (5)مةن بَرياري دا بةرنامةي كاري دانيشذتين  مذارة   دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنو, نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
 :دا بةم شَيوةية بَي  28/02/2115ي ثَيشنيوةَرؤي رؤ ي ضوار شةممة رَيكةوتي (01)دووةمي هةَلبذاردن لة كات 

 .ميوانااريكردني رَي دار سةماحةتي اباالع ي  احلكيم سةرؤكي ئةجنومةني باآلي شؤَرشي ئيسالمي -0
 .ةكةمي ثرؤ ةي ياساي كؤمةَلةي دادوةراني هةرَيني كوردستاني اَيرا خوَينانةوةي ي -2

بؤ سةر ليذنةي ئةشغا  و ئاوةدانكردنذةوة  ( ارسالن غ ور حمنا سلَينان)زيادكردني ئةناامي ثةرلةمان رَي دار  -3
 .و بؤ سةر ليذنةي ثَيوةناييةكان و كاروباري رؤشنبريي

 .ي هةَلبذاردنةكان لة هةرَيني كوردستاني اَيرادااط توطؤيةكي طش  لةسةر هةَلسةنطاناني ثرؤسة -4

بذة  , سةرةتا داواتان لَي دةكةم بؤ طيذاني ثذاكي شذةهياان كذة لذة ثَينذاوي ئذازادي كوردسذتان و اَيذرا  طيانيذان لةدةسذ  دا           
َيش شذةهياان كذة بوونذة زةحييذةي ئريهذاب لذة ثذ       , تايبةتي شةهيااني رَيطاي رزطاري كردني طةلي اَيرا  لة دكتاتؤريةت
شذةهيااني يذةكي شذوبات كذة لذةبارةطاي يذةكَي  و       , هةموويانةوة سةماحةتي ئايذةتوَلآل شذةهياي ميحذراب بذادر احلكذيم     

, شةهيااني ثؤليسةكاني كوردستان و ثَيشنةرطةكاني كوردستان لة هةولَير و لةسذلَيناني و لذةدهؤك  , ثارتياا شةهيا بوون
, شذةهيااني حلذة  , شذةهيااني ديالذة  , شذةهيااني موسذلَ  , ااني كازميذة شةهي, شةهيااني جسري ئةئينة, شةهيااني بةغاا
هةروةها شةهيااني رَيطاي رزطاري طةلي كوردستان و , شةهيااني هةموو شارةكاني اَيرا  و كوردستان, شةهيااني بةسرة

شةهياانةي كة زيناة  شةهيااني هةَلةجبة و ئةن ا  و ئةو, اَيرا  كة ساَلة هاي ساَ  خةباتيان كرد و طيانيان لةدةس  دا
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با بؤ ئةو هةموو شةهياانة دةديقةيذةك بذَي دةنذط    , شةهيااني مةدبةرة بة كؤمةَ  زيناة بةضاَ  كراوةكان, بةضاَ  كران
 .بوةستني
بةناوي ئَيوةوة بة خَيرهاتين طةرمي سةماحةتي سةيا اباالع ي  احلكيم سةرؤكي ئةجنومذةني بذاآلي شؤَرشذي    , فةرموون

هةروةها بةخَيرهاتين بةَرَي  كذاك وشذيار زَيبذاري وةزيذري دةرةوةي     , داا لةطةَ  وةفاة ياوةرةكةي دةكةمئيسالمي لة اَيرا
لذة وةختَيكذاا   , تةشري يان بؤ ئَيرة هَينذاوة سذةرداني كوردسذتان دةكذةن    , اَيرا  و هةموو مَيوانةكان كة لةطةَليان هاتوون

بةتايبذةتي ثذاش هةَلبذاردنذةكاني دوايذي كذة سذةركةوتوانة       , َي كة طةلةكةمان بة وةزاَيكي زؤر ناسذك و طذرنط تَياةثذةرَ   
يذان ة مليذؤن خذةَلكي اَيذرا      , طةلي اَيرا  رووبةرووي ئةو تةحةدياتانة بوونةتةوة و ضوونة سذةر سذناوودي دةنطذةكان   

اَيرادذي  , بذَي ئريهذاب   اَيرادي, اَيرادي فياراَ , اَيرادي دميوكرات, بوَيرانة دةنطيان دا ئةو دةنطاانة بؤ اَيرادي تازة بوو
هةموو ئةو اليةنانةي كة بةشااريان كرد لة هةَلبذاردن و ئةو خةَلكانةي دةنطيذان دا بذؤ   , اَيرادي ئازادي, بَي ضةوسانةوة

بؤ , بؤ فياراليةت بوو, بؤ ئةوة بوو ثَيكةوة اَيرادي تازة دامبةزرَينن, بؤ ئةوة بوو شاد بن بة ئازادي, ئايناةي اَيرا  بوو
داوايذان لذة خذةَلك    , هةموو بةرنامةي سياسي اليةنةكان كة بةثَيي ئةو بةرنامةيذة ضذوونة هةَلبذذاردن   , اسيةت بوودميوكر

ئذذةويش مةسذذةلةي ئذذازادي , تةئكيذذا لةسذذةر ضذذةنا ئةساسذذَيك دةكةنذذةوة كذذة ئيجنذذااي لةسذذةرة , كذذرد دةنطيذذان بذذؤ بذذاةن
بذة تذةوافق بَريذار دانذة لةسذةر ئاينذاةي اَيذرا         , ةيةكطرتنذة رَيذ  ل , بةيةكةوة  يانذة , فياراَليةتة, دميوكراتيةتة, ئينسانة

بؤية ئةمَرؤ ئةم سةردانةي بةَرَي ي و وةفاة ياوةرةكةي بؤ كوردستان , ثَيشرتيش هةر بةم طيانةوة دةنطناناا بؤ دةستوور
, ة خذةَلك دا ئةهنيةتةكةي لةوةدا دةبَيذ  ئذةمَرؤ وةخذ  ئذةوة هذاتووة كذار بكذةين بذؤ ئذةو بةرنامانذةي كذة وةاذامان بذ             

ثذةيَرةوي بكذةين طةلةكذةمان    , ياساي تايبذةتي بذؤ دابنذَين   , خةبات بكةين بةيةكةوة بؤ ئةو دةستوورةي كة دةنطنان بؤ دا
, بنيادنانذةوةي اَيذرا   , بةتايبةتي رووبةَرووبوونذةوةي تذريؤر و تريؤريسذتان   , رزطار بكةين لةو دةيرانةي كة تووشي بووة

, بذؤ ئذةو هذةموو شذتانة اليةنذة سياسذيةكان لذة اَيرادذاا ثَيويسذتيان بةيةكذةوة  يانذة            ,ضاككردنةوةي وةزاي ئيقتيصادي
بذؤ  , ثَيويستيان بةيةكةوة خةبات كردنة بؤ دامةزراناني حكومةتَيكي ئيةتياليف كة هةموو ثَيكهاتةكاني اَيرا  بطرَيتذةوة 

بذؤ نةتذةوةي كذورد و اذةرةب و توركنذان و       اَيرادي داهذاتوو , ئةوةي هيض اليةنَيك نةتوانَي  حةدي اليةنةكةي تر خبوات
اَيرادذي داهذاتوو   , اَيرادي داهاتوو بؤ موسَلنان و بؤ مةسيح و يةزياي وصابةة و هةموو مةزاهيبةكانة, كلاان و ئاشوورة

ئذةو اَيرادذة ئةوةنذاة    , بذةطيانَيكي لذةخؤبوردةوة تةماشذا بكذةين    , ئةطةر بةطيانَيكي دميوكراسي, بؤ شيعةية, بؤ سوننةية
شذاد بَيذ    , ةوَلةمةناة دةتوانني هةم بةيةكةوة بذين و هةم هةموو خةَلكي اَيرا  شاد بَي  بةو سةروةتةي كة هةيذةتي د

بؤيذة زؤر بذةرز دةينذرخَينني ئذةو     , شذاد بَيذ  بذةو سذةروةتةي كذة هةيذةتي      , بةو ئازادييةي كة دةسذتوور دابذيين كذردووة   
كةي بؤ كوردستان هذاتوون لذة ثَينذاوي طةيشذة بذةو ئاماجنذةي كذة        زيارةتةي كة جةنابي سةماحةتي لةطةَ  وةفاة ياوةرة

ديارة كة دةَلَيم هةموو اليةنذةكان بةيةكذةوة دةبذَي خذةبات بكذةن وهذةموو ثَيكهاتذةكاني اَيذرا  ئيةذتاليف          , ئاما ةم ثَيكرد
دةبذَي اليةنذة   , تةوةئةوةش تةئكيا دةكةينةوة كةسةرةتاي ئةو حكومةتة ئيةتيالفةي كة هةموو اليةك دةطرَي, ثَيك بَينن

يان ئةوانةي كة رَيذذةي زؤرتريذان هَينذاوة لذة ثةرلةمانذاا دةبَيذ  بناغذةي ئذةو         , بةهَي ةكان يان هَي ة سياسيةكاني طةورة
جذا لةبذةر ئذةوة مذن ئةوةنذاة بذةكوردي       , دةبَي لة ئةساسَيكي ثتةو بةرةو رووي ئةو  كَيشانة بن, حكومةتة ئيةتيالفة بن
ثاشذان  , ئينجا داوا لة جذةنابي دةكذةم كذة دسذة بكذات بذؤ ئَيذوة       , اةرةبي دسة دةكةم بؤ بةخَيرهاتيندسة دةكةم دواتر بة 

ئةطةر دوو برادةر يان سَي برادةر ثرسذيارَيكي هذةبوو يذان وتةيذةكي بذةخَيرهاتين هذةبوو       , ماوةيةكي زؤر كورت دادةنَيني
 .َيك مةواياي هةيةضونكة ئةويش بؤ سةاات دوازدة مةواياي هةية بؤ يازدة وشت, بيكات

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ارحب  بسبماحة السبيد عببدالعزيز احلكبيم رئبيل اسلبل االعلبى         , برملبان كوردسبتان  , بأسم ثثلي شع  كوردستان العراق

نتشر   ضبورهم   اجتماعنبا هبذا و نقبدر هبذا احلضبور و هبذه        , للثورة االسالمية و بصنبه الكراي الذين حيضرون معه
الشبع  العراقبي ينتظبر منبا العمبل اجلباد       , النهبا  بأ ي   وقبت عصبي  ربر ببه شبعبنا العراقبي االببي         ,  قديرا  كبريا الزيارة 
والتزمنبا ان  , التزمنبا امباي شبعبنا   ان حررنباهم مبن الدكتا وريبة      , الشع  العراقي ينتظبر منبا الوفباء بالتزاما نبا    , والكبري

اازنا قسما  كببريا   , وقد خطونا خطوات كثريا , و التزمنا ان نبك عراقا  جديدا  اقق هلم الرفاهية واحلرية و الدرقراطية
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واخبريا  جبرت االنت اببات و هببت اجلمباهري      , وصبو نا للدسبتور البدائم   , وشكلنا احلكومة املؤقتة, خضنا االنت ابات معا , منها
و للثقبة ببان الابد الببد ان يكبون      , ة ببالعراق اجلديبد  و للثقب , املليونية للتصويت و للثقة بنا و باالحزاب االخرى الب  فبايت  

لذلك ارح  بهذا الضيف الكريم الكبري و بصنبه االكاري و بالسيد وشيار ييبباري وييبر اخلارجيبة    , مشرقا  و لكل العراقيني
ت الب   عاصبمة اقلبيم كوردسبتان و اجبدها فرصبة للنبدي  عبن التنبديا        , نلتقي   عاصمة االقليم, نتشر  باستقباهلم هنا

هذا الشع  الذي اربت أصالته و ادار ه الواعية   التصدي لالرهاب و من اجل الدرقراطيبة وعبراق   ,  واجه الشع  العراقي
ان اجلماهري  نتظر منا ييعا  ان نقف صفا  واحدا  و يدا  واحدا    مواجهبة امل باطر و املصباع     , ومن اجل الفيدرالية, الاد

ودحبر االرهباب و  بوفري    , دمتها الوفاء بالوعود ال  قطعناها النفسنا لتنقيق االمن و االسبتقرار و حل قضايا الشع  و  مق
وال , ومسبتلزمات ثارسبة حيا به  ريبة و درقراطيبة و صبيانة كرامتبه االنسبانية        , الضرورية للمواطن, اخلدمات احليا ية

 ثبل كافبة مكونبات العبراق مبن العبرب و       , فية اياديبة شك ان اخلطوة االورب بعد ااا االنت ابات هي  شكيل حكومة ائتال
و بالتأكيد البد ان يكبون هبذه احلكومبة    , الكورد و التوركمان و الكلدان و االشوريني و مب تلف االديان و القوميات و املذاه 

بالتآكيبد  , لقملانيبة عنبدما نبتكلم عبن الكتبل السياسبية ا     , مستندة ارب يالف قبوي ببني الكتبل السياسبية القملانيبة الرئيسبية      
قبلبها خضبنا نضباال  مشبرتكا  مبع الكيانبات       , البذي كبان لنبا يبالف قبوي معهبم      , نتندث اليبوي عبن االئبتال  املوحبد العراقبي     

, و واجهنبا الدكتا وريبة معبا  و واجهنبا االرهباب معبا       , السياسية داخل االئتال  و  مقدمتها اسلل االعلى للثبورة االسبالمية  
هبذا  , كبذلك حلب بة  شبهد و االنفباجم  شبهد     , عقنا نضالنا بدماء شهدائنا و املقابر اجلماعية  شهد على ذلك, يعتنا الدماء

امبل اسبتمعت ارب مبادار مبن     , الطريق املعق بالدماء البد ان يستمر و هذه العالقات البد ان  ستمر ملصبلنة الشبع  العراقبي   
وجبرى اسبتذكار التبأري  و عنبدما نتبذكر التباري  و       , ة املسبؤولني حدي  بني مساحتكم و بني السيد رئيل االقلبيم و بقيب  

نسبتند عليبه و نقبف عنبد ذكبراهم الببد ان الكلمبة        , نشيد مبا دار من ااايات و من مرور على اقواجم و على مواقف العظاي
عنبدما نبادى   , نعنبدما رفبض القتباجم   كوردسبتا    , ال  نطقهبا ايبة اهلل العظمبى مساحبة السبيد حمسبن احلكبيم   السبتينات        

هذا املوقف و هذه الكلمة اليالت  دره هنبا و يتناقبل االجيباجم بعبد االجيباجم و اصببنت سبندا   آخبر قبوي   بنباء           , باالخوة
هبذا  , العالقات االسرتا ي ية النضالية بني الشعبني الكوردي و العربي وبني ييع املذاه  السياسبية   كوردسبتان و العبراق   

و عائلبة احلكبيم املناضبلة قبدمت     , لعالقات استمرت كما اشرت   اياي الدكتا ورية و التصدي للنظباي الطريق استمر و هذه ا
فأمنبا هبذا االحبرتاي يبأ ي بسبب  هبذا       , لذلك عندما يوي هذه العائلبة علبى احبرتاي كبل الشبع  العراقبي      , العديد من الشهداء

با  بكم   كوردستان و مرحببا  بصبنبك الكبراي و نتمنبى ان     فمرح, النضاجم الطويل و هذه الدماء ال  سالت من هذه العائلة
الن , وااللتزاي مبا يدور بيننا من عهد و ما نوقعبه مبن وريقبة و ا فاقيبات    ,  كون ييار كم  واصال  آخر بناءا  ملستقبل العراق

و لكبل التكمبيالت السياسبية     وعلينا ان نفتح ذراعينا لكل االطبرا  , علينا ان نلتزي بها, هذه اال فاقيات هي اساه املستقبل
وارب ان نقضي على ما خلفه لنا الدكتا ورية من ويالت , ارب ان  تنوجم الدولة العراقية ارب ستمع متساوي,   العراق اجلديد

ان  كبون القبرارات مسبتندة ارب هبذا     , فأننبا  اجبة ان يكبون التوافبق هبو سبيد العالقبات بيننبا        , و من مصائ  ومبن مشباكل  
ابن  اجبة   السبنوات القادمبة ان يكبون هبذا املببدئ هبو         , ما كنا   السابق و كما ساهمنا   الدستور بهذا املببدء ك, التوافق

لكننبا بالتأكيبد   , حتبى الننسبى احبدا    , حتى يكون ييع ابناء الشع  العراقي متساوون   احلقوق و الواجببات , الراب  بيننا
لبذلك  , عنبدما يتمتبع الفبرد بكافبة حقوقبه     , عندما  كون املؤسسبات كاملبة  , وحدعندما نن ح   بناء العراق الدرقراطي امل

لكننبا   هبذه املرحلبة  اجبة ارب درقراطيبة يتمتبع مبوجبهبا و وفقهبا كبل          , رمببا سبيكون احلبدي  عبن االكثريبة و االقليبة      
بأسبم برملبان   , واحبرتاي اراد هبا   الطوائف و كل االديان و كل القوميات كبريها و صاريها و وسطها بنفل احلقوق و الواجببات 

كوردستان نرح  ملهودكم و نتمنى هلا الن اا و ان اهلل يوفقكم انشاءاهلل مبا فيه خري الشع  العراقي و خري االمة العراقيبة  
 و خري الشعوب العراقية و قوميا ها و خري املستقبل و لتكن العالقات مستندة و منبعثة من املاضي البعيد و القري  لتكبون 

ا بر  اآلن الكلمبة لسبماحتكم و اكتفبي بهبذا القبدر و ان كبان مايبدور           , منارا  للمسبتقبل , هذه العالقات مضيئة للمستقبل
لكن انا متأكد ان املستقبل رمبا ستكون هنا  ساال  اوسع , سواءا  كان احلدي  عن املاضي او احلاضر او املستقبل, القلوب اكثر

 .فتفضلوا شرفونا ,للندي  و االستماع و الكالي
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 :رئيل اسلل االعلى للثورة االسالمية/السيد عبدالعزيز احلكيم
 اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
وعلبى البه الطيببني الطباهرين و اصبنابه      , واحلمدهلل رب العباملني و الصبالة و السبالي علبى خباا االنبيباء و املرسبلني حممبد        

يا ايها الناه انا خلقناكم من ذكبر و انثبى و جعلنباكم شبعوبا  و     ) اجم اهلل سبنانه و  عارب   حمكم كتابه الكريم ق, املنت بني
 .صدق اهلل العظيم( قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهلل ا قاكم 

 .االخ الفاضل االستاذ عدنان املف , السيد رئيل برملان اقليم كوردستان
 .احلكومة   اقليم كوردستان السادة اعضاء القملان و

ليسبت هبذه املبرة االورب الب  اقبف فيهبا علبى ارض كوردسبتان         , السالي عليكم ييعبا  و رمحبة اهلل و بركا به   , السادة احلضور
فقد عشنا خالجم العقود املاضية علبى هبذه االرض الطيببة لنناضبل معبا  مبن اجبل البت لص مبن النظباي البدكتا وري            , العراق

و مثلمبا كنبا نستشبعر    , حبرا  خاليبا  مبن املآسبي و الظلبم و االضبطهاد      , ائفي و من اجل ان يبقى عراقنبا آمنبا   العنصري و الط
, بل هي اليبوي  توربق اكثبر فبأكثر    , فأننا اليوي ما يلنا نستشعر  لك املشرتكات, خالجم سنوات للمشرتكات الكثرية ال  سمعنا

ا بذكر  لبك العالقبة    ,  عالقة االباء الذين دافعبوا عبن مظلوميبة شبعبكم    حني اقف بينكم ايها السادة اليوي استنضر   ذهك
الكبرية و الوطيدة ال  جعلت من االماي احلكيم رضوان اهلل  عارب عليه يصبدر فتبواه  بق دمباء الكبورد و يبريم قتباهلم          

ومبا  كانبت املرجعيبة الدينيبة     وهكبذا د , مقابل فتاوى اصدرها االخرون من معاذ الصال ني اباحبت للسبلطة الاامشبة دمبائهم    
حي  اد موقف االماي السيد السستاني   الدفاع عبن قضبايا هبذا الشبع      , مدافعة عن العراقيني ييعا  وارب يومنا احلاضر

واستذكر ايضا ذلك الرجبل السبتيك البذي محبل بندقيتبه مبن       , العظيم و ايضا موقف الشهيد الصدر رضوان اهلل  عارب عليه
اسببتذكر املرحببوي الببزعيم املببال مصببطفى , و عبباش اجلبببل و طببا  املنببا  حببامال  رسببالة شببعبه ارب العببامل اجببل قضببية شببعبه

الذين نذروا انفسهم من اجبل حريبة الكبورد و كبرامتهم   وطبن اصبر        الثيشنةرطةو معه كل أولئك االبطاجم من , البارياني
, شيعة العراق ومع غريهم من العبراقيني ييعبا   , العربيةمثلما فعلوا مع االكثرية , حاكموه على ذ هم و مصادرة حقوقهم

استذكر كل ذلك و اعتقد ان الشيعة والكورد صور ان ملآساة واحدة وهي مآسباة الظلبم و الطايبان و الدكتا وريبة و العبدوان      
اء كوردسبتان العبراق   واليوي حني اقف بينكم و  هذا املكان الذي اصبح منطلقبا  لبنب  , على حق االنسان للنياة احلرة الكررة

فأن الفرا ينتابك حبني اجبد اقلبيم كوردسبتان يقطبع اشبواطا  متقدمبة   ااباا الت رببة الفيدراليبة و           ,   العراق اجلديد
لكبن صبقكم و جهبودكم هبي الب  اانبت هبذه        , وهي سرببة مايالبت حلبد اآلن  واجبه يبديات     ,  شكيل االقاليم   العراق

,  كرار هذه الت ربة   املناطق االخرى من العراق سيالقي نفل الن احات ال  حققتموها هناوان على رقة ان , الت ربة
اننا على رقة كاملة بأن اقامبة اقلبيم الوسب  واجلنبوب و اقلبيم بابداد و اقباليم اخبرى سبيعزي هبذه الت رببة الرائبدة الب               

موحبدا  وان يكبون جلميبع مكونا به شبراكة حقيقبة          امنا نريده ييعا  وان يكبون العبراق  , ستساهم   بناء العراق اجلديد
و موقفنبا هبذا   , فننن ضد منطق االستئثار و هميش الاري وابعادهم عبن املشباركة احلقيقيبة   ادارة الببالد    , ادارة هذا البلد

, ادة اجلماعيبة لقد كنا ان واياكم ضبنايا العبدوان واالبعباد والتهمبيش و االبب     , ينطلق من رؤية اسالمية و وطنية و واقعية
ابن اليبوي   , وليل من الواقعية وال املنطقية   شبيء ان منباره اليبوي نفبل السياسبات الب  قا لناهبا و عارضبناها بباالمل         

عببراق العببدجم و املسبباواة و احلريببة واالسببتقالجم و االسببتقرار و  طبيببق الدسببتور وهببذه ليسببت سببرد  , ننشببد العببراق اجلديببد
كمبا افبرا ايضبا عنبدما ارى     , انك افرا عندما ارى هبذا االسبتقرار   كوردسبتان   , يقيقهابل هي اهدا  نسعى ارب , شعارات

انبك ارى العبراق وحبدة    , مثلما افرا عندما ارى ذلك   الوسب  واجلنبوب و بابداد   , االستقرار   املناطق الاربية من العراق
العراقبي دي واحبد و هبو حمبري اراقتبه اسبالميا  و        ا ذكر مآسي كوردسبتان الن البدي  , و عندما استذكر مآسي االهوار, واحدة
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وحينما ا أمل للضبنايا البذين قتلبهم النظباي البائبد   بابداد او اجلنبوب او الوسب  او املنباطق          , اخالقيا  و دستوريا  و انسانيا 
جلماعيبة بالوسب    و حينمبا اقبرأ سبورة الفايبة علبى شبهداء املقبابر ا       , فبأنك ا بأمل ايضبا لضبنايا حلب بة الشبهيدة      , الاربية

و حبني ا وجبع ملآسبي ضبرب مراقبد االئمبة االطهبار علبيهم         , فأنك اقرأ الفاية ايضا على شهداء ما مسي باالنفباجم , واجلنوب
انبك  , ا وجع ايضبا السبتباحة مبدنكم و قبراكم و مبزارعكم اجلميلبة      , السالي   الن ف و الكربالء و استباحة مدننا املقدسة

ايها السيدات و السادة و انتم مظهبر حقيقبي واقعبي الرادة الشبع  الكوردسبتاني        , افرا لفرحهماحزن حلزن العراقيني و 
عبن عبراق مبتالحم بكبل مكونا به مبن       , عن عراق ناجم مبن كبو به  , ان امامكم اليوي مهاي كقى لبناء العراق اجلديد, العراق

, حريبة االنسبان و حقوقبه و حيبرتي فيبه االسبالي       عبراق يبرتي فيبه   , عبراق يسبوده السبالي و الوئباي    , اجل حريته و كرامته
يلتبزي  , مسبامل مبع جريانبه   , عراق حيتل موقعه الطبيعي   االسبرة الدوليبة  , عراق يكمه دولة القانون, بأعتبار انه هويته

سبليمنا  هبذا العبراق البذي ننشبده الركبن ان يتنقبق اال مبن خبالجم شبعورنا و اعرتافنبا و            , احلوار االجيابي حلل االختالفبات 
, وهذا ما ندعوا اليه حينما نتندث عن الشراكة احلقيقية جلميبع مكونبات الشبع  العراقبي   ادارة الببالد     ,  قوق االخرين

على اساه مشاركة , وانطالقا من ذلك فأن رؤيتنا للمرحلة القادمة  ستند كما   السابق على حقيقة بناء احلكومة القادمة
ومهبم  , صنيح ان املهم لدينا هو احلرص على  لبية طموحات الذين انت بونبا , اديق االقرتاعكل املكونات وفق ما افري ه صن

وقبد التزمنبا ببذلك   املراحبل السبابقة وسبو  نسبتمر علبى         , عندنا ايضا ان ال نت اوي على الطموحات املشروعة لآلخبرين 
 أر نبا يبدعونا دائمبا  ارب اعطباء كبل ذي حبق حقبه        الننا نعتقد انه املنهج الصنيح و الن مبادئنا و رقافتنا و , نفل املنهج

ان العرب والكورد و التوركمان وان املسلمني واملسبينني وشبيعة وسبنة وغريهبم مبن مكونبات الشبع         , من دون غم  او منة
ة لقد يعتنا احملنة والقضية املشبرتك , العراقي هم من رثل نسيج هذا الوطن ولن نسمح بتايي  أي مكون من هذا النسيج

رئبيل االقلبيم مسبعود الببارياني و االخ رئبيل اجلمهوريبة جبالجم الطالبباني و         , مع قادة الكورد و  مقبدمتهم االخ البرئيل  
و آمنا معا    خمتلبف املراحبل و انتصبرنا و هلل احلمبد و كبان آخبر هبذه االنتصبارات هبواجراء االنت اببات           , غريهم من القادة

وعملنا معا    كل هذه االدوار وكبل هبذه   , هلذا البلد الذي يرسم خارطة العراق املستقبلي املليونية بعد اقرار الدستور الدائم
, لكن مايلنا نعتقد ان مسري نا املشرتكة الياجم طويال  من اجبل يقيبق مبا كنبا نصببوا اليبه و هبو بنباء العبراق احلبر          , املراحل

ا وجود بقايا صداي و التكفرييني الذين اعتمدوا االرهباب  باخلصوص مع وجود التنديات الكبرية و  مقدمته, املزدهر, اآلمن
و القمع و القتل اهلم ي و الااء اآلخرين وسيلة ملواجهة الشع  العراقي و لتنقيق اهدافهم اخلبيثة   ارجاع املعادلة الظاملبة  

القانونيبة و منهبا  فعيبل     ولذلك البد ان نقابلهم بكبل مبا نسبتطيع و بالوسبائل الشبرعية و     , ال  سبقت ان حكم بها العراق
قانون اجتثاث البع  و احملاكمة اجلادة لصداي و ايالمه و اعوانه و ايضا البد من العمل من اجل  فعيل كل املواد الدستورية 

وختاما  اشكركم ييعا  ال احة هذه الفرصة الثمينبة لبي للنبدي  معكبم و     , امل تلفة حتى يتنوجم العراق ارب عراق دستوري
التوفيق و احيي من خاللكم كل ابناء الشع  الكوردي الش اع و السالي على شهداء حلب ة واالنفاجم و الشهداء من  ا نى لكم

عائلة البارياني و املقابر اجلماعية و الشهيدين الصبدرين و شبهيد احملبراب السبيد حممبد بباقر احلكبيم البذي وقبف دومبا  ارب           
 .والسالي عليكم و رمحة اهلل و بركا ه, اء العراقجان  اخوة الكورد و دافع عن قضيتهم و كل شهد

 :السيد رئيل اسلل
اذا عنبدكم اسبئلة شبي خبالجم     , شكرا  جزيال  على الكلمة القيمة و الكررة لسماحة السيد اية اهلل االستاذ عببدالعزيز احلكبيم  

 . فضل, عشر دقائق
 :خضر بةَرَي  دادر سعيا

 .العراق السيد الرئيل اسلل الوطك لكوردستان 
 .رئيل اسلل االعلى للثورة االسالمية   العراق/ مساحة السيد عبدالعزيز احلكيم

 السادة اعضاء الوفد املرافق
 .ويير اخلارجية/ السيد وشيار ييباري

, اهال  بكم ببني االهبل و ببني شبركائكم   النضباجم و التضبنيات      , نرح  اشد  رحي  بضيوفنا الكراي على برملان كوردستان
تمنى لكم   كوردستان طيبة االقامة وان  ثمر هذه الزيارة عن صفنة اخبرى مشبرقة مبن صبفنات التعباون و النضباجم و       ن
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: اوال , نرى انها  فيد الوضع املتأيي   العبراق , و بهذه املناسبة الكررة القي على مسامعكم الكررة مقرتحات قليلة, التعاضد
فعلى الصعيد الديك نركز على االسالي البذي  , لعامة ال  سمع وحدة العراقيني ييعا علينا ييعا  ان نركز على املفاهيم ا

وعلبى الصبعيد   , هو دين غالبية الشع  العراقي و نت ن  عن التندث عن املذاه  و املسائل االخرى الب   فبرق و ال  وحبد   
ان حصبولكم علبى   : رانيبا  . ات الشبع  العراقبي  الوطك نركز على العراق الفيدرالي الذي هو اخليمة الكقى ال  سمبع مكونب  

 يب   سبع صبدوركم اكثبر ملبا يسبت د         , نسبة عالية من االصوات   العراق  لقي على كواهلكم مسؤلية  أر ية عظيمبة 
وان  تعامبل معهبا كمبا  عامبل معهبا الشبهداء مبن االئمبة و العلمباء الشبهيدين الصبدرين و            , العراق من املشاكل و مبن االيمبات  

. لشهيد حممد باقر احلكيم و الفتاوي احلكيمة للسيد السستاني الذي يت نب  احلبرب االهليبة و يت نب  النزاعبات الطائفيبة      ا
شع  كوردستان يتطلع اليكم كأخوة   النضاجم و شركاء   التضنيات ان  كونوا لنا خري سند للنقوق املشبروعة الب    : رالثا 

فهبذه اصببنت مبن اوليبات     , فيما يتعلبق بكركبو  و االراضبي االخبرى    ( 58)ة املادة ا  دويرها   الدستور العراقي و خباص
 .والسالي عليكم و رمحة اهلل و بركا ه, شع  كوردستان   هذه املرحلة

 :البارزاني ادا عثمان السيا ادهم
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .السيا رئيس اجمللس
السبيد حمسبن احلكبيم البذي ارببت ايبل نقطبة    باري  الشبع  الكبوردي             بداية كالمي ارح  بك ابنا للعبامل االسبالمي   

وارح  بك رفيقا    خنادق القتباجم  , وارح  بك اخا  للقائد السيد حممد باقر احلكيم, بفتواه   يريم القتاجم   كوردستان
ة لنبا ان نلتقبي بعبد سبنوات     ارح  بك   كوردسبتان العبراق ايبل الرتحيب  وانهبا لسبعادة كببري       , و اجلهاد ضد الدكتا ورية

القملان الذي جاء نتي ة لتضنيات و دماء كثرية للشبع  الكبوردي مبن اجبل     , عديدة من اجلهاد و القتاجم   برملان كوردستان
امسح لي مساحة السيد ان اوجه هذا السبؤاجم او هبذه املالحظبة و بأعتقبادي هبذا السبؤاجم موجبود لبدى اكثريبة مبن           , احلرية

هنبا  شبكو  كبثرية   عبدي التعامبل      , صوص احلكومة العراقية احلالية ال  انبعب  مبن قائمبة االئبتال     الشع  الكوردي خب
واذا  وضبنون هبذا اجلانب  لتبديبد     , بصورة جدية مع القضايا ال  اص الشع  الكوردي خبصوص قضبية مدينبة كركبو    

م وبالوفد املرافق لسياد كم و بأخينبا العزيبز   و مرة اخرى ارح  بسماحتك, نكون شاكرا , هذه الشكو  لدى الشع  الكوردي
 .اهال  و سهال  بكم   كوردستان, وشيار ييباري

 :زةنطةنة اباا  خشانبةَرَي  ث
 .سيادة رئيل اسلل الوطك لكوردستان

ي وييبر    البدء ارح  احر الرتحي  بضيفنا الكبريم مساحبة السبيد احلكبيم و بالوفبد املرافبق لبه و باالسبتاذ وشبيار ييببار          
ناضلنا سنوات طويلة   صف واحد على اختال  انتمائا نا السياسية و الفكرية و القومية و الدينية و الطائفية , اخلارجية

واآلن نتصدى العقد عمليبة اعبادة   , من اجل انقاذ العراق من االستبداد و من اجل يقيق احلقوق االنسانية لشعبنا العراقي
يبأ ي سشبيمها احلقيقبي   انت اببات سلبل      , ية السياسبية و االقتصبادية و االجتماعيبة الشباملة      العمل, بناء   بلد مدمر

وهنا مهمتنا معقبدة وهبي حمبك ملصبداقيتنا ييعبا  قببل كبل شبيء         , الدستورية القادمة, النواب و  شكيل احلكومة العراقية
   بتني وحبدة الصبف لكبل القبوى الوطنيبة امل لصبة         ت لى هذه املصداقية على ما اعتقبد  , اماي شعبنا و اماي العامل ايع

ال  ناضلت   اخلندق الواحد و  واصل النضاجم اليوي من اجل السري بالعملية السياسية بأساه خدمة شعبنا   بنباء العبراق   
لبه كامبل احلريبة    , العراق الذي يشعر به كل عراقي بأنه له كامل احلقبوق ,  عدديا , فيدراليا , اجلديد الذي نريده درقراطيا 

واالخبالص    نفيبذ براسنبا املطروحبة و االخبالص للمواريبق الب  نوربق فيهبا          ,   هذا البلد و يشعر بكامل املواطنة فيبه 
طبعا  هذه السياسة و هذه املهمة باحلقيقة  طل  من عندنا العمل بنكران ذات عبالي و  , ان   كوردستان, اهدا  يالفا نا

لقد  فضلتم قبلي و اشرا ارب اساهات  شكيل هذه احلكومبة و ا نبى و انبا وارقبة مبن      , ومة القادمةخاصة    شكيل احلك
, السياسبية , الطائفيبة , املذهبيبة , القوميبة , اخالص اجلميع الجل ان  كون هذه احلكومة ثثلة لكل مكونات الشبع  العراقبي  

واصبلنا و  , الوجود القبومي و مبن اجبل يقيبق الدرقراطيبة     ان   كوردستان واصلنا النضاجم من الدفاع عن , الفكرية واخل
وبكبل االخبالص و   , دسبتوريا ,  عبدديا , فيبدراليا  , نواصل النضباجم لبنباء العبراق اجلديبد البذي كمبا اسبلفت نريبده درقراطيبا         
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و خاصبة   املباشبرة   لقد عانينا خالجم الفرتات املاضية من احلكومة االنتقاليبة   ضبعف االلتبزاي بباملواريق املقمبة      , القناعة
وال بزاجم هبذه   , آني اصال  مبن كركبو  مساحبة سبيدنا    , من قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية( 58)اجلدية بتنفيذ املادة 

فأرجوا ان  كبون يالفا نبا و مواريقنبا القادمبة ضبمانة      , وايضا   ساالت اخرى ال ساجم لذكرها لضيق الوقت, املادة  نتظر
 .وشكرا , بالعملية السياسية ارب ضفافها املرجوهحقيقية للسري 

 :السيا حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

و وةفذاي هذاوَرَيي و   , زؤر بةطةرمي بةخَيرهاتين جةنابي سذةماحةتي سذةيا ابذاالع ي  احلكذيم بذراي ئازي مذان دةكذةين       
شةرانة لة  َير ضادردا لذة ضذياكاني كوردسذتان بةرنامذةي     دووةميان ئةو تَيكؤ. بةَرَي  وةزيري خارجية كاك وشيار زَيباري

, دميذوكراتي , ئذاوةداني , ئذةمَرؤش لذة ثةرلذةماني كوردسذتان بةرنامذةي اَيرادَيكذي نذويَ       , رووخاناني ئةو ر َينةيان دادةنا
َيكي دوورودرَيذ كذة  وخةبات, كة ئَينة خؤشحاَلني ئةمَرؤ دووبارةكردنةوةي ئةم مَيذووة دوورو درَيذةية, فياراَلي دادةنَيني

, ئَينذة دةمانذةوَي اَيرادَيكذي دميذوكراتي    , ئذةمَرؤ لةطذةَ  تَيكؤشذةراني كوردسذتاناا كؤدةبَيتذةوة     , خاوةني تةزحيةكي زؤرة
ئذةمَرؤ  , ئةويش هةَلوةشانانةوةي ئةو تةشكيلةي زياتر لة هةشتا ساَلي اَيذرا  , اَيرادي نوَي بة ماناي نوَي بَي , فياراَلي

وهذةموومشان لذة ليسذتة    , يذان ة مليذؤن خذةَلكي اَيذرا  دةنطذي بذؤ دميذوكراتي و ئذازادي داوة        , اردني كؤتاييلةدواي هةَلبذ
و هذةموو  , بؤ هَيذ ة ئةساسذيةكاني اَيرادذي ثَيويسذتة ئةساسذَيكي بذاش دابنذَيني       , جياكان وةاامان بة خةَلكي اَيرا  داوة

بةتةئكيذا خذةَلكي   , ةزهذةبي جيذاوازو دةوميذةتي جيذاوازةوة    بة بذووني م , هَي ةكاني تريش بَي بةش نةكرَي  لة اَيراداا
لذذةدواي رووخذذاني , كوردسذذتانيش زؤر بةطذذةرمي بذذةدةنطي ئذذةو هةوآلنذذةوة دةهذذات و كذذاري بذذؤ كذذرد و ئيشذذي بذذؤ كذذردووة  

, ر َينيش زيذاتر لذة ضذواردة سذاَ  هذةرَيني كوردسذتان جذارَيكي تذر رؤيشذتةوة بةغذاا بذؤ تينذار كردنذةوةي اَيرادذي نذويَ               
وجذارَيكي تذريش زؤر زؤر بذةخَيرهاتنيان دةكذةم و     , يكي طرنطيش هةية كليلةكذةي ضارةسذةري مةسذةلةي كةركووكذة    خاَل

 .ئومَياي سةركةوتنيان بؤ دةكةم
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ثَينج دةدذةش بذؤ وةآلم   , وةختيش بةسةردا ضووة, زؤر سوثاس بؤ هةمووتان لةبةر ئةوةي سةاات يازدة مةواياي هةية
 .نوري.فةرموو د, باشة دوو دةدةي ترتان دةدةييَن, نةوةتاندا
 :تاَلةباني مجيل نوري. بةَرَي  د

 .السيد رئيل اسلل الوطك
العالقبات التار يبة ببني الكبورد و     , امسنوا لي بان ارح  بسماحة السيد عبدالعزيز احلكبيم   قدومبه ارب ارض كوردسبتان   

ى ذلك وجود اضرحة للعديد من ابنباء العلبويني   اراضبي كوردسبتان البذين هرببوا       العرب قدرة قدي التاري  و شاهدنا عل
ولكبن  , ابن اآلن لسبنا بصبدد اسبتذكار  لبك املواقبف القدربة       , من ظلم و اضطهاد ابناء عمومتهم من االمويني و العباسبيني 

قاط النظباي البدكتا وري العنصبري    الشيء الذي نطالبكم به هي نفل املطالبات ال  كنا نقدمها خالجم كفاحنبا مبن اجبل اسب    
, فيببدرالي, احببرتاي رغبتببه و اراد ببه   اقامببة نظبباي درقراطببي , شببع  كوردسببتان ال يطالبب  اال بببأمرين اساسببيني , الطببائفي

املطلب  الثباني هبو    ,  ي  يضم اقليم كوردستان ييع االراضي ال   عتق  أر يا و جارافيا  جزءا  من كوردستان, حقيقي
  منباطق واسبعة   كوردسبتان خاصبة   كركبو  و منباطق       , ة التطهري العرقي ال  مارسها النظباي البدكتا وري  ادانة سياس

الدسبتور العراقبي وضبع آليبة خاصبة      , رم العمل علبى ايالبة هبذه السياسبة    , ينباي ادانة هذه السياسة بصورة صرحية, اخرى
قائمة االئتال  الوطك مل  طو بعد لالسف الشديد اية خطوة ولكن احلكومة احلالية برئاسة الدكتور اجلعفري الذي رثل 

نطال  احلكومبة القادمبة الب  سبو  يكبون رئيسبها ايضبا مبن القائمبة االئتالفيبة املوحبدة ان            , من اجل  نفيذ هذه السياسة
سبالف عهبدها    وببذلك  عبود العالقبات التأر يبة ببني العبرب و الكبورد ارب       , يعمل بصورة جدية من اجل  طبيبق هبذه املبادة   

 .شكرا , ودمتم و نرح  بكم مرة اخرى, املاضي و نعمل من اجل اقامة عراق فيدرالي موحد
 :سليم خديدا السيد عزالدين

 .السيد رئيل اسلل الوطك
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, لكبي ال ادخبل   اسبامالت و العببارات االنشبائية     , نرح  ايل  رحي  بالضيف الكريم مساحة السيد عببدالعزيز احلكبيم  
  برملبان كوردسبتان و الشبارع الشبع  الكوردسبتاني عمومبا  يفبظ علبى موقبف قائمبة االئبتال  السبابقة الكبثري مبن                لبدينا 

وهلذا سند جنابكم  باري  طويبل ببني    ,   قانون ادارة الدولة( 58)القضايا ال  اص الشع  الكوردستاني و من اوهلا مادة 
وامنا  ستمر باحلقيقة ببان هبذا   , وا ان اليكون على اساه عدو لعدو صديقفأن هذا التاري  نرج, الشع  الكوردي واالئتال 

علببى االرض بالواقعيبة ولببيل كمبا كببان سبابقا ملوقببف او البي قائمببة     , التباري  املشببرت  بيننبا نقببوي بتطبيقهبا علببى الواقبع    
 .شكرا  االئتال  الوطك عن كثري من بنود اال فاق بني التنالف الكوردستاني و االئتال  الوطك و

 :السيا رئيس اجمللس
مةسذةلةي  , تكايذة تكذراري دسذةكان مةكةنذةوة    , ئاخر كةس كة ماوة دةدةين بة برايةك لة توركنان كذة دسذة بكذات   , شكرا 

االسبتاذ كرخبي   . كا  كرخي احد ثثلي النواب التوركمان   برملبان كوردسبتان   ,كةركووك سَي كةس ضوار كةس باسي كرد
 . اخر متكلمني

 :خي جنم الاين نورالاينالسيا كر
 .السيا رئيس اجمللس

االخوة  كلموا كثريا , امسح لي ان ارح  باسم الكتلة التوركمانية لسماحة السيد ح ة االسالي و املسلمني عبدالعزيز احلكيم
و  كوردسبتان و  انا اكتفي برتحي  و حللتم اهال    اربيل , و ذكروا حقوق القوميات املتآخية مع الكورد و العرب   العراق

 .ندعو اهلل ان يوفقكم   مسعاكم و يسند خطاكم و شكرا 
 :السيا رئيس اجمللس
 . فضل, واحدة منا فق   كلمت لنسمح االخرية  تكلم, امسح لي مساحة السيد النسوة يقولون ان ظلمنا, شكرا  جزيال 
 :السياة كولناز ا ي 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئازي  بةرٍٍَِي ان ميواناني

, بةَرَي  جةناب  وةكو سةركردةي هَي َيكذي بذة دذوةت لذة نَيذو هةَلبذاردنذةكاني ثةرلذةماني اَيرادذاا        , بةخَير بَين سةرضاو
لةبذةر ئذةوةي وةكذو جذةناب  ئامذا ةت ثَيذاا لذة رووي دوربذاني دان و         , ئَينة خؤشحاَلني وةكو كورد هاوثةمياني ئَيذوة بذني  

بذةآلم بةداخذةوة لذة ثةرلذةماني سذاَلي رابذردوودا ئَينذة تووشذي خةيبذةت          , ةكذو يذةكني  مَيذووي خةباتةوة هذةردووالمان و 
, ئةمة  بووين بةرامبةر كردةوةكاني سةرؤك جةا ةري كة ئةو هةَلوَيستةي كة نوَينةرايةتي هَي َيكي زوَلم لَيكراو بكذات 

و ئَينة نذةوةي دؤنذاغَيكني كذة    , ذاردن دةبَي هيوادارين هَي ي داهاتوو كة ئَيوة هةمان نوَينةرايةتي دةكةن و بةثَيي هةَلب
ئةطذةر بَيتذو ئذةو دؤناغانذة لذةم ضذوار       , طةورةترين طؤَرانكارميان بةسةر وآلتةكةمان هَينذاوة , طةورةترين دوربانينان داوة

ن نةوةي داهاتوو رةخنذة لذة ئَينذة دةطذرَي و طونذاحي طةورةشذي لةئةسذتؤي ئَيذوة دةبَيذ  كذة خؤتذان خذاوة            , ساَلة نةبَرين
 .سوثاس, دوربانني و دورباني طةالني تر لةبةرضاو نةطرن

 :السيا رئيس اجمللس
 .مساحة السيد اذا عند  رد عليهم  فضل, شكرا 

 :السيا اباالع ي  احلكيم
, اشكر االخوة االعزاء و االخوات اجللبيالت علبى مبا  فضبلو ببه مبن احملببة و العواطبف        , اعوذ باهلل, عندي  عليق ماعندي رد

القضبية املركزيبة الب  اقرتحبت موضبوع      ,  ان نكون عند حسن ظنه و ظن اخواننا املؤمنني و ابناء الشع  العراقيعسى اهلل
,   احلقيقة هذا املطل  هو ليست فقب  مطلببكم  , طبعا  اآلن  اريت رقم املادة   الدستور,   قانون ادارة الدولة( 58)مادة 

ولبذلك اصبرنا علبى ادراجهبا   الدسبتور الن هبذه       , رورة  طبيبق هبذه املبادة   هو ايضا مطلبنبا ابن معكبم مئبة باملئبة   ضب      
القضية باحلقيقة اص اوال  الشع  الكوردي و رانيا اص كل ساكك حمافظبة كركبو  االخبوة التوركمبان و مبن القوميبات       

رالثبا  هنبا  هبذه    , االمبر  اجلميع يريد ان يل هذه القضية بشبكل نهبائي و يتوضبح   , واملذاه  االخرى املوجودين   الداخل
وعنبدنا كشببع   , ب  تعلبق  ببدود احملافظبات و عنبدنا كببثري   ,  تعلبق مبنافظبة كركببو   ( ا( )ب)و( أ)فيهبا مببادة  ( 58)املبادة  
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عراقي كثري من احلدي    حدود احملافظات و وضعت سموعة من آليات لكيفية حل هذه املسألة الذي مبع االسبف مل يبل    
طبعبا  سلبل الرئاسبة هبي     , االخ العزيز الفاضل االستاذ ماي جالجم الطالباني الذي هو مسبؤجم الرئاسبة  النريد ان امل , ايضا

لكبن  , بقت ثكبن الفقبر ني ارحلبت للدسبتور    , االت( ب)حلت و ال فقرة ( أ)مع االسف ال فقرة , (ب)مسؤلة عن حل فقرة 
سو  نسبعى  , عندنا و بالتالي سو  نسعى ملد معا  اطمئنكم ان نفل الشعور الذي عندكم بالنسبة هلذه الفقرة هو موجود

قلبت الببد مبن  فعيبل     , هذه احدى القضايا الذي اشرت اليها اشارة من البعيد   كلم  احملبدودة , معا  انشاءاهلل من اجل حلها
بقبى سبرد مبواد    احد اهدافنا من املرحلة القادمة  فعيبل املبواد الدسبتورية و بالتبالي جعلبها  صبل ارب ارض الواقبع وان ال         

جي  ان نفعلها حتى يبنى العراق اجلديد على اسباه هبذا الدسبتور البذي ا اقبراره مبن قببل        , دستورية و مثبتة بالدستور
اشكركم مبرة اخبرى و اخبرى    , الاالبية العظمى من ابناء الشع  العراقي وهذه مسؤليتنا التار ية املهمة   املرحلة القادمة

ثمينة و اشكر االخ الفاضل االخ رئيل برملان كوردستان املف  و اشكركم ييعا  على ا احة هبذه  على ا احة هذه الفرصة ال
اشكر اهلل   درجة عاليبة مبن البوعي و ان    , عسى اهلل ان يوفقنا للمزيد من االجتماعات و اللقاءات و  قديم املرحلة, الفرصة

ياهبا ابنباء شبعبكم الكوردسبتاني و بالتبالي انشباءاهلل  قومبون ببأداء          كون اهل انشاءاهلل لتنمل املسؤلية الكبرية الذي محلكم ا
 .مسؤليتكم بافضل وجه و شكرا  لكم و السالي عليكم

 :السيا رئيس اجمللس
 .نالق اجللسة ملدة مخسةعشرة دقيقة لتوديع مساحة السيد و الوفد املرافق له والسيد وشيار ييباري

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .طةورة و ميهرةبانبةناوي خواي 

 .بةناوي طةلي كوردستاني اَيرا 
 .فةرموو, دسةيةكي ثَيش كؤبوونةوةت هةية, كؤَيستان خان, كؤبوونةوةكةمان دةس  ثَياةكةينةوة

 :بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ي خستة ئةستؤي بةَرَي  مام 58ماددةي  ي(ب)سةماحةتي اباالع ي  حكيم اخري دسةكاني جَيبةجَي نةكردني فةدةرةي 
 .زؤر سوثاس, داوا دةكةين جةناب  روونكردنةوةيةكنان لةسةر ئةوة باةيَ , جةال 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, من وةاَلمم دايةوة, يةكَيك لة رؤ نامةنووسةكان ئةو ثرسيارةي كرد و, خؤي من لة موئتةمةرة صح يةكة لة دةرةوة

حكومةت بة , جَيبةجَي كردنةكةي خستؤتة ئةستؤي ريةاسةتي مجهوري و, اودوي ئيااري دةكات وباسي ح(ب)فةدةرة 
يةاين هةر تةرةفَيك دةتوانَي بَلَي  نةخَير ئيشةكة ناَرواتن , جاري يةكةم ريةاسةتةكة بة ئيجناع دةنط دةدةن, يةكةوة

ليذنةكةش ثاشي موزةكةرات و وةفا ضوونة  ,كاتَيك من ئاطادارم كة حكومةت فةدةرةي يةكةميش جَيبةجَي نةكرد, و
تا ليذنةكةي دامةزرانا بةو ئاخريةي ئةو ثارةيةي كة تةرخان كرا بوو خستية سةر مي انيةي , بةغاا و زةخ  و ئةوانة

بةنيسبةت , حكومةت هةنطاوي نةهاوَيش (ب)فةدةرةي , يةاين فةدةرةي يةكةمي جَيبةجَي نةكرد, 2116ساَلي 
بةاَلم بةهةمان شَيوة رووبةَرووي كَيشة , مام جةال  ضةناين جارة ئةو مةوزواةي كردؤتةوة ريةاسةتةوة جةنابي

حكومةتي , حكومةتي لةناوضوو, ضونكة حكومةتي رابردوو, وتيان بؤ كةركوك بةتةنيا ناكرَي  باس بكرَي , هاتةوة
لة رومادي كردووة , َلكو لةنةجةيف كردووةبة, تةنيا طؤَرانكاري لة حاودي ئيااري كةركووكي نةكردووة, ديكتاتؤر سةددام

بؤ تةوازني تاي ي سووننة و , الي ئَينةش كردي  بؤ مةسةلةي تاي ي, ئةويش الي ئَيوة بؤ طؤَريين سيناي كةركووك, و
ئةو سااَلنةي حوكني كردية ئةو , لة مةسةَلةحةتي خؤياا ر َينةكة بؤ ضوون و نةزةرةيةكي تاي ي هةبووة و, شيعة

يةكَيكيان لة سةرؤكايةتي , يةاين دوو سةبةب هةبووة, لةبةر ئةوة نةزةرةيةكي مشولي بَية, ي ةي ضةسثاناووةنةزرة تا
حكومةت بؤ فةدةرةي , دووةم, نةيانهَيشتووة بة تةنيا بؤ كةركووك جةنابي مام جةال  بيكاتة دةرارَيك, ئيجناع هةبووة

نةهَيشتين ئاسةواري , ئةو طرنطرتة مةسةلةي تةاريب, ية و(ب)كة ثَيشي فةدةرةي( أ)فةدةرةي , هيضي نةكردووة( ب)
لةبةر ئةوة ئةطةر , سةر مَيري ئةوانة هةمووي مةسةوليةتي حكومةتة, طةَرانانةوةي ئاوارةكان, تةاريب
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ةك يةاين ي, بؤ ئةوة بووة كة لَيرة بةَراس  زؤرتان ئيحراجتان كرد, ئاما ةي ثَيكردووة, مةسةوليةتَيكي جوزئي هةبَية
جةنابي مام جةالليش تةحةموولي , باسي كةركووك و هةموو مةسةوليةتةكانتان خستؤتة ئةستؤي ئةو, و دوو نةبوو

لة موئتنةرة , رووبةَرووي ئةو كَيشةية بوويتةوة, دةرارةكة بة ئيجناع بووة, ئةو سةغرةية ناكات بة هيض شَيوةيةك
ئَينة دةضينة سةر خاَلي دووةم لة بةرنامة كة بريتية لة , اتمةجبوريش بوو دي اع لة خؤي بك, صحةفيةكة بامسان كرد

داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين كة , خوَينانةوةي يةكةمي ثَرؤ ةي ياساي كؤمةَلةي دادوةراني هةرَيني كوردستاني اَيرا 
 .فةرموون, دوو كةسيان بَين ئةو ثَرؤ ةية خبوَيننةوة

 :خضربةَرَي  دادر سعيا 
 .ةجنومةنبةَرَي  سةرؤكي ئ

ثَينان سةيرة خراوةتةوة ناو بةرنامةي , تةئجيلنان كرد, ئَينة لة ليذنةي ياسايي تا ئَيستا ئةو ليذنةيةمان لَينةكؤَليتةوة
 .تةنانةت بؤ خوَينانةوةي يةكةميش, كار

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ةي ئةوةلي كة دةكرَي  دةدرَيتة ليذنةي دريائ, دريائةي ئةوةلي هيض تةئسريَيك ناكات, ئةطةر مونادةشةشتان نةكردبَي

, مةشرواي دانونةكة, ليذنةي دانوني تَيبيين خؤي بؤ ئةو رؤ ةي كة دياري دةكرَية كة دانيشة دةكرَي , دانوني
مةشرواةكة , موحتاجي دانونَيكن كة نيانة, كة هةموو ناوضةكة دةطرَيتةوة,  مارةيةك لة حاكنةكاني هةرَيم هاتووة

بةاَلم ليذنةي دانوني دواتر ثاشي , دةكرَي خبرَيتة بةرنامةي كار, ن  مارةي ثَيويس  ئةناامان ئين ا كرايةلَيرة لةالية
كاك فرسةت دةَلَي  , ياخود لةسةر هةمووي و, دةتوانَي رةئي خؤي بَلَي  لةسةر يةك بَرطة يان دوو بَرطة, دريائةي يةكةم

 .فةرموو, كاك فرسةت, دةبَي  هةر خؤي وا بَي 
 :ةَرَي  فرسةت ادا اباا ب

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئيعالني دةكات , لة خياللي جةلسة سةرؤكي ثةرلةمان, دريائةي ئةوةليية, هةر ثَرؤ ةيةك دَيتة ثةرلةمان جاري يةكةم

ش ليذنة دةس  بةكاري خؤي ناكات ثَي, ئةو كاتة ليذنةكة دةس  بةكاري خؤي دةكات, تةحويلي ي ليذنةيةك دةكرَي 
 .زؤر سوثاس, دريائةي ئةوةلي

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة ثَرؤ ةي ياساي كؤمةَلةي دادوةراني هةرَيني كوردستاني , ئَيستا دةدي داواي ئةناامانتان ثَيشكةش دةكةين
 .اَيرا 

 بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشنانيي كوردستاني اَيرا 
 ياسا/ بابةت

ثَيشنيار , ئَينةي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان كة لة خوارةوة وا وومان كردووة
بؤ ئةوةي خبرَيتة بةرنامةي كاري , دةكةين كة ثَرؤ ةي ياساي دادوةراني هةرَيني كوردستان ثَيشكةش بكةين

 .ياري طوجناوداني بَر, كؤبوونةوةي ئةجنومةن بؤ ط توطؤكردن لةسةري و
 لةطةَل رَيزماندا

 :ئةو ئةناامة بةَرَي انةي كة ئين ايان كردووة
 بةَرَي  ثةخشان اباا  حسني-0
 بةَرَي  نسرين حمنا صاحل-2
 بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا -3
 حمنا مصطفىبةَرَي  فخرية -4
 خضربةَرَي  ظيان ادا  -5
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 ثريوت خضربةَرَي  سارة  -6
 سعيا حمنود بةَرَي  مشسة -7
 بةَرَي  كوردستان ثريداود دادر -8
 سعاا  فضيله رمضان بةَرَي  -9

 بةَرَي  ااد  حمنا امني -01
 بةَرَي  حمنا صاحل امساايل -00
 بةَرَي  فتاح اباا  نقشبناي -02

 .ئَيستاش دةدي ماددةكةتان بة زماني اةرةبي بؤ دةخوَيننةوة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 باسم الشع 
 العراق–رئاسة إقليم كوردستان 

 /رقم اإلصدار
 / اري  اإلصدار

املعدجم و بناء على ما عرضه العدد  0992لسنة (0)من القانون رقم ( 53)واملادة( 56)من املادة (0)استنادا حلكم الفقرة 
/ ملنعقدة بتأري   وا)    ( القانوني من أعضاء اسلل الوطك لكوردستان العراق وما شرعه اسلل مللسته املرقمة 

 2115لسنة ( 0)وللصالحية امل ولة لنا مبوج  املادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان العراق رقم  2115/
 :قررنا إصدار القانوني آال ي

 0225لسنة )  ( قانون رقم 
 قانون يعية احلكاي إلقليم كوردستان العراق

 الفصل األوجم
 التعاريف

 : املادة األورب
 :صد بألتعابري واملصطلنات آال ية املعاني املبينة إيائهايق

 .إقليم كوردستان العراق: اإلقليم
 .يعية احلكاي إلقليم كوردستان العراق: اجلمعية

 .السلطة العليا لل معية و ضم ييع األعضاء املس لني فيها: اهليئة العامة
 .سلل إدارة اجلمعية: اسلل

 الفصل الثاني
 هدا التأسيل واأل

 :املادة الثانية
 . ؤسل مبوج  هذا القانون يعية مهنية مستقلة  سمى يعية احلكاي   اإلقليم ويكون مقرها   العاصمة اربيل 

 :املادة الثالثة
 . تمتع اجلمعية بالش صية املعنوية و باالستقالجم املالي و اإلداري

 :املادة الربعة
 :يهد  هذا الفانون إرب ما  يلي

 .ة على سيادة القانون واستقالجم القضاءاحملافظ-0
 .السعي لتأمني حقوق احلكاي ومحايتهم وإعالء شأنهم-2
 .احملافظة على مسعة املهنة و منزلتها و قويم التصرفات و السلوكيات ال  ي  من منزلة احلكاي-3
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 .ضائيةالعمل على رفع املستوى العلمي للنكاي و ش يعهم على  قديم البنوث القانونية والق-4
 .العمل على رفع املستوى املعيشي للنكاي و أمني سائر اخلدمات الصنية واالجتماعية هلم وألسرهم-5
 .السعي النضماي اجلمعية إرب االياد الدولي للقضاة وأية منظمة أخرى ثارلة ادي احلكاي-6
 . أمني احدث الوسائل والتقنيات خلدمة مسرية العدالة-7
 . التشريعية والتنفيذية   اإلقليم لتطوير مسرية القضاء   اإلقليمالتعاون مع السلطتني-8
 .التعاون مع املنظمات وااليادات احلقوقية   اساالت امل تلفة-9

 .إقامة مركز رقا  واجتماعي خاص باحلكاي-01
 .التصدي للفساد اإلداري وأية ظاهرة غري قانونية  ؤرر على مسرية العدالة-00

 الفصل الثال 
 االعضوية والتزاما ه

 :املادة اخلامسة
 :يشرتط لعضوية اجلمعية ما يلي

 .أن يكون حاكما أو قاضيا   احملاكم املدنية   اإلقليم-0
 .أن يقدي طلبا لالنتماء إرب اجلمعية-2
 .من احملاكم العراقية خارج اإلقليم( القضاة)جيوي قبوجم عضوية احلكاي-4

 :املادة السادسة
 :ا يلييلتزي العضو م 
 .دفع بدالت االنتماء واالشرتا -0
 .احملافظة على هيبة القضاء ومكانته واالبتعاد عن كل ما يثري الريبة   استقامته-2
 .عدي الرتشح لعضوية اهليئات اإلدارية لل معيات واملنظمات األخرى-3
 .تنقيق أهدافهااملساهمة   نشاطات اجلمعية وحضور اجتماعا ها وااللتزاي مبقررا ها والسعي ل-4

 :املادة السابعة
 :يفقد احلاكم عضويته   اجلمعية

 .إذا فقد أحد شروط العضوية-0
 .عند عدي االلتزاي بواجبات العضوية-2
 .عند االستقالة-3

 الفصل الرابع
 التشكيالت واملهاي

 اهليئة العامة
 :املادة الثامنة

 السلطة العليا لل معية و عقد مؤ رها التأسيسي األوجم بعد ستني  تألف اهليئة العامة من ييع األعضاء املس لني و عتق-0
 .يوما من  اري  نفاذ هذا القانون إلقرار النظاي الداخلي لل معية النت اب اسلل

 . عقد اجلمعية مؤ را ها الدورية كل سنتني مرة واحدة ويكتمل النصاب  ضور أغلبية األعضاء-2
 :املادة التاسعة
 :العامة ما يلي تورب اهليئة 

 .مناقشة التقرير اإلداري واملالي والتقارير الواردة من الل ان األخرى واملصادقة عليها-0
 .إقرار التعديالت على النظاي الداخلي و قديم املقرتحات لتعديل القانون-2
 .انت اب اسلل-3
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 اسلل

 :املادة العاشرة
ن احتياط ويتم انت اب الرئيل ونائبه من بينهم وجيتمع دوريا كل يتألف اسلل من مخسة أعضاء أصليني وعضوي-0

شهر مرة واحدة وللرئيل دعو ه لالنعقاد بصورة غري اعتيادية عند الضرورة و نعقد  ضور أغلبية أعضائه و ت ذ 
 .بأغلبية احلاضرين و هد  ساوي األصوات يرجح اجلان  الذي فيه الرئيل

ة خالجم سنة واحدة بدون عذر مشروع اجتماعات متتالية أو مخل اجتماعات متفرقإذا الف عضو اسلل عن رالث -2
 .يعتق مستقيال من اسلل

 :املادة احلادية عشرة
 :يتورب اسلل االختصاصات التالية-0

 . شكيل الل ان و سمية رؤسائها-أ
 .إقرار امليزانية السنوية-ب
 .إصدار القرارات اإلنضباطية و رقني قيد األعضاء-ج
 . عني العاملني   اجلمعية وإنهاء خدما هم-د

 .األشرا  على أعماجم فروع احملافظات-هب
 .احملافظة على ثتلكات و أمواجم اجلمعية واستثمارها و طويرها-و
جيوي الطعن   القرارات االنضباطية الصادرة من اسلل لدى حمكمة التمييز خالجم رالرني يوما من اليوي التالي للتبليغ -2

 .كون قرارها با اوي
 :املادة ا لثانية عشرة

 :يتورب رئيل اسلل ما يلي
 . ثيل اجلمعية أماي احملاكم والدوائر الرمسية واجلهات األخرى-0
 .املوافقة على صر  مبلغ ال يت اوي مليون دينار لكل حالة  تعلق بشؤون اجلمعية-2
 .اويل بعض صالحيا ه لنائبه-3

 فروع احملافظات
 :ثالثة عشرةاملادة ال

 .يتألف الفرع من رئيل وعضوين أصليني وعضو احتياط جيري انت ابهم من قبل أعضاء الفرع-0
يسعى الفرع لتنقيق أهدا  اجلمعية ضمن النظاي الداخلي و عليمات  وجيهات اهليئة العامة واسلل ويقدي  قريرا -2

 .سنويا إرب اسلل عن أعماله
 الفصل اخلامل
 مالية اجلمعية

 :ادة الرابعة عشرةامل
 : تكون مالية اجلمعية من

 بدالت االنتماء واالشرتا  لألعضاء-1
 .املنح امل صصة من قبل اجلهات الرمسية-2
 .املنح واملساعدات اخلارجية بعد موافقة حكومة اإلقليم-3

 . قوي اجلمعية مبسك الس الت الاليمة واضع حسابها للرقابة املالية :املادة اخلامسة عشرة
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 :املادة التاسعة عشرة
 .على الويراء امل تصني  نفيذ أحكاي هذا القانون 

 :املادة عشرون
 .ينفذ هذا القانون من  أري  نشره   جريدة وقائع كوردستان 

 مسعود البارياني
 العراق-رئيل اإلقليم كوردستان 

 
 

 :ةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةنب
ئةم رؤ ةي كة , بة زماني اةرةبي, تةبعةن ئةم ثَرؤ ةية لةاليةن حاكنةكانةوة هاتووة, بؤ كاك شَيروان, زؤر سوثاس

هةروةها ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ ديراسةتي , دياري دةكرَي  بؤ مونادةشةي تةرجوومةي كوردي حازر بَي 
ئةطةر بةديلي هةبَي  , بةتايبةتي ليذنةي ياسايي ماددةكان يةكة يةكة, امادة بكةنرةئي خؤيان لةسةري ئ, بكةن و

ئةوةش , ليذنةي ناوخؤش بؤ ئةوةي ب اني موتابقة لةطةَ  دانوني جةمعيات يان نا, ياخود موافةدةتي لةسةر بكات
ئةناامانيش , وو حازر بَي يةاين بؤ ئةو رؤ ةي كة دياري دةكرَي  بؤ مونادةشة هةم, ليذنةي ناوخؤ ديراسةتي بكات

 .زؤر سوثاس, ئةطةر موالحةزةيان هةبَي  با خؤيان حازر بكةن
ئةناازياري , هةر بؤ ئةوةي ئاشنايةتيتان ثَيي هةبَي , ئَينة جةلسةي دوَييَن بةَرَي  كاك ئةرسةالن غ ور سوَيناي خوارد

ضونكة ماوةيةك لة , بي و فارسي دةزانَي  وزماني ئينطلي ي و اةرة, شارستانيية لة زمانةكاني غةيري زماني دايك
ئيحتياجيان ثَي , لة هةردوو ليذنةي ثةيوةناييةكان و ئاوةدانكردنةوة, لةسةر داواي خؤي ثَيشنيار دةكةين, ئينطلرتا ماوة

 ئةوة بةنيسبةي, با دةستيان بةرز بكةنةوة, ئةطةر ئةواني تر رازين, هةية لةو دوو ليذنةية ئةنااميةتي هةبَية و
زؤر , بؤ ليذنةي ئةشغا  و ئاوةدانكردنةوةش دةستان بةرز بكةنةوة, دةسستان بةرز بكةنةوة, ليذنةي ثةيوةناييةكان

 .ثريؤزة, سوثاس
خاَلي ضوارةمي بةرنامةي كار بريتيية لة ط تؤكردنَيكي طش  لةسةر ثَرؤسةي هةَلبذاردنةكان لة هةرَيني كوردستاني 

جارَيكي تر بة هةمان , طةلي كوردستان, ةي كة ئةجنام دراو بة سةركةوتووي تةواو بووديارة ئةم هةَلبذاردن, اَيراداا
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, 0992بةهةمان حةماسي هةَلبذاردنةكاني , بةهةمان حةماسي راثةَرينةوة, حةماسةتي خةباتةوة د ي ديكتاتؤريةت
طةيش  كة مةسةلةيةكي ضونكة تَي, ئةم جارةش بةرةو دةنطاان رؤيش , هةَلبذاردنةكاني كانوني دووةمي ئةمساَ 

رووبةَرووبوونةوةي , ضةسثاناني مافةكاني خؤيةتي, بؤ ضةسثاناني فياراَليةتة, ضارةنووسازة بؤ ئايناةي خؤيةتي
كة بة ثةَرشةوة بةرةو , بؤية ئَينة بةناوي ئَيوة سوثاسي طةلي كوردستان دةكةين, رووبةَرووبوونةوةي ئريهابة, تةحاياتة

بؤ , بؤ خةبامتان, ئةو دةنطاانة دوةتَيكي طةورةية بؤ طةلةكةمان,  و دةنطيان داو وسةناوودي دةنطاان رؤيشة
, ئةم ثةرلةمانة بؤ ضوار ساَلة, لة فةترةي داهاتوودا, كة مةسةوليةتَيكي طةورةيان لة ثَيشة, ئةنااماني ثةرلةماني بةغاا

بة ثَيي دةستوور ئةم ياسايانة هةمووي , ثَيشة ياساي لة 52ئةويش بؤ ضوار ساَلة و , حكومةتَيكي تر تةشكيل دةكرَية
لةبةر ئةوة , لة بواري تريشاا وةكو سياسي, شارةزاي ياسا هةية, ثَيويستيان بة ثياوي ياسا و, ثَيويستيان بة خوبةرا هةية

لةو , ببيننضاوةَروان دةكرَية ئةنااماني هةَلبذَيردراو لة ليس  هاوثةمياني كوردستاني لة بةغاا دةورَيكي كاريطةر 
لةبةر ةوةناي , لة بةر ةوةناي دميوكراتيةت دابَي , لةبةر ةوةناي طةلي كوردستان دابَية, ياسايانةي كة دةردةضَية

لةبةر ةوةناي مايف  نان و ئافرةتان و مناااَلن و هةموو ضني و , لةبةر ةوةناي مايف تاكاا بَية, مايف مرؤظاا بَية
كة سوثاسي خةَلكي , تةجروبةي كوردستانيش دةكرَية كة باسي دةكةين, َيراداا بَيةتوَيذةكاني طةلي كوردستان و ا

بةتايبةتي لة دهؤك و ناوضةكاني تري باديناناا , لَيرةو لةوَي, كة رووياا, دةكرَي ئاما ة بة سلبيات بكةين, دةكةين
راستياا لةوةخ  خؤي ئَينة وةكو  لة, بووة هؤي ناوخؤشي و تةدة و هةناَي كةس شةهيا بن, هةناَي سلبيات رووياا

, د ي مافةكاني دميوكراسيية و, كارَيكي نادروستة و ناشارستانيية, ثَينان وابوو, ثةرلةمان ئياانةي ئةو دياردةيةمان كرد
دةركةوت هةموو اليةنةكان ئةو كارةيان ثَي , ئةوةناةي خؤمشان موتابعةمان كرد, تكرار ببَيتةوة, نابَي هيض رَيطا باةين

تا دةطاتة ئةوةي , تا دةطاتة سةرداني بارةطاي يةكطرتووي ئيسالمي, لة موستةواي  ئياانةو ناَرةزايي دةربَرين, خراث بوو
هةنطاو بنَين بؤ ئةوةي لة داهاتوودا تكرار , كة دةرةبووي هةموو زيانةكان بكاتةوة, كة ليذنةي تايبةتي دروس  بوو

ثَي بكةم ئةوةية كة هةموومان ثَيويستينان بةوةية كة بة سةَراحةت دسة ئةوةي كة حةز دةكةم ئاما ةي , نةبَيتةوة
بَروايان بة ط توطؤ , ئةوانةي كة بَروايان بة دميوكراتيةت هةية, رَي  لةيةكرت بطرين, بة شةفافيةت دسة بكةين و, بكةين
َيطايةي دميوكراسيةتة كةس الدةري ثَيويستة هةميشة رَيطا نةدةن بةهيض شَيوةيةك لةو ر, بَروايان بة حيوار هةية, هةية
ئَينة بة , بةاَلم لة هةموو طرنطرت ئةوةية كة ئَينة رؤشنبريي لةناو كؤمةاَلني خةَلكي كوردستاناا باَلو بكةينةوة, بكات

هةموو شيعارمتان رَي  لة يةكرتي , هةموو شيعارمتان ط توطؤية, دسة ثةجنا ساَ  زياترة هةموو شيعارامتان دميوكراتيية
رؤشنبريييةكة مبانةوَي  يان , ساَ  ح بي بةاسي ديكتاتؤر حوكني ئةو واَلتةي كردووة 35بةاَلم لةراستياا , تنةطر

نةطةيشتؤتة ئةو , طياني يةكرتي دبوَ  كردن, هَيشتا طياني دميوكراتي, نةمانةوَي  رةطي هةية لةناو ئةو كؤمةَلطايةدا
من لة راستياا طومامن لة هيض ,   لة دميوكراتي دةطرين بةو دةرةجةيةئاستةي بتوانني بَلَيني ئَينة ميللةتَيكني رَي

بةاَلم مةسةلةكة لةوةداية كة دةبَي  رؤشنبيري بطاتة , ئةوانةي كة بةشاارييان لة هةَلبذاردن كرد, سةركردايةتيةك نيية
, ويش رؤشنبريي هةَلبذاردنةئة, دةبَي  بطاتة طةنج, بطاتة بازاَر دةبَي  بطاتة هاوواَلتي, دةبَي , هةموو ئاستَيك

ي , هةَلبذاردن ضؤن دةكةين؟ ي هةَلبذاردنَيك سةركةوتووة؟ ي هةَلبذاردنَيك ئايناةي طةلةكةمان روونرت دةكات
بة , ي ئايناةيةك وا دةكات هةموومان ثابةنا بني بة ياسا و, ئايناةيةك وا دةكات خةَلكاني تريش رَي مان لَي بطرَي 

بةيةكةو حكومةت تةشكيل , يةكرتميان خؤش بوَي  و بة يةكةوة لة ثةرلةماناا كار بكةين و, نةتائيجي هةَلبذاردن
, لة ضوارضَيوةي ئةو رؤشنبريييةش ئةوةية رؤشنيربي هةَلبذاردن بة تايبةتي كة ئةمَرؤ باسي لَياةكةين, بكةين و

حاودَيك بؤ خؤمان , يعالمي دةكةينيان باسي حةملةي ئ, كة باسي هةَلبذاردن دةكةين, لةمةسةلةي دسةكردنيشنانااية
ح بةكةي وي لة هةموو , يةاين هةر ح بَيك ثَيي واية, تةدسريَيكنان هةية, مةبةستم هيض تةرةفَيك نيية, دابنَيني

بةاَلم نابَي  رَيطا باةين بةوةي كة مةحتي ح بةكةي , حةدي خؤيةتي, ئةوة شتَيكي تةبيعيية, ح بةكاني تر باشرتة
خؤمان خاوةن , خؤمان باشني, لة جياتي بَلَيني مقابيلةكةمان خراثة, َيني مقابيلةكةمان خراثةخؤمان بكةين و بَل

جوانرتيشة ناَلَيم لة هةموو دنيادا ئةو , خؤمان دةمانةوَي  ئةو شتة بكةين, خؤمان بةرنامةمان هةية, شةهياين
ئومَيا دةكةم ئةوةي كة رووياا , بطاتة توناوتيذي بةاَلم نابَي  بطاتة ئةوةي كة ناكؤكيةكان, خرودات و ناكؤكيانة دةبَي 
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هيض ميللةتَيك بةبَي , هيض ميللةتَيكيش لة هةواوة ناطاتة دميوكراتيةت, ديراسةتي بكةين, ثةناَيك بَية بؤ ئايناة
ستان باس كردنيشي بؤ ئةوةية كة بة خةَلكي كورد, با ئةوة دةرسَيك بَي  و دووبارة نةبَيتةوة, تةجروبة فَير نابَي 

خراثيةكةشي ئةوةية كة , ئةوةي رووياا كارَيكي خراث بوو, ئةوةي خراثيش بَي  خراثة, بَلَيني ئةوةي باشة باشة
ضؤن دسة دةكةين؟ من ديسان , وةكو اةرزم كردن رؤشنبريييةكةية, بةاَلم خراثةي تريش هةية, خةَلكي لةناو كو راوة

نة هي , نة ثارتي و نة يةكَي  و نة يةكطرتووي ئيسالمي, ن نييةطومامن لة سةركردايةتي ح بةكا, تكراري دةكةمةوة
ئةم تةجروبةش خبةنة ثاَ  تةجروبةي , كةوادري سياسي كة خاوةن تةجروبةن, بةاَلم دةبَي  دياداتي سياسي, كةس
نتخابات و ثَرةنسييب ديعاية و ئي, رَي  لةيةكطرتن هةبَية, لة ئايناةدا بةهيض شَيوةيةك تكرار نةبَيتةوة, خؤيان

موهيم ئةوةية كة ئَينة , ئيحرتامي نةتائيجةكانيش بطرين, ئيحتريامي دةنطاةران بطرين, ثروثاطةناة ب انني
هةموو , لةوةش موهيم تر ئةوةية كةس ئةو كارةي ثَي باش نةبوو, بةسةركةوتوويي ئةو هةَلبذاردنةمان تةواو كرد

ةئكيا دةكةنةوة كة ليس  هاوثةمياني كوردستان هةر بة تةنيا ئةو ديسان هةموو اليةك ت, اليةنةكان ثَييان ناخؤش بوو
من ثَيم واية يةكطرتووي ئيسالميش , ضؤن ثَيشرت بة يةكةوة بووين, لة بةغاادا مةصريمان ثَيكةوةية, تةرةفانة نني

زؤر , َيرادي داهاتووبةرنامةي سياسي تةماشا دةكةي بؤ ا, بةو رَيذةيةي كة دةيهَينَي  لة بةغاادا, بةشَيك لةو تةرةفة
كةوامان , كة بينا بكاتن, لةبةر ئةوة با ئةوةناة ئاما ة بة رابردوو بكةين, ن يكة لة بةرنامةي هاوثةميان كوردستان

ضاوةَرواني , تا ئةوةتان لةثَيش ضاو بَية, بؤية ئَينة ئةوة اةرز دةكةين, لَيبكات بؤ ئايناة وةزاَيكي باشرتمان هةبَي 
بةتايبةتي لة , كة خرودات هةبووة, زؤر تةرةف شكايةتيان لة م ةوةزييةي اوليا هةية, اردن دةكةيننةتائيجي هةَلبذ

شكايةتةكان طةيشتؤتة , دوو جانب هةية لةو شكايةتانة, لة بةسرة, هةتا لة حيلةش, لة كةركووك, لة موصل, بةغاا
تةودووااتيان زياتر بوو لة , بضووكانة جانبَيكيان ئةوةية كة زؤربةي زؤري ئةو كيانةتة سياسية, شكايةت 0511
, تةبيعية كة تةدةبووَلي نةكةن, نةتائيجي ئةوةلي سةدمةيةك بوو بؤ زؤريان, كة نةتائيجةكة ن يك بوةوة, وادعيان

, بةاَلم لة حةديقةتاا هةناَي خرودات كراية, كة دةبواية رَيذةكةيان زياتر بوواية, هةناَيك كياناتي طةورةتر هةية
, لةبةر ئةوة من بةش بة حاَلي خؤم ثَيم واية مةفةوةزيية مصااديةتَيكي هةية, ايةتةكان لة هةواوة نةهاتووةهةموو شك

ئةو خةَلكانةي , بَي اليةني ئيسثات كردووة لة هةَلبذاردني كانوني دووةم و لة مةسةلةي دةستووردا و ئةو هةَلبذاردنةش
تةبعةن كةس رووني نةكردؤتةوة كة ب انن مةيليان بؤ ي , اليةننكة لة م ةوةزيية ئيش دةكةن تا حةددَيكي زؤر بَي 

بةاَلم هيض , بؤ تةرةفَيك, بةاَلم لة كاردا تا ئَيستا بة شَيوةيةكي مةنوس نةمان ديتة ئينحيازيان هةبَي , اليةكة
زيية هةموو شكاتةكان بؤية ثَينان واية م ةوة, م ةوةزييةك بةو كارة طةورة هةَلبستَي  بَي رةخنة نابَي  لَيي نةكرَي 

ئَينة حةريسني لةسةر هةَلبذاردن , من ئةو رؤ ةش لة تةلةف يؤن باسم كرد, بةتايبةتي ئةواني جادين و, تةماشا بكاتن
لة بةغاا ئةوةي كة ئيعالن كراوة تا ئَيستا ليس  , ئةطينا ئَينةش شكايةمتان هةية, و نامانةوَي  كؤسث خبةينة سةري

هيض , هةزار دةنطي هَينا46111كةضي لة كانوني دووةمي رابردوو , دةنطي هَيناوة 25111هاوثةمياني كوردستان 
باشرت حةملةي , بةتايبةتي ئَينة باشرت خؤمان حازر كرد بوو ئةم جارة, مةنتيقةي تَياا نيية كة ئةوةناة كةم ببَيتةوة

, طة لةوةي كة ئةوة ديراسةت بكرَيةلةبةر ئةوة يةاين دةبَي  ج, باشرت ئيعالمينان كردبوو, تةوايةمان كرد بوو
بؤ , ئَينةش حةدنانة شكايةت بكةين, يةاين ئةوةش هةية ئةطةر ئةو شكاتةكان ضاك بكرَي , ئةسبابةكانيان ب انني

يان , دووةميش ئةو شوَينانةي كة شكايةتي لَيكراوة, بة هةر حاَ  ثَرؤسةكة موهينة يةك, ئَينةش بَي بةش كرابني
ئةطةر ضاودَيري نةتةوة يةكطرتووةكانيش , خراثيش نيية, م ةوةزيية دةبَي  ديقةتي لَيبكاتن, يةخروداتي طةورة كرا
دووبارة , بةاَلم بة تةئكيا ئةوة ئينكان نيية, بؤ ئةوةي كاري م ةوةزيية زياتر مصاادةتي هةبَي , بةشااري لَي بكةن
دووبارة , بةاَلم من ثَيم واية ناكرَية, ةرار دةدةنهةرضةناة ئةوان د, نةطةيشتؤتة ئةو دةرةجةيةي, كردني هةَلبذاردن

ئةوة بؤيان هةية م ةوةزيية لةو شوَينة , بةاَلم لة شوَينَيكاا طةيشتة مةرحةلةي ثَيي بووترَي  تةزوير, بكرَيتةوة
ما ةمان وةكو ئا, بةرةئي ئَينة دةبَي  حكومةتَيكي ئيتياليف بَي , بةنيسبةت حكومةتي داهاتوو, هةَلبذاردن بكاتةوة

يةك , دوو ئةساس هةبَي , حكومةتَيك بَي  كة هةموواليةك تَيياا بةشارا بَي , ثَيكرد لةطةَ  سةماحةتي سةيا احلكيم
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران , بة تةئكيا رَيذةي يةكةم وةكو دةستوور ئيشارةتي ثَيكردووة, ئةوةي رَيذةي زؤري هَيناوة
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ةها هةَلبذاردني سةرؤك كؤمار و لةثاشاا هةَلبذاردني سةرؤكي مةجليسي نوابي هةرو, دةبَي  لةوان تةكليف بكرَية
, كامل نابَي , بةاَلم تةنيا حيسابي رَيذة كايف نيية, حيساب بؤ ئةو رَيذانة بكاتن, ئةمانة هةمووي ئيجاب دةكاتن, اَيرادي

, تازةية ثَيويس  بة هةموو اليةكنان هةية بؤ ئةوةي ئةو اَيرادة, ئَينة دةمانةوَي  حكومةتَيكي ئيتياليف موةحةد بَي 
هةروةها اةرةبي , ئيةتياليف كوردستان و , ئةو حكومةتة تازةية ثَيويستة ئيتياليف موةحةد كة رَيذةي يةكةمي هَيناوة

ضونكة هةموومان , هةموو ثَيكهاتةكاني اَيرا  و كوردستان تَيياا بةشاار بن, سووننة و توركنان و كلاان و ئاشوور
بتوانني ئةو اَيرادة تازةية دروس  , رووبةَرووي تةحاايةكان ببينةوة, بَي  ثَيكةوة رووبةَرووي كَيشةكان ببينةوةدة

لة , لة بةغاا كرابوو, لةو رؤ انةدا تةبعةن ط توطؤ زؤرة, بكةين كة لة دةستووردا بنةماكاني ثرةنسيثةكاني بؤ دانراوة
ثاشان كة نةتائيجي هةَلبذاردن بة تةواوةتي ئيعالن , ةكان تَيياا بةشاارنهةموو الي, كوردستاناا ئَيستا ط توطؤ هةية

هةر , ئَينةش لَيرة وةكو ثةرلةماني كوردستان ثشتطرييان لَياةكةين و, ط توطؤيةكان, دةكةوَيتة مةرحةلةيةكي تر, كرا
تاوةكو , هاوكاريان دةبني, ةكةين وئَينة لةطةَ  ئةنااماني ثةرلةماني بةغاا بةيةكةوة تةواصو  د, شتَيكيان ثَيويس  بوو

, بةتايبةتي ثاشي مةوزواي بةغاا تةواو دةبَي , ئينجا تةبعةن لة ئَيستاوة تاكو ئةو كاتي, ئةو حكومةتة دادةمةزرَي 
لة ثَيش , دةبَي  ئاوَرَيكي جاي و كاريطةر لة كَيشةكاني ناوخؤمان باةينةوة و, حكومةتي بةغاا تةواو دةبَي 

ئَينةش وةاامان داوة ئةو حكومةتةش , بةيةك حكومةتي كوردستان, نيةتي يةكخستين هةردوو ئياارةهةموويانةوة ضؤ
, دةوري خؤمان ببينني, دةبَي  بة تةواوةتي كاريطةرانة هةوَ  باةين, هةموو اليةكنان موتةفةريغ دةبني, تةشكيل بوو

ثةرلةماني كوردستانيش , ببَيتة يةك حكومةتضونكة بةبَي ئةوةي , بؤ ئةوةي ئةو دوو حكومةتة ببَيتة يةك حكومةت
ناتوانَي  ضاودَيري , ناتوانَي  دةوانني دةربكات وةكو ثَيويس , وةكو ثَيويس , ناتوانَي  بة دةوري خؤي هةَلبستَي 

من , كة ئةركَيكي طةورةية دةكةوَيتة سةر ثةرلةمان, ناتوانَي  رووبةَرووي ئةو كَيشانة ببَيتةوة, حكومةت بكات
 .فةرموو, كاك كنا  دةيةوَي  دسان بكات, تان دةكةم ئةطةر موداخةلة هةبَي سوثاس

 (:كنا  كركوكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينة , بةاَلم ئةو حةواديسانةي كة لةمةنتيقةي بادينان بوو, لةراستياا هةَلبذاردنةكة احلناا  سةركةوتنَيكي باشي هَينا
ثَيويستة لةسةر جيهاتي تةن ي ي كة زؤر بة وردي بكؤَلنةوة , كاتي خؤي ئياانةمان كرد و ئَيستاش ئياانةي دةكةينلة 

ئةو خراث كاريانةش , نابَي  هةروا لةسةري دةرباز بني, ئةوانةي مودةصري س ا بارَين, لة سةبةبي دروس  بووني ئةوة
ضونكة , بؤ ئةوانيش باش بكرَية, ووي دةبَي  ضاك بكرَيتةوة وهةم, بةرامبةري مقرةكاني براياني يةكطرتوو كراوة

, تةرةفَيك بيةوَي  بة ئازادانة داخيلي هةَلبذاردن بَي , فرة ح بي دةكةين, دميوكراتي, ئَينة باس لة ثرؤسةي ئازادي
ر بة تةفصيل بةنيسبةت هةَلبذاردن كاك اانان زؤ, ئةوة بة موختةصةري, هةرضي سةبةب بَية لَيي دةبو  ناكرَي 

هةزار دةنط 285, كةم تةرخةمي كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردن بةرامبةر كوردستان هةبوو, ئيعادةي ناكةينةوة, باسي كرد
هةزار دةنط  285يةاين , بة مةح ةري ا الاين حمناي و حسني هنااوي الي ئَينةية كة دةَلَين ئةو هةَلةية كراوة

لة , هةزار دةنط ئةوة لة دةرةهةجنري و شوان36ن نةناردؤتةوة زائياةنهةزاردةنطيا249, ئةوة بةس لة كةركووك
, هةزار زياتر 01111هةزار و لة دهؤكيش لة حاودي 01111لة سلَيناني حاودي , دةنط نةهاتبؤوة 39024هةولَير 

يةاين , ئي دهؤك و هةولَير و سلَينانيش كةشف نةدةبوو, ئةمة هةمووي ئةطةر بة صافة لة كةركووك كةشف نةبواية
, تةنها ضوار كوردي تَياا هةية, موةزةف كار دةكةن 411تا  351لة م ةوةزيية , تةدسريَيك هةية لة م ةوةزيية هةية

, كورديان هةبَي  لةوَياا% 25يةاين لة م ةوةزيةش دةبَي  , %25كة نيسبةتي كورد بة ثَيي هةَلبذاردني رابردوو لة 
ضوار , موةزةيف تر لةسةر كومثيؤتةرةكان ئيش دةكةن 2511ةن كة موةزةف كة ئيش دةك 451تا  351يةاين لة 

ثَيويستة ئَينة لة داهاتوو لةسةر , ئةو ضوار كوردةش بة صودفة بة واستةي برادةر ضوونةتة ئةوَي, كوردي تَياا بَية
طي تريان خستة ئينجا هةَلةكان كة دواي ضاك كردني هةم ديسان ئاستةن, ئةوانة بوةستني و ئةو وةزاانة ضاك بكرَي 

, هَيشتا زؤر كةس دةنطي نةدا, ضاك نةكراوة% 011هةَلةكان تا حةددَيك , احلناا  تَيياا سةركةوتوو بووين, ثَيشنان
تا لةطةَ  براياني يةكطرتوو , مةدعةدي هَينا 58ئيجابياتي هةَلبذاردن لة كوردستان ئةوة بوو لة حاودي , بةاَلم باش بوو
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كة خةَلكي كوردستان , ئةمةش ئةم كةمبوونةوة وا تةفسري نةكرَي, لةو حاودة 63ببينة , ةينتَيثةَر بك 61رةنطة لة 
ئةم جارة لة هةناَي , هةزار دةنط مةدعةدَيك  هةبوو31جاري ثَيشرت لة , لةطةَ  جاري ثَيشرت, نةضووة دةنط بااتن

ئةطةر بةراوردي بكةي بةرَيطاي , ووةبؤية رَيذةكة كةم ب, هةزار زياترة 51هةزارة لة هةموو شوَين لة  61شوَين 
 08يةاين ئيةتيالف حاودي , ئَينة كةمرت دةنطنان كةمي كردووة لةطةَ  اليةنةكاني تر, ئيحسائي دةديق دةبينني

ئةويش نسبةتي ئةوةية كة , دةنطنان كةمي كردووة 05ئَينة لةطةَ  يةكطرتوو , دةنطيان لة ثَيش ئَيستا كةميان كردووة
كورد هةم ديسان مةركةز سودلَيكي بة , لة هةموو حاَلةتَيك واي لَيهاتووة, َلكي دةنطي زؤر تري ثَي الزمةبؤ مةدعاَيك خة

لةهةموو شوَين مةردانة و , سوثاسي خةَلكي كوردستان دةكةين, دةورَيكي ئيجابي هةبووة, دووةتة لةناو اَيرا  و
اهاتوو دةبَي  ثةرلةماني كوردستان و ديادةي سياسي بؤ د, دةنطيان دا, سةربةزانة ضوونة سةر سناودةكاني دةنطاان

ضي لة بةغاا ي لة شارةكان ئةو ليذنانة ضاك , وريا بني لة هةموو روويةكةوة لةسةر م ةوةزيية كار بكةين, كورد
  ئةطةر لَيي نةيةيتة خةبةر دةرباز دةبَي, نابَي  كةسَيكي تَياا بَي  كة بة بةالش ئاستةنط  بؤ دروس  بكات, بكرَي 
لةم هةولَيرة لة , ئَيستاش ئةجمارةش دةنطَيكي زؤرمان بة بةالش فةوتاوة, وةكو ئةوةي لة موصل كرديان, لةسةري

بةاَلم ئةوةي ثالنيان بؤ , لة كةركوكيش تا حةدَيك هةناَيك دةنطيان فةوتا, سلَيناني و لة دهؤكيش دةنطنان فةوتاوة
نودتةي لة هةموو موهيم , موهيم ئةوةية ئَينة دةبَي  وريا بني, يةاةفةوي, ئينجا ئةمة اةمايية, كردبوو سةرنةكةوت

دةبَي  ئاليةتي ئيش كردني ديادةي سياسي كورد لة بةغاا و لة , لةم هةَلبذاردنةو لة هةَلبذاردنةكاني رابردوو, تر
ت كةركوكيش ئةوة سَي بةنيسبة, كوردستان زؤر مونةسيق و مونةزةم بَي  و نةهَيلَي  جارَيكي تر فَيَلنان لَي بكرَية

لة هةرسَي هةَلبذاردنة كورد وا ثَي دةضَي  كة كورد ئةكسةريةتي , هةَلبذاردني ئةوةلي و دةستوور و ئةم هةَلبذاردنةش
سوثاسي هةموو , من جارَيكي تر دةطةَرَينةوة سةر كوردستان, دةبَي  باشرت ئيش بكةين, شةرتي ثياويش سَييانة, هَينا

جارَيكي تر دةبَي  , ئةو هةَلةيةش كة لة بادينان بوو, ةكةين كة لة ناو كوردستان دةنطيان دا وئةو خوشك و برايانة د
نوَينةرةكانيشي لة بةغاا وةكو , ضونكة يةكطرتووش كَي دةنطي ثَياا؟ هةر كورد بوو, بة وردي لةسةري بوةستني
, نةك بؤ ئةوةي تَيكي باات و,  كورد ب ر نةبَي هةر كةسَيكي تر كار دةكات بؤ ئةوةي مايف, نوَينةرةكاني ثارتي و يةكَي 

 .من سوثاستان دةكةم و طوَي لة بريوبؤضوونةكاني جةنابتان دةطرين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم جارة لة , هةموو جارَيك لة ثَيشةوة دةستنان ثَياةكرد, بؤ ئةوةي اةدالةت هةبَي  لة دسةكردن, زؤر سوثاس
 . فةرموو, نوري. بةَرَي  د, ثشتةوة دةس  ثَياةكةين

 :بانىةاَلتنوري جينل .بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

من لةو , ثَيويس  بة دانيشتنَيكي تايبةتي دةكات و, لة كوردستانيشاا, دوان سةبارةت بة كَيشةي هةَلبذاردن لة اَيرا  و
باسي هةموويان بكةين و هةوَلي , ئَيستا ئَينة لَيرةداضونكة ناتوانني , باوةَرةدام كة ئةو دانيشتنة ثَيويستة كراوة بَي 

هةناَي , من وةكو سةرؤكي ثَيشووي دةستةي بااَلي هةَلبذاردنةكان لة هةرَيني كوردستاناا, ضارةسةر كردنيان باةين
ي لةطةَ  كؤميسيؤني بااَل, لةطةَ  ئةو كَيشة و طرفتانة بووم كةوا لة سةرةتاوة توومشان بوون, زانياريم الية و

لة راستياا ئةو , كؤمسيؤنَيكي بَي اليةن نيية, كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردنةكان لةاَيراداا, هةَلبذاردنةكان لة اَيراداا
لةناو ئةو , (UN)جطة لة نوَينةري , لةطةَ  بةَرَيوبةري طش  كة كاك ااد  ناميية, كؤمسيؤنة حةوت ئةناامي تَيااية

َينة هةموو كاتَيك توانيومانة لة رَيطاي ئةوانةدا كَيشة و طرفتةكاني خؤمان كة ئ, كؤمسيؤنةدا دوو ئةناام هةن
بةاَلم جاروبار , ابااحلسني كة دؤستَيكي ضاكي طةلي كوردة لةطةَ  كاك ص وتاا.د, بطةيةنينة بةردةم ئةو كؤمسيؤنانة

كةوا ئةو , َي  ئةوةمان لةبري بَي بةاَلم ئَينة دةب, كاك ص وت وةكو كوردَيكي باش كاري كردووة, طةلةييان لَياةكرَي 
ئَينة تووشي طرفتَيكي زؤر بووين لةطةَ  , ناتوانَي  بضَيتة ناو كَيشةكانةوة وةكو ئَينة, لَيرة وةكو بَي اليةنَيك كار دةكات

وةكو ئةوان دةيانويس  , كؤمسيؤناا هةتاكو توانينان دةستةي بااَلي هةَلبذاردنةكان لة هةرَيني كوردستاناا بضةسثَينني
ثةيوةناي راستةوخؤ لةطةَ  هةولَير , دةسةاَلتيان هيض نةبَي , ئؤفيسَيك بؤ كوردستان دابنَين, حوكنة زاتية كارتؤنيةكة
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توانينان , وةكو ضؤن ثةيوةناي لةطةَ  كةربةال و ديوانية و نةجةف ثارَي طاكاني اَيرا  دةكةن, و دهؤك سلَيناني بكةن
, ئةجنومةنَيكي بااَل وةكو ئةجنومةني ئةوَي, لة كوردستانيشاا ئةجنومةنَيك هةبَي , نيبة هاوكاري خؤمان ني امَيك دابنَي

ئَيستا من خةريكي , كارَيكي بامشان كرد بة هاوكاري هةموومان, ثَيش ئةوةي بَينة ثةرلةمان, هةتا من لةوَي بووم
ؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردني هةرَيني ثةيوةناي دائينيشم هةية لةطةَ  ك, ئامادةكردني ديراسةيةكم لةم بارةيةوة و

, كوردستان بؤ ئةوةي كةوا ب انني بؤضوونةكانيان ضيية؟ ضونكة لة ئايناةدا ئَينة ثَيويستنان بة دانونَيك هةية
ثةيوةناياار بَي  لةطةَ  , كؤمسيؤنَيكي تايبةتينان هةبَي , دانونَيكي تايبةتي بؤ هةَلبذاردن لة هةرَيني كوردستاناا

كَيشةكاني , جطة لةوةش جةناب  ئاطادري  لة سةرةتاوة, بةاَلم لة كوردستاناا ئةو بةرثرسيار بَي , اَيراداا كؤمسيؤني
بةشي زؤري ئةو كَيشانة كاتَيك , كؤمسيؤن بةبةردةوامي كَيشةيان بؤ دروس  كردووين, كةركوك كَيشةي تايبةتني

من بؤية لَيرة تةنها ثَيشنيازي ئةوة دةكةم كة ئةو , دروس  كراون رؤ َي دوو رؤ  ثَيش ئةجنامااني هةَلبذاردنةكة
بة هاوكاري كردن لةطةَ  دةستةي بااَلي , من خةريكي ئامادةكردنيم و ديراسةي دةكةم, مبَينَيتةوة, ط توطؤية كراوة بَي 

 .زؤر سوثاس, نثاشان ضارةسةريان بكةي, تاكو بتوانن بة وردي تةماشاي كَيشةكان بكةين, هةَلبذاردنةكان لة كوردستاناا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, بةَرَي  حمنا فرج, زؤر سوثاس
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان بؤ دةربَريين مةشاارتان بةرامبةر بةو تاوانةي كة لة , بؤ جةناب  و, سةرةتا زؤر سوثاس

من ناضنة ناو وردةكاري باسي ئةو , زؤر سوثاستان دةكةين, ا و خةَلكةكاني ئَينة كرابادينان بةرامبةر بة بارةط
بةَراس  ئةوة دةسكةوتَيكي زؤر طةورة , لة رووي دةرةوة, بةاَلم لة رووي دةرةوة ثَيم خؤشة سةيري بكةين, هةَلبذاردنة

من ثَيم واية ئةم هةَلبذاردنةي ئةم , ي اَيرا  وهةَلبذاردن بة طش  لة اَيراداا دةسكةوتَيكي زؤر طةورةية بؤ طةالن, بوو
, دا لةمةو ثَيش84دةوَلةتي اَيرا  ثَيش لة , بؤ داَرشتين يةكةمي دةوَلةتي اَيرادة, جارة بؤ كؤمةَلةي نيشتناني اَيرا 

ي شةراي هيضي دةسةاَلت, بة دؤناغي كودةدا سةربازييةكاني كة كران, بة دؤناغي ئينثريالي مةوة كة سةرةتاكةي بوو و
نة دؤناغي ئةو كودةدا سةربازييانةش كة كران بةناوي , نة دؤناغي ئينثريالي م كة دةوَلةتي بةريتانيا داينا, نةبوو

, ئريادةي طة  و ثَيكهاتةكاني اَيرا  رةضاو نةكرا, ضونكة لة هيض كامياناا, يان بةناوي دةوَلةتي دةومييةوة, مجهوري و
ضارةنووسي خؤيان دياري بكةن لةاَيرادَيكي فياراَ  و , توانيان ئريادةي خؤيان بسةنَينن بةاَلم ئةم جارة طةالني اَيرا 

ئةمة جارَيكي تر اَيرا  دةهَينَيتةوة ناو كومةَلطاي نَيودةوَلةتييةوة , ثَيم واية ئةمة دةستكةوتَيكي طةورةية و, ئيتحادياا
واب امن , سةيرَيكي ئةمة بكةين, دووةم لة رووي ناوةوة ,بةهَي َيكي طةورةترةوة زؤر لة جاران بةهَي تر و بةدوةت تر

, ةوة0990ثَيشرتيش لة راثةَرينةكةي , بةَراس  لة دواي رووخاني ر َيني اَيرا  بةطش  و, واجيب ئَينة لَيرةوةية
راسيةت و كة بريتية لة ضةسثاناني دميوك, ئومَياَيك بؤ خةَلك دروس  بوو كة ئةم هةنطاوانةي كة لةمةودوا دةيهَينني

يةاين مرؤيةكي طةورة لة , خ مةتطوزاري هاواَلتيان ئومَياَيكي زؤر طةورة اليان دروس  بوو, اةدالةت و شةفافيةت و
بةاَلم كة هاتينة سةر , زؤر طرنطيش بوو, زميين هةموو هاواَلتيانة لةسةر ئةم ضةمك و مةفاهينانة دروس  بوو و

, بة دانةاةتي من ئةو ئومَياةي الواز كرد, نة لة كاتي مومارةسةكردنااوردكارييةكاني ناو ئةم ثَرؤسةي هةَلبذارد
لة , هةمووي بة ئاودا, هةناَي خةَلك دةَلَين ثردي ئةو ئومَيا و ئاماجنانةي كة هاواَلتي لة مشكي خؤياا مؤري كردبوو

ني يان بة جؤرَيكي تر بَلَيني زاَ  ناتوان, هةتا ئَيستاش, لةوةي كة ناتوانني وةكو ثَيويس  يةكرتي خبوَينينةوة, زؤر شتاا
يةاين لةم ئان وساتةي ئَينة ال ي ا  ئةوةمان لة , كردني مةنتيقي دوة بةسةر دوةي مةنتيقاا كة ئةمة زؤر ترسناكة

يةاين وةاَلمي وشة بة فيشةك , كة زؤر ترسناكة, كة مةنتيقي دوة بةزاَ  بكةين بةسةر دوةي مةنتيق, مَيشكاا بَي
لةوةش خراثرت ثةنا بردن بؤ , هةم بؤ دةستكةوتةكامنان, اةيبَيكي طةورةية هةم بؤ ميللةتةكةمان و ئةمة, باةينةوة

هةم بةم , كة بةَراس  زؤر ناشايستةية هةم بؤ طةلي كوردستان, زؤر شَيوةكاري تر, ش  بضوك وةكو تةزوير كردن و
ئاماجنةكانيشي جَيبةجَي بكات , ةم رَيطايانة بتوانَي طةلي كوردستان ناتوانَي  هةرطي  ب, ئةزموونةش كة ئَينة هةمانة و
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لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم ثةرلةماني , ئاماجنيشيم واية تةناتةت ناتوانَي  دةستكةوتةكانيشي بثارَي َي , و
تي كوردستان يان يةكَيك لةو ليذنة ئاساسيانةي كة هةيةتي كة زات ايالدة بَي  بةم مةوزواة ياخود وةكو سةرؤكاية

هةتا ئةطةر كؤن رانسةكة , هةموو رَيكخراوو كؤمةَلةكاني كؤمةَلطةي مةدةني دةاوةت بكات, كؤن رانسَيك ببةسَ 
, هةتا ئةم هةاَلنة تَينةثةَرن بةسةر ئَينة, بؤ طةاَلَلة كردن و شرؤفة كردني مةسةلةيةكي زؤر طرنط, داخراويش بَي 

دةيان وت ئايا ترس سةددامي دروس  ,  َيني سةدداماا شتَيك هةبوولة ر, ضونكة هةر هةَلةية طرفتَيك دروس  دةكات
, نةك سةدام ترسي دروس  كردبَي, كردووة يان سةددام ترسي دروس  كردووة؟ بَي طومان ترس سةدامي دروس  كردبوو

دةمانةوَي   ئةو دسانةش كة, نةهَيَلني ئةم هةاَلنة بَروات, لةبةر ئةوة ئَينةش دةبَي  زؤر ئاطامان لة خؤمان بَي 
, بةَراس  لةو جَيطايةي بيكةين كة سوودي هةبَي  و شرؤظةي بكةينة حةديقةتَيك سوودي لَي وةربطرين, بيكةين

 .سوثاستان دةكةم, تةنها سناودةكاني هةَلبذاردنة و, ضونكة رَيطةي خةباتي ئَينة و طةالني تري دنيا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هةر , ئةطةر تةئياي دسةكاني كاك حمنا فةرةج دةكات, ئةوةي كة دسان دةكات, ةمدووبارة تكا دةك, زؤر سوثاس
بؤ ئةوةي كاتةكةمان لةدةس  , بَلَي  من تةئياي دسةكاني كاك حمنا فةرةج دةكةم و, ئةوةناةي ئيختيسار بكات

 .كاك اومسان فةرموو, نةضَي 
 :ادا دا امني عثمانبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم جَيي خؤيةتي ئةو , لةبةر ئةوةي من دووبارةي ناكةمةوة, هةناَي لة دسةكامن كاك حمنا كردي, سوثاسزؤر 

لةبةرابةر ئةو جةماوةر , هينةت و جوامَيرييةي جةماوةري خةَلكي كوردستان ئةوةناة بة طةورةيي تةماشا بكرَي
بؤية , ي شؤَرشي رزطارخيوازي طةلي كوردستان بووةدَلسؤزةي خةَلكي كوردستان كة دةيان ساَلة ئةو ودود و ب وَينةر

, خ مةت كردني جةماوةر نيشانةي هةس  كردن بة مةسةوليةتي ديادةي سياسي طةلي كوردستانة, دَلسؤز بوون بؤي و
بةَراس  لة هةر حمةتةيةكي تارخيي لة هةر دؤناغَيك لة حمةتاتي خ مةتكردن و تَيكؤشان و , بة ثَيضةوانةشةوة

بةَراس  ثَيويستة زؤر بة وردي و , بؤ لةنطةرطرتين كةش  نةجاتي طةلي كوردستان بؤ لَيواري ئةمن و ئةمانهةوَلاان 
هةر , دةديقي ديادةي سياسي و ثَيشةنطان و نوخبةي رؤشنبريي كوردستان بة وردييةوة تةاامولي لةطةَ  بكات

دوايي , ةتي دروس  و راس  جةماوةري كوردستانخوانةخواستة يان بؤ تَيطااني زهني, هةوَلاانَيك بؤ ضةواشة كردن
ديادةي سياسي كوردستان , بةرامبةر ئةو جةماوةرة دَلسؤزةي كة ئامادةية لة هةر لةحةزةيةك, خةتايةكي طةورة دةبَي 

ةر لة ثَيناوي دؤزي رةواي طةلي كوردستاناا كة دؤزَيكي تا س, داواي لَي بكات بة خوَين و روح نة بة ماَ  و ش  ماددي
, هةر هةوَلاان و تَيكؤشانَيك بؤ رزطاري ئةو طةلة, ئَيسقان رةوا و حة  و لة رووي دينييةوة كة مومارةسةي دةكةي

, جةماوةريش ي نوخبةي سياسي ي ديادةي سياسي, لة هةر شَيوازَيك مومارةسةي دةكةي, جيهاد و تَيكؤشان و غةزاية
, ئةو حةديقةتةي باش دةرك كردووة, او كومةَلطةدا بةم شَيوةية نا ي هةتا شوان و طاوانَيكي خوارَي كة لة راستياا لةن

راستة دوو ح بي , ي كورد سات موَلكي هةموو خةَلكي كوردستانة, ي كوردستان تيظي, بؤية بةَراس  ئيعالمي كوردستان
كوردسات , خستووةخ مةتي دةكةن رَيكيان , لةرووي مادييةوة ثيادةي دةكةن, طةورةي كوردستان تةبةنيان كردووة و

يةكطرتووي ئيسالمي بةشَيكي زيناوو و دَلسؤز و , موَلكي هةموو خةَلكي كوردستانة, لةطةَ  كوردستان تيظي
لةطةَ  , شوان و طاوان نيية, بؤية بةَراس  ئةوةي لةسةر كةناَلةكاني دسة دةكات, خ مةتطوزاري ئةو طةلي كوردستانةية

بؤية دسة كردني ئةو , يان نوخبةي رؤشنبريي طةلي كوردستانة, بي سياسييةيان ئاس  مةكتة, ئةو ثةَري رَي ماا
مومارةسة بكرَي , ثَيويستة بة هةنا وةرطريَي, كةسايةتية رؤشنبري و سياسيانة كة لةسةر كةناَلة فةزائيةكان دسة دةكةن

, نة نةتيجةي ئةو سيننارانةئايا نةتيجةي ئةو دسا, لةرووي سياسييةوة, لةرووي نةفسييةوة لةرووي كومةاَليةتييةوة
 ضي لَي ثةياا دةبَي  بؤ جةماوةري خةَلكي كوردستان؟

 .والسالم اليكم, لةطةَ  ئةو ثةَري رَي و حورمةمتاا بؤ جةماوةري خةَلكي كوردستان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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, دةيرَبم, وو دةديقةكة كة زياد بووبةاَلم ئيرت د, من بؤ هةردووكتان وةدتم زياد دانَي لةبةر ئةوةي حةدتانة, زؤر سوثاس
 .فةرموو, بةَرَي  دادر سعيا

 
 :خضربةَرَي  دادر سعيا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان

بةرامبةر ئةو هةَلوَيستة روون بَي تةَرةدودة بةرامبةر رووداوةكاني , دةس  خؤشي لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم
بةر لة هةَلبذاردنةكان ثَرؤ ة باَليؤزداني دميوكراسي هةبوو لَيرة , اس  لة ئاس  ثةرلةماني كوردستان دابووبةَر, بادينان

و جةنابيش  ئامادةي ئةو كؤن رانسةي بووي كة هةناَيك  مارةي مةترسيااريان راطةيانا سةبارةت بة وةزاي 
بؤية كاركردن , ثَيش بيين هةناَي لة حواديسانة دةكرا, انلةو دةظةرة كردبووي, ئازادييةكان و دميوكراسيةت لة هةولَير

بةاَلم ئةو دةورة سةرةكيية , بؤ باَلوكردنةوةي رؤشنبريي ئنتيخابات و كياني يةكرتي دةبوَ  كردن زؤر دةوري هةية
خاَلَيكي , بكةن رَيطاي بؤ خؤش, ئةوان تواناو ئينكانةتيان هةية ئةو رؤشنبرييية ثةرة ثَياةن و, دةكةوَيتة سةر دةسةاَلت

ماوة , ئةويش ئةوةية ئَينة ح بة سياسيةكان داوامان دةكرد لة جةماوةري كوردستان جَيبةجَييان كرد, طرنطم هةية
زؤر , وةااي ثَيااون بة كاري خؤيان هةَلبسة و, لة دةسةاَلت داوا دةكةن, ئةوةي جةماوةر داوا لة ح بةكان دةكةن

 .سوثاس
 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم , ضونكة حةز ناكةم برينةكان بكوَلَينينةوة, بةَراس  من نازامن لة كوَي دةس  ثَيبكةم؟ باسي بادينان ناكةم
بةاَلم من زؤر تةركي  لةسةر ئةو نودتة , زؤر طةورة تر بوو لة خةتة, حةزناكةم وةسف بكرَي  خةتةئَيك بؤ رووياا

يان ثةرلةمانَيكي , دوو حكومةتي بَي ثةرلةمان, دوو ئياارة يان بَلَيي دوو حكومةت, ديعي كوردستانتةوصي ي وا, دةكةم
بةو كةلتوورة بةو ئةجيه ة و بةو سةرضاوة ضي دةكةين؟ ئةم ثةرلةمانة مةسةوليةتَيكي تارخيي لةسةر , بَي حكومةت

, دسةي خؤي بَي , ةيةكي وازيح و رؤشن نةكاتتاكةي دس, الزمة هةَلوَيستَيك لة ئةصلي مةسةةلة وةربطرَي , شانة
, من دةركي واديع دةكةم, دواي ئةم ئينتخاباتة تةواو, دسةي ئةو ثةرلةمانة بَي  بَلَي  بابة ئةم دوو ئياارة شةراي نني

ةودي َيكي بةاَلم م, هيض موشكيلةم نيية لة دةركي واديع, واديع بينني, بةَلَي واديع ضؤنة, بةاَلم مةودي ي تارخيي دةزامن
خةم , خاصةتةن هةيةةي ريةاسةت تةبةني ئةو مةوزواة بكات, زؤر ثَيويستة, تارخيي بؤ ئةم ثةرلةمان زؤر زةروورة
من ثرسيارم , شةرةفَيكي زؤر مةزنة بؤ هةموومان, ئةركَيكي زؤر طةورةية و, خؤري و دَلسؤزي بؤ ميللةت و طة 

لةمن دَلسؤز ترن لة مةودع و لة مونتةَلةدي ح بيش , ن حةريص ترنهةمووشيان لةم,  لةهةموو مامؤستايان برادةرانة
ئايا ئةم نةواة ثةروةردة لةسةر تةزويرو تةزيي ي حةدائق؟ تةزويريش , بةاَلم ئةم ثرسيارة دةكةم, هيض دسة ناكةن

ي يا بكةي بة دزي تةزوير ئةمةية تؤ شتَيك بَلَي, ئةمي كورددستان روودةدات كو بَلَيني تةزوير, نيينة حاشا لة تةزوير
بةَرَي ان يةاين , ئةوي ئَيرة نة تةزويرة مامؤستايان, بةشَيوةيةكي وا يةاين ئاسان نةبَي , بكةي بة زةدةت بكةي

تةزوير , بؤ هةموو دةزطا و موئةسةساتي ئَينة, شةرمةزاريية و رووَرةشيية بؤ تةجروبة, نازامن ي ناوي تري لَي بنَيم
بةس باسي ئةوة دةكةم بؤ مةسَلةحةتي , حةدائقنان لةالية من باسي ئةوة ناكةم, ؤ زؤر شوَينمةه ةلة بووية ب, نةكراية

, ئةمني اامي ح بَيكي موسامل, بؤ مةسَلةحةتي كَي هانااني خةَلك بكرَي , كَي ئةوةناة خةَلك وا ثةروةردة بكرَي 
لةبةر , تةجاوزي لةسةر بكرَي , دانونةبة هةموو مواصةفاتي ئةو , ح بَيكي بة دانوني ئةو ثةرلةمانة دروس  بووة

مةفاهيني , دةمي ئاسايش و ئةمانة بؤ مةسَلةحةتي كَي؟ تاكةي ئَينة نةتوانني ميللةتي خؤمان بةرةو ثَيش ببةين
ئةو , ئَينة لة ئنتيحانَيك بووين, دبوَلي ئاخةرة, حقودي ئنسانة حقودي مواتنة, دميوكراتيةتة, حةديقي تةاةدوديةتة

ئةو , ثةروةردةكي حةديقي بكةين, حماوةلة بكةين, زؤر ماوة لة ثَيشنان, ان هةمووي زةربَي س ر كردمةفاهينانةم
ئنشاا  خوا تةوفيقي هةموومان باات و بتوانني ميللةتي , ثةرلةمانة مةسةولة و جةنابتان لة ريةاسة مةسةولن و
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هةر ئةَلَين بةسة سةدافةتي , روةردة بكةينخؤمان بةشَيوةيةكي راس  و دروس  بؤ مةفاهيني حةديقي دميوكراتي ثة
 .بةَرَي ان, زؤر داواي لَيبوردن دةكةم, خ مةتي حةدائق بكةين, يةاين حماوةلة بكةين, تةخويف

 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ةهةناَي جار هةناَي موالحةزة دَي, بةاَلم بؤ ئَيوة مانع نيية, جةنابيش  كاتةكةت زؤر لةسةر رةت بوو, زؤر سوثاس
من , تةزوير يان تةزوير نةبوو, بةنيسبةت خاَلي دووةمي دسةكاني جةناب , ثَيم باشة هةناَي ش  روون بكةمةوة

يةاين لة , ثةروةردةية, رؤشنبريييةكةش نةمةسةوليةتي تةرةفَيكة, ومت مةسةلة رؤشنبرييية, ئاما ةم ثَيكرد
دميوكراتيةت يةاين , و ناوةناي دةبَي  خةَلك فَير بكةين لة مةرحةلةي سةرةتايي, سةرةتاييةوة دةبَي  دةس  ثَيبكات

ضي؟ هةَلبذاردن يةاين ضي؟ رَي طرتن لة مودابيل يةاين ضي؟ هةتا كومةَلطاي مةدةنيش دانةمةزرَي  و هةتا 
هَيشتا مةترسييةكامنان لة ثَيشة بؤ ناتوانني ئَينة , خؤمانيش ئاطاداري خؤمان نةبني ئةو شتانة دووبارة دةبنةوة

, ئةطةر مةترسي نةبية طوَي نادةييَن, هةَلبذاردنَيكي ئاسايي بكةين؟ ضونكة مةترسيةكان لة ثَيش طةلي كوردستان زؤرن
ئةو فياراليةت , هَيشتا نازانني اَيرا  ضي بةسةر دَي ؟ ئةو دةوَلةتة دادةمةزرَي  يان نا, بةاَلم مةترسي ئةوة هةية

كَيشةي هاواَلتيان ضارةسةر دةكرَية لة ئاوو كارةبا و , سةر هةرَيم يان نا كةركووك دةطةَرَيتةوة, دةضةسثَي  يان نا
, هةموو ئةوانة مةسائيلي موحلن تةحةديياتَيكي طةورةن بةرامبةر حكومةتي هةرَيم و بةرامبةر ثةرلةمان, بةن ين و

لةرةوش  تةبعيي خؤي  خةَلك مون ةايلة جارجار, لةبةر ئةوة خةَلك مةترسي هةية, بةرامبةر هةموو لَيثرسراوان
بؤ ئةوةي ئةو رؤشنبرييية , دووةم ثَيكةوة خةبات بكةين, بة يةكةوة بني, دةبَي  هةموومان يةكةم, سروش  دةردةضَي 

بة ماناي ئةوة نا راوةستني بؤ ئةوةي ئةوانةي لة , لة مةرحةلةي ئيبتياائي, و ئةو ثةروةردةيية دةس  ثَي بكاتةوة
تا بطةينة , بؤ دة ساَلي داهاتوو, نا بةاَلم ئَينة دةبَي  خةبات بكةين, ةوان بضن دةنط باةنئ, ئيبتياائني طةورة بنب

دةبَي  لةسةريشي , من دووبارةي دةكةمةوة دةَلَيم ئةو كارةي روويااوة زؤر خراث بووة, كؤمةَلطايةكي راستةدينة
ليذنةي , ةكةي خؤي موتةمةسيك نةبَي بةاَلم هةريةكة لةالي خؤيةوة تةنيا بة بؤضوون, راوةستني باسيشي بكةين

ضونكة زةرةري لة , من تةئيكا دةكةمةوة ئةوة بة دَلي كةس نةبووة, باسي دةكات و دةطاتة ئةجنامَيك, لَيكؤَلينةوة هةية
سةرؤكي هةرَيم ئةطةر كَيشةيةك هةبَي  , كَي ثَيي خؤشة, لة ئيعالماا كة باس دةكةن حاَلةتَيكي وا هةبووة, خؤمان داوة

, ئةطةر رووداوَيك ببَي , يةكَيتية ثارتيية, ئَينة مةسةولني, ئَينة ئةطةر لة ثةرلةمان كَيشةيةكنان هةبَي , و مةسةولةئة
نةيانتواني , خةَلكي كورد ناكؤكي لة بةيين خؤياناا هةية, خةَلك ناَلَي  ئةمة خةتاي فاَلن ئةناام بوو لة فاَلن ح باا

لةبةر , ياخود نةيانتواني ثرةنسيثي هةَلبذاردن بةسةركةوتووي بةسةربةرن, نهةَلبذاردن بةسةركةوتووي بةسةر بةر
لةبةر ئةوة هةموومان زةرةري , دوو دسةي لةسةر بكات وخةاَلس تةواو بَي , ئةو مةسةوليةتةكة اامة تةسوَرمان نةبَي 

ي يةكطرتووي ئيسالميش بؤية بة حيكنةتي برادةران, لَياةكةين لةبةر ئةوة بة حيكنةت مواارةزةي بكةين باشرتة
, لةو مةرحةلةية توانيان موحاصةرةي ئةو كَيشةية بكةن, بة حيكنةتي سةركردةكاني براياني كورديش دةكةم, دةكةم و

ئَيستاش ئةو لَيكؤَلينةوةية , توانيان كة نةبَيتة كؤسثَيك نةبرادراني يةكطرتوو لة هةَلبذاردناا ئينسحاب بكةن
مةكةي هةم خَير دةبَي  و هةميش دةبَيتة بياايةتَيك بؤ ئةوةي خةَلك تَيبطات كة ئةو كارة ثَيشم واية ئةجنا, بةردةوامة

 62بةنيسبةت خاَلي دووةمي ئياارة ئةوة لَيرة لة ثَيشنانة ديارة هةمووتان ئين اتان كردووة, خراثة دووبارة نةبَيتةوة
زؤر ضاكة ئةوة , ني يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارةبؤ باس كرد, ناوة داوا دةكةن كةوا كؤبوونةوةيةكي تايبةت دابنَيني

ضونكة زؤر لةميايا و شتةكاناا خةَلكانَيك , لة راطةيانانيشاا باسم كرد, من دوَييَن ئاما ةم ثَيكرد و, دةخةينة بةردةم
نةش ئَي, ثةرلةمان كارامة نيية و هيضي ثَيناكرَي, باسي ثةرلةمان دةكةن و دةَلَين ثةرلةمان كاري هيضي نةكردووة

بةاَلم كاتَيك كة , دةمانةويس  بة هَياي ثاَلثش  بني بؤ ئةو جهودةي كة دوو ئياارةكة يةك دةطرَيتةوة بة زووترين كات
دواكةوت زؤر خةَلك لَينان دةثرسي بؤ ئةو دوو ئياارة يةكي نةطرتؤتةوة؟ تاكةي , ناضار بني و مةسةلةكة طةيشتة ميايا

ثَيشي , حةدائيقةكانيش ئةوةية بةنيسبةت ئَينةوة بَريارَيك هةية, س بكةين ومةجبورين حةدائيقةكان با, راوةستني
بَريارَيكيان دا كة , افتتاحي ثةرلةمان كرا, ثاش ئةوةي كة كؤبوونةوة فراوانةكة كرا لَيرة, ئةو دةورةية ثَيشي هةَلبذاردن
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يان هةَلبذاردن , تا ئةو كاتةي يةك دةطرندةَلَي  تةاامو  لةطةَ  ئةو دوو ئياارة دةكةين لة هةولَير و لة سلَيناني 
, كةواتة ئةو دةرارةي لة ثةرلةمان درا, كة هةَلبذاردن كرا, ئةوا ئةو بَريارة نامَينَي , كامةيان زووتر كرا, دةكرَي 

واتة بَيجطة لةوةشاا لة رووي ئاسايياا هةموو هةَلبذاردنَيكي ثةرلةماني , تةاامو  لةطةَ  ئةو دوو ئياارة دةكاتن
, ئستحقادي هةَلبذاردن ئةو دوو ئياارة يةك بطرَيتةوة, استحقادي هةَلبذاردنةكة و تةشكيلي حكومةتي تازة دةبَيتةوة

ضونكة جةماوةرَيكي , بَروام نيية كةسَيك موافيق بَي  لةسةر ئةوة, بؤية ئَينة ناتوانني يان دةبَي  ئةو بَريارة بطؤَرين
ئةناام ثةرلةمان لَيرة , كةسة ئةو ئين ايةتان كرد 62بؤية ئَيوة ئةو , رَيتةوةزؤر داوا دةكات ئةو دوو ئياارة يةك بط

دةستةي سةرؤكايةتيش موافيقة لةسةر ئةوة كة جةلسةيةكي تايبةتي بؤ , زؤربةزؤري ئةوانةي كة ئين اشيان نةكردووة
َيناني حكومةتي ئيةتياليف بؤ ئةوةي ئةو فةترةيةي هةموومان ثشتطريي لة جهودي ثَيكه, تؤزَيك دواي خبةين, بكةين

تةوحياي دةوَي  و يةك ري ي , حكومةتي فياراَ  ضونكة ضارةنووسازة ماناوو بووينة لةوَي هاوثةميانني, اَيرا  بكةين
بةاَلم ئةو كؤبوونةوةية خبرَيتة دواي حكومةتي يةكطرتووي حكومةتي , تا ئةوَي تةواو دةبَي  دسةي لَي بكةين, دةوَي 

 .كاك شَيخ ا  ,اَيرادي فياراَ 
 :بةَرَي  شَيخ ا  ابراهيم شَيخ ا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش , طرنطييةكي زؤري ثَيارا, من ثَيم واية ئةو هةَلبذاردنةي ئةم جارة زؤر بة شَيوةيةكي باشرت لة جارةكاني تر كرا

لةوةي كةخةَلكي كورد لةوة دَ  سارد  زؤر هةبوو, لةطةَ  ئةوةش ثَرثاطةناةي ناحةزان و دو منان و خةَلكاني تر
بةاَلم هةموو دةمَيك ئةوة ئيسثاتة كة رؤَلةكاني كورد هةميشة لة رؤ ي , بكةنةوة كة بةشااري نةكةن لة دةنطاان
وةفادارن بةرامبةر بةخوَيين شةهياة نةمرةكانيان و ئةو خةباتة دوور و , تةنطانة شريي ثش  كةناووي طةلةكةيانن

ثَيم وا نيية ثَرؤسةيةكي وا طةورة لةو بارودؤخةي ئَيستاي ميللةتةكةمان بةبَي كةموكوَري بَي , اندرَيذةي طةلةكةم
رةنطة زؤر , وا تةسةوَر دةكةم لة زؤر شوَيناني تريش ئةو جؤرة كةم و كوريية و مةشاكيالنة هةبووة, مةشاكيل ببَي 

ئَينةش لةطةَ  , بة داخةوة ئةوةي كة لة بادينان رووياايان , كة لة كوردستان روويااوة, جار زؤر لةوة خراثرت بووبَي 
بؤ ئةوانةي رةنطة كة , لَيكؤَلينةوةشي بؤ دروس  كرا, ثَينان وايةي شتَيكي خراث كرا و, ئةوةين و ئياانةي دةكةين

طاي تريش لة زؤر شوَين و جَي, ئةو كارةش بةس لة بادينان رووي نةداوة, دةستيان هةبوو لةو كارة بةس اي ياسايي بطةن
هَيشتا , ميللةتي اَيرا  بةاام, لةبةر ئةوةي سةدافةتي ميللةتةكةي ئَينة, لة باشووري اَيرا , هةتا لة ناوةراس  اَيرا 

نةطةيشتؤتة ئةو ئاستةي ئةو ثرؤسةية بة شَيوةيةكي وا بَروات بَي ئةوةي هيض موشكيلةيةك و طريوطرفتَيكي لَي 
بةاَلم لةو ئاستةش نةبووة كة خةَلكاني تر , ئةو رةئييانةم كة كةموكوَري بووة من ثَيم واية زؤر لةطةَ , رووباات

, كة خؤي داواي ئةوة دةكات, من يةك دوو موالحةزةم هةية لةسةر دسةكاني مامؤستاي بةَرَي  كاك خليل, وةص ي دةكةن
, بةر بة هةموو ميللةتي كورد بَيدسةكاني كة لةم ثةرلةمانة كردي بةرام, بةاَلم ثَيم وا نيية, سةدافةتي مة بطؤَرين

بةاَلم دةبَي  هةموو ح ب و هةموو دةزطاي راطةيانانةكاني ئةو ح بة ئةو جؤرة دسة و كردارانة و رةفتاري لَي ثةياا 
ثَيم وابوو لة جَيي خؤي , ئةو هةموو رووَرةشي كةلينة ناشرينةي كة بةكاري هَينا, مةشكيلةي لَي ثةياا دةبَي , دةبَي 
من لةطةَ  , لةطةَ  رَي م بؤ دسةكاني براياني تري يةكطرتوو, تَيكي خراثة هةدة بةزمانَيكي تر دسة بكةنش, نةبوو

لَيرة لةو , بةاَلم دسةكاني مامؤستا خةليل بةتايبةتي شايستةي ئَيرة بَي , كة شتَيكي خراث كراوة, رةئييةكانيامن
ارةي خةَلك و جةماوةر من ثَيم باشة سةركردايةتي كورد ديسان دةرب, مةجليسة لةو ثةرلةمان بةم شَيوةية دسة بكات

تةماشاي نةوت و بةن ين , بَيتةوة مةياان ئةم جارة نؤبةتي ويية خ مةتي ئةو خةَلكة بكات و تةماشاي بازاَر بكةن و
, كةنضارةسةرَيك بؤ  ياني ئةو خةَلكة ب, ب انن بازاَر بة ي طةيشتووة, تةماشاي معاشي خةَلكي هة ار بكةن, بكةن

 .زؤر سوثاس, ضونكة ئَينة هةر ثَيويستنان بةو خةَلك و بةو جةماوةرة دةبَي  و
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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, ي دسةش دةكرَي  زؤر ئاسايية و, دةبَي  دَلنان فراوان بَي , هةموومان وةكو يةكني و, خؤي ئةطةر لَيرة دسةش بكرَي 
باشرتة بةاَلم وا , م ئةطةر وشةي ئاسانرت هةبوو باشرت واية بةكاري بهَيننيبةاَل, دَل  زؤر نيطةران نةبَي  و با فَير بني

 .دةياي ناكةت, ديارة كاك خليل هَيشتا طةرمة
 
 

 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .من وةص ي حاَلم كرد
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم ئةطةر , تةبيعيية, سةتةالي  دوو ح ب هةبَي , ستان تيظيبةنيسبةت كورد سات و كورد, من تةاليقَيكم هةية
سةتةاليتَيك هةبَي  هي حكومةتي هةرَيم ئةو سةتةاليتة مولتةزيم دةبَي  بؤ ئةوةي هةموو ح بةكان هةدي خؤيانة 

َلةتَيكي من داواي لَيبوردن دةكةم كةوا حا, ح ب بؤ خؤي دةكات, بةاَلم هي ح ب بَي , ثَرؤثاطةناةي خؤيان بكةن
سةرؤكي جةمعيةي وةتةني لةبةر ئةوةي من دةبَي  بضم , دكتؤر حاضم حةسةني دةطاتة مةتار, تةواري هاتة ثَيشةوة
بؤ , ئةطةر ئي من باةن. كاك دكتؤر كةما  و كاك فرسةت كؤبوونةوةكةتان لةطةَ  تةواو دةكةن, ثَيشوازي لَي بكةم

 .ب انني هي بةغاا ضي بةسةر دَي كؤبوونةوةكةي كة طومتان دةخيةينة دواي ئةوةي 
 (:كنا  كركوكي. د)بةَرَي  حمنا دادر اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو, شوكرية رةسو . بةَرَي  د
 :شكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
طاناني هةَلبذاردنةكاناا خؤي لة خؤياا بةَراس  ئةو ثرسيارةي ئاراستةي ئَينةتان كردووة كة سةبارةت بة هةَلسةن

هةموو اليةنةكان ئَينة هةَلسةنطَينني كة ئَيوة داواي , بةحسَيكي ئةكادميي يان خؤي لةخؤياا كتَيبَيكي دةوَي 
يةكةم بةَراس  لة ديادةي , من لة ضةنا روويةكةوة ئةو هةَلسةنطانانةم ثَي باش بوو, هةَلسةنطانان لة ئَينة دةكةن

لةطةَ  جةماوةر دسة , يةكةم جارة من دةبينم ديادةي كوردي بةهةموو روحيةتَيكةوة دَينة ناو جةماوةرةوة كوردييةوة
ئةمة خؤي لة خؤياا ئةو ثةَري بةرثرسياريةتيية , من بةرثرسَيكم بيين طوتي سةد هةزار كةسم بينيووة, دةكةن

هةر , ريش زياتر هةريكاري و ثاَلثش  ئةم اليةنة بووجةماوة, بةرامبةر بة اليةنةكان روحَيكي طةورةي دا بة جةماوةر و
ئةمة دةستتان , ئةم ديادةي كوردية لة شوَيين خؤيان بةرةو شارةكاني تر كةوتنة رَي لة جةنابيشتةوة دةس  ثَي بكةين

بَيينة سةر , كرد بة مَي  طرتن و تةوايةي خةَلك و لة هةمان كاتيشاا بةَرَي  كاك مةسعود بارزاني دةورَيكي جواني بيين
اليةني ئةمين بةَراس  من , من لَيرةدا نامةوَي اليةني يةكَيك مب, ئةوانيش جَيطاي خؤيانن, دةوري ميايا و ماس ميايا

ئَينة كؤمةَلَيك ثةرلةمانتاري , يةكةم جارمة كة بة جلي كوردييةوة حةز دةكةم باسي دةوري ثةرلةماني خؤمشان بكةين
من بووم دكتؤر دلَير بوو دكتؤرة ئاريان و كوردستان خان و كاكة , بة جلي كوردييةوة كوردستان بة ثَيويستنان زاني

ئةمة شتَيكي جوان , هةروةكو ئةوة هةس  بكةن كة ثةرلةمانيش هاريكاري ئةوانن, ئارام بوو بةسةر بنكةكاناا طةَراين
هةرضةناة ثَيش هةَلبذاردنةكة باسي  ,بَيينةوة سةر سناوودي دةنطاان بةَراس  هيض خروداتَيكنان لَي نةبيين, بوو

كة جةماوةر زؤر زؤر بة حةماسةتةوة دةيان , ئةوةي زؤر سةرجني مين راكَيشا ئةو شايي و لؤغانة بوو, خرودات بوو
ئةمةش خؤشييةك بوو لة ناو دَ  و , بةتايبةتي طةجنةكامنان كة ئَينة ترسي طةجننان هةبوو كة دةنط نةدةن, كرد

 .دةرووني طةجنان
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ئةو دوةت و هَي ةي ئةو كوردانةي لة , ئةويش داواي تةدوييةمان لَي دةكةن, َلَيكي تر دةمةوَي ئاما ةي ثَي بكةمخا
هةم هةوَليشيان دةدا بؤ بةرةو سناوودي , هةم شاييشيان دةكرد, كة بة جلي كوردييةوة بةو سةرماية, دةرةوةي واَلت
 .زؤر سوثاس, كة بةَراس  ئةمة يةكةم جاريشة, دَيك دةكةمجا بؤية من دةستخؤشي لة هةموو كور, دةنطاان بَرؤن

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  حمنا دادر اباا  
 .فةرموو كاك ااد 

 
 

 :بةَرَي  ااد  حمنا امني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ةو شةَرة شةَرَيكي ئ/ هاناةري يةكةمي, ئةو بةشااريية فراوانةي خةَلكي كوردستان لة هةَلبذاردناا دوو هاناةري هةبوو
 .نةتةوايةتي و ضارةنووسساز بوو

جا بؤية من لة بةرامبةر , ئةو هاوثةميانيةتة بوو كة هةموو ح بةكاني كوردستان يةك دةنط بوون/ هاناةري دووةمي
, سةركردايةتي سياسي كورد, خةَلكي كوردستاناا تةئياي بةَرَي ان كاك اومسان و كاك زانا و كاك شَيخةَلاَل دةكةم

راس  حة  واية ئاوَري ورد و جادي بااتةوة لة بةرامبةر ئةو هةموو دوربانيانةي ميللةتي , دةسةاَلت لة كوردستان
حةدة بةجادي , تاوةكو رووخاني سةددام ئامادة بووة دورباني باات, كورد كة لةسةردةمي شَيخ مةدودي نةمرةوة
 .ئةوة تَيبيين يةكةمم, ري و اةدالةت بؤ هةموو اليةك بَي دادثةروة, ئةجمارة لَيكؤلينةوة لةهةموو شتةكان بكرَي 

ئةو سلبياتةش ئةوةية كة كؤميسيؤني بااَل ثش  بة فؤرمي , بةَراس  ئةو هةَلبذاردنة سلبياتَيكي تياية/ تَيبيين دووةم
وةكو كورد نازانني ئَينة / يةكةم, رةنطة بؤ هةموو اَيراديش خراث بَي , بؤ ئَينةي كورد, خؤَراك بةس  لة دةنطااناا

 دةنطاةري راستةدينةي كوردستان ضةناة؟ 
ئةطةر ضي كاك دكتؤر , سةر مَيري كورديش بؤمان روون نةبؤتةوة ضؤنة؟ يةاين حة  واية ئَينة لة داهاتوودا/ دوو

َي  ياسايةكي ئَينة دةب, بةتايبةتي لة كوردستاناا, كة ثَيويستة سيستةمي هةَلبذاردن لة اَيراداا, نوري باسي ئةوةي كرد
 .زؤر سوثاس, تايبةمتان هةبَي  لةو مةوزواةية كة ئيعتيناد بكرَيتة سةر  مَيري و ئةوانة

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
 .بةَرَي  سؤزان فةرموو, سوثاس بؤ جةناب 
 :بةَرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

خاتوو دكتؤرة شوكرية دةَلَي  مةسةوولَيكيم بيين دةَلَي  , ش ئةوةي دسةكامن بكةممن يةك تَيبيين بضووكم هةية ثَي
ئةطةر راس  دةكات , بانطةشة دةكات بؤ هةَلبذاردن مةجبور بوو بيبَينَي , ئةوة واجييب بووة, سةد هةزار كةسم بينيووة

 .زؤر سوثاس بؤ ئةمةيان, نَي بةَلكو دة كةس ببي, ئةو مةسةوولة لة كاتي ئاسايياا بتوانَي  نةك سةد هةزار
دةَلَين با جارَي ماَلي , بةَراس  من زؤر سةيرم ثَي دَي كاتَيك كة باسي يةكطرتنةوةي ئياارة دةكةين/ خاَلي دووةمم

ضونكة خةَلك , كة خؤي دةبَي  بة ثَيضةوانةوة بَي , ئينجا ماَلي خؤمان ضاك دةكةين, اةرةب و بةغاا ضاك بكةين
جارَي با لة ثَيش , بؤ ئةوةي ماَلي خؤي ضاك بكات, ناتوانَي يارمةتي ماَلي تريش باات, ضاك نةكاتهةتاكو ماَلي خؤي 

 .بؤ ئةوةي ماَلةكةيان ضاك بكةن, ئينجا بضووناية يارمةتي ماَلي اةرةمبان داباية, هةموو ش  ماَلي خؤمان ضاك بكرداية
ةَ  كاك اةناناناا من زؤر موتةفيقم لةو خاَلةي كة دةَلَي  كة دةبَي  ئَينة لة ئَيستاوة لةط, دوو خاَ  زؤر زؤر طرنطة

ضونكة ئَينة دوو ساَلي تر راثرسي مةوزواي دانوني ثةجناو , رؤشنبريي هةَلبذاردن دةبَي  لة ئَيستاوة هةَلبذَيرين
سةد هةزار كةس لةو كاتةشاا نةكةوينة ثةلة ثرووزَي رؤ ي , واب امن لةبةردةممان داية( 036)كة ئَيستا بووة بة, هةش 
 .ئةطةر مبانةوَي  ئيش بكةين, لة ئَيستاوة دةبَي  ئَينة بةجادي كاري بؤ بكةين, ببينني
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ئةوانةي كة لة دةرةوةي كوردستان و لة دةرةوةي , هيوادارم بةرثرسانيش طوَييان لَي بَي , خاَلي كؤتايي يةك داواكاريية
, بةرزترين دةنطي هَينا لة دةرةوةي واَلت( 731)ؤ ئةوة كة ليس  نيشانةش ب, دةورَيكي زؤر طةورةيان بيين, واَلت بوون

كة ئةو كةسةي , بةاَلم كاتَيك يةكَيك لة دةرةوةي واَلتةوة ئةطةَرَيتةوة بؤ كوردستان بضووكرتين هاوكاري ناكرَي 
َرواتةوة بؤ دةرةوة بةاَلم بريتان بَي  ئةطةر ب, دةيةوَي  بَيتةوة لة كوردستاناا بذي  بضووكرتين هاوكاري ناكرَي 

زؤر , ئةويش ناضَي  و بة دسةمان ناكات و دةنطيشنان بؤ نادات, دةنطااني تريشنان لةبةر دةمةوة دةبَي , جارَيكي تر
 .سوثاس

 
 

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
 لة ناحيةكةوة باشرت تةركي  يةاين, ئيجابيات و سلبياتي, تكاية مةوزواةكةمان هةَلسةنطاناني هةَلبذارنة, زؤر سوثاس

 .ئَيستا كاك سامل فةرموو, زؤر سوثاس, بكةينة سةري
 :بةَرَي  سامل حمنا الي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يةاين كة , ئةمي زؤر كاك خةليل و كاك مةدةد فةرةج هةمي تش  لةبةر مة ئةوي دي كرن, هةَلبذاردن هاتينة كرن

 .نةتيجة ئاخري
 (:كنا  كركوكي.د)جنومةن بةَرَي  سةرؤكي ئة

مةضنة سةر ئةو مةوزواةي كة ئةو , رةئي خؤت دةربارةي هةَلبذاردن باة, تكاية ئةو برادةرانةي دسةيان كردووة
 .برادةرانة وتويانة
 :بةَرَي  سامل حمنا الي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةز دبَيذم دو ميَن كوردستانَي ئةو شتة  وةَلاَل, نة بةس تةزوير طوتي مةه ةلةية, كاك خةليل باسي تةزويري كرد

ئةز دبَيذم ئةطةر دةوَلةتَي دميوكراتي وي شكليات و هةناَي خروداتي , يةاين كو وةس ي كرد كو بَيذن مةه ةلة, نابَيذن
ة جارا ديا هاتين, ئينتيخاباتي بةلاية هاتنة كرن, هةتا ئيسثات بكةين كو ئةخافتنة وةنينة, هةبن يَيتنة هَيشتا بكةن

مرؤظ خؤي , من ن امن ي مةه ةلةي تَياا بووينة, يةكطرتووي ئيسالمي ي جارا دي ثرت دةنط نةبووين لة دهؤكَي, كرن
نة , يا كاك مةدةدي بةحسَي شةهياي خؤثتنَيي كرد, هةمي مرؤظي دي وةسف كرينة, ئةويش هةر كوردن, ئاظاَيتة خؤ

دةه كةسي دي , ي خةَلكة دي بريناارن لةوَي, سا وَي ضووينة بةي ثؤلَي, دي بريناارن لة موستةش اينة طؤتي دةه كةسي
خاصةتةن سةر نةه بؤ , دويا تةحقيق بَيتة كرن, بريناارن لةوَي ئةم هةمي طة  هةناَي نني تشتةكي خراث بوو بؤي و

ة جةنابي يا دي دةزيا كوشة و رةميا هَيشتا تةحقيق دَيتة كرن سةر ئةو, سةليب ئةو تشتكي لة هةميا ثيسرت بوو
 .زؤر سوثاس, سةرؤكي مة نازامن كي بادا

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
 .فةرموو طارقكاك 

 :حمنا سعيا جامباز طارقبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كاك ااد   كة, بكرَي (تعااد سكاني), كة ثةرلةمان جةخ  بكات لةسةر سةر مَيري, من ثَيشنيارَيكي دياري كراوم هةية
ضونكة زؤر ش  دةكرَي  لة , بةداخةوة ئَينة بيتادةي تةمويين زؤر لة دةردة سةري داينة, ثَيشي من باسي كرد

دةتوانن بَلَيني لة , يان كةمرت بةنيسبةت خةَلكي مردووش هةية, بنكةكاني دةنطاان خةَلك كة جارَي دةضَي  ثرت
جةخ  دةكةم لةسةر ئةوةي كةوا , دةبَي  ئةمة سةر مَير بكرَي  و, ةئةوجارة غةلةتةكان لةوة هاتوو, كؤميسيؤني بااَل
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ثةرلةماني كوردستان نووسراوَيك بكات بؤ كؤميسيؤني بااَل بؤ ئةوةي ضيرت بيتادةي تةمويين بةكار نةهَينرَي  لة 
 .زؤر سوثاس, ضونكة زؤر كَيشة لة بيتادةي تةمويين دَيتة كايةوةو, هةَلبذاردنةكاني داهاتوو

 (:كنا  كركوكي.د)َي  سةرؤكي ئةجنومةن بةَر
 .بةَرَي  كاك جةما  فةرموو

 :بةَرَي  مجا  حمنا داسم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةحةديقةت من , سةرؤكي ثةرلةمان كة ئةم وشانة دةَلَيم, لةَراستياا من حةزم دةكرد كاك اةدنان موف  لَيرة بواية
لة مةحكةمةدا , يان مةحكةمة, اادةتةن ثةرلةمان, تي باس كردني بادينانبةتايبة, رةخنةم هةية لة ئسلوبي تةرحةكة

ئةو خةَلكة بة بةريئ تةماشا دةكرَي  و مواامةلة , هةتا ئةو رؤ ي دةراري لةسةر دةدرَي , يةكَيك خةَلكَيك دةكو َي 
ناشةفافيةت لة مةوزواةكة  ئسلوبي تةرحةكةو, يةاين ثَيشةكي تاوانبار ناكرَي  بةوةي كة تاوانةكةي كردووة, دةكرَي 

ئةمةش , بةداخةوة برادةراني يةكطرتوو يةكسةر تةديني ئةوةيان كرد كة ئياانةي تةريف تر كراوة, بةشَيوةيةك بوو
كة تةرفَيكي , لةواديعاا ثةرلةماني كوردستان نابَي  ئةو رَيطاية بةخؤي باات كارَيكي ناياسايي بةشَيوةيةك تةرح بكات

, ئَينة هةموومان, بةبَي ئةوةي هيض ئيجرائاتَيكي دانوني كرا بَي , ا تةديني وجهة نةزةَرةكة بكاتتر لةناو ثةرلةمانا
سةرؤكي هةرَيني كوردستان ئياانةي هةر , بةتايبةتي سةركردايةتي ثارتي دميوكراتي كوردستان و, هةموو كورد

سةرؤكي هةرَيني كوردستان , ةر ثارتيش بَي ئةط, هةر كةسَيك بيكات, خراثكارييةك دةكةين لة كوردستان ئةطةر بكرَي 
نوَينةري هةموو تةرفةكاني تيايةو ئةناامَيكي سةركردايةتي برادةراني , ليذنةيةكي تةحقيقي دروس  كردووة

ئينجا لؤمةو ئياانةي , دةبواية ضاوةَروان بكراية هةتا نةتيجةي ئةو تةحقيقة تةواو دةبوو, يةكطرتووش لةو مةوزواةن
خةَلكي كورد كة دةضنة سةر جادة بةَراس  زؤر بة دَلسؤزي و لةوانةية جاري , ابواية كة كارةكةي كردووةئةو تةرفة كر

لة  0970لة ساَلي , من ميسالَيكي سادةتان بؤ دةهَيننةوة, وا هةية ااتي ة دةور دةبينَي  لةو هةَلوَيستانةي كة هةيانة
كؤمةَلَيك خراثكار ضوونة ناو , كي يةكجار طةورة كراي ئازاردا لة شاري سلَيناني خؤثيشاناانَي00بريةوةري 

, مةجالتاناا بة تةرفةكةي تر زياتر, مةبةستم لةو خاَلة زؤر طرنطة كاك كةما  ئةطةر مةجامل باةي, خؤثشاناانةكةوة
ةن كَي بوو خؤي كرد بة شةكر كاك ئةدةد حةس, كؤمةَلَي ضوونة ناو خؤثشاناانةكةوة دةستيان كرد بة خيتابكَيشان

لةو كاتيش , ئةمة وةجهة نةزةَر و تَيبيين و تةوجيهي سةركردايةتي ثارتي دميوكراتي كوردستان نةبوو لةو كاتة, بةكر
, كة دةسةاَلتي هةبووة, تةنيا سةركردايةتي ثارتي دميوكرتي كوردستان هةبووة لة كوردستاناا كة حوكني كردووةو

كوَيرانة حوكم نةدرا بةسةر ئةوةي كة , يقةي سلَيناني موحاسةبة كرانلةسةر ئةمة كؤمةَلَيك لة برادةراني ديادي مةنت
 .كة ئةم شيعارة, هةموو تةن ميي ح ب و سةركردايةتي ح ب بةم شَيوةية هةَلوَيستيان وا بووة

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
ةماني كوردستان و ئةنااماني ثةرلةماني سةرؤكي ثةرل, ئةطةر يةك دةديقة مةجا  باةي, كات  تةواو بوو كاك جةما 

سةركردايةتي يةكطرتووش ئياانةي , كوردستان هيض شةخسَيك و هيض ح بَيك و هيض تةرفَيكي ئياانة نةكردووة
, ئةناامي ثةرلةمانيش بةثَيي ئةو سةالحياتةي هةية, يان تةرفَيكي مواةيين نةكردووة, يان ح بَيك, شةخسَيك

بؤية ئةو مةسائيلةي كة بوو , ر دةبَريين بريوَرا لةسةر دةبَريين بريوَراش موحاسبة ناكرَي حةصانةي هةية ئازادة لةسة
يان , ئينجا ئةو كةسة ح بي بَي , هةر كةسَيك مودةسري بَي  موحاسبةي لةسةر دةكرَي , بة كورتي تةحقيقي لةسةرة

ئةوانةي كة ئياارةي ئةوة , لة اليةنَيك بَي لة اليةنَيكي كة ئةوةي تةزحيةي داوة , بَي تةرف بَي , غةيري ح بي بَي 
ئةمة , ئةمة رةئي ثةرلةماني كوردستانة, رةئي سةرؤكي هةرَيني كوردستانة, ئةمة رةئي كوردستانة, دةكةن س ا دةدرَي 

 .زؤر سوثاس, رةئي هةموو هاوواَلتيةكي سةر بةرزي ئةم زةمينةية
 :معروفمصطفى بةَرَي  جع ر 

 .نبةَرَي  سةرؤكي ئةجنومة
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يةكَيكيان هةناَيك لة شاشةي تةلةف يؤنةكان لةطةَ  كؤمةَلَيك كةس , من دوو تَيبينم هةية لةسةر مةسةلةي هةَلبذاردن
ئةوة , ئةوانة خؤيان جةبهةيةكيان لة هةَلبذاردنةكة دروس  كرد بةناوي طةجنانةوة, كة لةسةر شاشةكان بينران
, ئةوة سةرةتاي كَيشةكان بوو, كة طةنج لة كورد نيية, وريان دةكرديةاين ئةوان وا تةسة, ئةسبابي نةشةوزينةكان بوو

 .ئةوة يةك, لةطةَ  ئةوةشاا كة زؤر هاناةرَيك بوو بَؤ ئاوَي ةكان
ئةو ئازاديةي كة ئَينة بة خةَلكنان داوة , ئةو ماوةيةي كة من لة ئاكرَي بوومة مامؤستايان ئاطايان لَيية/ دوو

هةر رؤ ي , يةكةم جار لقي يةكطرتوو كرايةوة لة ئاكرَي, يان تَيي ناطات, تةدبولي ناكاتخةَلك هةية , بةرادةيةكي رةها
مةشاكيلةكة ئةوة بوو خةَلكي , تةبعةن مامؤستايان خؤيان ئاطايان لَييةتي, ثاشي ئَينة تووشي مةشاكيل بووين

, دوةمتان بةكار هَينا, ؤليسنان بةكار هَيناث, ئَينة ئاسايشنان بةكار هَينا, ئةترافةكة كةوتنة بةرد باران كردني مةدةرةكة
ئةوان دةيانطوت نابَي  ئةم , سةبةبةكة ضي بوو, ئاخري جار ئَينة ناضار بووين سي ثياومان لة ئةترايف مةدةرةكة طرت

بؤ  نةك, طوتيان نابَي  مةدةرةكة لةناو ماَلةكاناا بَي , خؤ هَيشتا هةَلبذاردن نةبوو, مةدةرة لةناو ماَلةكاناا بَي 
بةاَلم بةزؤري بؤ , هةمان كَيشة رووياا, بؤ برادةراني يةكَيتيش هةروا, بؤ برادةراني ثارتي هةروا, برادةراني يةكطرتوو

خةَلك وا تَي دةطات ئازادي ئةوةية , ئةمة مةسةلةكة ئةوةية كة ئَينة بة خةَلك دةَلَيني ئازادن, برادةراني يةكطرتوو بوو
بةنيسبةت موفةوةزيةي هةَلبذاردنةوة كاك دكتؤر كةما  جةنابي سةرؤكي ,   ثَي دةكاتلَيرة مةسةلةكة دةس, كة كردي
خةَلكَيكي ساويلكةن دوور لة , يان ئةوانةي كة ئَيستاش دامانناوة, ئَينة ئةوانةي كة خؤمشان دامان دةنا, ثةرلةمان

ئةو سوَيناي خواردووة خيانةت يةاين كة , دةَلَي  سوَينام خواردووة خيانةت نةكةم, بةشةكةي كاك دكتؤر نوري
, بةاَلم باوةَرم نيية خيانةت لة كةسَيكي تر بكات, لة خوَيين شةهياةكان دةكات, خيانةت لة ميللةتةكةي دةكات, نةكات

ئَيستاش كة هةمانة ئةو خةَلكةي , موشكيلةي ئَينة لةطةَ  موفةوةزية ئةوةية لةكاتي خؤشي لة هةموو هةَلبذاردنةكان
, دووريشن لة واديعي سياسةتي كوردستان و, توانايان نيية, نني ءبةَراس  خةَلكَيكي كةفو, ية دادةنرَينكة لة موفةوةز

 .زؤر سوثاس
 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
 .فةرموو ضنار خان
 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يةكَيكيان ئةوةية بةشااري بَي وَينةي خةَلكي  ئَينة لة رؤ ي هةَلبذاردن , ةممن دةمةوَي دوو خاَ  زؤر بة كورتي باس بك

ئينجا نؤرةي , دووبارة ئةو ئةركةي كة لةسةر شانيان بوو جَي بةجَييان كرد, دووبارة شةرايةتي داوة بة دةسةاَلت
بؤية با سوثاسَيكي اةمةلي , كرَي بؤ ئةوةي مافةكانيان بؤ دابني ب, كة ثَيم واية بة سوثاس كايف نيية, مافةكةي ئةوانة

بَي  بؤ دابني كردني هةموو ئةوانةي كة ئَيستا داواي دةكةن لة دةسةاَلت و وةاايان ثَي دراوة كة بؤيان جَي بةجَي 
 .بكرَي 

من لَيرة ئَيستا وةكو كؤمةَلناسَيك , هةر سةبارةت بةو كَيشةيةي كة بةَرَي ان زؤر دسةيان لةسةر كرد/ خاَ  دووةم
لة كؤمةَلطايةكي موشابيهي اَيرادي , داني دياردةيةكي ئةوها بة ئاسايي دةزامن لة كؤمةَلطايةكي وةكو اَيرا روو

ئةوة يةكةم جارة ئَينة بةشااري دةكةين لة , لةبةر ئةوةي خودي كاك مةدةد فةرةج باسي ئةوةي كرد, كوردستانيش
كةواتة اةدَلييةتَيك كة بة ماوةيةكي دوورو , ة بَرياد دةداتخةَلكي ئَينة ئازادان, اَيرا  لة دامةزراناني حكومةتَيك

, دةد دةبوَلي مونافةسة و رةئي موخالةفة ناكات, درَيذ لة  َير ئيستيبااد و لة  َير سةركوت كردن ثةروةردة بوو بَي 
يةكَي  ,  بي شيوايح( 731)من ثَييان دةَلَيم ئةطةر ئةوان هاوثةميان بوانة لةطةَ  , بةاَلم با خؤيان نةكةنة هةدةف

, لةطةَ  ئةو تةريف مودابيل رووياةداوة, موخاليف با ئةو دياردةي لةطةَ  ئةوان رووياا, يان هةر ثارتَيكي تر, نيشتناني
شةَري برا كو ي نَيوان , خؤ ئَينة ئةزموونَيكي زؤرمان هةية, لةبةر ئةوةي كلتوري رةئي موخاليف لةالي ئَينة نيية

ئةزمووني دميوكراتيةت لة واَلتي ئَينة زؤر , يةاين لَيرةدا فةرهةنطَيك هةية لةناو ئَينةدا, ةر ي بووثارتي و يةكَي  لةس
من لةناو خَي انةكةم رةئي موخاليف باةم بةرامبةر بة زؤرينةي , بؤية ئةطةر تؤ موخاليف ني, ئةوةية كَيشةكة, ساوايا
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لة , لة ئياارةو, كةواتة ئةوةية لةناو كؤمةَلطاو, ئةوة واديعة ,رةنطة توناو تيذي بةرامبةرم بكرَي , ئةنااماني خَي ان
بةاَلم ئاسايشة ئةوة رووباات , بةاَلم من ئياانةي دةكةم, بؤية بة ئاسايي دةبوَلي بكةن, دةسةاَلتيش مومارةسة دةكرَي 

ك سةد ساَ  و ثةجنا ساَ  اةدَلييةتَي, ئةو فةرهةنطة كاتي دةوَي , ئةو هؤشياريية باَلو بكةينةوة, دةبَي  كار بكةين
 .زؤر سوثاس, بة دة ساَ  كؤتايي ثَي نايةت, دروس  ببَي 

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
 .كاك حامت فةرموو

 :بةَرَي  حامت حمنا جان حسن
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, كة حمكوم ناكرَين تا مةحكةمة نةكرَين, ثشتطرييي لة دسةكاني كاك جةما  داسم دةكةم, من ثَيشةكي وةكو ثيشتطرييي
 .ئةمة يةك

كة خةَلك زؤر بةو , بة دةنااةتي من هةَلبذاردنةكاني كوردستان هةَلبذاردنَيك بوو, بةنيسبةت هةَلبذاردنةكانيش/ دوو
 ثَيشي وا بوو ئةمة واجيبَيكي مودةدةسي خؤيةتي وةكو, ثةَري حةماسةتةوة بؤ كوردايةتي دةهاتة ثَيش و دةنطاان

بؤ ئةمة لَيرة ئَينة كؤمةَلَيكي تر داواكاري خةَلك هةية , تاكَيكي ئةم ميللةتة بضَي  لة سناوودي دةنطاان دةنط باات
 .يةكَيك لةوانة خةَلك هةية داوا دةكات لة يةكخستنةوةي هةردوو ئياارة, ئةوانةش خبةينة روو

كة زؤر جار داوا دةكةن لةسةر شاشةكاني , ةكامنانبةتايبةتي الو, وةاَلماانةوةو داواكاريةكاني كَيشةكامنان/ سَي
 .تةلةف يؤن دسة دةكةن

ئةوانةي كة خاوةن تةزحيةو ئةوانة بوون لة , خةخمؤري تةواو بؤ بنةماَلةي شةهياان و ئةن ا  و كينياباران و/ ضوار
خاَلَيكي , يش بكرَي  وثشتطرييي تةواوي ئاوارةكاني كةركووك و جَي بةجَي كردني ماددةي ثةجناو هةشت, كوردستاناا

كة حةدة كوردستان ئاطادار بَي  لة ئايناةي موفةوةزةي اوليا بؤ موتابةاة كردني بؤ , زؤر طرنطيش هةية
 .زؤر سوثاس, هةَلبذاردنةكاني هةرَيم

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
 .بةَرَي  جةما  بؤتاني فةرموو

 :بةَرَي  مجا  يوسف بوتاني
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي  

سةركةوتنةكةشي لةو بةشاار بوونةي , حةديقةت تةديم كردني ثرؤسةي هةَلبذاردن زؤريش بة سةركةوتوويي دةبينم
 .لَيرةدا من ثَيشنياري ضةنا خاَلَيك دةكةم, خةَلكي كوردستاناا بووة

بؤ , لةوة هةَلبذاردنيش بطرَيتةوة ,ئَينة ثَيويستينان بة دةزطايةكي ثةرةثَيااني دميوكراسيةتة لة كوردستان/ يةكةم
من , بؤ تةديم كردني ليس  نوَينةرةكامنانيش لة اَيرا , نةك هةر تةابيةة كردني خةَلك بؤ هةَلبذاردن, تةديم كردني

 :بة ضةنا حاَلةتَيك دةبينم
 .تةديم كردني ئةو هةظااَلنةي كة دةضن بؤ بةغاا نوَينةرايةتي كورد دةكةن لةوَي -0
نةك هةر , موسااديةت وةرطرتين خةَلك بؤ جَي بةجَي كردني, نامةي كوردستان بؤ خةَلك وشةرح كردني بةر -2

ئةو بةرنامةية اةرز بكرَي  لةسةر خةَلك و هانااني خةَلك بؤ رؤ ي هةَلبذاردن و دواي ئةوةش ئةو 
 .بة رةئي من ئةوةش غةلةتة, بؤ دؤناغي داهاتوو, موسااديةتةي خؤمان لة دةس  بَي 

لة , لةوانة رؤ ي هةَلبذاردنةكة خؤي, ان هةبَي  بؤ تةابيةة كردني خةَلك لة ماوةي هةَلبذاردندةزطايةكةم -3
, ايالدةي كوردستان لةطةَ  موفةوةزيةو اليةنةكاني تر, ثَيااويستيةكان, لة رووي فةني و, رووي ئيااري

, يالداتة تةن يم بكرَي  ويةاين ئةو ا, ئةوانةي كة ثةيوةنايان هةية بة هةَلبذاردن ئةوةش تةن يم بكرَي 
بة رةئي من ئي رازاتي نة طةشة , ئةمةي كة روويااوة, غةَلةتي نةكرَي , بتوانني تةابيةةكي دانوني بَي 

 .كة هةَلبذاردن يةكَيكة لة خاَلة طرنطةكان, كردني دميوكراسيةتة
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كة ئاوارة بوونة نةتيجةي , ة دةنطاانهةزاران كوردي ئَينة بَي بةش بووة ل, مةسةلةي ئاوارةكاني كوردي مووسَل/ دووةم
كةضي , هةزاران كةس بَي بةش بوون, ئريهاب لة مووسَل و ئةترايف مووسَل هاتوون بؤ دهؤك و زاخؤ و ئامَياي و ئاكرَي

يةاين نةك هةر ليس  , كة ئَينةش مةغاورين, ئَينة وةاَلماانةوةيةكي وامان نةبوو لة مياياكاني دنيا باَلو بكةينةوة
بةاَلم لة هةمان كاتيشاا , راستة كورد سةركةوتووة, كورد سةركةوتووة, كورد مةغاور نيية, بَلَي ئَينة مةغاورينسوني 

 .لة مةنيتيقةكاني مووسَل و ئةترايف مووسَل زةحايةي تريؤر بوون و ئةوانة, مةغاورة
 .زؤر سوثاس, ردن ئياانةمان كردبةَراس  ئَينة وةكو ليذنةي بااَلي هةَلبذا, بةنيسبةت ئةو رووداوةي كة رووياا

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
 .فةرموو خاتوو طةاَلوَيذ خان, زؤر سوثاس, كاك جةما  كاتةكةت تةواو

 
 

 :بةَرَي  طالوَيذ شابا ججي
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةم دةربارةي , دوو سَي تَيبنينم هةية ,ثَيشةكي من تةديني هةَلبذاردن دةكةم بةشَيوةيةكي طش  سةركةوتوانة بوو
ئَينة هةموومان , ثَيشةكي دسةكاني زؤر جوان و رَيك بوون, كة كاك اةدنان باسي كرد, حةملةي ئيعالميةكة دةَلَيم

بةنيسبةت حةملةي ئيعالمي حةز دةكةم , بةس تةتبيقةكة بة ثَيضةوانةوةية, شيعاري دميوكراتيةت بةرز دةكةين
نةك , ثَيش هةَلبذاردن, ي بةزمَيكي ثَي كراوة( 741)ديوارةكان ببينن كةوا ليس  , اني اةنكاوة بكةنبرادةرانيش سةرد
 .ئةوة يةك, دواي هةَلبذاردن

, كةضي بة ثَيضةوانةوة رووياا, ئَينة لة ثةرلةماناا مةترسيَيكنان هةبوو خةَلكةكة بةشااري هةَلبذاردن نةكات/ دووةم
بةاَلم كة دةضَي  , زؤر بةرةو سناوودةكاني هةَلبذاردن رؤيش , ي هةَلبذاردن رؤيش  وخةَلكةكة زؤر بةرةو دااةكان

 .زؤر سوثاس, يةاين بةشاارييان نةكردووة لة هةَلبذاردن, زاهريةيةكي نوَي هةبوو دةفتةرةكاني هةَلبذاردن تةواو بووة
 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 

 .ةرمووبةَرَي  كاك خورشيا ف, سوثاس
 :بةَرَي  خورشيا سليم شرية
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تةئياي ئةوة %( 011)منيش لة , خوشك و برايان زؤربةي زؤريان باسي جانيب ئيجابي و سليب هةَلبذاردنةكانيان كرد
ةنطاان ميللةتي بةاَلم دافيعي ئةساسي و بة كؤمةَ  ضوون بةرةو سناوودةكاني د, دةكةم كة هةَلبذاردنَيكي منوونةيي بوو

كة , دةنااةتيان بةوة هات, نةك لةسةر بَرياري ديادةي سياسي و هانااني خةَلك و راطةيانانةكان, كورد زياتر لةوة دابوو
نة مةجاليسي , نة سةركردايةتي كوردة لة كوردستان و, نة هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستانةو, ئةو هةَلبذاردنة

لةسةر مافةكاني , لةسةر ناوي كوردة, هةَلبذاردن لةسةر ئايناةي كوردة, ني ئايناةي كوردةبةَلكو هةَلبذارد, موحافةزةية
لةوانةية , ئةطةر ئةو رَيذةيةي كة جةناب  باس  كرد نةمان هَينا بواية, كة لة دةستوور تةسبي  بووة, كوردة

, بة لَيشاو خوَيين داوة, ااي كردووةبؤية ميللةتي كورد دائينةن لة رؤ ي تةنطانة بة خوَين دي , زةرةرمةنا دةبووين
 .ئَيستاش بةرةو سناوودي دةنطاان ضووة

بةتايبةتي ميللةتي كورد كة هةموو , هةموو ميللةتي اَيرا  و, كاك اةدنان باسي تةئسريي فةرهةنطي بةاسي كرد
كة , ي بةاسي زؤر تَياايةئةمة راستة مةسةووليةت, مافةكاني سياسي و كؤمةاَليةتي و دميوكراتي  ياني ثَيشَيل كرد بوو

حة  واية سةركردايةتي سياسي كورديش و هةموو اليةنَيكي ئةو , بةاَلم اليةنَيكي تر هةية, ساَ  دةوامي كردووة( 35)
ديادةي سياسي كورديش لةوة , بسنةنَينني كة ضةنا مةسةووليةتي ديادةي بةاس هةبووة لة ثَيشَيل كردني ئةو مافانة

ساَلة ( 42), ساَلة يةكرتميان دةبوَ  نةكردووة( 42), اَلة شةَري برا كو ي لة كوردستاناا هةيةس( 42), كةمرت نةبووة
لةبةر ئةوةي , ئةو سةدافةتة ثرت تةئسريي كردووة, حةزمان نةكردووة لةطةَ  يةكرتدا دابنيشني و يةكرتي دةبوَ  بكةين
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نةك هةر يةكرتي دةبوَ  , اش يةكرتي دةبوَ  ناكةينتا ئَيست, ئةوة تةئسريي خؤي كردووةو, دةَلَين سةدافةتَيك هةية
ئاطردانَيك ماَلَيك , ئاطردانةكة ئَيستا موتةفيق نيية لةطةَ  يةك, بةَلكو ئاطردانَيكنان بؤ يةكرتي بةجَي هَيشتووة, ناكةين

 .خوا بكات ئةو تةئسرية لةسةرمان ال بكةوَي , بؤية ئةو فةرهةنطة تةئسريي كردووة, دةبوَلي ناكات
, بةاَلم لة زؤربةي دنيا, بةَلَي هةموو ئيستنكاري دةكةين, ئةو حاديسةي لة بادينان رووياا, اسي شةَري بادينان دةكرَي ب

بةاَلم لةطةَ  ئةوةشاا كارَيكي , ي كارةساتَيك رووياا, بةاَلم دوَييَن لة ثَيش ئَينة ميسر هةَلبذاردني كرد ضةنا كةس كو را
ة سةر ئةو دوو فةرهةنطةي كة بةاس و سةركردايةتي كورد بة ميللةتةكةي كورد تَي ئةوة دةطةَرَيتةو, ناَرةواية

 .لةبةر ئةوة دةبَي  ئياانةي بكرَي  و من حة  بة برادةران دةدةم بة ئازادي رةئي خؤيان دةربرَبن, بطةيةنَي 
من طوَييم لة هةناَيك بةاَلم , دَيينة سةر خاَلَيكي تر لة مووسَل ئةطةر ضي موفةوةزية غةدري لَينان كردووة

بةتايبةتي ئافرةتاني كورد نةضووة دةنط , مةسةووليين ثارتي و يةكَي  بووة لة مووسَل كورد خؤي نةضووة بؤ دةنطاان
بةتايبةت برا شةبةكةكان زؤربةيان , جطة لةوانةي رةوانة كراوةنةتةوة, لةناو مووسَل خةَلك نةضووة دةنط باات, بااتن

ئايا مةسةووليين ئَينة , لةبةر ئةوة مةسةووليةتةكة هةر ئةوة نيية موفةوةزية ئةوة بَي , شيعة دةنطيان داوةتة ليس 
 .ئايا مةسةووليةتيان نةبووة لةوَي, ئايا نةيانتواني ئةو جةماوةرة تةابيةة بكةن, نةيانتواني دةوري ئةوة ببينن
هةزار تا مليؤنَيك كورد (711)يساباتَيك زياتر لة لة بةغااية هةموو ح, كة خاَلي كؤتايينة, مةسةلةي بةغاا باس دةكةم

, كة دةَلَين مليؤنَيك كورد لة بةغاا هةية, بةثَيي ئةو حيساباتانة زؤر جار لة مةسةوولة اةرةبةكان بيستوومانة, هةية
ةتايبةتي برا ئايا ب, هةزار دةنطي هَيناوة( 25)بؤ , ئايا نابَي  يةك بطرَيتةوةو بري بكرَيتةوةو لَياانةوةي بؤ بكرَي 

ئايا ديادةي سياسي كورد دةوري خؤي , خؤي رةف  كردووة, واتا كورد رةف  دةكات, فةيلييةكان ئَينة رةف  دةكةن
ئةمة ثَيويس  بة , ئايا مةسةووليةتي ديادةي كورد ضيية لةو مةوزواةي, نةديتووة لةناو جةماوةر و تةابيةةي بكات

, ديارة كورد ئَينةي ناوَي , هةزار دةنط بَينَي ( 25)يةك مليؤن كةس لة كوردا لة , ئةوةناة ئاسان نيية, ديراسةت هةية
 .سوثاس, ديادةي سياسي كوردي ناوَي 

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
تكاية ئةوةي دووبارةي بادينان و موشكيلةكان نيهائيةن هيض براو , بةَرَي  كاك دلَير فةموو, زؤر سوثاس بؤ جةناب 

 .تةركي  بكرَيتة سةر هةَلسةنطاناني هةَلبذاردنةكان, ضونكة زؤر تةوزيح كران, وشكَيك ئيشارةي ثَي نةكاتخ
 :بةَرَي  دلَير حمنا شريف
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةم , ديارة ناوةَرؤكي دميوكراتيةت لة رووي سياسييةوة هةَلبذاردنة, لةَراستياا ئةطةر ئَينة باس لة دميوكراتيةت بكةين
ضونكة كوردستان بؤ ئَينة , دؤناغة نوَييةي اَيراداا بة دةنااةتي من ئَينة ناتوانني كوردستان دابَرَينني لةو مةوزواة

بَيطومان طؤَرانكاري , بةاَلم ئةو ضوارضَيوة سياسيةي موَرتةبيتة بة واديعي اَيرادةوة, ضوارضَيوةيةكي دةومي دياريكراوة
يةكي سياسي و مواادةلةيةكي نوَي لة ئاس  هةموو ناوضةكة و لة ئاس  سياسةتي نوَيي لة اَيراديشاا ئةمَرؤكة ثرؤسة

بؤية من بةش , ئةمَرؤكة بةتايبةتي سيستةمي نوَيي جيهان هةية لة مةنتيقةكة بةهةر هةمووي بيسةثَييَن, جيهان
بؤ هةرَيني , ةوتوو بووبةحاَلي خؤم ئةم ثرؤسةية ثَيم واية بةهةموو كةمو و كوَريةكانييةوة ثرؤسةيةكي سةرك

 .ثَيم واية تا رادةيةكي زؤر طرنط بوو و سةركةوتنيشي بةدةس  هَيناوة, كورديش بةتايبةتي
بَيطومان لةدواي طؤَرانكاري لة اَيرادااو لةدواي كؤتايي هاتين نةم  شَيوازي دةسةاَلتااريةتي مشولي و مةركةزي و 

ئةويش دروس  كردني دةسةاَلتي , س  ئَينة بضينة ناو شَيوازَيكي نوَيئةمَرؤكة مةسةلةيةكي طرنطة بةَرا, دكتاتؤريةت
بةَلكو لة , لةكاتَيكاا كة هةموومان دةزانني ئةم واديعةتة نةك تةنها لة كوردستان, سياسية بةسةر ئةساسي دةنطاان

تاكو , ةموو ناوضةكةشلة هةموو اَيراديش و لة ه, بؤية من لة سةرةتاوة طومت موَرتةبيتة بة يةكةوة, هةموو اَيرا 
, تاكو ئَيستا ئَينة باس لة دميوكراتيةتي سياسي دةكةين, ئَيستاكة كلتوري دميوكراتيةت بة ماناكةي خؤي دروس  نةبووة

بؤية , بةَلكو دميوكراتيةت ثةيوةناي بة هةموو كؤمةَلطاوة هةية, دميوكراتيةت بة دةنااةتي من تةنها سياسةت نيية
كة ئةوةي ناتوانني , دميوكراتيةت دةكةين لةبةردةم دودرةتي تَيطةيشتين تاك تاك دةوةستينةوة كاتَيك دَيني كة نيقاشي



 595 

ثَينواية , بةهةر حاَ  من نامةوَي  درَيذة بةمة باةم, ضونكة كؤمةَلطا خؤي بة تاك تاك ثَيكهاتووة, يةكرتي دةبوَ  بكةين
ئةوةناةي مةسةلةيةكي سياسي و , دميوكراتي نةبوو بؤ كورد و بؤ كوردستانيش ئةم هةَلبذاردنة مةسةلةيةكي تةنها

كة ئةويش , يان دروس  كردني ماَلي سياسي و ياسايي كورد بوو, شَيوازَيكي خةبات بوو سةر لةنوَي, ياسايي بوو
بؤية ميللةتي كورديش من بةش بة حاَلي خؤم ثَيم واية زؤر بةجادي وةكو , ضارةنووسي بوو لة ئاس  اَيراداا

بة دةنااةمت دةبَي  ديادةي سياسي , تَيكؤشانَيك ضووة دةنطاانةوة سةركةوتنَيكي باشيشي بةدةس  هَيناوة خةباتَيك و
كة ئةوةش لة يةكةم خاَلاا خؤي ثةيوةناي , كوردستاني دةبَي  وةاَلمي هةبَي  بؤ ئةو بةشااريةي خةَلكي كوردستاني

ناي هةية بة  ياني خةَلك و ضارةسةر كردني ئةو دووةم خاَليان ثةيوة, هةية بة يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارة
ئةمة ثَيم واية باشرتين خ مةت دةكات و , مةئساتةي كة ئةم هةموو نرخ و  يان و مةااش و كؤمةَلَيك ش  تر هةية

ثَيم , طةورةترين دةزيةش لةوانة لةناو هةر هةموويان دروس  كردني ئةو سنوورة كورستانيةية كة مةسةلةي كةركووكة
ضونكة ناوةَرؤكي ئايناةي ميللةتي كورد موَرتةبيتة بةو , كةمرت نيية لة مةسةلةي ضارةنووسسازي ميللةتي كوردواية 

 .زؤر سوثاس, دةرارةي كة دةبَي  ثةرلةمان هةَلوَيس  جادي هةبَي 
 (:كنا  كركوكي.د) ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .كاك دكتؤر دلَير فةموو, سوثاس
 :يل حقي شاوةيسدلَير امساا. بةَرَي  د
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بؤية من ثشتطرييي لة راو , ثرؤسةيةكي مَيذوويي كوردةو لة خؤيةوة دروس  نابَي , بةَراس  ثرؤسةي دميوكراسي كورد
بؤ , من ثَيم وا بَي ثَيويستينان بة دانيشتنَيكي تايبةتي هةبَي , بؤضوونةكاني كاك دكتؤر نوري تاَلةباني دةكةم

بةاَلم لة ثياضوونةوةيةكي سةرثَيي ئةم هةَلبذاردنانة جارَيكي تر دةس  ثاكي و , ةنطاناني ئةم هةَلبذاردنانةهةَلس
مةسةلةكة , ي لة دةرةوةي كوردستانيش نيشان باات, ي لةناوةوةي كوردستاناا, دَلسؤزي جةماوةري خةَلكي كوردستانة

بؤية كاتي ئةوة هاتووة سةركردايةتي سياسي , ةطةَرَيتةوةلة ثَيش هةموو شتَيكاا بؤ سةركردايةتي سياسي كوردي د
ئةو بةَلَينانةي بة جةماوةرمان داوة دةبَي  جَي , كوردي و ئَينة و هةموومان بةَراس  دَلسؤز بني بؤ جةماوةرةكةمان و

ستا كاتي ئةوةية لَيرة باسي مةسةلةيةك كرا ئَي, لة ثَيش هةموو شتَيكاا يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارةكة, بةجَيي بكةين
بؤية يةكطرتنةوةي , ئةمة مةسةلةيةكي ضارةنووسسازة, دةوَلةتي اَيرا  و حكومةتي ئيةتياليف لة اَيراداا دروس  ببَي 

, من ثَيم وا بَي تةماشا كردني مةسةلةكان بةم شَيوةية شَيوازَيكي هةَلةية, ئةم دوو ئياارةية دوا دةخرَي  بؤ دواي ئةوة
, يةكنان هةية كاتَيك كة ثةرلةماني كوردستان دروس  كرا دواماخنس  تا ثةرلةماني اَيرا  كؤبؤوةئَينة تادي كردنةوة

حكومةتي يةكطرتووي كوردستان ثَيش , ئةطةر بهاتاية ثةرلةماني كوردستان ثَيش ثةرلةماني اَيرا  كؤ بوايةوة
كة هيض , ي كاتي اَيرادي ثَيشوودائَينة بة هَي  و توانايةكي تر لة حكومةت, حكومةتي اَيرادي دروس  ببواية

بؤية , ئَينة ئةو كاتة سةركةوتوانةتر كارةكاني خؤمان دةكرد, بةَلَينةكاني بةرامبةر بة كوردستان جَي بةجَي نةكرد
ثَيويستة ئةو بةَلينانةي بة , يةكَيك لة ئةركة هةنووكةيةكاني ئَينة ئةوةية ئةمَرؤ يةكخستنةوةي ئياارةيةو

هةروةها , حاَ  و شثرزةيي جةماوةرو  ياني شثرزةيي زياتر بةردةوام نةبَي  و, َي بةجَيي بكةين وجةماوةرمان داوة ج
 .ئاوَرَيكي جادي لَي بارَيتةوة

من ثَيم واية ئةو , ديسان برادةرَيك ثَيشنيازَيكي لَيرة كرد كة طوتي ثَيويستينان بة دةزطايةك هةية بؤ دميوكراسيةت
, بةَلكو بؤ ثيادة كردني دميوكراسيةت بَي , كردنةوةي بريو بؤضووني دميوكراسيانة بَي دةزطاية نةك تةنها بؤ باَلو 

 .سوثاستان دةكةم, بؤية هيوادارم لة ئايناةدا ئةو مةسةلةية بة هةنا وةربطريَي 
 (:كنا  كركوكي.د) ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .بةَرَي  كاك فةتاح فةرموو, سوثاس
 :ايبةَرَي  فتاح اباا  نقشبن

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
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لةبةر ئةوةي ديادةي كورد , من ثَيم واية ئةو تةدينةي كورد بةطش  هةرضي بكةين تةدينةكة دةد تةواو نابَي 
بةاَلم حةدة ئةوةي وةكو برادةران باسيان كرد ئةوةي داوايانة و تةكلي يانة شتَيكي بؤ , دةرزاري خؤيةتي لةو بابةتةوة

 .ئةوة يةك, بكرَي 
بةتايبةتي لةو ليذنةيةي كة لة ليس  هاوثةمياني كوردستان , من طلةييةكي زؤرم لة موفةوةزيةي اوليا هةية/ دوو

حةدي خؤشيانة , يةاين نةزاهةتَيك من نابينم لة موفةوةزيةي اوليا بةرامبةر بة كورد, بةشااري دةكةن لةطةَ  ئةوان
ذنةي ئَينة كة لةطةَ  ئةوان دابوون مةفروز وا بوو وردتر بن و بة بةاَلم ليس  ئَينة ئةو لي, خؤ ئةوان فريشتة نني

بؤ منوونة من خؤم لة هةولَير كاتذمَير , لةبةر ئةوةي من ثَيم واية كورد ئةوجارةش غةدري لَي كرا, ديقةترت بن
دةوري ئَينةية  ئةوة, تةلةفؤمن كرد بؤ موحاف , بوو كة ضووم بؤ دةنطاان فؤرم نةمابوو بيخةمة ناو سناوو ( 02,31)

كةواتة دةطةَرَيتةوة بؤ موفةوةزية كة بةهةموو شَيوةيةك هةوَليان داوة دةنطي , دةنطي لةسةر بارَي , كة فؤرم نيية
لة ئَيستاوة خةمي , من ثَيم واية بؤ داهاتوو بري لةوة بكرَيتةوة وةكو جةنابي دكتؤر نوري باسي كرد, ئَينة كةم بكةنةوة

 . ماالةطةَ  رَي, بؤ خبورَي 
 (:كنا  كركوكي.د) ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .بةَرَي  خاتوو ثةخشان فةرموو, سوثاس
 :بةَرَي  ثخشان اباا  حسني

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
, منيش لةطةَ  ئةو رايانةم كة مةسةلةيةكي وا طرنط, بةَراس  خوشكان و برايان شتَيكي ئةوتؤيان بؤ من نةهَيشتةوة

نةك ئَيستا ئةمَرؤ لةناو , ةخ  ئةنااماني ثةرلةمان لة بةرنامةي كاري ئةم كؤبوونةوةية ئاطادار كراباندةبواية ثَيش و
من لةطةَ  هةموو ئةو تةدينة , كة مةسةلةي هةَلسةنطاناني هةَلبذاردني تياية, دااةكة بةرنامةي كار دةبينني

بةَراس  من , بةو رووداوة ناخؤشانةي كة رووياناائةو دَلتةنطيانة سةبارةت , ئيجابيانةي سةبارةت بة هةَلبذاردن و
كة لة تةلةف يؤنةكان و ئيعالماا دةيبينني كةمو , تَيبينيةكم هةية لةكاتي ئامادةكاريشاا ئةو ميكاني مةي كة بةكار هات

عالماا دةيبنني كة لة تةلةف يؤن و ئي, لة هةناَي ليس  بةتايبةتي لة ليس  هاوثةمياني كوردستان دةَلَيم, كوَري تيا بوو
, يةاين بؤ كارة فعليةكان و ئةمة, بةاَلم بة فيعلي لة تةلةف يؤن و ئيعالماا دةيبينني تةنها دوو اليةنة, كؤمةَلَي اليةنن

ضونكة ئةوة ئيشي ئَينة , من ناضنة ناو تةفاسيلةكةوة, لةبةر ئةوة هيوادارم لة كاري ئايناا ئةوة نةبينني لة ئيعالماا
 .انةئيشي ح بةك, نيية

كةساني دانوني يةاين , من رةنطة لةطةَ  زؤر ئةو راو بؤضوونانة نةمب, بةَراس  ئامادة كردني ليس  نوَينةران
كاري سياسيش ثَيويس  بة , كاري ثةرلةماني كارَيكى سياسيية, يةاين لة ثةرلةمان بن, ئةواليةي لةو ليستانة بن
هةرضةناة من زؤريان , م ئةكيا لة اليةنَيك ئيختيصاصَيكي باشي هةيةبةاَل, ناَلَيم ثسثؤَري, شارةزايية لة زؤر اليةن

 .بةاَلم هيوادارم لةمةودوا ليستةكامنان ثتةوتر بن, ناناسم ئةوانةي ناو ليستةكان
ي , من دةَلَيم ئَيستا ئَينة ي وةكو موئةسةساتي دةسةاَلت, بةَراس  ئةوانةي باس كرا سةبارةت بة رؤَلي جةماوةري خةَلك

بؤ جَي بةجَي كردني ئةو بةرنامةية و وةاا و واودانةي كة بة خةَلك , و ئةح اب مسااديةمتان لة مةحةك دايةوةك
ئَينة بةرنامةيةكنان هةبوو كة هاتينة هةَلبذاردن بؤ ثةرلةمان , لة ثَيش هةموويانةوة ئَينةي ثةرلةمان, درا

بةَراس  , طاو بنَيني بؤ جَي بةجَي كردني ئةو بةرنامةيةئَيستا دةبَي  ئَينة هةن, بةرنامةيةكنان بؤ خةَلك اةرز كرد
يان دة مانطة ثةرلةمان هةية تا ئَيستا طرنطرتين كاري ثةرلةمان كة ثَيكهَيناني , بةَراس  نامةوَي  دووبارةي بكةمةوة

يةك , ر نامةوَي بَلَيمبةثَيي هيض دانونَيك ئةم ثةرلةمانة ئيرت نازامن يةاين لةمة زيات, حكومةتة نةمانتوانييوة بيكةين
خةَلك دةيةوَي  , داخوازي خةَلك زؤر لةوة زياترة, ش  هةية دةمةوَي  بيَلَيم داخوازي خةَلك تةنها ئاوو كارةبا نيية

من لةطةَ  ئةو رايانةم كة ئَينة هةتا ناو ماَلي , يةاين اةدالةتي هةية, شعور بكات هاوواَلتيةكي كامل مواتةنةية لَيرة
 .وةَلاَلهي زؤر زةدةتة ماَلي دراوسَييةكةمان بتوانني ضاك بكةين, ةينخؤمان ضاك نةك
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ئةم , خةَلك كو راوة, مةدةَرات سووتَينراوة, تةجاوزات لة بةغاا و لة شوَينةكاني تردا بووة, باسي تةجاوزات دةكرَي 
 .زؤر سوثاس, شتانة هةمووي بووةو زياد لة حةددي خؤي

 (:كركوكي كنا .د) ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .بةَرَي  كاك ئاخري فةرموو, سوثاس

 :بةَرَي  اخر شيخ مجا  انور
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئةطةر , تةنها من هةناَي ثرسيارم هةية, براياني بةَرَي  و خوشكاني بةَرَي  هةموو باسةكانيان بة تَير و تةسةلي كرد
جةناب  فةرمووت لة كؤميسيؤني بااَل نازامن سَي سةد و , ةبَي ئةطةر زانياريتان لةال ه, بكرَي  وةاَلميشنان باةيتةوة

باشة كَي ئةمانةي هَيناو دةستنيشاني كرد لةناو ئةو سَي سةد و ئةوةناة , لةوانة ضواري كوردة, ضةنا ضاودَير هةية
رووي ئةطةر حكومةت بَي  نيوةي حكومةت لة  َير دةسةاَلتي كوردداية لة بةغاا لة سة, كةسةي دياري كردووة

لَي ( 731)باشة ليس  , ئةطةر ح بةكان بن ئةوة ح بةكامنان لةثَيشةوةي هةمووانة, هةمووانةوة سةرؤك كؤمارة
 .سوثاس, ثَيضينةوةيةك لةوانة ناكات

 (:كنا  كركوكي.د) ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .بةَرَي  كاك ئيحسان فةرموو, سوثاس

 :بةَرَي  احسان اباا  داسم
 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

ئةطةر ئةم لَيك باةينةوة لةطةَ  جوارَي كوردستانَي زؤربةي جانيب , هةلبةت لة دةرضوونا هةَلبذاردنَي هاتينة كرن
خةَلكَي مة ئةفكارَيكي باش بووينة لة ئةظ ثرؤسة رؤلي مة سةركةوتن و  ي ئةجنامَي مة شتَيكي باش , ئيجابي بووينة و

ديتنان جةنابَي وَي وةختا كو مة ئةظ ثرؤسة هةناة مةزن كو , يا لةوَي هةبَية بية طلةييةك ظَيرَي, بةدةس  دَي 
ئةظ ميللةتة كو هوشيارَي يةكطرتنا خؤ جارَي ضوو حةفتاو حةف  كرسيا ثةرلةمانَي اَيرادَي , ميللةتَيكي ثَي طرَي داية

 .ئَيكئةوة , ئيل ظَيرَي ضاوةَرَي بووية يةكطرتنا لة دوي بَية, بةدةس  دةبينية
دةنطا خؤ باةنة ليستا هاوثةميانَي , بةلكو بةدوةترت بضنة سناوودي دةنطاانَي, ئياارة يةك بطرَية دووبارة/ دوو

تةسةورا من ئةظ جةختا جةماوةرة مة ظان , ئياارة يةك بوونيش هاتة سةر, ئةمة كو دووبارة يةك بكةين, كوردستانَي
ئياارا سَيش هاتة سةر ليستا ئَيك جيهةتَيكي ليستا , د بكةنة يةكهةردوو ح با سةرةكي كةثتنا دوو ئياارةي كور

وةكو نارازي بووني , بؤ هةناَيك ئةظ بةرنامة كرديتة دةنط كر و تةغريا كة ديكة بكاتن, هاوثةميانَي كوردستانَي دابوو
نة مةسلةحةتا ميللةتا ئةظ جودا بوو, ئةطةر هةمي يةك بطرن, خةَلكا مة هةستا نةتةوايةتي بؤ ئةظ حالةتا هاتة ثَيش

, دةزيةي مة دةزية دةوميية, ئةم دةورَي خؤ بكةينةوة, بةر هةناي  ي بَيتة حاصل لة هةميا, مةي تَياا نةبوويية
هةر ثيضَيك , دةبَي  ئةظ دةومة يةك بطرَي , هَيشتا هةمي نةتةوا يةك ال نةبوويية, فريادة مة ئةظ فريادا دةوميية
هةناةك تش  هاتنة ثَيش خاصةتةن دبَيذن دةظةرا مة كارةبا دهؤكَي , تك ظَيرَي يةك لَيرةنةبني لة يةك و دوو سةرة تش

كارةبا لة , حكومةتا توركَي كارةبا دةتع كر طلةيي كَي كر طلةيي ئياارةي دهؤكَي كر هي كارةبا نادات, لة توركيا دَية
كؤمةال مةسةال ئةز بَيذم , ا ئيش   توركيا دةتع كرباشة تةن مي, طلةيي هي ئياارة كر, تةن ميا كَي دكاتن, توركَي دكري 

طةر ئةفعا  نةبانا ئةفعا  دةركةفتنا ليستا هاوثةميانةت , مةسةال ئاظي دا كاري نةتيجةي فيعل كَيية و ردي فيعل كَيية
ئةو , كرنئةو ثروثاطةناة هاتينة , ئةو طلةيي هاتينة كرن, كوردستانَي نةدةبا ئةفعلَي  ئةظ سياسةتة تةحري ي نةبا

ئةو رةد فيعلة جةماوةري نة , موداةسات و تةزحيةتة ميللةتي داين هةمي نة هةظاال دَي  كرن ثَيش ضاظَي  جةماوةري
هةر خؤثشاناان داخوازيا , جا دبَيذين بؤضي ئةظ ئيشارةتا راستة كو خةَلكا خؤثيشاناانةكة, ضوو بوو بؤ ئةتويرةنطي

ئةطةر ئةوة , ئةوان داخوازي و طلةييا  لة جةماوةر دكةن خؤثيشانااني بكةن, وان خراثي و طلةييا دكةن, جةماوةرية
, جةماوةر دةاواتا يا شةهيَي ثش  كوردَي بطرن و   كؤنرتؤلَي دةركةفة, نةبووي ياسايكؤلؤ ي جةماوةر ب انَية

ن لة دؤناغا ئةظرؤكةش  ي بةر هةناَي ئةم دبَيذي, خةلكَيك وةخ  خؤ ئيش كؤنرتؤلَي دةركةفة و زَياة دةربضَية
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سَي مالي  سبةي ببَيتة , دوو مالي نةكةينة سَي مالي, ئةم خؤ يةك بطرين, ثَياا هةمي بَيتا يةكطرتنا و يةكبخرَينةوة
لةبةر ئةوةي دةستوورا هةرَينا , لةم دؤناغة كارَيكي وةسا بكةين دةستوورا هةرَينا كوردستانا بكةوَيتة كار و, ضار مالي

 .با هةَلبذاردنا بية جَي بةجَيي بكةين بؤ خ مةتا طةلي كوردستانَي زؤر سوثاس, ةلَي ياسايةكي تركوردستانَي كؤم
 (:كنا  كركوكي.د) ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .بةَرَي  كاك ديلنان فةرموو, سوثاس
 (:ديلنان ئامَياي)بةَرَي  حمنا صاحل امساايل 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
دةمةوَي دوو جوملة دسة بكةم لةسةر , ة دووبارةي رةئيةكاني ثةخشان و دلَير و ضنار نةكةمهةتا دووبارة نةكةمةو

وةختَيك كة كؤمةَلطا بتوانَي  زاَ  بَي  و موسةيرت بَي  لةسةر , ئةوةي دميوكراسيةت لة هةر واَلتَيك دةس  ثَي دةكات
الياتي سياسي بكةونة رَيككةوتنَيك لةسةر وةختك دةس  ثَي دةكات كة دةسةاَلت لةطةَ  فةا, رَياةري توناو تيذي

تةئياي ئةو رةئية دةكةم كة , حةددي ئةدناي مونافةسةو تةااوديةت و ملناَلنَيي كؤمةاَليةتي لةطةَ  ملناَلنَيي سياسي
داوا دةكاتن جةلسةيةكي تايبةت هةبَية لةسةر ضؤنيةتي دميوكراسيةت كردني كؤمةَلطاو رَيكخستين ايالدة لة بةيين 

 .زؤر سوثاس, تةو خةَلكااسوَل
 (:كنا  كركوكي.د) ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .بةَرَي  كاك ئةرسةالن فةرموو, سوثاس
 :بةَرَي  ارسالن غ ور حمنا سلينان

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
كةس ( 351)كة جةناب  فةرمووت ئاما ةت كرد بة خاَلَيكاا لة كؤي , دةمةوَي  خاَلي ئةو ئةناامة دووبارة بكةمةوة

ثةرلةماني , تا ئَيستا سةركردايةتي كورد, ئةمة راستييةكة ماوةي ضةنا ساَلَيكة ئةم واديعة واية, ضوار كةسيان كوردة
يان جةخ  لةسةر , كؤمةَلطاي مةدةني ئةم راستييةي بةرضاو نةكةوتووة, ح بة كورديةكان, مياياي كوردي, كوردستان

كة مةسريي هةموو هةَلبذاردني كوردستان و , كةس ضوار كةسيان كورد بَي  (351)ضؤن دةبَي  لة كؤي , نةكردؤتةوة
يان راستيةك هةية , اةجةب ئةوة رةضاو نةكراوة؟ ثشتطوَي خراوة, ئايناةي دميوكراسي لة اَيراداا لةبةر دةستة

 .زؤر سوثاس, لةثشتةوة كة كوردستان ناي انَي 
 (:كنا  كركوكي.د) ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .بةَرَي  دكتؤر ناصح فةرموو, سسوثا
 :رمضانناصح غ ور .بةَرَي  د
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بةاَلم بةداخةوة بينيم ئَينة لة هةناَيك , جَيي خؤيةتي كة بابةتي ئةمَرؤمان لةسةر هةَلسةنطاناني هةَلبذاردن بَي 
كة ثةيوةناي , رووداوَيكة لةناو هةَلبذاردنةكان شتاا زيادة ل وم دةرضووة لة هةَلبذاردنةكان هاتينة سةر هةناَي ش  كة

كة جةنابي سةرؤك بارزاني ئامادةي كرد بؤ يةكال كردنةوةي , يان ئةو ليذنةية هةية, يان حكومةتةوة, بة موفةوةزةية
بة دةنااةتي من هةَلبذاردنةكاني ئةجمارة من ئةوة دوو جارة لة ليذنةي بااَلي هةَلبذاردني ليس  , ئةو كَيشةية

راس  جَيي , ئةجمارةيان بة دةنااةتي من زؤر زؤر باشرت بوو لة هةَلبذاردنةكاني ثَيشووتر, هاوثةمياني كوردستامن
دةتوانني لة دةرةوةش , نةك تةنها لة كوردستان, كة ببينني ئةم ئةجنامةمان دةستكةوت, شانازي و بةختةوةري ئَينةية

جطة لةوةش لة كةركووكي دَلي كوردستاناا كة ئَينة توانينان ديسان  ,ب انني رَيذةي ئَينة ضةناَيكة, تةماشاي بكةين
ئةوةي رووياا بةداخةوة واي لَيهات كة باسي ئةو رووداوة , كة ئَينة زؤرينةي دةنطةكامنان هَينا, ئيسثاتي بكةينةوة

من ثَيم واية , روو بااتمن ثَيم واية ئةو ري ثةَرييةي يةكطرتوو خؤي بوو كةوا بووة هؤي ئةوةي ئةو رووداوة , بكرَي 
, بؤ ئةوةي بة تةنها بضن بةشااري لة هةَلبذاردنةكان بكةن, براياني يةكطرتوو كاتَيكي دياري كراويان هةَلنةبذارد
بؤية , وةكو ضؤن براياني كؤمةَ  كرديان و اليةنةكاني تر كرديان, دةبواية ئةوةي ئَيستا كرديان ثَيشووتر بيان كردبواية
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تةماشاي , جطة لةوة بةداخةوة ئةوان تةنها لة ئاكامةكةي دةطةَرَينةوة, رةنطاانةوةي خؤي هةيةبة تةئكيا ئةمة 
, دوايي تا ئَيستا كةس تاوانبار نيية, دةبَي  لة هؤكارةكانيش بثَيضينةوة, ئاكام بةبَي هؤكار نيية, ئاكامةكةي دةكةن

بي كاك مةدةد فةرةج دةَلَي  وةَلاَل سوثاسي دةكةم كة نابَي  جةنا, رووداوَيك روويااوةو لَيكؤلينةوةي لةسةر دةكرَي 
 .كةئةمنا تاوان بؤ اليةنَيك و دي اع لة اليةنَيكي تر دةكات, باسي ئةو مةوزواةي كرد
بة ئيعتريايف ضاودَيراني ناوةوة و نيشتناني و , من ثَيم واية بة ئيعتريايف موفةوةزيةي اوليا, باسي مومارةسة دةكات

بة ثَيضةوانةوة , نةك وةكو دةَلَي  ئومَياي الواز كرد, ةي هةَلبذاردن ئةجمارة زؤر زؤر باش بووةدةرةوةش مومارةس
بؤ ئةوةي ئيسثاتي بكةن , هةموو طةورةو بضووك بةرةو سناوودي دةنطاان ضوون, ئومَياَيكي زؤر طةورةي دابة كورد
 .ئةوان كوردن ثَيش هةموو شتَيك

بةاَلم ئةو , راستة حةصانةي هةية, راستة ئةو ئازادة,  نةدةبواية ئةو دسانة بكاتبةَراس , ئةوةي كاك خةليل باسي كرد
بادينان ئةوةي ئةو باسي , روو رةش نيية, ميللةتي من شةرمةزار نيية, تا ئةو رادةية ئازادة تةااا لة ئازادي من نةكات

مةفروزة ئَيستا ئةو ئيعادةي نةزةَر لة دسةي من ثَيم واية , ئةو حةدي ئةوةي نيية, كرد دةَلَي شةرمةزاري و روو رةشيية
كة دةَلَي  ئةمة جَيي , ئةوة ئيهانةية بؤ ميللةتي من, ضونكة ئةوة تاوانة, سةحيب ئةو دسةية بكات, خؤي بكاتةوة

, بة ثَيضةوانة ئةمة جَيي شانازيية كة ئَينة ئةم ئةجنامةمان بةدةس  هَيناوة, ش  وا نيية, شةرمةزاري و روو رةشيية
من زياتر دسةم نيية ثشتطرييي لة دسةكاني كاك جةما  و كاك حامت و كاك سامل و كاك , ؤن بة شةرمةزاري دادةنَي ض

 .لةطةَ  رَي ماا, ضونكة ئةوان بةباشي باسي ئةو مةوزواةيان كرد, احسان دةكةم
 (:كنا  كركوكي.د) ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 .فةرمووبةَرَي  كاك شَيخ ئةدهةم بارزاني , سوثاس
 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  ادهم 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بؤ براو خوشكَي ثةرلةمانتار , ئةز دبَيذم ئةز ئةناامَي دوايَي مة ئةطةر ئيجازة هةبي تَيبينيةت خؤ بؤ جةنابَي تة و

دا هاتينة (05/02)ن بطش  و لة يان ظان هةلبذاردنَي  اَيرادياا هاتينة كر, براس  هةلسةنطانانا مة لةسةر ظَي, ببَيذم
بؤ , كة جارةكا ديش ميللةتي كورد بؤ بةرطري كردن لة مافَي  خؤ, بةتايبةتي بَي ضةناي بؤ هةميا دةردَيخي, كرن

, شةهيا داي, دورباني داي, هةروةكي هةميشة خوَين داي, بةرطري كردن لة مةسةةلةكاني نةتةواييا ميللةتا كورد
بةلكي , جارةكا دي دةبَي  هةلبذاردنا ميللةتَي كورد بة ضةناة ئيسثات كرةظة, ن سااَل كريايتةدلة دةربةدةريا دةها

بةلَي بؤ دةس  بة هينانة ئاماجنَي  نةتةوةيي , بةمة بوو ضاظَي  رةش و بةلكي سةركردايةتي سياسةتة ميللةتي كورد
لَيرة هةروةكي براي بةَرَي  كاك ناصحيش , دميللةتَي  كورد جارةكا دي لَيرة ئيسثات كرة كورة ظا بة ميللةتَي كور

كة لةالي سةرؤكَي ثةرلةمانَي ظة بةم مةوزواة بةو , بةلَي ئةز تةئياا ئاخافتيَن كاك جةماليش دكةم, ئيشارةتي ثَي كري
, وويا بضووكة ثَيويس  بة باسةش نةب, يا كضكة, كة باس لةسةر كَي ببي ؟ ئيال ظة روودانة هةناة, شكلة هاتة باس كرن

ضونكي ظة كارَي هات , ئةز ظَي زاهريا ئو  باديناش روويااي ديسان زاهريةكا صةحي و دميوكراتي و ئازادي دزانن
مةمجواة ميللةتة هةتا ئةساَل بةرامبةر هةناةك شيعارَي ثَيش ئاخافتيَن ئةز دةبَي  بة ئاخافتيَن , مةمجواة طةجنَيك

يان برايةكي , ثشتيواني لةهةر موناسةبةتةك الزم وا بي من, دي اع, ريئةز كو هةناةك كةسان هةميشة من بةرط, ببَيذم
هةروةكي , بةلَي ظة تشتةك لة بادينان هاتيتة كرن, نوكةش ئةز بة برايةكي اةزي  دزامن, يان ئيسالمي كرن, يةكطرتووا

ن بةهائةدين كو كؤنطرا كةوا خةلةفيا بةَرَي  كاك سةالحةدي, خةلةفيا بوو, من طوتةي ظة نةتيجَي هةناك شاشيا بوو
ئةظة يةك لة ئاخافتيَن , خؤيا رؤ نامةنووسا خؤيا ئيعترياف دكا دبَيذي  لة الي ئَينةش هةناةك خةلة  دروس  بوو

, بؤ زانينا وان, ئةز دبَيذم بة مةوزواة طةلةك هَيناة مةزترة و ظَي ئاخافتيَن دبَيذمة برايَي  يةكطرتوويا, جةنابَي ويية
من طلةيي لة جةنابَي سةرؤك , ئةز ثتيَن جةنابَي سةرؤكا رؤيشتةي, ضةناة مةوزواَيكي تايبةتييةضونكي ن انن هةر

من طوتا جةنابَي سةرؤك ئةو بةيانة تة  سةحابي حاديسة بادينان نةهاتبا بةيانَيكة زؤرا تونا , لةسةر يةك خاَ , كر
ئةو ليذنا تةحقيقا , ليذنا تةحقيقا دانا, َي كريةينة لةسةر هةناَي كة داوا تةحقيق, نةدةبوو بةو شَيوةية بي , بووي
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من لةسةر يةك , مةحكوم كر زؤريش ثَي نارةحةت بووي, يا دوو دوو بة اةمةلياتة ريسوا كر, ئةناامَي  وَي   ديار كرن
ؤ من طوتة جةنابَي وي دةبيتة روونشتنَي  خؤ لطة  اليةنةكاني هةلبذاردنَي دابي  ب, خاَ  طلةيي جةنابَي وي كر
طو اليةنطرَيك ليستا , دةبيتة روونشتنَي  جةنابَي خؤ رانةطر باو نةضووبا ي دةبوو, ثروثاطةنا هةلبذاردنَي  بي

من طوتَي نة جةنابَي , ئايا ئةز بؤضي ظا كةسا دبينم, هاظثةميانَي كوردستانَي طابا حاديسةك بةو شكلةي لة دهؤكَي ثكة 
, ئةظة ناوَي مة وةرطرت ليستا هاظثةميانيا كوردستانَي, ةنابَيتة دبَيذينة بةو شكلة وةكو ج, نة ية سةحيحة, سةرؤك

خةلك , جةنابَيتة كو كَيشتة لة ثةرلةمانا كوردستانَياا ئيعالن كر, ئةظة مةمجواة كةسَيك بووية ئةظ تشتة لَيي رووياا
هيض كةس لطة  ثؤليس , بة ئازاديطةنج بال دَينة سةر جادة بؤ ئاخافتنا خؤ دكةن , هيض مانعَيك نيية, موزاهةرايةت كا

ضونكي شيعارَي  يةكطرتوو لة , لَيرةشاا بة خةلكة, و لة دةزطاي ئةمين ئاسايشا كوردستانَي بةرطريا خةلكي نةكا
ئةز حةز دكةم , خةلكَي تةدولي ئةظة نةكرد, حةددي خؤ مةاقولة ئيعتريافا سكرتَيرَي يةكطرتوو خبؤ دةرباز بوو

, ناظَي دةوميةتي اةرةبي, هةتا دوَيين  ناظَي سوونة ئيستيعارة بي, ورد لةم دؤناغة دةرباز بوويئةظةش ب انن ميللةتي ك
, بناظَي  ئاين, ئةظرؤ جارةكا دي كورد دَي دةبو  ناكاتةوة, دو منايةتيا ماف و مافَي  رةواي طةلَي  كورد هاتة كرن

لَيرةدا من ئيهانة , جارةكا دي تةاريبة كورد بَيتة كرن بناظَي  مةدةدي اةرةبي, بناظَي  نةتةوة اةرةبي, بناظَي  دين
, مةدةد ثَيغةمبةري االةمَي هةمية لَيرةدا, مةتالبَي  كورد لة دورئان هةي ديين مةية, نةكردية م طةظ  و دورئانَي

كورد و  ديين مة فةز  لةسةر, اةرةبيش فةز  لةسةر كورد نيية, لَيرة ئةز دبَيذم بة دينة نةبؤ دةوميةكة هاتيية
هةروةكي كاك , لَيرةدا بة مةوزواَيكي موهيم بَي , دَي هةر كةسَي خؤ بة موسَلنان دةزانَي, لةسةر هةمي موسَلنانَي
بة شةرمةزاري دانَي  , يةك لة ئةناامي يةكطرتوو مةسةلةكة بة روو رةشي دا بؤ ميللةتي كورد, ناصح ئيشارةتي ثَياا

ئةوي دونَي سةر حيسابَي , دبَيذي  كَي خةم خؤري ميللةتيية, للةت دكاتئينجا يةكَيكَي دي بةحسي خةم خؤري مي
 .سوثاس, خؤ ئةظرؤ خةم خؤرَي  ميللةتَيية, ميللةتةي هاتية ساحَيبة

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن 
ئةوةي , وة دةس  ثَي بكةينلةم خاَلةية, ئيرت موداخةلةي تر تةواو بوو, تةواو بوو وةاَلمتان دةدةينةوة, زؤر زؤر سوثاس

 .ناوي نةنووسراوة تةواو بوو
ليذنةي تةحقيقي تةنها بؤ , بةنيسبةت مةسةلةي بادينان وةكو طومتان لة ثَيشاا وةكو سةرؤكي هةرَيم ئيعالني كرد

, رَي كَي مودةسري بَي  دةبَي  س ا با, بؤ هةمووة لة مومجةلي مةوزواةكة دةكؤَلنةوة, يان تةرةفَيك نيية, شةخسَيك
, يان لةو اليةي كة هَيرشي كردووة, كة موسةبيبة لةو اليةية كة زةرةري بينيووة, ئينجا ئةو كةسةي كة س ا دةدرَي 

فةرمووت , تةااا كراوة, خةَلك بريناار كراوة, نابَي  هةروا بة ئاساني بَروات, يةاين خةَلك كو راوة لةو مةسةلةية
بؤية من بة سةراحةت بة ئَيوةي رادةطةيةمن سةرؤكي , ميللةتي ئَينة نيية يةاين ئةمة لة اادات و تةدالياي, كراوة

دةبَي  بطةيينة , هةموومان ناَرةحةتني لةو وةزاةي كة رووياا, نةش و ثةرلةماني كوردستانيشهةموو ئَي, هةرَيم و
دةبَي  بطةينة حةديقةتَيك  ,بؤ ئةوةي ب انني موسةبيب كَيية؟ كَي دةَلَي دةستَيكي دو من نيية لة ناومان, حةديقةتَيك

 .و س ا بارَي  و ئةو مةسةلةية نابَي  بةردةوام بَي 
زؤر باسي ئةوة , بؤ ئةوةي روون كردنةوةي زياتر هةبَية, بةنيسبةت هةناَيك تَيبيين لةسةر دسةكاني ئةو بةَرَي انة 

ئةم بةرهةمةي , اوةني خةباتةخةَلكي كوردستان خ, كرا كة بةشااري خةَلك و حةديان لةسةرمانة زؤر زؤر راستة
خةَلكي كوردستان هةر دي اع لة , يان نةكةين, بؤية ئَينة هيضيان بؤ بكةين, هةمانة بةرهةمي خةباتي ميللةتي ئَينةية

, بؤ ئةوةي نوَينةري خؤي هةبَية و, كة دي اع بكات و دةنط باات, حةدي خؤي دةكات مافَييةتي واجيبة لةسةر شاني
, ئياارةش بطؤَرَي  ئةطةر باش ئيش نةكات, ئَينةش بطؤَرَي  ئةطةر باش ئيش نةكةين, تانيشةحةدي خةَلكي كوردس

, يةاين واجيبَيكي دةومي و شةراي و ئينساني منة كة بَرؤم دةنط باةم, بؤية من كة دةنطم داوة منةمت بة كةس نيية
ؤ بة تةنها بةجَيي نةهَيَلم بيخةمة دةس  ئينَر, كة ئةم خةباتة دوور و درَيذو دوربانييةي داوة, ئةم ميللةتةي من

, ئةطةر ئياارةش باش كار نةكات, ئةم ثةرلةمانةش باش كار نةكات, ئةطةر ئَينةش, خةَلكَيك كة حيسابَيك  بؤ نةكات
 .دَلنياش بة هةموو شتَيك بةرةو ضاكرت دةَروات, ئةو ميللةتة حةدي خؤيةتي ئَينة بطؤَرَية و ئياارةكةش ضاك ببَي 
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هةردوو ئياارة بة تةئكيا ئَيستا بةحسَيكي موكةسةف هةية لةبن ئةو اليةنانةي كة , و ئياارة زؤر باس كراهةردو
من لة زباني شةخسي , كة بة دةنااةتةوة ئةو ئياارانة تةوحيا بكرَية, ئةسةرَيكي طةورةيان لةسةر كوردستان هةية

هةموو جهودي لةم دؤناغة , لةم ئةخريةش تةئكياي كرد, كة لَيرةش جةنابيان فةرموويان, سةرؤكي هةرَيني كوردستان
ئةطةر نةكرا , لةم ضةنا رؤ ة بطةنة ئةجنام, كة بةَرَي  مام جةالليش ئينَرؤ وجودي لة كوردستانة, سةرف دةكاتن

كة بة ي شَيوةيةك بؤ , حةديقةت بَين لَيرة لةسةر ئةم مَي ة بؤ ئَيوة لة سةرةتاوة تا كؤتايي باسي ئةوة بكةن
كة نوَينةري , بؤ ئَيوةي بةجَي دةهَيَلن كة ئَيوة دةراري لةسةر باةن, بؤتاني باس دةكةن و, دةلةكان ضي بووةاةر

 .خةَلكي كوردستانن
يةاين ثةرلةمان و شةخسَيكي مواةين مةسةوو  نيية بةرامبةر , ئةوةي اةنكاوة, باس كرا( 741)بةنيسبةت ليس  

دادطا هةية , داوَيك لة شوَينَيك نادانوني بوو بة ئيسثات و شاهَيا و دةليل بوودانون هةية ئةطةر روو, رووداوَيك بووة
ئَينة دةبَي  ئةوة لة بري نةكةين دةس  دو من هةر وا لة هةموو شوَينةكاني , بةاَلم نةك هةروا, بضن شكايةت بكةن

ةر نادانونيةكي موئةكا بوو واجييب بةاَلم ئةط, بؤ ئةوةي اليةنة دؤستةكان بة شةَر باات لةطةَ  يةكرت, اَيرا  هةية
 .هةر كةسَيك بَي  س ا بارَي , هةموومانة بة دةليل و شاهَيا و ئيسثات ئةمانة باةينة دادطا

ئَينة حةمةلةي , يان نةدات, مرؤظ ئازادة بَروات دةنط باات, باسي مووسَل كرا كة خؤمان نةضووينة دةنط باةين
ئةوةي كة , بةاَلم بةزؤري نيية تؤ دةبَي  بَرؤي  دةنط باةي , وةزاي ئَينة وايةبامسان كردووة كة , ئيعالمينان كردووة
ضةنا شوَين هةية نةيتوانيوة , ناو نةضؤتةوة, سناوو  نةناردراوة, بةاَلم لة مووسَل حيلة كراوة, نةضووة دةنط باات
وةكو , وجودت نيية, وتيانة ناوت نييةنةيانهَيشتووة , ضؤتة ئةو شوَينةي دةنط باات دةريان كردووة, بَروات دةنط باات

يةاين , هةزار ناوي ديكة كةم دةبوو( 285), ئةويش واي بةسةر دةهات, ئةوةي لة كةركووك ئةطةر كةشف نةبواية
هةزار كةسيش دةنطي ( 39)لة هةولَيريش , يش ثةياا دةبوو لةم ناوضةية(اام االستقال ), ب انة ي ئةجنامَيكي دةبوو

 .كة بَروات دةنط باات ناوي نةبووة لة ليستةكة, ني و دهؤكيش ضةنا هةزار كةس ناوي نةهاتؤتةوةلة سلَينا, خوراوة
ضونكة ئةمةم تةوةدوع , من ئةمةم ثَي لةال زؤر غةريب بوو, مةسةلةي خؤمان حازر نةكردووة بؤ هةَلسةنطانان

كة ئةناامي ثةرلةماني , َلاَل بؤ هةَلسةنطانانئةناامَيكي ثةرلةمان هةَلبستَي  بَلَي  وة, برايةك, هيض خوشكَيك, نةدةكرد
هةموو دةديقةيةك , دةبَي  لة روو و جةوهةري رووداوةكان و هةَلبذاردن و لة ناو مةوزواةكة بواية, كوردستان بَية

باش , ثَيش ئةوةي بَيتة ثةرلةمان ئامادة بَية لة مَيشك و لة بؤضووني حازري كرد بَي  ئةم هةَلبذاردنة ضؤن بووة
من لةطةَلتامن دةبواية , سلبيات لة كوَيية؟ ئيجابيات لة كوَيية؟ وةَلاَل ثَيش وةخ  ثَينان نةطوتراوة, خراث بووة, بووة

دةبَي  هةموو لةح ةيةك و هةموو سانييةك ئامادةييةكي تةواوت , هةموو مةوزواةكان ثَيش وةخ  تةرح بكرَي 
ببيتة , مان يةاين دابليةت  هةية سبةي ديادةي ميللةتَيك بكةي كاكة ئةناامي ثةرلة, هةبَي  ب اني  وةزاةكة ضؤنة

بؤية دةبَي  لةطةَ  , ببيتة سةرؤكي حكومةتي هةرَيني كوردستان, ببيتة سةرؤكي ثةرلةماني اَيرا , سةرؤكي كؤمار
 (411تا  351)من ومت , بةنيسبةت كؤميسيؤني بااَل باس كرا .ئةحااس خؤتان ثَيش خبةن و بةرةو ثَيش بضن

ئةواني تر , بةس كاك سةفوةت بَي اليةن بووة, يةكةميان لةو حةوت كةسة كاك سةفوةت كوردة, فةرمانبةر دانراوة
ضونكة , من ناَلَيم النطريي ئَينة بَي , ئاطاي لَي نةبووة, لةطةَ  رَي م بؤ هةناَيكيان وةكو سةفوةت ئةوةناة بَي اليةن بووة

ي هَيناوة لة %(25)بةاَلم وةك ثَيكهاتةي اَيرا  كة لة , نوَينةري ح ب دانانًي , موفةوةزية ئومةمي موتةحياة داياةنَي
بؤ ئةوةي اةدالةتَيك لةوانةي ئيش دةكةن لةسةر , خةَلكي كوردستان بواية%( 25)دةبوو لة , هةَلبذاردني داهاتوو

ئةسَلةن كوردي لة ال , يةن بووةكاك سةفوةت لةو اليةوة بَي ال, ثرؤطرامةكان لةناو مةفةوةزية خةَلكي كوردستان بواية
, ئةوانةي دانراون هةمووي بة خ مايةتي دانراون, ئةمة توركنانة, ئةمة اةرةبة, نةيوتووة ئةمة كوردة, طرنط نةبووة

ئةو سَي , بَرؤ ليس  ناوةكان بَينة ضةناي خ م و كةس و كار و ئامؤزاي ئةو مةسةووالنةي ثَيشرت لة مةفةوةزية دانراون
ئَينة وةك سةركردايةتي سياسةتي , بؤية خةلةلَيك لةوَيية, ةش بة رَيطةي سودفة ئةوانة كةوتونةتة ئةوَيضوار كورد

دةبَي  ئةوَي ضاك بكرَي  لةطةَ  نةتةوة يةكطرتووةكان , دةبَي  هةَلوَيستنان هةبَي , وةكو ثةرلةماني كوردستان, كورد
من ناَلَيم , كة ئةمة لة ي دةومَيكة, لة نةكراوة بؤ تةانيكةس مودابة, ئةوان ئةو خةَلكانةيان داناوة, تةرف بني
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, لةو كوردستانة ضةناي كوردة, ئةم خةَلكة لة كوردستان بَي %( 25)بةاَلم دةبَي  بَلَي  لة , ح بينان بؤ تةاني بكاتن
ئةمة كةشف  بة سودفةش, ئةمة نةبووة, با ئةوة كرا بواية, ضةناي مةسيحي و كلاان و ئاشووريية, ضةناي توركنانة

, ئةجمارة وةفاي كةركووك كة بة دواي كَيشة و ئازاري خؤيان فَيَليان لَي دةكرا ضوون طةيشتنة ئةو حةديقةتة, بووة
نوَينةرامنان لة بةغاا بة  .ئَينةش نةماناةزاني, ئَينة سوثاسيان دةكةين يةاين بةَراس  لةوَيوة ئةمةمان بؤ دةرضوو

, اذه  انت وربك وقا ال وان هنا جالسون)دةبَي  نةَلَين , كورمت ثَي كرد حةديقةت من ثَيشرتيش ئيشارةيةكي
دةبَي  ئةوانةي دةضنة ئةوَي ب انن بةرنامةيان ضؤنة؟ بةرنامةيان لَيرةوة بؤ دابنرَي  و , دةبَي  وا نةكةين, (قاعدون

شةم دةوام بكةن و رؤ ةكاني  نةك يةك شةم و دوو شةم و سَي, بةاَلم خةَلكَيكي بةتواناش بن, سةرثةرشتيان بكرَي 
باسي ( اباالع ي )كاك  .ئةم خروداتانة هةموو لة بةغااوة دةكةن, دةبَي  ئاطايان لة ئيشةكانيان هةبَي , تريش لَيرة بن

, هةموو نوَينةراني ئَينة, بة تةوةدواي من مةبةس  هةموو حكومةت, ي كرد مةدصةدي هةية(مام جةال )بةَرَي  
لَيرة بة حوزوري ( 05/0)ئةم ثةرلةمانة لة , ئَينة مودةسرين بةرامبةر ئةو تةدسريانةي بووةهةموو وةزيرةكاني 

بة حوزوري هةموو ئةناامةكاني دةورةي ثَيش , بة حوزوري كاك نَيضرظان, سةرؤكي هةرَيم و بة حوزوري مام جةال 
, بةاَلم هةَلوَيستنان نةبوو, وَيس  دةبَي كوردستان هةَل, ئةطةر تةتبيعي ماددةي ثةجناو هةش  نةكرَي , دةرار وةرطريا

بةياني ناوي , ئينَرؤ ناوي بةَرَي  مام جةال  هات, بؤ ئةوةية ئَينةي ثَي تاوانبار دةكرَي , ئةو هةَلوَيستةمان كة نةكرا
ني فَيَليان لَي كة نةهَيَل, بؤية دةبَي  لة اَيرا  هةَلوَيستةكامنان و ئةو برادةرانةمان خبةينة كار, بةَرَي َيكي تر دَي 

ثةرلةماني كوردستانيش , ئاليةتَيك لة كوردستانة, يةاين بؤ ئةوةية ثَيويس  بة ئاليةتة, بؤضي تةئخريي بكةن, بكرَي 
ليذنةي ثةجناو هةش  ئةو , نةك يةكرت نةبينن, ئةوانةي لة بةغااش مةركةزَيكيان هةبَي , ئاطاي لة وةزاةكة بَي 

كة , كوردستان و ئةناامي ليذنةي  بةداواداضووني جَي بةجَي كردني ماددةي ثةجناو هةش  بةَرَي انةي كة لة ثةرلةماني
ئةناامةكاني ليذنة , بةَرَي  كاك حةميا مةجيا مووسامان هَيناية ئَيرة لةطةَلي دانيشتني و ئةناامةكان يةكيان ناناسني

ئةوة خةتاي , ايةي ئَيوةوة يةكرتمان ناسيوتيان ئَينة سوثاسي ثةرلةماني كوردستان دةكةين بةس, يةكيان ناناسني
باشة , بؤ نةَلَيم خةتاي نوَينةراني ئَينةية, بؤضي خةتاي جةا ةريية؟ بؤ نةَلَيم خةتاي ئَينةية, جةا ةري نيية

, يةاين من ناَلَيم ئةوان فريشتةنة, نوَينةراني ئَينة ئةطةر ليذنةيةك دابنَيي  بؤضي نابَي  ئةناامةكاني يةكرت ببينن
 .ضونكة خاوةن حة  ئةطةر لة دواي حةدةكةي خؤي نةبي  بة جاديةت ب ر دةبَي , اَلم ئَينةش خةتامان هةيةبة

لةطةَ  , دميوكراتيةت وةخ  دةوَي , هةموومان دةزانني دميوكراتيةت بة شةو و رؤ َيك نابَي , باسي دميوكراتيةت كرا
, ئةم هةَلبذاردنةية زؤر باش بوو بة رةئي من, َيش خةَلكي ترينئَينة طةَلَيك طةَلَيك لة ث, هةموو سلبياتي تر كة هةية

, ئةو دةورة سةرةكيةي كة كورد لة حكومةتي اَيرا  هةيبَي  ئيحتي ازي ثَي كرد, ئةو نيسبةيةمان ئيحتي از ثَي كرد
ييةش كة ئةو جةا ةر, سبةي بةَرَي  خةَلكي تريش دَي , هات( اباالع ي  احلكيم)بؤية ئةمَرؤ كة دةيبينن كاك 

هةموويان روو دةكةنة , هةموو ئةوانةي دوارؤ ي اَيراديان ثَي طرنطة, طلةييتان لَيي هةية ئةويش روو دةكاتة ئَيرة
ماناي واية ديادةي سياسي كورد و خةَلكي كوردستان تواني لةم دؤناغة لةطةَ  هةموو كَيشةو سلبيات بةرةو , كوردستان

لةطةَ  ئةو رووداوةي كة رووياا , بة بةرزةوة سةيري دةكةين, ان زؤر بةرز بووهةَلبذاردنيش لة كوردست .ثَيش بَروات
لةطةَ  , هةتا ئةجنامي تةحقيق دةردةضَي , كة من تا ئَيستا ناتوامن بَلَيم بة ي شَيوةيةكة, هةموومان ثَيي بريناار بووين
هةم , هةم لة دوةلي ئيقليني, و اَيرا هةم لةنا, هةم لة ثَيش خةَلكي خؤماني كوردستان, ئةوةش سةرمانيان بةرز كرد

لة كةركووكيش ئةو هةَلبذاردنة كة , ماناي ئةوةية ئيجابيةتةكان طةَلَيك زؤر بوون لة ضاو سلبياتةكان, لة ثَيش دنيا
دواي هاتين وةفاي نةتةوة يةكطرتووةكان , تةان هةبوو لةسةر مةنتيقة كورديةكان لة رحيناوةو ئينام داسم

ئةوةي تَيبيين لةسةر كراوة , دواي سةير كردني سناوودةكان بينيان زؤر بة دانوني كراوة, ئيجابي بووتةدريرةكةيان بة 
وةردة زؤر زياتر لة  مارةي , كة مؤرةكان لة يةك جَي دراوة بة يةك دةَلةم ئيشارةت كراوة, لةسةر مةنتيقةي حةوَيجةية

, حةوت سةدي تَيااية, ةبَي  ثَينج سةدي تَياا بَي يةاين سناوو  هةية د, تةبيعي خؤي ضؤتة ناو سناوودةكانةوة
ماناي واية خةَلكي كوردستان ئيستي ادةمان لة حةزارةت و , هةناَيكي بةشَيوةيةكي نا تةبيعي ضووة, شةش سةدي تَيااية

تكامان بؤ , بةس هةنطاوَيكي بامشان هاوَيشتووة, بةاَلم هَيشتا زؤرمان ماوة, ناَلَيم لة دينةين, دميوكراتيةت كردووة
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هةموو ئةو برايانة هةية كة لَيرة مونادةشة دةكرَي  رةضاوي سنوورَيك لة رةفتار و رةفتارَيكي مَيذوويي لةناو 
لة , سنووري ئةخال  لةالمان زؤر طرنطة لةالي ميللةتي ئَينة, كؤمةَلطةي ئَينةي كوردستان بة هةموو ضينةكانةوة هةية

زؤر سوثاس بؤ , وشانةي كة دةزانن خةَلكي تر بريناار دةكات نةوترَي  لَيرة ئةو, الي كؤمةَلطاي ئَينة بيثارَي ين
ئينشائةَلاَل سةركةوتوو و سةر , داواي سةركةوتنتان بؤ دةكةين, كؤتايي بة دانيشتنةكة و خولةكة دةهَينني, بةَرَي تان و
 .بةرز دةبن

 

 اانان رشاد م  (                 كنا  كركوكي)اباا فرس  ادا ابااللة                       حمنا دادر            
 سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي   

 اَيرا  –كوردستاني       اَيرا                       -اَيرا                               كوردستاني  –كوردستاني            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 



 614 

 
 
 
 
 

 ي نائاسايي(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 01/1/0226شةممة رَيكةوتي  

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ي نائاسايي(0)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر

 20/0/2116شةممة رَيكةوتي  

ئةجنومذةني نيشذتنانيي كوردسذتاني اَيذرا  بذة       20/0/2116ي ثاش نيذوةَرؤ رؤ ي شذةممة رَيكذةوتي    (0,25) كاتذمَير
, بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا  جَيطذري سذةرؤك و  , سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

ي (2116)ساَلي , ي نائاسايي خولي دووةمي هةَلبذارن(0) مارةدانيشتين , بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن
 .خؤي بةس 
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 :بةرنامةي كار
ي 0992ي هذةمواركراوي سذاَلي   (0)لذة ثذةيَرةوي نذاوخؤي  مذارة     ( 6)ي مذاددةي  (0)ثش  بةو دةسةآلتةي بذةثَيي بَرطذة   

و لةسةر داواي سةرؤكي ئةجنومذةني  ي ثةيَرةوةكة (21)ي ماددة ( 0)ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا  لة بَرطة 
نيشتنانيي كوردسذتان بذؤ دانيشذتنَيكي نائاسذايي بَريذاردرا بةرنامذةي كذاري دانيشذتنةكة لةسذةاات سذَي و بيسذ  و ثَيذنج             

 :ساز بكرَي  بةم شَيوةيةي خوارةوة 20/0/2116دةديقةي ثاشنيوةَرؤي رؤ ي شةممة رَيكةوتي 
 –هذذةولَير )طرتنذذةوةي هذذةردوو ئياارةكذذةي حكومذذةتي هذذةرَيني كوردسذذتان  بةرضاوخسذذتين ثَيكهذذاتين تايبذذةت بذذة يةك-0

 (.سلَيناني

 .ناوزةد كردني سةرؤك و جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان-2
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر , سذةرةتا , ةينذةوة بةرنامذةي كذاري ئذةم دانيشذتنةمان دةك    , بذةناوي طذةلي كوردسذتان   , بةناوي خواي طةورة وميهرةبذان 
, لذةثَيش هةموويانذةوة جذةنابي مذام جذةال  سذةرؤك كؤمذاري اَيرادذي فيذارا َ         , بةطةرمي بةخَيرهاتين ميوانةكان دةكذةم 

جذذةنابي زاَلنذذاي خذذةليل اد بذذاَليؤزي وآلتذذة يذذةكطرتووةكاني  , بذذةَرَي  كذذاك مةسذذعود بذذارزاني سذذةرؤكي هذذةرَيني كوردسذذتان 
كذذازمي دذذومي هةَلسذذووَرَينةري , بَيرنذذارد بذذا ؤَلي بذذاَليؤزي فةرةنسذذا, كؤمذذاري ضذذيين ميللذذي وليذذام بذذاتي بذذاَليؤزي, ئذذةمريكا

جَيطذذري سذذكرتَيري طشذذتيي يذذةكَيتيي نيشذذتنانيي  , ئذذةياد اذذةلالوي. د, كاروبذذاري باَليؤزخانذذةي كؤمذذاري ئيسذذالمي ئَيذذران 
ي مةكتةبي سياسذيي ثذارتي و ئةنذااماني    ك و سكرتَير. ن.لَيثرسراوي دةستةي كارطَيَريي مةكتةبي سياسيي ي, كوردستان

, زؤر بذةخَير بذَين بةسةرضذاوان   . مةكتةبي سياسيي هةردووالو سكرتَيرو لَيثرسراواني ح بذة كوردسذتاني و اَيرادييذةكان   
 .بةرهةم دةكةم. رؤ  جَيطري سةرؤك وةزيراني اَيرا  و هؤشيار زَيباري و د. هةروةها بةخَيرهاتين بةَرَي ان د

 :ئةم دانيشتنة بريتيية لة بةرنامةي كاري
ي 0992ي هذةمواركراوي سذاَلي   (0)لذة ثذةيَرةوي نذاوخؤي  مذارة     ( 6)ي مذاددةي  (0)ثش  بةو دةسةآلتةي بذةثَيي بَرطذة   

ي ثةيَرةوةكة و لةسةر داواي سةرؤكي ئةجنومذةني  (21)ي ماددة ( 0)ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا  لة بَرطة 
انيشذتنَيكي نائاسذايي بَريذاردرا بةرنامذةي كذاري دانيشذتنةكة لةسذةاات سذَي و بيسذ  و ثَيذنج           نيشتنانيي كوردسذتان بذؤ د  

 :ساز بكرَي  بةم شَيوةيةي خوارةوة 20/0/2116دةديقةي ثاشنيوةَرؤي رؤ ي شةممة رَيكةوتي 
 –ولَير هذذة)بةرضاوخسذذتين ثَيكهذذاتين تايبذذةت بذذة يةكطرتنذذةوةي هذذةردوو ئياارةكذذةي حكومذذةتي هذذةرَيني كوردسذذتان   -0

 (.سلَيناني
 .ناوزةد كردني سةرؤك و جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان-2

كذذة ئذذةم رَيككةوتنذذة ثذذاش , حذذةز دةكذذةم ئامذذا ة بذذةوة بذذاةم, بذذةَرَي ان بذذةر لذذةوةي دةدذذي رَيككةوتنامةكذذة خبوَينارَيتذذةوة
ك وةكذذو خذذاَلَيكي طرنطذذي .د.ك و ث. ن. اسذذيي ي ضذذةناين كؤبوونذذةوةي يذذةك لةدوايذذةك لذذةنَيوان هذذةردوو مةكتذذةبي سي 

هذةنطاوَيكي زؤر  , ةوة ئينذ ا كرابذوو   –كة لةاليةن هةردوو ثةَرَي ان مام جذةال  و كذاك مةسذعود    , رَيككةوتنامةي واشنتؤن
, مانذة دةستكةوتَيكي تري طذةورةي طةلةكة , سةركةوتنَيكي طةورةية, بةآلم ئةم هةنطاوة ئينشائةَلآل كؤتايية, جَيبةجَيكران

ضذونكة ئذةم رَيككةوتنذة هذةنطاوَيكي     , ئينشذاَلآل بذةو رَيككةوتنذة ئاواتذةكاني تذريش دَينذة دي      , ئاواتَيكي ترة كذة دَيتذة دي  
هذذذةروةها . كاريطذذذةر دةبَيذذذ  بذذذؤ بةياسذذذاييكردن و بذذذة دامذذذةزراوةييكردني دةزطاكذذذاني حكومذذذةتي هذذذةرَيني كوردسذذذتان  

لةدةسذذتووري اَيرادذذاا بذذؤ طةَرانانذذةوةي ناوضذذةكاني ديكذذةي   ( 036)كةبووةتذذة مذذاددةي ( 58)جَيبذذةجَيكردني مذذاددةي 
كوردستان و بؤ ئةوةي كاريطةرانة طةلي كوردستان بةشااريي لةبنياتنانةوة و دروستكردني دةوَلذةتي اَيرادذي دميذوكراتي    

 .ضونكة بةم هةنطاوة دةتوانني كاريطةرتربني لة دامودةزطاكاني حكومةتي فياراَلاا, فياراَلاا بكات
بذةَرَي ان مذام جذةال  و كذاك مةسذعود ئينذ اي دةكذةن و وتذةي         , ديارة ئذةم رَيككةوتنذة ثذاش ئذةوةي كذة دةخوَينارَيتذةوة      

 .بةآلم ضةنا ياسايةك هةية كة ثَيويستة هةمووار بكرَي  لةبةر رؤشنايي ئةو رَيككةوتننامةية, خؤيانتان ثَيشكةشاةكةن
نذاوزةد كردنذي سذةرؤك و جَيطذري سذةرؤكي ئةجنومذةني وةزيذران لَيذرةدا         بَريار بذوو بَرطذةي دووةم كذة وةكذو بامسذانكرد      

لةوانذة  , ضذةنا ياسذايةك هةيذة ثَيويسذ  بةهذةمووار كردنذة      , بةآلم لةبةر رؤشنايي ئةم رَيككةوتنذةدا , دةستنيشان بكرَي 
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َرانكارييذان تَيذاا   كذة ثَيويسذتة طؤ  , ياساي سذةرؤكايةتيي هذةرَيني كوردسذتان و ياسذاي سذةرؤكايةتيي ئةجنومذةني وةزيذران       
دةستنيشانكردني سةرؤك و جَيطرةكةي ضةنا رؤ َيذك دوادةكذةوَي    , بةو ثَييةي كة لة رَيككةوتننامةكةدا هاتووة, بكرَي 

كذذة ئذذةو دوو ياسذذاية لذذةناو ثةرلةمانذذاا هذذةموار دةكذذرَين و ئينجذذا رادةطةيةنذذارَين و داوا   , تذذا سذذةرةتاي هةفتذذةي داهذذاتوو
هذةر بؤيذة   , ان دةكةين كة تةكلي يان بكات و لةو ماوة دياريكراوةدا حكومذةت رابطةيةنذارَي   لةسةرؤكي هةرَيني كوردست

 .لة هةفتةي داهاتوودا ئةو كؤبوونةوةية ئةجنام دةدرَي 
 :حياريناصح بةَرَي  شَيروان 

 .بةناوي خواي طةورة وميهرةبان
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سذذذةبارةت بذذذة , ةنذذذااماني ثةرلذذذةماني كوردسذذذتانتان ثَيشذذذكةش دةكذذذةين ئَيسذذذتا دةدذذذي داواكذذذاري  مذذذارةي ياسذذذايي لذذذة ئ 
, ثاشذان دةدذي رَيككةوتنامةكذذةتان بذؤ دةخوَيننذذةوة   , رَيككةوتننامذةي يةكطرتنذةوةي هذذةردوو ئيذاارةي حكومذةتي هذذةرَيم    

 :ئَيستا دةدي داواكاريةكةتان بؤ دةخوَيننةوة
 بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 

 ثةسنا كردني رَيككةوتننامةي يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارةي هةرَيني كوردستان/ ابةتب
 سآلو رَي 

ثذرؤ ةي رَيككةوتننامذةي يةكطرتنذةوةي هذةردوو     , ئَينةي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان
و بةرنامذذةي كذذاري كؤبوونذذةوةي داهذذاتووي   بذذؤ ئذذةوةي خبرَيتذذة نَيذذ  , ئيذذاارةي هذذةرَيني كوردسذذتانتان ثَيشذذكةش دةكذذةين  

 . بؤ ثةسنا كردني لةطةَ  رَي ماناا, ئةجنومةن
 ئةو ئةناامانةي كة ئين ايان كردووة 

,   باا  داسذم احسان ا, ا الاين سليم, معروف مصطفىجع ر , شَيخ ا  ابراهيم,  شيا شَيرةخور ,رمضانناصح غ ور . د
, رشذاد ادذا  , يم حبذري برادؤسذ   كذر , سذردار هركذي  , فتاح نقشذبناي , شَيخ مجا اخر , حامت دة جان, سامل حمنا الي
 .اباالكريم ابوبكر هةمةوةنا, اوني ب از, جامباز طارق, شَيروان حياري

 :بةَرَي ان ئَيستا دةدي رَيككةوتننامةكةتان بؤ دةخوَيننةوة
 رَيككةوتنامةي يةكطرتنةوةي حكومةتي هةرَيني كوردستان

, ئةمَرؤ لذة هذةموو كاتَيذك زيذاتر ئذةوة دةخذوازَي كذة رؤَلذةكاني يةكاةسذ  و يذةكَري           , ي طةلي كوردستانبةر ةوةناي باآل
, وزةو تواناي خؤيان بؤ زاَلبوون بةسةر تةنطوضذةَلةمةكاني ئذةم دؤخذة هةسذتيار و ضارةنووسسذازةي كوردسذتان و اَيذرا        

 :بؤ ئةوةي, زياتر يةكبخةن
 .ييةت سةركةوتووانة برَبندؤناغي نوَيي دميوكراسي و فياراَل-0
بذذة ضةسذذثانان و , بذذؤ مسذذؤطةر كردنذذي دةسذذتكةوتة مَيذووييذذةكاني طةلةكذذةمان و هَينانذذةدي تذذةواوي مافذذة رةواكذذاني   -2

 .جَيبةجَيكردني دةستووري هةميشةيي اَيرا  و دامةزراناني اَيرادَيكي دميوكراتي فياراَلي راستةدينة

 .دني و شةنطارو مةمخورو ناوضة تةاريبكراوةكاني ديكة بؤ ئامَي ي كوردستانلةثَيناوي طةَرانةوةي كةركوك و خانة-3

هةروةها بؤ ثةرةثَياان و طةشة كردني ئةزمووني دميوكراسي كوردستان و باشرت جَيطريكردني ئذارامي و ئازادييذةكان و   -4
 .ضةسثانان و يةكخستنةوةي يةكجارةكي حكومةتيي هةرَيني كوردستان

بذذة ثَيذذي بنذذةماكاني شذذةراكةت وتذذةوافو  و تذذةحكيم و , ردسذذتان و يذذةكَيتيي نيشذذتنانيي كوردسذذتانثذذارتي دميذذوكراتي كو
 :رَيككةوتن لةسةر, هاوسةنطي

كذة لةهذةمان   , ثؤس  نوَي بةناوي جَيطري سةرؤكي هةرَيم لذة ياسذاي سذةرؤكايةتي هةرَينذاا دةستنيشذان بكرَيذ       : يةكةم
 .ي ثَيشنةرطةي كوردستانيش كةلةيةكَيتيي نيشتنانيي كوردستان دةبَي كاتاا دةبَيتة جَيطري فةرماناةي طشتيي هَي 
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لةاليةن ثةرلةماني كوردستان ثَيكةوة دةستنيشان دةكرَين و لةاليذةن  , سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و جَيطرةكةي: دووةم
يذران نذاوي كابينةكذة    سةرؤكي هةرَينةوة بؤ ثَيكهَينذاني كابينذةي هاوبذةش تذةكليف دةكذرَين و سذةرؤكي ئةجنومذةني وةز       

 .ثَيشكةش بة ثةرلةمان دةكات
سذذةرؤكي ثةرلذذةمان لةيذذةكَي  نيشذذتنانيي كوردسذذتان و سذذةرؤكي ئةجنومذذةني وةزيذذران لذذةثارتي دميذذوكراتي         : سذذَييةم

بذؤ هةَلبذذاردني داهذاتووي    , 2117تاكو هةَلبذاردني داهاتووي ثةرلةماني كوردسذتان لذة كؤتذايي سذاَلي     , كوردستان دةبَي 
وةكويةك بةشااريي هةَلبذاردن دةكذةن و ئذةو كاتذةش ثؤسذ  سذةرؤكي ثةرلذةمان ثذارتي        , ي ويةكَيتيي بةيةك ليس ثارت

ثذاش ئذةوة ثذارتي و يذةكَي      , ئةمة بذؤ دوو سذا َ  , وةرياةطرَي  و سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانيش يةكَيتيي وةرياةطرَي 
 .ومةني وةزيران دةكةنةوةجَيطؤَركَي بة ثؤستةكاني سةرؤكي ثةرلةمان و سةرؤكي ئةجن

ئذةوا  , هةَلبذذاردن ئذةجنام نذةدرا و ثَيشذبيين ئذةوة كذرا كذة هةَلبذذاردن دوادةكذةوَي           2117ئةطةر هاتوو لة كؤتايي ساَلي 
 .جَيطؤَركَي بة هةردوو ثؤس  سةرؤكي ثةرلةمان و سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دةكرَي 

ئذذذذةوا كابينةكذذذذة , ئةطذذذذةر لذذذذة كابينذذذذةي هاوبذذذذةش كشذذذذايةوة, يهذذذذةر كوتلةيذذذذةكي وةزاري يذذذذةكَي  و ثذذذذارت: ضذذذذوارةم
 .دة مَيردرَي ( مستقيل)بةدةستلةكاركَيشاوة 

 :بةم شَيوةية دابةشاةكرَين, ثؤس  وةزارةتةكان: ثَينجةم
, طواسذذتنةوة, سةرضذذاوةي ئذذاو , ئذذةوداف, كاروبذذاري كؤمةآليذذةتي , تةناروسذذ , ثذذةروةردة, داد, نذذاوخؤ)وةزارةتذذةكاني -أ

 .بؤ يةكَيتيي نيشتنانيي دةبن( مايف مرؤظ, ثالناانان, كردنةوةئاوةدان
, سةرضذذاوةي سروشذذ , كارةبذذا, رؤشذذنبرييي, شذذةهياان, كشذذتوكاَ , خوَينذذاني بذذاآل, ثَيشذذنةرطة, دارايذذي)وةزارةتذذةكاني -ب

كراتي كوردسذتان  بذؤ ثذارتي دميذو   ( وةزارةتي هةرَيم بذؤ كاروبذاري ناوضذةكاني دةرةوةي هذةرَيم    , وةرزش و الوان, شارةواني
 .دةبن

 .وةزارةتةكاني تر دةدرَين بة ثارتة كوردستانييةكاني تر-ج

 .لةماوةي كةمرت لةيةك ساَ  يةك بطرنةوة, دادو ناوخؤ, ثَيشنةرطة, وةزارةتةكاني دارايي-د

روبذاري وةزارةتذي   تاكو يةكطرتنةوةيان بؤ هةر وةزارةتَيك وةزيرَيك و وةزيرَيكي هةرَيم دةبَي  بذؤ كا , ئةم ضوار وةزارةتة
 .هةريةكة و بؤ بةشي ئةو وةزارةتةي كة لةناوضةي  َير دةسةآلتي خؤيااية, تايبةمتةنا
, بذذةآلم بةشذذي بودجذذةي سذذةرؤكايةتي هذذةرَيم , بذذةَرَيوة دةضذذَي , وةكذذو بَريذذاري لَيذذاراوة 2116بودجذذةي سذذاَلي : شةشذذةم

لةهذذةر اليذذةك وةك يذذةك  , َيكي ديكذذةي هاوبذذةش ئةجنومذذةني دادوةريذذي و هذذةر بابذذةت  , ئةجنومذذةني وةزيذذران , ثةرلذذةمان
 .جيادةكرَينةوة

, دواي وةرطذذرتين لةاليذذةن حكومذذةتي يذذةكطرتووي هةرَينذذةوة , بودجذذةي هذذةرَيني كوردسذذتان, ثاشذذان بذذؤ سذذاآلني داهذذاتوو
 بةشذَيوةيةكي طوجنذاو لةطذة َ   , بذؤ ناوضذة جيذا جياكذان    , ثَيشكةشي ثةرلةماني كوردسذتان دةكرَيذ  و دواي ثةسذنا كردنذي    
 .تةرخان دةكرَي . رَيذةي دانيشتوان و بةثَيي رَيككةوتن لةناو حكومةتي يةكطرتوودا

و ( مؤسسبات ) بذؤ بذةدامودةزطاييكردني  , دامةزراناني ليذنةيذةكي بذاآل لذة  َيذر ضذاودَيريي سذةرؤكايةتي هذةرَيم       : حةوتةم
وةكذذو دامودةزطذذاي يذذةكطرتووي , اايةكخسذذتنةوةي دةزطاكذذاني ئاسذذايش و ثؤليسذذي هذذةرَيني كوردسذذتان لذذةماوةي دوو سذذالَ  

 .دوور لةبنةماي ح بايةتي, هةرَيني كوردستان
خولَيكي تايبةتي بؤ دةرضذوواني  ( هةولَير)لةثايتةخ  هةرَيني كوردستاناا , دواي دةستبةكاربووني حكومةتي يةكطرتوو

لذة ثَينذاوي يةكخسذتنةوة و    , َيتذةوة بةمةبةس  دامةزرانانيان لةئاسايشي ثارَي طاكان وةك هةنطاوي يةكذةم بطر , زانكؤكان
 .دامةزرانانةوةي ئةم دةزطا طرنطانةي طةلةكةمان

بذذةثَيي رَيككذذةوتين هذذةردووال لةاليذذةن سذذةرؤكي     , نوَينةرايذذةتي حكومذذةتي هذذةرَيني كوردسذذتان لذذةدةرةوةدا    : هةشذذتةم
 .دادةنرَين, حكومةتي هةرَيم و جَيطرةكةي

, ليذنةيةكي هاوبةشي يةكَيتيي و ثارتي بؤ ضارةسةر كردنذي طرفذ  وكَيشذةكان   , لةهةموو ثارَي طاكاني كوردستاناا: نؤيةم
 .دادةمةزرَي 
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 .بؤ ثؤس  سيادي حكومةتي فياراَلي اَيرا  كانايا دةكةن, بةَرَي  مام جةال , هةردووال: دةيةم
 مةسعود بارزاني                              جةال  تاَلةباني               
 ي دميوكراتي كوردستان   سكرتَيري طشتيي يةكَيتيي نيشتنانيي كوردستانسةرؤكي ثارت

 2116/كانووني دووةم/20                     2116/كانووني دووةم/20
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ني بٍريذذار وابذذوو بَرطذذةي دووةم كذذة وةكذذو بامسذذان كذذرد نذذاوزةدكردني سذذةرؤكي ئةجنومذذة  , بذذةَرَي ان ئةنذذااماني ثةرلذذةمان
بذةآلم لةبذةر رؤشذنايي ئذةو رَيككةوتننامةيذة كذة ئَيسذتا        , وةزيران و جَيطري سةرؤكي وةزيران لَيرةدا دةستنيشذان بكرَيذ   

لةوانة ياساي سةرؤكايةتي هذةرَيني كوردسذتان و ياسذاي    , ضةنا ياسايةك هةية ثَيويس  بة تةاايلة, بؤتان خوَينارايةوة
, ةكات طؤَرانكاري تَياا بكرَي  و بةو ثَييةي كة لةو رَيككةوتننامةيذة داهذاتووة  كة ئةوةش ثَيويس  د, ئةجنومةني وةزيران

بؤية دةستنيشان كردني سةرؤك و جَيطري سةرؤك ضةنا رؤ َيك دوا دةكذةوَي  تذاكو هةفتذةي داهذاتوو لةثةرلذةمان ئذةو       
ةكلي يان بكذذات لذةو ماوةيذذة  ئينجذا ئذذيعالن دةكرَيذ  و داوا لذة سذذةرؤكي هذةرَيم دةكذذةين كذة تذ      , ياسذاية تةاذايل دةكرَيذذ   

بؤيذة كذة لةتةلذةف يؤن ئذيعالن دةكرَيذ  لذة هةفتذةي داهذاتوو ئذةم كؤبوونةوةيذة           , دياريكراوةدا حكومةت ئيعالن بكرَيذ  
 .داوا لة جةنابي مام جةال  و جةنابي كاك مسعود دةكةين ب ةرموون ئين اي بكةن, دةكرَي 

ئةم رَيككةوتننامةية نَيوان دوو هَيذ ي سذةرةكي هذةرَيني    , رلةمان بَلَيمئةطةر ئيجازةم باةن دوو كةلينة بؤ ئةنااماني ثة
بذة ثَيذي ياسذا ئذةم رَيككةوتنذة خوَينراوةتذةوة وةكذو رَيككةوتننامذةي         , كوردستانة كة زؤرينةن لة ثةرلةماني كوردسذتاناا 

يشذذنان داوا دةكذات كذذة  ئةمذةش بذؤ ئذذةوةي مةانةويذةن و دانونيذةن وجةماوةر    , واشذنتؤن كذة لذذة ثةرلةمانذاا ئيقذرار كذذرا    
بؤيذذة داوا لذذة ئةنذذااماني ثةرلذذةمان دةكذذةم  , ضذذاودَير بةسذذةر جَيبذذةجَيكردني ئذذةو رَيككةوتنذذة , ثةرلذذةمان ببَيتذذة رةديذذب

وةكو وةسيقةيةكة ثَيويس  بذة تةصذايق   , ضونكة ئةمة ياسا نيية, لةبةر ئةوةي نةماخنوَيناةوة بَرطة بة بَرطة, هةمووي
لةبذةر رؤشذنايي ئةمذة ثةرلذةمان شذاهياة لةسذةر ئذةوة بذؤ جَيبذةجَي          , ثةرلةمانذاا دةمَينَيذ   وةسذيقةكة لذة   , كردن هةية

ئةطذةر  , سذوثاس , داوا لة ئةنااماني ثةرلةمان دةكةم ثشتطريي لةمة بكةن و ئةوةي ثَيي باشة دةس  بةرزبكاتةوة, كردني
داوا لةسذذةرؤكي . بذذة كذؤي دةنذذط وةرطذذريا كةواتذذة . زؤر سذوثاس , كةسذَيك د ي ئذذةم رَيككةوتنةيذذة بذا دةسذذ  بةرزبكاتذذةوة  

كؤماري اَيرا  دةكةين كة ب ةرمَي دوو دسذة بؤمذان بكذات و ثاشذانيش جذةنابي سذةرؤكي هذةرَيني كوردسذتانيش دسذةي          
 . فةرموو, هةية لةسةر ئةو مةوزواة

 
 
 
 
 
 
 
 

 :سةرؤكي كؤماري اَيرا / وتاري بةَرَي  مام جال 
 : الطالباني السيا مام جال 

 الرمحن الرحيم بسم اهلل
 .السيد رئيل اقليم كردستان العراق االخ العزيز كا  مسعود البارياني املوقر

 .السيد رئيل اسلل الوطك الكوردستاني السيد عدنان املف  احملرتي
 .واالخ الدكتور عالوي احملرتي

 .السادة السفراء والضيو  الكراي
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 :ايها اجلمع الكريم
مناسبة  وحيد ادار ي االقليم   حكومبة واحبدة القلبيم كوردسبتان     , ملناسبة التار ية اسيدةاحييكم ايل يية   هذه ا

لقد دجم هذا احلدث التار ي اهلاي على است ابة القيادة الكوردستانية عموما  و قياد ي االياد البوطك الكوردسبتاني   . العراق
ري كوردسبتان و  طلعا هبا املشبروعة ابو الوحبدة الوطنيبة       واحلزب الدرقراطي الكوردستاني خصوصا لنداء و رغبات ياه

وحكم القانون والشرعية   اقليم كوردستان اوال  و على نضج القياد ني وادراكهما ملسبؤوليتهما الوطنيبة و وعيهمبا بالشبعور     
  قطعتهبا القياد بان   وعلى يقيبق الوعبود الب   , الوطك الذي يضع مصاحل الشع  فوق املصاحل احلزبية واحمللية الضيقة رانيا 

 .جلماهري كوردستان العراق رالثا
والري  ان هذا االااي الكبري سي دي العراق ومسرية شعبه الدرقراطيبة والسياسبية وحيصبن كوردسبتان العبراق الب  غبدت        

تعصبية بالصبق   قاعدة صلبة للدرقراطية والوحدة الوطنية والتوافق الوطك كما يعطي مثاال  حيا  لكيفية حل القضبايا املس 
ولبذلك حيبق لنبا ان نعتبق هبذا االاباي اهلباي يقيقبا ملصباحل          , والتأني والرتوي و التوافق واملشاركة االخوية   عراقنا اجلديد

, مثلما حيق للقيادة الكوردستانية ان  ف ر بانها ليسبت جبزءا  مبن مشباكل العبراق     , وطننا العراقي والوحدة الوطنية الشاملة
هاما   حل هذه املشاكل باعطاء االمثلة و النموذج من جهة ومن جهة رانية بالعمل اجلباد كقاسبم مشبرت      بل جزءا  وطرفا

مبن أجبل يقيبق الوحبدة الوطنيبة القائمبة علبى اسبل حبق          , بني املكونات االساسية وسبائر اسموعبات القوميبة واملذهبيبة    
 .  حكم البالد املواطنة املتساوية والدرقراطية والفدرالية ومشاركة اجلميع

ويقينا فان هذا االااي اهلاي وسائر مكتسبات الشع  العراقي االبي مل يكن يتنقق لبوال يريبر العبراق مبن ابشبع دكتا وريبة       
دكتا ورية آمثة  ركت وراءها الدمار واخلراب واملقابر اجلماعيبة الب    , سرمة  سلطت على رقاب الشع  بقوة النار واحلديد

 .من املوطنني املساملني من الكورد والعرب و الرتكمان ضم مئات االلو  
وكان نصي  الشع  الكوردي من آرامه استعماجم االسلنة الكيمياوية   حلب ة و قرداغ وخوشبناو و مركبة وآالن ومحلبة مبا     

لشبيوخ  ال  ذه  ضنيتها اكثر مبن مائبة ومثبانني البف مبواطن كوردسبتاني مسبامل مبن النسباء والرجباجم وا          , مسيت باالنفاجم
 .والشباب واالطفاجم والرضع

لذلك حق علينا واج   قديم الشكر لدوجم وقوات التنالف ال  اسهمت   يرير العراق وقبلها اسهمت   اجياد املبالذ اآلمبن   
ة البذين لبوال املسباعدة االنسبانية االيرانيبة والرتكيب      , لشع  كوردستان و  عودة مئات االلو  من الكورد املشردين ارب ديارهم

رببم  ببوفري االمكانيببات الاليمببة الجببراء اوجم انت ابببات حببرة   كوردسببتان انبثقببت     , املشببكورة هللببك عشببرات االلببو  مببنهم  
عنهاحكومة اقلبيم كوردسبتان ثبا ادى ارب ايدهبار كوردسبتان العبراق و  قبدمها الثقبا  واالجتمباعي والت باري خاصبة بعبد             

 .يرير العراق
وكبذلك سبائر   )ن ال مالذ لشع  كوردستان اال جباهلا فهبا هبو اليبوي يبنعم شبع  كوردسبتان       وبذلك ابطلت املقولة القدرة با

بصداقة ومساندة  تدان من الصني واليابان وكوريا مرورا  باوروببا وبريطانيبا وصبوال ارب الواليبات املتنبدة      ( الشع  العراقي
 .االمريكية

لبيهم ييعبا  مبسباندة الشبع  العراقبي اكثبر فباكثر حتبى يبتم          فلهم ييعا  الشكر اجلزيبل والعرفبان باجلميبل مبع البتمك ع     
. القضاء على آرار الدكتا ورية والدمار واالرهاب والتأخر االقتصادي واحلضاري   بلد كان يوما  ما مهبد احلضبارات االنسبانية   

 .والسالي عليكم ورمحة اهلل و بركا ه
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستاش داوا لة جذةنابي كذاك مسذعود    , سةرؤكي كؤماري اَيرا  بؤ ئةو وتة بة نرخةي زؤر سوثاس بؤ سةرؤك مام جال 
 .سةرؤكي هةرَيني كوردستان دةكةين كة وتةكةي ببةخشَي 

 :سةرؤكي هةرَيني كوردستان/ بةَرَي  مسعود بارزاني
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

هذذةروةها , جذذةال  سذذةرؤك كؤمذذاري اَيرادذذي فيذذاراَ  دةكذذةم ثَيشذذةكي بذذةخَيرهاتنَيكي طذذةرمي جذذةنابي بذذراي بذذةَرَي  مذذام
 .باَليؤزة بةَرَي ةكان, ئةياد اةالوي دةكةم. بةخَيرهاتنَيكي طةرمي براي بةَرَي  جةنابي د
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بةَرَي  زةَلناي خةليل اد باَليؤزي وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمةريكا و باَليؤز وليةم ثَيذ  بذاَليؤزي بذةريتانيا و بذاَليؤز لذي      
, هوان شذي بذاَليؤزي ضذني و بذاَليؤز بَيرنانذا بذاَليؤزي فةرةنسذا و ئاغذاي كذازميي دذومي بذاَليؤزي كؤمذاري ئيسذالمي ئَيذران              

 .هةروةها بةخَيرهاتين هةموو ميوانة بةَرَي ةكان دةكةين
رؤ َيكذة  , ا بذيين لةم رؤ ة مَيذووييةدا جَيطةي شانازيية بؤ هةموو ئةو برايانةي كة رؤَليان لة دروسذ  كردنذي ئذةم رؤ ةد   

ضذةنا سذاَ  ثذَيش ئذةمَرؤ     , كة ساَلةهاي ساَلة طذةلي كوردسذتان و هذةموو دؤسذتةكاني ضذاوةَرواني بذوون و بةتذةماي بذوون        
مذن دَلنيذام   , هةر رؤ َيك بطاتذة ئذةوةي بةر ةوةنذاي ح بذي    : ديسان لةم شوَينة و لةبةردةمي ئةم ثةرلةمانة بةَرَي ة طومت

ثذذَيش هةَلبذذذاردني ئذذةجمارةش زؤر بذذةَلَيننان بذذة   , بةر ةوةنذذاي نةتذذةوةيي هةَلاةبذذذَيرن ثذذارتي و يذذةكَي  هذذةردووكيان  
كذة دواي هةَلبذذاردن لةطذةَ  جذةنابي مذام جذةال  و سذةركردايةتي هذةردوو         , جةماوةري كوردستان و دؤستةكانيشذتنان دا 

كذاري هذةموو هاوثذةمياني ترمذان     يةكَيتيي نيشتناني كوردستان و ثارتي دميوكراتي كوردسذتان و بذة هينذةت و هاو   , ح ب
سذوثاس بذؤ خذواي طذةورة ئذةمَرؤ      , هةموو جهودمان دةخةينة كارو تةركي  دةكةينة سذةر يةكطرتنذةوةي هذةردوو ئيذاارة    

 .ئةوة بوو بة واديع و ئةوةتة هاتة دي
ةرفذةتَيكي تذازة   د, كة بة ثشتيواني هَي ي هاوثةميانان و سوثاسيان دةكةين 2113دواي رووخاني ر َيني بةاس لة ساَلي 

كة بةشي زؤري لةودوربانيانةي كذة دامذان وةكذو    , دةرفةتي بونيادناني اَيرادي فياراَلي دميوكراتي فرة ح بي, هاتة ثَيش
شؤَرشذي ئذةيلو    , هةتا رؤ ي كذة شؤَرشذي طذةورةي طذةلي كوردسذتان     , طةلي كوردستان بؤ هَينانةدي اَيرادَيكي فياراَ  بوو

مانذاي ئةوةيذة   . 0960ناميان دميوكراسي بؤ اَيرا  و ئؤتؤنؤمي بؤ كوردستان بوو ئةوسا لة درومشي ناوة, دةس  ثَيكرد
بةبَي ئةوةي كذة اَيذرا  اَيرادَيكذي دميذوكراتي بَيذ  نذة كَيشذةي طذةلي كوردسذتان و نذة هذيض كَيشذةيةكي تذر لذة اَيذرا                 

ةَلكي كوردسذتان جَيطذةي شذانازيية كذة     ديسذان بذؤ ئَينذة وةكذو خذ     , ئةمَرؤش ئةو دةرفةتذة هاتؤتذة ثذَيش   , ضارةسةر ناكرَي
 .رؤَلَيكي سةرةكينان بينيوة و لةمةودواش دةيبينني لة دامةزراناني ئةو اَيرادة فياراَليةدا

ثذذَيم وابذذووة كذذة مومكينذذة بتذذوانني  , رؤ َيذذك كذذة تذذةكليف لذذة مذذن كذذرا بذذؤ وةرطذذرتين مةسذذةوليةتي سذذةرؤكايةتي هذذةرَيم  
بؤيذة ئذذةم مةسذذةوليةتةمان وةرطذرت و مةبةسذذ  سذذةرةكيش بذذؤ   . اَيذذراديش هذذةروةها بذذة, خ مذةتَيك بذذةم طةلذذة بكذةين  

بةراس  لةالي من طرنط نيية كذَي  , ئةوةبوو كة ئَينة دامةزراوةيي بني و ببني بة منوونة بؤ اَيرا  و زؤر شوَيين تريش
 .طرنط ئةوةية ئَينة بةرةو دامةزراناني دامةزراوةيي ببات, كام ثؤس  وةردةطرَي

, زةمذاني خذةباتي ضذةكااري تذةواو بذوو     , سياسذي و دةسذتووريية  , ئَيستا خذةباتَيكي مذةدةني  , وةي خةبات طؤَراوةئَيستا شَي
لَيرةدا من دةمذةوَي ثذَر بذةدَ  سوثاسذي ثذارتي ويذةكَي  وهذةموو ثَيشذنةرطة دارةمذان و كاديرةكانيذان و هذةروةها ح بذة             

بةآلم ئةمَرؤ دةبذَي ئذةو   , ي داويانة لةكاتي خةباتي ضةكااريااهاوثةميانةكاني كوردستاني بكةم بؤ هةموو ئةو دوربانيانة
داواشذم بذة تايبذةتي لذة يذةكَي  و      , هةديقةتة لةبةرضاوي هةموومان بَي  كذة دونيذا طذؤَراوة وشذَيوةي خذةباتيش طذؤَراوة      

شذكةش كردنذي   لذة ثيَ , هةروةها ثَيشبينيشم ئةوةية ضؤن ثَيشذَرةو بذوون لذة ثَيشذكةش كردنذي دوربانيذاان      , ثارتي ئةوةية
ضذونكة بذةبَي ئذةوة    , لة ثَيشكةش كردني هةري دوربانييةك بؤ دامةزراناني كؤمةَلطةي مةدةني ثَيشذَرةو بذن  , دوربانياان

 .ئَينة ناتوانني ئةو ئاماجنة سةرةكيانةي كة هةمانة جَيبةجَييان بكةين
ي و بذةهيض شذَيوةيةك تذةدةخو  لذة     بنب بذة ح بذي مذةدةن   , ئومَياةوارم هةردوو ح ب ببنة منوونة بؤ ح بةكاني تريش

بودجذة دَيذ  بذؤ    , لةمةودوا دةبذَي زؤر زيذاتر شذةفافيةت هذةبَي     , بةَلكو ثشتيواني لَي بكةن, ئيشوكاري حكوومةت نةكةن
هذةروةها دةرفذةت بذؤ هذةموو خذةَلكَيك      , ثةرلةمان و هةموو ش  بة ثالن و بة اةدالةت بَي  لةسةر بنةماي بازاَري ئازاد

راسذثاردةي مذن   , بَروا بةهَي  بكةين لةنَيوان جةماوةر و حكوومذةتي هذةرَيم  , بَي هةموو اليةك هةوَ  باةيندة, بكرَيتةوة
, بؤ هةردوو بةَرَي ان سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و جَيطرةكةي ئةوةية هةموو ئذةو برايانذةي لذة كابينذة بةشذاار دةبذن      

 .نابَي هةردووكي ثَيكةوة بطرَي, زرطانيدةبَي يةكَيك لةو دووانة هةَلبذَيرن يا مةسةوليةت يا با
, دةبَي جةماوةر و تاكة فةرديش هةموويان لة دةربَريين راي خؤياناا ئازاد بذن , مةسةلةي ئازادي مةسةلةيةكي مةباةئية

ي  و دةربَريين را يا ناَرازيبوون ئذةوة نييذة جَيطذة بسذووتَيين و تذاآلن بكذة      , بةآلم ديسان دةبَي لة ضوارضَيوةي ياسادا بَي 
بةشذَيوةيةكي شارسذتانيانة دةتذواني    , ئةو فةرهةنطة ثيسة دةبَي نةيةتة كوردستان, تةجاوزي سةر مايف خةَلكي تر بكةي 
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طوزارش لة راي خؤت بكةي  و هيض هَي َيك ناتوانَي و ناشيَب رَيطة لة هيض خةَلكَيكي كوردسذتان بطذرَي لذة دةربذَريين راي     
دةبذَي هذةموومان رَيذ  لذة ياسذا      , بة تونا و تيذذي و بذة فذةوزا راي خذؤي دةربذرَبيَ     بةآلم هيض كةسَيكيش بؤي نيية , خؤي

 .بطرين و دةبَي ياسا حاكم بَي
مذن زؤر ضذاك دةزامن ئذةو رؤ ةي كذة سذوَينام      , من لَيرةدا زياتر ئةو دسةيةم ئاراسذتةي برايذاني يذةكَي  و ثذارتي دةكذةم     

ئَيذوةش ئذةمَرؤ زيذاتر ئذةوة طرنطذة كذة دةتذوانني ي بذؤ كوردسذتان           بذؤ مذن و بذؤ   , خوارد ي ئيلتي اماتَيك كةوتة سةرشامن
ئةطذةر ي لذةناو   . ئةو دوربانيةي كة داوتانة لة ثَيناوي كوردستان و لة ثَيناوي اَيرادي فياراَلي دميوكراتيذاا بذووة  , بكةين

بةداخذذةوة زؤر لذذةو , ثذذارتي يذذا لذذةناو يذذةكَي  كةسذذَيك هذذةبَي  تةسذذةوري وابَيذذ  بذذة ناتذذةبايي دةتذذوانني شذذتَيك بكذذةين    
ضذونكة رَيطذةي   , رَيطايانةش تةجروبة كران و لة ئاكاماا هةموومان طةَراينذةوة بذؤ رَيطذةي برايذةتي و تذةبايي و هاوكذاري      

تةنها مةرجي بةدةستهَيناني طذةورةتر بذؤ طةلةكذةمان ئةوةيذة     , لةبةر ئةوة تةنها مةرجي سةركةوتن, راس  تةنها ئةوةية
 .هةم ثارتي و يةكَي  هةم لةطةَ  ح بةكاني هاوثةميان ,تةبا بني و ثَيكةوة بني

كة من وةكو برايةك بؤ هذةموو اليذةك   , بؤية من دَلنياي هةموو ئةو برايانة دةكةم و ثةميانيش بةطةلي كوردستان دةدةم
, ان دانيشذتم ثَيشي هةَلبذاردن ضةنا جار لةطةَ  رَيكخراوة جةماوةرييذةك , هيض فةر  و جياوازيةك نابَي, وةكو يةك دةمب

كؤمةَلذةي خوَينذاكاراني كوردسذتان    , وشةي دوايي الي من طرنطذة : يةكَي  دوتابيان و كؤمةَلةي خوَيناكاران هاتن و طومت
ئذةوة كذةي ي   , ئةويرت كؤمةَلذة يذا خوَينذاكار يذا دوتذابي     , ئةو كوردستانيية الي من طرنطة, يا يةكَي  دوتابياني كوردستان

 .خؤتانة
, كةسوكاري دوربانياني شذةَري ناوخؤيذة  , من تا ئَيستاش بةرامبةري هةس  بة ئيحراجَيكي طةورة دةكةم تةنها خاَلَيك كة

من جارَيكي تريش لَيرة دووبذارة داواي لَيبوردنيذان   , بةراس  دةبَي ئَينة ئةو طرَييةش الي خؤيان و الي خؤمشان نةمَييَن
 .وةية مرؤظ داواي لَيبوردنيان لَي بكاتتةنها ئةوانةن من هةس  دةكةم ثَيويستيان بة, لَياةكةم

لةبةر ئةوة دةبَي دةسذةآلت  , بَيطومان طةناةَلي دروس  دةكات, ئةوةلةن دةسةآلتي موتَلة , لةبارةي دابةشكردني دةسةآلت
 دةبذَي لةهذةموو شذوَيين، بذةثَيي    , دةبَي بة ثَيي مي اج حوكم نذةدريَ , دابةش بكرَي و شةفافيةت لةهةموو شتَيكاا هةبَي 

ئةطذةر ثذارتي و يذةكَي  بذة بذَرواو تذةبايي و برايةتيذةوة        : ئةم يةكطرتنة زؤر طرنطة بةراشكاوي دةَلَيم, ياسا حوكم بارَي
مذن دةترسذم   , بةرةو دامةزرانذاني دامذةزراوةيي نةضذن و نذةبن بذة ح بذي مذةدةني بذاوةَر بكذةن مذن زؤر خؤشذبني نذامب            

ئةطذةر رؤ َيذك لذة رؤ ان    , ئَيوة رَيطذة نذةدةن  , للةت و ثةرلةمانيش دةكةملةبةر ئةوة داوا لة مي, ئةجنامةكةي خراثرت بَي 
, بةرٍَِاس  دةبَي ئَيوة رَيطة نةدةن, تةماشا بكةن بةرةو ئةوة دةضَي كة ئةو تةبايية بضووكرتين خةلةلي لَي دروس  دةبَي 

ك دووربوونةكذةش هذةموومان دةزانذني    بَيطومان لَيذ , باشرتة تؤزَيك لَيك دووربن, ضونكة ئةطةر تةبا نةبن و ثَيكةوة نةبن
ئةم يةكطرتنة سةركةوتين هةرة طةورةي لةوةداية كذة ثارضذةكاني   , مةساوي ضةناة و ضةنا بة زياني ئَينة تةواو دةبَي 

ئةطذذةر ئةمذذة نذذةبا بةهانةيذذةكي بذذةهَي  بذذوو , تذذري رزطذذاركراوي كوردسذذتان بذذة ئاسذذاني دَينذذةوة سذذةر هذذةرَيني كوردسذذتان
 .ك بيويستبا كؤسث لة رَيطةي طةرٍَِانةوةي شوَينةكاني تر بؤ سةر هةرَيني كوردستان دروس  بكاتبةدةس  هةر كةسَي

لَيرةدا من دةمةوَي دَلنيا بوونَيكي تةواو باةم بة براياني توركنان و كلاان و ئاشووري كة كوردستان وآلتي هةموومانذة و  
 .هةروةها دَلنياين كة وةكو برا ثَيكةوة دةبني لةم وآلتةدا, هةموو مافةكانيان دابني كراوةو دابني دةكرَي, براي يةكني

لذة  , هذةر وةكذو هةميشذة كذورد رؤَلذي خذؤي بينيذوة       , هةروةها ثةرلةمانيش دةبَي بةَراس  وبةتةواوةتي رؤَلي خؤي ببييَن
هةرضذةناة  , بذذاردن ثَيشم وايذة دواي ئيعالنذي ئذةجنامي هةلَ   ,  بونيادناني اَيرادي فياراَ  لةمةودواش رؤَلي خؤي دةبييَن

بذةآلم دةبذَي ئَينذة رؤَلذي     , من ثَينواية دةسكاري كراوة و لةمةشاا هةناَي غذةدر لذة ئَينذة كذراوة وةكذو خذةَلكي كوردسذتان       
ئيجابي خؤمان هةر ببينني و دةبَي لةسةنطةري د ي تريؤردابني و تا رزطذاركردني اَيذرا  لذة تذريؤر و تريؤريسذتان دةبذَي       

هذةروةها  , من لَيرةدا دةمذةوَي سوثاسذي جهذودي بذراي بذةَرَي م جذةنابي مذام جذةال  بكذةم         , نادةينكؤَ  نةدةين و كؤَليش 
جارَيكي تريش سوثاسي هةوَ  و تةدةالي هةردوو سةركردايةتي و هةموو دؤستاني طةلةكةمان دةكذةم كةطةيشذتينة ئذةم    

و مَيوانذة بذةَرَي ةكان دةكذةم و سذةالم و     رَيككةوتنة مَيذوويية و جذارَيكي تذريش سوثاسذتان دةكذةم و بذةخَيرهاتين هذةمو      
 .اةلَيكم
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
هةردوو وتارةكة تةابرية لة ئذريادةي طةلةكذةمان   , سوثاسي وتاري بةَرَي  كاك مسعود سةرؤكي هةرَيني كوردستان دةكةين

بذةم شذَيوةية كؤتذايي بذة     , دةكذرَين ئينشاَلآل سةركةوتوو دةبَي و هذةموو جَيبذةجَي   , دةكات بؤ يةكخستنةوةي ماَلي كوردي
 .زؤر سوثاسي ماناووبونتان دةكةين و هةر بذين, كؤبوونةوةكةمان دَينني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (                 كنا  كركوكي)فرس  ادا ابااللة                       حمنا دادر اباا            
جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني       سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي       

 نيشتنانيي 
 –اَيرا                             كوردستاني  -اَيرا                               كوردستاني  –كوردستاني            

 اَيرا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 604 

 

 
 
 
 
 

 ي نائاسايي(0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 04/1/0226سَي شةممة رَيكةوتي 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 605 
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اَيرا  بة  ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني 24/0/2116ي ثاش نيوةَرؤ رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (0,25)كاتذمَير 
, بة ئامادةبووني بةَرَي  حمنا دادر اباا  جَيطذري سذةرؤك و  , سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

ي (2116)ساَلي , ي نائاسايي خولي دووةمي هةَلبذارن(2)دانيشتين  مارة, بةَرَي  فرس  ادا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن
 .خؤي بةس 

 :بةرنامةي كار
ي  0992ثش  بةو دةسةآلتةي بة ثَيي بَرطة يةكي ماددة شةش لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة يذةكي هذةموار كذراوي سذاَلي     

و بةثَيي بَرطة يةكي مذاددة بيسذ  ثةيَرةوةكذة لةسذةر داواي بذةَرَي  سذةرؤكي       , ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيرا 
ي (0,25)بَريذار درا بةرنامذةي كذاري دانيشذتنةكة لذة كذاتي       , ائاسذايي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان بذؤ دانيشذتنَيكي ن  

 .بةم شَيوةيةي خوارةوة بَي , دا ساز بارَي  24/0/2116ثاش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي  
ي هةموار (0992)ي ساَلي (3)خوَينانةوةي يةكةمي ثَيشنيازي هةموار كردني ياساي ئةجنومةني وةزيران  مارة -0

 .ط توطؤ كردن و دةنط لةسةرداني, هةرَيم و كراوي

ي سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان (2115)ي ساَلي (0)خوَينانةوةي يةكةمي ثَيشنيازي هةموار كردني ياساي  مارة -2
 .ط توطؤ كردن و دةنط لةسةرداني, و

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
: بةرنامةي كار, ي نائاسايي دةس  ثَي دةكةين(2)شتين بةناوي طةلي كوردستان داني, بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ي 0992ي هةمواركراوي ساَلي (0)لة ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة ( 6)ي ماددة (0)ثش  بةو دةسةاَلتةي بةثَيي بَرطة 
ي ثةيَرةوةكة و لةسةر داواي بةَرَي  (21)ي ماددة (0)اَيرا  و بةثَيي بَرطة  –ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان 

بَريار درا بةرنامةي كاري دانيشتنةكة كات , رؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان بؤ دانيشتنَيكي نائاساييسة
 :دا ساز بارَي  بةم شَيوةيةي خوارةوة بَي 24/0/2116ي ثاش نيوةَرؤي رؤ ي سَي شةممة رَيكةوتي (0,25)
ي هةموار (0992)ي ساَلي (3)زيران  مارة خوَينانةوةي يةكةمي ثَيشنيازي هةموار كردني ياساي ئةجنومةني وة-0

 .ط توطؤ كردن و دةنط لةسةرداني, كراوي هةرَيم و
ي سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان (2115)ي ساَلي (0)خوَينانةوةي يةكةمي ثَيشنيازي هةموار كردني ياساي  مارة -2
 .ط توطؤ كردن و دةنط لةسةرداني, و

ثَيش هةموو شتَيك داواي لَيبوردن دةكةم , بؤ خوَينانةوةي هةردوو ثَيشنيازةكة داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم ب ةرموون
لة يةكة , لةبةر هؤي فةني و تةكنيكي صياغة كردن و تةرجومة كردني, لة دواكةوتين دةس  ثَي كردني كارةكامنان

 .ين دووبارة نةبَيتةوةئينشائةَلاَل هةموو جار هةوَليش دةدةين و وةاايش دةدة, يةكةتان داواي لَيبوردن دةكةم
 :بةَرَي  شَيروان ناصح اباا  حياري

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَرَي ان ئةنااماني ئةجنومةن

ي ساَلي    (3)سةبارةت بة هةموار كردني ياساي  مارة , ئَيستا دةدي ثَيشنياري ئةنااماني ثةرلةمانتان ثَيشكةش دةكةين
 .ياساي ئةجنومةني وةزيران( 0992)
 
 
 
 

 بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان
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 ثرؤ ةي ياسا/ ب
ثرؤ ةي ياساي هةموار كردني حةوتةمي , ئَينةي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ثةرلةمان هاوثَيض لةطةَ  ئةم داواكاريية

خبرَيتة بةرنامةي بؤ ئةوةي , ثَيشكةش بة بةَرَي تان دةكةين( 0992)ي ساَلي (3)ياساي ئةجنومةني وةزيران  مارة 
 .كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ئةجنومةن

 لةطةَ  رَي ماناا
 :ئةو ئةناامة بةَرَي انةي كة ئين ايان كردووة

 .شَيروان حةياةري-0
 .اةوني بةزاز-2
 .اةباولكةريم هةماوةنا-3
 .جامباز طارق-4
 .كةريم بةحري برادؤس  -5
 .خةليل ئيرباهيم- -6
 .رمضانناصح غةفور . د-7
 .جةما  حمنا داسم-8
 .رةشاد ئةدةد-9

 .سةردار هةركي -01
 .خةمان زرار-00
 .مةال سةااةدين مةال اةباوَلاَل-02
 .شريين اةباوَلرةدان-03
 .شوكرية رةسو . د-04
 .فخرية مستةفا حمةمةد-05
 .شوكري نَيرؤيي-06
 .احسان اةباوَلاَل-07
 .خورشيا شَيرة-08

 .با ب ةرمووَي , كةريم ثرؤ ةكة بة زماني كوردي دةخوَينَيتةوةئَيستاش براي بةَرَي م كاك اةباول
 :مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابوبكر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 بةناوي خوداي طةورةو دَلؤظان
 بةناوي طةلةوة

 اَيرا  –ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان 
ي هةموار كراو و لةسةر 0992ي ساَلي (0)ي ياساي  مارة (53)و ماددة (56)لة ماددةي ( 0)ثش  بة بَرطةي 

ئةجنومةني نيشتنانيي لة , اَيرا  –خستنةَرووي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان 
 :بَرياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دا 2116/ /دانيشتين رؤ ي 

 
 
 
 

   0226 بؤ ساَلي )   ( ياساي  مارة 
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 اَيرا  –ةوتةمي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان ياساي هةموار كردني ح
 ي هةموار كراو1990بؤ سال ي ( 3)ذمارة 

 :ماددةي يةكةم
لة هةموار كردني يةكةمي ماددةي ضوارةم لة ياساي ئةجنومةني وةزيراني ( االستثناء)ئةو بةدةركردنةي  -0

 .ن هةَلاةوةشَينارَيتةوةهةرَيني كوردستاني هةموار كراودا هاتووة سةبارةت بة مةرجي تةمة
مةرجة ئةو كةسةي بؤ ثؤس  بريكاري وةزارةت دادةنرَي  بةالي كةم هةَلطري بَروانامةيةكي سةرةتايي زانكؤ  -2

 .بَي 

 :ماددةي دووةم
لة ماددةي يةكةمي ياساي هةموار كردني ثَينجةمي ياساي ئةجنومةني وةزيران هةموار دةكرَي  و ( 0)بَرطةي  -0

ئةجنومةن بة بااَلترين دةسةاَلتي جَيبةجَي كردني هةرَيم دادةنرَي  و : )ة دةخوَينارَيتةوةبةم شَيوةي خوارةو
 (.لة سةرؤك و جَيطرةكةي و وةزيرةكان ثَيك دَي 

سةرؤكي ئةجنومةني : )لة هةمان ماددة هةَلاةوةشَينارَيتةوةو ئةمةي خوارةوة جَيطاي دةطرَيتةوة( 2)بَرطة  -2
 (.وةزيران جَيطرَيكي دةبَي 

سةرؤكي ئةجنومةني -أ: لة هةمان ماددة هةَلاةوةشَينارَيتةوةو ئةمةي خوارةوة جَيطةي دةطرَيتةوة( 3)بَرطة  -3
لةكاتي ئامادة نةبووني سةرؤكي -ب. وةزيران بؤي هةية هةناَيك لة دةسةاَلتةكاني خؤي بة جَيطرةكةي باات

 .ئةجنومةني وةزيراناا جَيطرةكةي جَيطةي ئةو دةطرَيتةوة

لة حاَلةتي ) , ي ماددةي حةوتةمي ياساكة هةموار دةكرَي  و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَينارَيتةوة(2)بَرطة  -4
ضؤَ  بووني ثؤس  سةرؤكاا جَيطرةكةي كار و فةرماني ثؤستةكة دةطرَيتة ئةستؤ بؤ راثةَراناني كاروبارةكان 

 (.وةزارةتَيكي نوَيرؤ  و ثَيكهَيناني ( 05)تا دةستنيشان كردني سةرؤكَيكي نوَي لة ماوةي 

 :ماددةي سَييةم
ماددةي نؤيةم لة ياساي ئةجنومةني وةزيران و سةرجةم ئةو هةموار كردنانةي بةسةرياا كراوة هةَلاةوةشَينارَيتةوةو 

 .ئةمةي خوارةوة جَيطةي دةطرَيتةوة
 :ئةجنومةني وةزيران ئةم وةزارةتانةي خوارةوة دةطرَيتة خؤ-أ

 .وةزارةتي ناوخؤ -0
 .ارايي و ئابووريوةزارةتي د -2

 .وةزارةتي داد -3

 .وةزارةتي كاروباري ثَيشنةرطة -4

 .وةزارةتي طواستنةوة -5

 .وةزارةتي ثةروةردة -6

 .وةزارةتي تةناروس  -7

 .وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي -8

 .وةزارةتي ئةوداف و كاروباري ئاييين -9

 .وةزارةتي دةرامةتة ئاويةكان -01

 .وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن -00

 .رةتي ثالناانانوةزا -02

 .وةزارةتي مايف مرؤظ -03

 .وةزارةتي خوَيناني بااَلو توَيذينةوةي زانس  -04

 .وةزارةتي كشتوكاَ  -05
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 .وةزارةتي كاروباري شةهياان -06

 .وةزارةتي رؤشنبريي -07

 .وةزارةتي كارةبا -08

 .وةزارةتي سامانة سروشتيةكان -09

 .وةزارةتي شارةواني -21

 .وةزارةتي وةرزش و الوان -20

 .ةكان لة دةرةوةي هةرَيموةزارةتي كاروباري ناوض -22

 .وةزارةتي بازرطاني -23

 .وةزارةتي ثيشةسازي -24

 .وةزارةتي  ينطة -25

 .وةزارةتي طةش  و طوزار -26

 .وةزارةتي طةيانان -27

 .دةكرَي ئةجنومةني وةزيران ضةنا وةزيرَيكي هةرَيم بطرَيتة خؤ-ب
 :ماددةي ضوارةم

 .ك بَي كار بة هيض دةدَيك ناكرَي  كة لةطةَ  ئةحكامي ئةم ياسايةدا ناكؤ
 :ماددةي ثَينجةم

 .ئةجنومةني وةزيران دةبَي ئةحكامي ئةم ياساية جَيبةجَي بكات
 :ماددةي شةشةم

 .باَلو دةكرَيتةوة( وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤ ي دةرضوانانيةوة جَيبةجَي دةكرَي  و لة رؤ نامةي فةرمي 
 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئَيستاش دةدي ثرؤ ةكة بة زماني اةرةبي دةخوَيننةوة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بأسم الشع 
 العراق-اسلل الوطك لكوردستان

املعدجم وبناًء على  0992لسنة ( 0)من القانون رقم ( 53)واملادة ( 56)من املادة ( 0)استنادا ألحكاي الفقرة 
/ العراق، قرر اسلل الوطك مللسته املنعقدة بتاري  -لوطك لكوردستان ماعرضه العدد القانونى من أعضاء اسلل ا

 ب: شريع القانون اال ي 2116/ 
 0226لسنة )    ( قانون رقم 

 العراق –قانون التعديل السابع لقانون سلل ويراء أقليم كوردستان 
 املعدجم 1990لسنة ( 3)رقم 

 (:األورب) املادة
العراق املعدجم  –تعديل االوجم للمادة الرابعة من قانون سلل ويراء أقليم كوردستان يلاى االستثناء الوارد   ال -0

 . حوجم شرط العمر
 .يشرتط   من يعني مبنص  وكيل ويارة أن يكون حاصآل على شهادة جامعية أولية على االقل -2

 
 

 (:الثانية)املادة 
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:                                                                                                نون سلل الويراء و قرأ كاآل يمن املادة االورب من قانون التعديل اخلامل لقا( 0) عدجم الفقرة  -0
 ((يعتق اسلل أعلى هيئة  نفيذية لالقليم ويتكون من الرئيل وناِئبه والويراء)) 

 ((ئيل سلل الويراء نائ يكون لر))  -:منها ويل حملها مايلي( 2) لاى  الفقرة   -2

                                                                             -:منها ويل حملها مايلي( 3) لاى الفقرة   -3
 .لرئيل سلل الويراء اويل بعض من صالحيا ه ارب نائبه -أ

 .  حالة غياب رئيل سلل الويراء ينوب عنه نائبُه -ب    

                                                                                                                                    -:منه و قِرأ كاآل ي( السابعة) من املادة ( 2)الفقرة  عدجم  -4
ية رئيل جديد خالجم     حالة خلو منص  الرئيل يتورب مهاي منصبه نائبُه لتمشية االمور حلني  سم)) 

 ((مخسة عشر يومًا و شكيل الويارة اجلديدة( 05)
 (:الثالثة ) املادة  

- : لاى املادة التاسعة من قانون سلل ويراء االقليم والتعديالت اجلارية عليها ويل حملها مايلي        
      -:يضم سلل الويراء الويارات التالية -أ       

 ويارة الداخلية -0

 ويارة املالية واالقتصاد -2
 ويارة العدجم -3
 الثَيشنةرطةويارة شوؤن  -4
 ويارة النقل  -5
 ويارة الرتبية -6
 ويارة الصنة -7
 ويارة العمل والشوؤن األجتماعية -8
 ويارة االوقا  والشوؤن الدينية -9

 ويارة  املوارد املائية-01
 ويارة األعمار واالسكان -00
 ويارة الت طي  -02
 ويارة حقوق االنسان -03
 ويارة التعليم العالي والبن  العلمي -04
 ويارة الزراعة -05
 ويارة شوؤن الشهداء  -06
 ويارة الثقافة -07
 ويارة الكهرباء -08
 ويارة الثروات الطبيعية -09
 ويارة البلديات -21
 ويارة الرياضة والشباب -20
 ويارة شوؤن املناطق خارج األقليم -22
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 الت ارةويارة  -23
 ويارة الصناعة -24
 ويارة البيئة -25
 ويارة السياحة -26
 ويارة اال صاالت -27

 جيوي أن يضم سلل الويراء ويراء أقليم -ب     
 (:الرابعة) املادة 

 .ال يعمل بأي نص يتعارض مع أحكاي هذا القانون 
 (:اخلامسة )املادة 

 .على سلل الويراء  نفيذ أحكاي هذا القانون 
 (:السادسة ) دة املا
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون إعتبارًامن  أري  إصداره وينشر  اجلريدة الرمسية   

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان ئةطةر ياسايةكةي تريش خبوَينيةوة

 :بةَرَي  شَيروان ناصح اباا  حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة ثرؤ ةي هةموار كردني , ارةي ياسايي لة ئةنااماني ثةرلةمانتان ثَيشكةش دةكةينئَيستا دةدي ثَيشنياري  م
 .2115ساَلي ( 0)يةكةمي ياساي سةرؤكايةتي لة هةرَيني كوردستان  مارة 

 بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان
 ثرؤ ةي ياسا/ ب
ثرؤ ةي هةموار كردني يةكةمي ياساي , ض لةطةَ  ئةم داواكارييةئَينةي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ثةرلةمان هاوثَي

داوا لة بةَرَي تان دةكةين كة , ثَيشكةش بة بةَرَي تان دةكةين( 2115)ي ساَلي (0)سةرؤكي هةرَيني كوردستان  مارة 
 .خبرَيتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ئةجنومةن

 لةطةَ  رَي ماناا
 :ةي كة ئين ايان كردووةئةو ئةناامة بةَرَي ان

 .شَيروان حةياةري-0
 .اةوني بةزاز-2
 .اةباولكةريم هةماوةنا-3
 .جامباز طارق-4
 .كةريم بةحري برادؤس  -5
 .خةليل ئيرباهيم--6
 .رمضانناصح غةفور . د-7
 .جةما  حمنا داسم-8
 .رةشاد ئةدةد-9

 .سةردار هةركي -01
 .خةمان زرار-00
 .وَلاَلمةال سةااةدين مةال اةبا-02
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 .نازناز حمنا-03
 .ضنار سعا اباا -04
 .شوكرية رةسو .د-05
 .شريين اباالردان-06
 .فخرية مستةفا-07
 .ا ةدين سةليم -08
 .اةباوَلاَل احسان -09
 .ضرؤ الي دة ئةمني-21
 .شوكري نَيرؤيي -20
 .خورشيا شَيرة -22

 .با ب ةرمووَي , كوردي دةخوَينَيتةوةئَيستاش براي بةَرَي م كاك اةباولكةريم ثرؤ ةكة بة زماني 
 :مصطفىبةَرَي  اباالكريم ابوبكر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا ياساي هةموار كردني يةكةمي سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان بة زماني كوردي دةخوَينارَيتةوة
          بةناوي خوادي طةورةو ميهرةبان

 بةناوي طةلةوة         
 اَيرا  -نيشتنانيي كوردستان  ئةجنومةني

ي هذذةمواركراو ولةسذذةر 1991ي سذذاَلي ( 1)ي ياسذذاي  مذذارة ( 63)و مذذادة ( 65)لذذةمادةي ( 1)ثشذذ  بذذة بَرطذذةي  
ئةجنومةني نيشتنانيي لة دانيشذتين  , اَيرا -خستنةَرووي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان

    :ناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دابرياري دا 1005/   / رؤ ي   
 1005بؤ ساَلي )      ( ياساي  مارة

 اريا  –ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان 
 1006بؤ ساَلي (1) مارة 

 
                                                                                        :ةي يةكةمدماد

هذةمواردةكرَي  و بذةم شذَيوةي خذوارةوة      1006بذؤ سذاَلي   ( 1)لة ياسذاي سذةرؤكايةتي هذةرَيم  مذارة     ( يةكةم)ماددةي 
 :                                                             دةخوَينارَيتةوة

كوردسذتان و هذةر بذةخؤي سذةرؤكي      هةرَيني كوردستاني اَيرا  سةرؤكَيكي دةبَي  ثَيي دةوترَيذ  سذةرؤكي هذةرَيني    -1
 .                باآلي دةسةآلتي جَيبةجَي كردن و فةرماناةي طش  هَي ي ثَيشنةرطةي هةرَيني كوردستانة

سةرؤكي هةرَيم جَيطرَيكي دةبَي  كةهاوكاري لة َراثةَراناني ئةرك و دةسةآلتةكاني دا دةكات و لةكاتي ئامادةنةبووني  -1
 .                            رَيذتةوةو هةرخؤشي جَيطري فةرماناةي طش  هَي ي ثَيشنةرطةيةدا جَيطةي ئةو دةط

 . سةرؤكي هةرَيم هةناَيك لة ئةرك و دةسةآلتةكاني خؤي بةجَيطرةكةي خؤي دةدات -3
                                                                                          :ةي دووةمدماد

:                   ي ياسذذذذايةكة  هذذذذةمواردةكرَي  و بذذذذةم شذذذذَيوةي خذذذذوارةوة دةخوَينارَيتذذذذةوة (دةيذذذذةم)لذذذذةماددةي ( دوازدةم) بَرطذذذذةي 
دواي دةستنيشانكردنيان لة اليةن ثةرلةماني كوردستانةوة سةرةك وةزيذران و جَيطرةكذةي ٍرادةسذثَيرَي  بذة ثَيكهَينذاني      ) 

 .(ش لةماوةي سي رؤ  لة مَيذووي راسثاردنةكةيانةوةكابينةي وةزارةت ئةوي
 

 :ماددةي سَييةم
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            .   ي ياساكة هةمواردةكرَي  و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَينرَيتةوة(يازدةم) ماددةي   
    (.                   مووضةو دةرماَلةي سةرؤكي هةرَيم و جَيطرةكةي بةياسا ديار دةكرَي )

 :مماددةي ضوارة
 .هةردوو ماددةي سيان دةم و ضواردةمي ياساكة هةَلاةوةشَينارَينةوة 

 :ماددةي ثَينجةم
 .اليةنة ثةيوةناياارةكان ئةم ياساية جَيبةجَي دةكةن

 :ماددةي شةشةم
 .باَلو دةكرَيتةوة( وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤ ي دةرضوانانيةوة جَيبةجَي دةكرَي  و لة رؤ نامةي فةرمي 

 :َرَي  اوني كنا  سعيا ب ازبة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئَيستاش دةدي ثرؤ ةكة بة زماني اةرةبي دةخوَيننةوة
 باسم اهلل الرمحن الرحيم

 باسم الشع 
 اسلل الوطك لكوردستان العراق

جم وبناًء على ماعرضه العدد املعد 0992لسنة (0)من القانون رقم ( 53)واملادة ( 56)من املادة ( 0)إستنادًا ألحكاي الفقرة 

 شريع  2116/ / العراق، قرر اسلل الوطك مللسته املنعقدة بتاري  -القانونى من أعضاء اسلل الوطك لكوردستان 

 ب:القانون اال ي
 0226لسنة )      ( قانون رقم 

 العراق –قانون التعديل األوجم لقانون رئاسة أقليم كوردستان 
 0225لسنة ( 1)رقم 

 
 (:األورب) ادةامل

- :ويل حملها مايأ ي 2115لسنة ( 0)من قانون رئاسة االقليم رقم ( االورب)  عدجم املادة 
العراق رئيل يسمى رئيل اقليم كوردستان وهو الرئيل االعلى للسلطة التنفيذية والقائد  –يكون القليم كوردستان -0

 .اقليم كوردستان ثَيشنةرطةالعاي لقوات 
 .الثَيشنةرطةقليم نائ  يعاونه   أداء مهامه، وحيل حمله عند غيابه ويكون نائبًا للقائد العاي لقوات يكون لرئيل اال-2
 .ُيّ وجِم رئيل االقليم نائبه بعض صالحيا ه واختصاصا ه-3

 (:الثانية)املادة 
لويراء و نائبه بعد  سميتهما  كليف رئيل ا:)من القانون و قرأ كاآل ي( العاشرة) من املادة ( الثانية عشرة)  عدجم الفقرة 

 (العراق بتشكيل الويارة  وذلك خالجم مدة رالرني يومًا من  أري   كليفهما –من قبل اسلل الوطك لكوردستان 
 (:الثالثة ) املادة 

 (حيدد را   و خمصصات رئيل االقليم  ونائبه بقانون:)من القانون و  قرأ كاآل ي( احلادية عشرة) عدجم املادة 
 (:الرابعة)ة املاد

 . لاى املادة الثالثة عشرة و الرابعة عشرة من القانون 
 (:اخلامسة ) املادة 

 على اجلهات ذات العالقة  نفيذ أحكاي هذا القانون
 (:السادسة )املادة 
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 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون إعتبارًامن  أري  إصداره وينشر  اجلريدة الرمسية 
 :ةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجنوم

رةئي , من داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم لة ماوةي دوو سةاات و ضارةكَيك بةم ياسايةدا بضنةوة مونادةشةي بكةن
, بةاَلم سةرنج بؤ شتَيك رادةكَيشم, بؤ ئةوةي بتوانني دةرطاي مونادةشة بكرَيتةوة و بيكةين, خؤيان هةموو حازر بكةن

ضونكة موالحةزم , لةبةر ئةوة ئيعتيناد دةكرَي , زماني اةرةبي نووسراوةئةويش ئةوةية ئَينة لة ئةساساا ثرؤ ةكة بة 
, بةَلكو هةموار كردنة, تةاايل كردن هةَلوةشانانةوة نيية, كردووة لة تةرجومة كردنياا ضةنا هةَلةيةك هةبوو

اةرةبيةكةي نووسراوة  هةروةها لة دانوني سةرؤكايةتي لة ماددة يةكاا بة, ثَيويستة ئةم وشةية لة كورديةكة بطؤَرَية
, ئةوةش كورديةكةي وةكو اةرةبيةكةي لَي بكرَيتةوة, (ُيّ وجِم رئيل االقليم نائبه بعض صالحيا ه واختصاصا ه)

, زؤر سوثاستان دةكةم, ئينشائةَلاَل تةواوي دةكةين, بَرطة بة بَرطة مونادةشةي دةكةين, سةاات ضوار كؤ دةبينةوة
 .زؤر سوثاس, ة دَينني تا سةاات ضوارلَيرةوة كؤتايي بة دانيشتنةكةو

 :ثاش ثشوو( 0)دانيشتين 
 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو موالحةزةيةي كذة دامذان بذؤ    , دانيشتنةكةمان بةناوي طةلي كوردستان تةواو دةكةين, بةناوي خواي طةورة وميهرةبان

لذة  َيذر دةسذتتانااية لةوانةيذة نوسخةشذي       ئذةوة , ئةوةي تةرجومة كورديةكة ضاك بكرَيتةوة و ئَيستاش ضاك كراوةتذةوة 
لةبذذةر ئذذةوة ئةطذذةر ئيختيالفَيكذذيش بذذوو لذذة نَيذذوان هذذةردوو نةصذذة اةرةبيةكذذة , كذذةم بَيذذ  و ثذذةيتا ثذذةيتا بؤتذذان دَيذذنني

 .فةرموو كاك شَيروان بيخوَينةوة, وكورديةكة دةطةَرَيينةوة سةر اةرةبيةكة
 :بةَرَي  شَيروان ناصح

 .رةبانبةناوي خواي طةورةو ميه
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ثاشذان دَيينذة سذةر دذانوني دووةم    , ئَيستا دةسذ  بذة مونادةشذة كردنذي تةاذايلي دذانوني ئةجنومذةني وةزيذران دةكذةين         
بةنيسبةت دانوني تةاذايلي ئةجنومذةني وةزيذران ئَيسذتا بذراي بذةَرَي م كذاك كذريم ديباجةكذة دةخوَينَيتذةوة بذة كذوردي             

ئَينذة مذاددة بذة مذاددة راي     , ثاشان كذاك اذةوني ديباجةكذة و مذاددة يذةك دةخوَينَيتذةوة بذة اذةرةبي        , لةطةَ  ماددة يةك
 .سوثاس, خؤمان دةدةين و ثاش ئةوة دةضينة ناو ط توطؤ و مونادةشة كردني ثرؤ ةكة

 :بةَرَي  كريم حبري اباا 
 بةناوي خوداي طةورةو دَلؤظان

 بةناوي طةلةوة
 اَيرا  –تان ئةجنومةني نيشتنانيي كوردس

ي هةموار كراو و لةسةر 0992ي ساَلي (0)ي ياساي  مارة (53)و ماددة (56)لة ماددةي ( 0)ثش  بة بَرطةي 
ئةجنومةني نيشتنانيي لة , اَيرا  –خستنةَرووي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان 

 :خوارةوةي دا بَرياري داناني ئةم ياسايةي 2116/ /دانيشتين رؤ ي 
   0226 بؤ ساَلي )   ( ياساي  مارة 

 اَيرا  –ياساي هةموار كردني حةوتةمي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان 
 ي هةموار كراو1990بؤ سال ي ( 3)ذمارة 

 :ماددةي يةكةم
وةزيراني لة هةموار كردني يةكةمي ماددةي ضوارةم لة ياساي ئةجنومةني ( االستثناء)ئةو بةدةركردنةي  -3

 .هةرَيني كوردستاني هةموار كراودا هاتووة سةبارةت بة مةرجي تةمةن هةَلاةوةشَينارَيتةوة
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مةرجة ئةو كةسةي بؤ ثؤس  بريكاري وةزارةت دادةنرَي  بةالي كةم هةَلطري بَروانامةيةكي سةرةتايي زانكؤ  -4
 .بَي 

 :بةَرَي  اوني بةزاز 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 بأسم الشع 

 العراق-لل الوطك لكوردستاناس

املعدجم وبناًء على  0992لسنة ( 0)من القانون رقم ( 53)واملادة ( 56)من املادة ( 0)استنادا ألحكاي الفقرة 

/ العراق، قرر اسلل الوطك مللسته املنعقدة بتاري  -ماعرضه العدد القانونى من أعضاء اسلل الوطك لكوردستان 

 ب:اال ي  شريع القانون 2116/ 
 0226لسنة )    ( قانون رقم 

 العراق –قانون التعديل السابع لقانون سلل ويراء أقليم كوردستان 
 املعدجم 0992لسنة ( 3)رقم 

 (:األورب) املادة
العراق املعدجم  –يلاى االستثناء الوارد   التعديل االوجم للمادة الرابعة من قانون سلل ويراء أقليم كوردستان  -3

 . عمرحوجم شرط ال
 .يشرتط   من يعني مبنص  وكيل ويارة أن يكون حاصآل على شهادة جامعية أولية على االقل -4

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسذبةت تةوزحيةكذة بذؤ ئذةوةي بذةَرَي ان      , دوايي راي ليذنذةي دذانوني لةسذةر ماددةكذة دةدةم    , ثَيشرت تةوزحيَيك دةدةم
تةاذايلي رةدذةم يذةك كذرا لةسذةر دذانوني ئةجنومذةني        , ي ثةرلةمان وَينةيذةكي ئاشذكرايان هذةبَي لذةو تةاايلذة     ئةناامان

بذةآلم تةاذايلي بةسذةر    , سذاَ  بذوو  ( 31)وةزيران كاتي خؤي كة تةمةني وةزير وةكو تةمةني ئةناامي ثةرلةمان بوو كة 
( 31)ير بة هةمان تةمذةني ئةنذاامي ثةرلذةمان دةبَيذ  كذة      وةز, ئَيستا ئةو ئيستيسناية الدةدةين, ساَ ( 20)داهات بووة 

فةدذذةرةي دووش وا ئيتي ذذا  كذذرا كذذة ئذذةوةي تذذةاني دةكذذرَي بذذة   , ئةمذذة بةنيسذذبةت فةدذذةرة يذذةك , سذذاَ  كذذةمرت نذذةبَي 
بذةَلكو وةكيذل   , وصذيغةكةش وةكيذل وةزيذر نييذة    , مةنصةبي وةكيل وةزارة ئذةبَي شذةهادةيةكي جذاميعي ئذةوةلي هذةبَي      

 .سوثاس, تَيبيين ليذنةي دانوني تةنها ئةوةناةية كة وةكيل وةزير ببَيتة وةكيل وةزارة و لةطةَ  رَي ماا, ةوةزارةي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, تةنيا وشة كة بطذؤرٍََِي ئذةويش وةكيذل وةزيذرة ببَيتذة وةكيذل وةزارة      , هةروةكو موالحةزةيةك ئةجمارة كورديةكة راسترتة
كذاك  , كذاك شذَيخ ادهذم   , كاك جةا ةر, كاك حمنا فةرةج, سَي كةس دسة دةكةن, بَرطةية هةية كَي دسةي لةسةر ئةم دوو

 .حمنا فةرموو
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يذاني لَيذرة وةزارةت نابةسذرتَيتةوة بذة     , ئةَلَي ئةضَيتةوة سذةر ثةرلذةمان  , ياني ئةو شةرتةي كة دانراوة كة شةرتي اومرة

بذة  , ئةطينا بذة مذةفتوحي يذاني هذةر ضذةنا ئذةوة يذةك       , ساَلةكة بطوترَي( 31)دةبَي , ئةبَي ئةوة دياري بكرَي, ةمانثةرل
, يذاني ئةطذةر مةبةسذ  ئذةوة بَيذ  مةسذةلةن صذن ي يةكذة دووة        , نسبةت بَرطةي دووةم ئةَلَي شةهادة جامعيية ئةوةليذة 

 .سوثاس, كة شةهادةي جامعي هةبَي , نْة يان بَلَين ئا يان بَلَين , ئةمة شتَيكي طوجناو نيية
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لذةالي مذن   , سذاَ  بَيذ   ( 31)سذاَلة و وةزارةتذيش    ( 31)بةنيسبةت موالحةزةي يةكةم  وةنةبَي لةبةر ئةوةي ثةرلذةمان  

يلذةي كذة كذراوة    ئذةو تةاا , سذاَ  بذوو  ( 31)وةكو ثةرلةمانيش واية وةكو ثَيشرتيش دانوني ئةجنومةني وةزيرانيش هذةر  
ئيستيسنايةك بووة بؤ حالةتَيكي تايبةت و بطةَرَيتذةوة سذةر ئوصذوَلي خذؤي لةطذةَ  دةسذتووري اَيراديشذاا شذروتَيك كذة          

بةنيسبةت موالحذةزةي دووةمذةوة كذة دةَلذَي شذةهادة جامعييذة ئةوةليذة يذاني         , وةزير دانراوة بة هةمان شَيوة دةطوجنَي 
 .فةرموو كاك جع ر, و دبلؤم االيش هةية و دكتؤراش هةية ضونكة ماستةريش هةية, بةكالؤريؤس

 :معروف مصطفىبةَرَي  جع ر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي ئَينة ئةزانني كاديرَيكي زؤر هةية كة نةيتوانَي بطاتذة ئذةو   , بةراي من فةدةرةي دوو ئةو حةصانة دانةنرَي
كراوة بَي  ئةوةي ئةو شةهادةي هةبَي  يان نةيبَي  كة خذةرجيي مةاهذاة    با, شةهادةية با ئيحتريام هةبَي بؤ شةهادةكة

 .سوثاس, حةدة ئةو مةجالة بارَي بة وةكيل وةزيرةكان, يان ئامادةيي
 :بارزاني ادا عثمان بةَرَي  شَيخ ادهم

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, بةلَي ثةيوةناارة بة ظة هةردوو مذاددة , و ماددةئةز داواي لَيبوردن دةكةم ئةطةر بةحسَي من ديضةك دةركةظَي لة هةردو

هذذةروةكي هذذةمي ثةرلذذةمانتارَي  بذذةَرَي  و سذذةرؤكايةتيا ثةرلذذةمانَي ظذذَي ضذذةناي  دةزانذذَي ظذذة بَريذذارا ثذذاش تذذةوافقَيك      
ماظبةينة هةردوو ح با سةرةكي دا ظة رَيككةوتننامذة هاتيذا و ئينذ ا كذرن ظذة ياسذا دةرضذوون و هةنذاَيك تةاذايل تَيذاا           

ئذةز داوايذَي شذَيوةيةك    , وةكذي ثةرلذةمانتارَيكيش  , وةكذي كذوردةكي دبَيذذم   , ضوون و لَيرة ئةز وةكي كوردةكي دةسذثَيكي دا 
بكةن لة هةمي ثةرلذةمانتارَي  بذةَرَي  كذة مونادةشذة ظذَي ياسذايَي بذة شذَيوةيةك بَيتذة كذرن كذة ئذةظَرؤ سذةرؤكَي هذةرَينا               

رتيش و سذةرؤكا ئةجنومذةني وةزيذرانيش كذة كذاك نَيضذريظان بذارزاني يذة         كوردستانَي جةنابي بارزاني وةكذي سذةرؤكي ثذا   
برايَي  يةكَي  مونادةشة ظَي مةوزواةي بذةو شذَيوة نةكذةن كذة دةسذةآلتَي زيذاتر دةنذة جَيطذرَي ظذة          , ئةويش لة ثارتيية

, ينا هةردوو ح با داهةيضونكة دوو تةوافقة مابة! هةردووكا لة سةرؤكاتيا هةرَيم و سةرؤكايةتيا ئةجنومةنا وةزيران بؤ
ئةز , ثاش دوو ساَلي دي اةيين حاَ  بةلكي سةرؤكا ئةجنومةني وةزيران ببَيتة يةكَي  و سةرؤكا هةرَيني دةبَيتة يةكَي 

داوا دةكةم وةكي كوردةكي مونادةشة ظَي مةوزواة بَيتة كرن كذة هذةم دانونذةكي سذةروبةرا و رَيذك وثَيذك دةربكذةين بذؤ         
 .كورد وكوردستانَي و نة لة سياسةتي دوو ح بايةتي وسوثاس بؤ هةميان ئايناةية ميللةتي
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضذونكة ئَينذة لَيذرة    , بذةآلم هَيشذتا كذةس مونادةشذةي واي نذةكردووة و ناشذيَب ئينشذاَلآل       , موالحةزةكةت بةجَييذة , سوثاس
ة لةبةر رؤشنايي ئةو رَيككةوتننامةية كة ئينذ ا كذراوة   تةاايالتي ئةم دانونةي, مةبةستنان دانونةكةية, دانون دادةنَيني

تةنيا يذةك موالحذةزة هةيذة    , بةنيسبةت ماددةي يةكةم مونادةشة تةواو بوو, و ثةرلةمانيش موصادةدةي لةسةر كردووة
ك ئةطذةر كةسذيَ  , دةمةوَي بَلذَيم كذة شذةهادةكةي مذةرج نييذة بذةكالؤريؤس بَيذ  و دةكذرَي سذانةوي بَيذ  يذان دبلذؤم بَيذ              

ئةطةر نا وةكو خؤي دةياةينذة  , تةئيياي ئةو ئيقرتاحة دةكات با دةس  بةرزبكاتةوة بؤ ئةوةي مونادةشةي زياتر بكةين
, وةزير مةنصبَيكي سياسية دةكذرَي ئينسذانَيك لةبذةر خذةباتي    , لةراستياا جَيطري وةزير جَيطرَيكي ثرؤفيشنةَلة, دةنطاان

بذةآلم بريكذاري وةزارةت مةسذةولة لذة     , ةبةر هةر سةبةبَيك بَي  دةبَيتذة وةزيذر  ل, لةبةر كةسايةتي, لةبةر ثَيشنةرطايةتي
النَيكذي تذةواوي نذةبَي  وةزارةتةكذة     , ئةطذةر شذارةزايي تذةواوي نذةبيَ    , لذة هذةموو بةشذةكاني   , هةموو بابةتَيكي وةزارةت
بذةآلم بذؤ وةكيذل    , دانذةنراوة  بؤيذة بذؤ وةزيذر هذيض شذةرتَيك     , ئينكان نيية سذةركةوتوو بَيذ   , ئينكان نيية ثَيش بكةوَي 

 .فةرموو, وةزير ئةو شةرتة دابنرَي  ثَينان واية لة دازاجني وةزارةتةكةية
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 :       بةَرَي  خورشيا سليم شَيرة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يذة هذةموو   بذةآلم يذةك شذ  واديعةكة   , ئةوةي كة ثَيشنيار كرا بؤ وةكيلي وةزارةت من ناَلَيم خراثة كة شذةهادةي طشذتيية  
ثَيشذنيار دةكذةم ئةطذةر وةكيذل     , خوشك وبراياني ئةنااماني ثةرلةمان ئاطادارن من ثَينج ساَ  ونيو وةكيذل وةزيذر بوومذة   

بةآلم ئيقرتاح دةكةم و هةرضةناة لة فةدةرةدا نيية وةكيذل  , وةزارةت شةهادةي دبلؤمي هةبَي يان صاحب شةهادة بَي  و
هةتا رؤ َيك كاك , وةزير ئةوةي ثَيي بطوترَي  صالحيةت نةيااوةتة وةكيل وةزيروةزير ئةوةي صالحيةت بَي  نيةتي و 
دةسةآلتي وةكيل وزير مايقررة , ما خيولة الوزير وةرة ب امن ئةو صالحيةتة ضيية, اانان بة مين وت نابَي هةواش خبؤي

دةيةك دوربةسةر بَي  و هيضي ثذَي  ئينجا لةبةر ئةوة شةهادةي سَيي ناوةناي بكرَي  باشرتة نةوةك صاحب شاهة, الوزير
لةبةر ئةوة بةراي من ماددةيةك ئيقذترياح دةكذةم بكذرَي    , وةكيل وةزير هيض صالحيةتي نيية, ئةمة حةديقةتة, نةكرَي 

 .سوثاس, ضونكة رةجنةَرؤية, هةر نةبَي بةا َي صالحيةت بؤ ئةو وةكيل وةزيرة فةدرية دابنرَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

وةزيذر هةيذة   , بذةآلم تائَيسذتا بذة ثَيذي اورفذةوة تةفاهومَيكذة بذةيين وةزيذر و وةكيذل وةزيذر          , رتاحَيكذي بةجَييذة  ئةوة ئيق
بةتايبةتي ئةطذةر وةكيذل وةزيذر شذارةزا بَيذ  لذة       , هةموو دةسةآلتي خؤي و زؤربةي دةسةآلتي خؤي دةداتة وةكيل وةزير

ة موالحةزةيةكي باشذة لذة ني امذي ئةجنومذةني وةزيذران يذان       بةآلم لةطةَ  ئةوةشاا ئةو, بوارةكةي خؤي لة بؤ خؤي باشة
بذةآلم وةكذو مةبذاةئي وةكيذل وةزارةت مذةفروزة صذاحَيب       , وةزيرةكان يان وةزارةت حةدة رةضاو بكرَي  لة موستةدبةلاا

مذاددةي  , با ئَيستا وةكو خؤي دةخوَيننةوة دوايي دةياةينة دةنطاان, ئةوةي موافقة لةسةر ئةو بَرطةية, ئيختيصاص بَي 
لذة هذةمواركردني يةكذةمي مذاددةي ضذوارةم لةياسذاي ئةجنومذةني وةزيرانذي         ( االسبتثناء )ئةو بةدةركردنةي يذاني  : يةكةم

مةرجة ئةو كةسذةي  : دووةم. هةرَيني كوردستاني هةمواركراودا هاتووة سةبارةت بة مةرجي تةمةن هةَلاةوةشَينارَيتةوة
ئةطذةر رازيذن ئذةو ماددةيذة     , ني كةم هةَلطري بَروانامةي سةرةتايي زانكذؤ بَيذ   كةبؤ ثؤس  كاري وةزارةت دادةنرَي  بةال

ئةوة ماددةية دةبَي ثَيكةوة بارَيتة دةنطاان بَرطذة بذة بَرطذة    , دانونية, ئةوة موالحةزةي كاك فرسةتة, دةخةينة دةنطاان
 .دةخيةينة دةنطاان كةواتة بَرطة بة بَرطة, و لةرووي ثرؤتؤكؤلةوة دوو مةوزواي لَيك جياوازن, نيية

لذة هذةمواركردني يةكذةمي مذاددةي ضذوارةم لةياسذاي ئةجنومذةني وةزيرانذي         ( االسبتثناء )ئةو بةدةركردنةي يذاني  : يةكةم
 . هةرَيني كوردستاني هةمواركراودا هاتووة سةبارةت بة مةرجي تةمةن هةَلاةوةشَينارَيتةوة

ي هةية دةس  بةرزبكاتذةوة؟ بذة ئةكسذةريةت وةرطذريا دوو كذةس      كَي ئيعترياز, كَي موافيقة دةس  بةرزبكاتةوة؟ سوثاس
 , ئيعتريازي هةية

 .مةرجة ئةو كةسةي كةبؤ ثؤس  كاري وةزارةت دادةنرَي  بةالني كةم هةَلطري بَروانامةي سةرةتايي زانكؤ بَي : دووةم
 .ةريةت وةرطرياكَي ئيعتريازي هةية؟ بة ئةكس, كَي ثشتطريي لةوة دةكات دةس  بةرزبكاتةوة؟ سوثاس

 :بةَرَي  كريم حبري اباا 
 :ماددةي دووةم

لة ماددةي يةكةمي ياساي هةموار كردني ثَينجةمي ياساي ئةجنومةني وةزيران هةموار بكرَي  و ( 0)بَرطةي  -5
ئةجنومةن بة بااَلترين دةسةاَلتي جَيبةجَي كردني هةرَيم دادةنرَي  و : )بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَينارَيتةوة

 (.ة سةرؤك و جَيطرةكةي و وةزيرةكان ثَيك دَي ل
سةرؤكي ئةجنومةني : )لة هةمان ماددة هةَلاةوةشَينارَيتةوةو ئةمةي خوارةوة جَيطاي دةطرَيتةوة( 2)بَرطة  -6

 (.وةزيران جَيطرَيكي دةبَي 

ي ئةجنومةني سةرؤك-أ: لة هةمان ماددة هةَلاةوةشَينارَيتةوةو ئةمةي خوارةوة جَيطةي دةطرَيتةوة( 3)بَرطة  -7
لةكاتي ئامادة نةبووني سةرؤكي -ب. وةزيران بؤي هةية هةناَيك لة دةسةاَلتةكاني خؤي بة جَيطرةكةي باات

 .ئةجنومةني وةزيراناا جَيطرةكةي جَيطةي ئةو دةطرَيتةوة
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ةتي ضؤَ  بووني لة حاَل) , ي ماددةي حةوتةمي ياساكة هةموار دةكرَي  و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَينارَيتةوة(2)بَرطة 
ثؤس  سةرؤكاا جَيطرةكةي كار و فةرماني ثؤستةكة دةطرَيتة ئةستؤ بؤ راثةَرانذاني كاروبارةكذان تذا دةستنيشذان كردنذي      

 (.رؤ  و ثَيكهَيناني وةزارةتَيكي نوَي( 05)سةرؤكَيكي نوَي لة ماوةي 
 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا بةزاز

 (:الثانية)املادة 
:                                                                                                ملادة االورب من قانون التعديل اخلامل لقانون سلل الويراء و قرأ كاآل يمن ا( 0) عدجم الفقرة  -5

 ((يعتق اسلل أعلى هيئة  نفيذية لالقليم ويتكون من الرئيل وناِئبه والويراء)) 
 ((يكون لرئيل سلل الويراء نائ ))  -:منها ويل حملها مايلي( 2)ة  لاى  الفقر  -6

                                                                             -:منها ويل حملها مايلي( 3) لاى الفقرة   -7
 .لرئيل سلل الويراء اويل بعض من صالحيا ه ارب نائبه -أ

 .رئيل سلل الويراء ينوب عنه نا ئبُه  حالة غياب  -ب    
                                                                                                                                    -:منبببببببببببببه و قبببببببببببببِرأ كببببببببببببباآل ي ( السبببببببببببببابعة) مبببببببببببببن املبببببببببببببادة ( 2) عبببببببببببببدجم الفقبببببببببببببرة  -4

( 05)ورب مهاي منصبه نائبُه لتمشية االمور حلني  سمية رئبيل جديبد خبالجم      حالة خلو منص  الرئيل يت)) 
 ((مخسة عشر يومًا و شكيل الويارة اجلديدة

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

جنومذةني  تذةنها ئةوةناةيذة سذةرؤكي ئة   , و تةئيياي هذةر ضذوار بَرطذةي ماددةكذة دةكذةين     , ئَينة لةطةَ  دةدي ماددةكةين
ئَيسذتا صذيغةتي مذوفرةد بذةكار     , واتذة صذيغةتي جذةمع بذةكار هذاتبوو     , وةزيران بة ثَيي ياساي ثَيشذرت سذَي نذائييب هذةبوو    

ضونكة يةك نائييب هةية ئي افةتةن لةسةر ئةوة لَيرة سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية تةخويلي هةناَي , هاتووة
جَيطرةكذةي دةسذةآلتةكان بذة    , وو سذةرؤكي ئةجنومذةني وةزيذران غائيذب بذوو     دةسةآلت بؤ نائيبةكةي بكذات و ئةطذةر هذات   

 .سوثاس, ئةمة بة حةديقةت ئةو طؤَرانكاريةية كة لةسةر ئةو ماددةيةدا هاتووة, كاردةهَيين
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كذاك  , ناوةكذان , بنووسذني ئَيستاش كَي لةسةر ئةو ماددةية موالحذةزةي هةيذة بذا دةسذ  بةرزبكاتذةوة و ناوةكذان       , سوثاس
خوشذذكة , دكتذذؤرة شذذوكرية, كذذاك رشذذاد, كذذاك خورشذذيا, كذذاك بكذذر, كذذاك مذذةال ئذذةنوةر, كذذاك بذذارزان, كذذاك حمنذذا, جذذةما 
 .كاك مجا  فةرموو, كةسي ترمان لةبري ضووة, كوَيستان

 :بةَرَي  مجا  يوسف بؤتاني
  .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

مذن ثذَيم وايذة ئذةوها     ( .ئيل سلبل البويراء اويبل نائببه بعبض مبن صبالحيا ه       لبر  -أ( )أ)تةرجومةي اةرةبي فةدذةرةي  
, تذةنها تةدذايم و تةئخريةكذة ببَيذ     (  .لرئيل سلل الويراء اويل بعبض مبن صبالحيا ه ارب نائببه    )لةجياتي , دروسترتة

 .سوثاس, هةر ئةوةناة بوو
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك حمنا, دانونيةكان تةماشايةكي بكةن, سترت بَي ئةطةر ناحيةي لوغةويةكة ئةوة را, باشة
 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ياني تةسبي  بذووة  , وةَلآل من تةنها يةك تَيبينيم هةبوو لةسةر ئةوةي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران يةك جَيطري هةية
بذةراي مذن سذَييان    , كةسذيان نذاوَي لذة بذةينيان بَيذ  باشذرتة      , ني هةبَي يان مةجا  هةية كة دووا, كة تةنيا يةكي هةبَي 

يذذاني بذذا سذذييان بَيذذ  باشذذرتة , خذذةَلكي تذذر هةيذذة, ئاشذذور هةيذذة, ئينجذذا نةتذذةوةي تذذر هةيذذة توركنذذان هةيذذة, بَيذذ  باشذذرتة
 .سوثاس, ةئةطةر موشكيلةيةك هةبَي يةكَيك هةبَي لة بةينيان باشرت, مةجالةكة تةسك مةكةن لةبةيين دوواناا
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر رؤشنايي ئذةو رَيككةوتنذةي كذة تةصذايقنان كذرد      , تةنيا وةكو موالحةزةيةك ئَينة ئةو دانونةمان تةاايل كردووة

ئةطذذةر سذذبةييَن زروفذذةكي تذذر هاتذذة ثَيشذذةوة و   , لذذةو رَيككةوتنذذة هذذاتووة رةئيسذذي مةجلسذذي وةزةرا و نائيبةكذذةي  , لَيذذرة
ئيجابي كرد كذة جَيطرَيكذي تذريش هذةبَي و لةبذةر ئذةوةي نةتذةوةي        , كرا كةوتة سةر هةرَيني كوردستان كةركووك رزطار

ئذةو وةختذة تةاذايلي دةكذةين و ئَيسذتا وةزاذي       , ياخود هةر شتَيكي تذر ثَيويسذ  بكذات   , توركنان طةورةتر دةبن دابنَيني
 .كاك بارزان فةرموو, كات ئةو تةاايلة بكةينكوردستان بةو رَيككةوتنةي كة تةصايقنان كرد كي ايةتة و ئيجاب دة

 :بةَرَي  بارزان حمنا دادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةجنومةني وةزيذران بذة بذاآلترين دةسذةآلتي جَيبذةجَي كردنذي هذةرَيم دادةنرَيذ          , بةراس  من ثرسيارم ال دروس  بووة
 .سوثاس, ك نيية لة دةسةآلتي تةن ي يئةي سةرؤكايةتي هةرَيم بةشَي, لةسةرؤك و جَيطرةكةي ثَيك دَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمذذة باسذذي , ئةطذذةر سذذةرؤكي هذذةرَيم بذذةرزترين دةسذذةآلتي جَيبذذةجَي كردنذذة, سذذةرؤكي هذذةرَيم نووسذذراوة لذذة دانونةكذذة

ؤكي بذةآلم سذةر  , ئذةويش جوزئَيكذة لذة دةسذةآلتي جذَي بذةجَي كذردن       , باسي ئةجنومةني وةزيران دةكذات , حكومةت دةكات
 .فةرموو, دةسةآلتي جَي بةجَي كردنة

 :ال انور حمنا غ وربةَرَي  م
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة بَرطةي يةكةم باسي ئةوة دةكات كة ئةجنومةن بة باآلترين دةسةآلتي جَيبةجَي كردني هةرَيم دادةنرَي  و لة سذةرؤك  
ضذونكة تةئكيذا كردنةوةيذة لةسذةرؤك و     , ووةمذي زيذادة  بة بؤضووني من بَرطذةي د , و جَيطرةكةي و وةزيرةكان ثَيك دَي 

ئذةوة  , جَيطرةكةي و وةزيرةكان ثَيك دَي  و برطةي دووةميش هةر دةَلَي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران جَيطرَيكي دةبَيذ  
 .سوثاس, دووبارة بوونةوة نيية؟ ياني هةر يةك شَيوازة

 :بةَرَي  بكر فتاح حسني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ةي دووةم فةدذذةرةي سذذَي و لقذذي أ سذذةرؤكي ئةجنومذذةني وةزيذذران بذذؤي هةيذذة هةنذذاَيك لذذة دةسذذةآلتةكاني خذذؤي بذذة   مذذادد
تةبعذةن ثةرلذةمان ضذي نذةكردووة بذؤ وةزيذر ي       , من ثشتيواني لذة دسذةكةي كذاك خورشذيايش دةكذةم     , جَيطرةكةي باات

لَيذرة ثذَيم بذاش بذوو     , بذاات يذان نذائييب رةئذيس    يذا بذؤ رةئذيس وةزةرا ي دةسذةآلتَيك     , دةسةآلتَيكي هةبَي و يذا بذؤ وةكيذل   
بذؤي  , تةرجومةكةي هةر وابَي  بَلَيني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران هةناَيك لذة دةسذةآلتي خذؤي بذة جَيطرةكذةي دةدات     

بةآلم ئةطةر وا بنووسراباية سذةرؤكي ئةجنومذةني   , بةهةوةسي خؤيةتي, يان ناياا, هةية لةوانةية بة هةوةسي خؤي بَي 
ئةمذة ثشذتيواني لذة دسذةكةي كذاك ادهذةميش دةكذات يذاني بذؤ          , ان هةناَيك لةدةسةآلتي خؤي باات بة جَيطرةكةيوةزير

لةبذةر ئذةوة ئذةو شذتانة     , بذؤ هذةردوو اليذة   , رةنطة دةسةآلتةكان ئاَلوطؤَر بكرَي , ئةوة نيية ئةمة بؤ مةرحةلةي ئايناةية
ش هةية بؤ روونكردنةوة و لةناو ثةرلةمان بؤ دةركردنذي هةنذاَي   ثَيم واية ثَيويس  بة ياساي تري, نةختَيك وازيح بَي 

 .يانيش ضؤنيةتي تةحايا كردني ئةو دةسةآلتانة و سوثاس, ياساي تر
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دانونَيكي اام هةيذة لذة دونيذادا نييذة مةسذةولَيك وجَيطرةكذةي       , ئَينة دةمانةوَي شتَيكي بة رووني و بة صةراحةت بَلَيني
ليذنذذةي تذذةن ي ي هةيذذة و , نائيذذب هةيذذة, رةئذذيس هةيذذة, موئةسةسذذةيةكة, دذذانون دةسذذةآلتةكةيان جَيبذذةجَي بكذذةين بذذة

بذةآلم بذة دذانون    , ئةطةر تةفاهوم لة نَيوانياناا نةبَي  بة دانونيش تةفاهوم دروس  ناكرَي , مةجليسي ئيستيشاري هةية
لةبةر ئةوة هةر دةبذَي ئذةو   , س  نيية و لةهيض شوَينَيك نةبووةرا, تؤ تةدسيني سوَلتات بكةي  و دةسةآلت تةوزيع بكةي

وةزيذر دةسذةآلتي   , لذة تذةاري ي وةزارات و لذة ني امذي داخيلذي وةزارات     , جوملةية كة لةهةموو دونيادا مةدبولةو دانراوة
ئذةوة لةبذةر   , كذة وةزارةتةكةي هةية و بؤي هةية بةشَيك لة دةسةآلتةكةي بااتة جَيطرةكةي و بيااتذة بريكذاري وةزارةتة  
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, لةبذةر رؤشذنايي ضذؤن راثةَرانذاني ئذيش وكارةكذان دةبَيتذة وةكيذل وةزيذر         , لةبةر رؤشنايي تذةفاهوم , رؤشنايي تَيطةيشة
, ماناي واية رَيطة نادةي بذة دامةزرانذاني موئةسةسذات   , ئةطةر بَيتو لَيرةدا ئَينة ئةو ملنالنَيية تةسبي  بكةين دانونيةن

ئةمذذة , تذذةنها خذذؤي ئذذةبَي ئينذذ ا بكذذات , َيذذي وابذذَي هذذةموو دةسذذةآلتةكة تذذةنها لذذةالي خؤيذذةتي  بذذةآلم ئةطذذةر وةزيرَيذذك ث 
ئةطةر نا وةزير بؤ خؤي باشرتة كذة وةكيذل وةزيرةكذة وةكذو     , دةطةَرَيتةوة سةر باش تَينةطةيشتين وةزيرةكة بؤ ئيشةكةي

, دةي بة جانيب فذةني و تذةكنيكي هذةبيَ   هةرضي ئيشي وةزارةت هةبَي ايال, تةكنيكية, فةنيية, اةرزم كردن ثرؤفشنةَلة
مذةفروز نييذة   , ئينجا وةكيل وةزيرةكة لة ح بةكذةي خذؤي بَيذ  يذان لذةوي تذر بَيذ        , مةفروزة بارَيتة وةكيل وةزيرةكة

لذة وةزارةت مذةفروزة ملنالنذَي هذةبَي  بذؤ باشذرتين خ مذةت كذردن بذؤ          , لةوةزارةت ملنالنَي بكرَي و ح بايذةتي هذةبَي   
ثرؤ ة تةدايم كردن و ئةوانة , نةهَيشتين رؤتني, جَيبةجَي كردني ئيش وكاريان, ئيش وكاري خةَلك, انانيراثةَر, خةَلك

مذن  , بؤيةش من بةش بذةحاَلي خؤمذةوة ثذَيم بذاش نييذة     , هيضَيكيان ئيجاب ناكات بَلَي ئةوةناة بؤ من وئةوةناةش بؤ تؤ
بذؤ خذؤميش هذةر    , داوةتة بريكذار لذة وةزارةتذي داد بذووم     لة سةدا حةفتاو ثَينجي مةسةوليةمت, خؤم وةزارةتيشم كردووة

, ئَيستاكةش ئةطةر ئيجازةش هةبَي لة رووي فةنييةوة ئةويش داوَيتذة ليذنذةكان  , دازانج بوو و ئيشةكانيش باشرت رؤيش 
ضذونكة  , بؤية مذن ثذَيم وايذة ئذةوة باشذرتين ئسذلوبة بذؤ راثةَرانذان        , هةرضي شتَيك دةبوو ليذنة وةرة كؤببةوة وشَ  بكة

, وةزيرَيك دةضَيتة سةر وةزارةتةكةي اةلة  ئةكسةر مةنتيقةن وةكيل وةزيرةكة باشرت تَياةطات لة ئيش وكاري وةزارةت
خذؤي يةكذةم كةسذة كذة فةشذة       , فةشةلي هَينذاوة , لةبةر ئةوة ئةطةر نةياا ئةوة مةسةوليةتةكة خؤي تةحةمولي دةكات

ةنتيقةن ئةوةيذة وةزيذر خذؤي دَيذ  بذة وةكيلةكذةي دةَلَيذ  هةرضذي ئيشذي          بؤية م, دةكات و دةكةوَيتة سةر ئةستؤي ئةو
جذا دذةرارة سياسذيةكة بذؤ مذن بَيذ  لذة        , فةنيية و ئيشي وةزارةتي رؤ انةية كة ايالدةي بة خيربةوة هةيذة بذؤ تذؤ بَيذ     

 .فةرمووكاك خورشيا , دةرارَيك ثَيويس  بة طؤَرين دةكات و رةضاوي زؤر ش  بكرَي  الي من بَي , كؤتايياا
 :بةَرَي  خورشيا سليم شَيرة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة فةدةرة ضواردا هاتووة دةَلَي لة حاَلةتي ضؤَ  بذووني ثؤسذ  سذةرؤكاا جَيطرةكذةي كذارو فذةرماني ثؤسذتةكة دةطرَيتذة         
حذةز دةكذةم ئذةوة بَلذَيم     , ئةستؤي بؤ راثةَراناني كاروبارةكان تا دةستنيشان كردني سةرؤكَيكي نوَي لةماوةي ثذازدة رؤ دا 

تةشكيلي وةزارةتَيك موشكيلةيةك دروس  , ئَينة موشكيلةيةكي بضووكي نيو سةااتينان بة حةفتةيةك ثَي حة  ناكرَي 
يذاني دةنااذةتي هذيض    , بذةالني كةمذةوة مانطَيذك فرسذةتيان بذاةنيَ     , بةراي من ئيحراجَيكذي زؤر طةورةيذة  , بوو ثازدة رؤ 

ثذازدة رؤ  لذة تةشذكيلي وةزارةت ئذةوة خؤمذان      , خؤمان دةبينني نازامن هةتا ضةنا ساَ  بووة كةسَيك لة ئَينة كة واديعي
 .سوثاس, رؤ ( 31)بؤية ئيقترياح دةكةم ببَيتة , دةبينني لة دوو سَي تةجروبةوة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
يف حالذة خلذو   )وةي لَيذرة هذاتووة دةَلذَي    لَيذرة ئذة  , دةبينني هةناَي جار تةوزيح دةدةم بؤ ئةوةي شتةكة دووبارة نةبَيتذةوة 

نذذةك ئيسذذتيقالةي , حاديسذذةكي بةسذذةردا هذذاتووة , خلذذو يذذاني خوانةخواسذذتة ئيسذذتيقالةي داوة ( منصذذب رئذذيس الذذوزرْا   
كةواتذة مةسذةلةكة تذةنها طذؤَريين رةئيسذي      , ئةطةر وةزارةت ئيستيقالةي بكذات ئذةوة ئةزمةيذةكي وةزاري هةيذة    , وةزارةت
, كذذة ناطؤَرَيذذ  دةستنيشذذان كردنذذي رةئذذيس وةزةرا كذذرا و ئذذةوة ثذذازدة رؤ ي ناوَيذذ  تذذا طؤَرانكذذاري بوَيذذ   كابينة, وةزةرايذذة

بذةَلَي دسذةي   , تةشكيلي وةزارةت مانطَيكي بؤ دانراوة كة تةكليف دةكرَي  لةاليةن سةرؤكي هةرَينةوة مانطَيكي بؤ دانراوة
كةواتذة دةستنيشذانكردني تذةنها ئذةو شةخصذةية دوو      , سذةلةكة جةناب  راستة بؤ ئةو حاَلةتة دةَلَي ئةطةر خلوي كرد مة

 .كاك رشاد فةرموو, هةفتة بةسة
 :بةَرَي  رشاد ادا ابراهيم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بعبض صبالحيا ه   الى رئيس الذوزرْا  ختويذل   )واي بةباش دةزامن ببَيتة ( لرئيس الوزرْا ( )أ)فةدةرة , ماددة دوو  مارة سَي
 .وثاسس( ارب نائبه
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بذةآلم لذةناو ئةوانذة فَيذر     , هةرضذةناة مذن دذانوني نذيم    , لَيرة دةسةآلت دانذة , وةكو ئةمرة( الى), ناكرَي  دانونةن( الى)

يذاني دةسذةآلتةكةي دةدةيذَ  و ئيحتريامذةن ئذةو جوملةيذة       , و ئةوانذة لذة دانونذاا زؤر دروسذ  نييذة     ( الى, جيب)بوومة 
ئةوانذة  ( خيذو  لذة   )ةكذة زةاي ذي دةكذات    (جيذب ), ئةصلةكة هذي خؤيذةتي تذؤ ثَيذ  نذةداوة     ( للرئيس), اتووةبةبةالش نةه

 .شوكرية فةرموو. د, خؤي صةالحيةتةكة هةية, باشرتة
 :شوكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ة هيض ديار نيية كة سةرؤكي ئةجنومذةني وةزيذران   ضونكة بةراس  لَير, منيش راي خؤم دةخةمة ثاَ  راي كاك بكر فتاح

, ئةي هي وةكيل وةزيذر ضذيية  , ئَينة دةسةآلتي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ئةزانني ضيية, بؤي هةية كامة لة دةسةآلت
و ئةو بَلَي ئيشةكاني من تذؤ ئةيكذةي و مذن ئذة    , هةلَيك دروس  نةدةبوو, بؤمان روون بكةنةوة بؤ ئَينة و ئةو كاتة شتَيك

 .سوثاس, ئيشة ناكةم ضونكة هي من نيية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

دةسذةآلتي هةيذة لذة    , ضذوار , سَي, دوو, ناكرَي  ئَينة لة دانونَيكاا يةك, دةسةآلتةكاني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران زؤرة
ك بذؤ دةرةوة ئةوانذة هذةموو    تا ناردني خةَل, تا ئين ا كردني ش  موشتةرةيات, ئين ا كردني كتَيب تا سةرف كردني ثارة

بؤي هةية هةم سةرؤك وةزيران و هةم وةكيل وةزير ئذةو دةسذةآلتانةي كذة ديذارة بةشذَيكي بااتذة نائيبةكذةي        , دةسةآلتن
لةبذةر رؤشذنايي ئذةو ئتي ادذة     , دوايي ئةوة ئيتي ادَيكة و موصادةدةمان لةسةر كذردووة , يان بةشَيكي بيااتة بريكارةكةي

وةكذو هذةر   , بذةآلم خؤشذيان ني اميذان هةيذة    , ئةوان بة ني امي مةجليسي وةزةرا ئةوة دانونة, دووةئةو تةاايالتةمان كر
بة ني امةكة دةسةآلتةكان تةحايا دةكرَي  دةدرَي  بةو كةسة كة بيَب بة مودير اذام تذا   , وةزارةتَيك ني امي خؤي هةية

 .فةرموو كاك شَيروان, دواييش
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري

 .  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي
ئذةو  : بةآلم من حةز دةكةم تةنها يةك روونكردنذةوة بَلذَيم ئذةويش ئةوةيذة    , زؤربةي ثرسيارةكان جةناب  وةآلم  دايةوة

واتذة مةبذاةئي تذةوافق و مةبذاةئي شذةراكةت دةورَيكذي ئةساسذي        , ثرؤ ةية لةسةر ئةساسذي ئذةو رَيككةوتننامةيذة كذراوة    
تذةنها ويسذتومانة تةرجومذةي ثرؤ ةكذة بكذةين بذة       , انويستووة بضينة اومقي مةسةلةكانهةية لةو ثرؤ ةية و ئَينة نةم

كابينةي تذازةي يذةكطرتوو   , حة  واية ئَينة هةناَي مةجا  بةجَي بهَيَلني بؤ ئةجنومةني وةزيران, ياساكردني ثرؤ ةكةية
 .لةطةَ  رَي ماناا, نئةطةر هات دةوامي كرد بؤ خؤيان ثرؤ ة تةدايم بكةن و ضي بيانةوَي بؤيان بكةي

 :بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بذةآلم مذن جذارَيكي تذر تةئكيذا لذة دسذةكةي كذاك مجذا  يوسذف و كذاك بذةكر             , لةطةَ  ئةوةي جةناب  روونكردنذةوةت دا 
بذةآلم بذؤ   , و دوو دةورةي تذر  راستة ئَيستا ئيتي ذادي سياسذي هةيذة لذة نَيذوان ثذارتي و يذةكَي  بذؤ دةورةيذةك         , دةكةمةوة

زةمذذان ضذذيية كذذة سذذةرؤكي ئةجنومذذةني وةزيذذران هةنذذاَي لذذة    , موسذذتةدبةلي كذذورد ئَينذذة ئذذةم ياسذذاية هذذةموار دةكذذةين  
شتَيكي تر هةية بَرطة ضوار كذة نووسذراوة لذة حاَلذةتي ضذؤَ  بذووني ثؤسذ         , صةالحيةتةكاني خؤي باات بة جَيطرةكةي

ي ثؤسذذتةكة دةطرَيتذذة ئةسذذتؤ بذذؤ راثةَرانذذاني كاروبارةكذذان تذذا دةسذذ  نيشذذان كردنذذي   سذذةرؤكاا جَيطرةكذذةي كذذارو فذذةرمان 
ئذةو وةزارةتَيكذي نذوَي مةبةسذ      , ئذةوة وازيذح نييذة   , سةرؤكَيكي نوَي لة ماوةي ثذازدة رؤ  و ثَيكهَينذاني وةزارةتَيكذي نذويَ    

 .سوثاس, ضيية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

زةمان ئةو رَيككةوتنةية كة لَيذرة هذةردوو بذةَرَي     , ةموو شتَيك متنانة و سيقةيةثَيش ه( ضمان), جارَي دةربارةي زةمان
دةَلَي ئةطذةر  , بَيجطة لةوة شتَيكي تر هةية, زةمان ئةوةية كة ثةرلةمان شاهياة, مام جةال  و كاك مةسعود ئين ايان كرد



 632 

بَيتو هةر تةرةفَيك ئيلتي امذي نذةكرد    كةواتة ئةطةر, اليةنَيك لة حكومةتةكة ئينسيحابي كرد حكومةتةكة سقوت دةكات
بؤيذة  , بةو رَيككةوتنذة دةتذوانَي ئيجرائذاتي خذؤي وةربطرَيذ  و ئينسذيحاب بكذات و ئذةو وةختذة حكومذةت سذقوت دةكذات            

وةزارةتةكذة ئيعتيبذار دةكذرَي بذة     , بةنسبةت نودتةي دووةمي كة ئةطةر بَيتذو سذةرؤك وةزيذران نذةما    , زةمانةكة لةوةداية
دةبَي رةئيس وةزةراكة كة تةاني كذرا  , ناكرَي  تةنها سةرؤك وةزيرانةكة تةاني بكةي , ئؤتؤماتيكيةن ياني, موستةديل

ضونكة سذةرؤك وةزيذران   , ئةطةر اةينةن لة وةزارةت ماوة يان تةاايلي كردووة بَيتةوة ئَيرة و جارَيكي تر متنانة باات
ئذذةوة , طؤَرانكذذاري بَيذذ , يذذا وازهَينذذان بَيذذ , بَيذذ  ئيسذذتيقالة, مةنصذذةبةكةي خلذذوي كذذرد بذذة هذذؤي هذذةر سذذةبةبَيك بَيذذ  

 .فةرموو كاك ادهةم, ئيتي ادة هةردووكي وةكو يةكة, وةزارةتةكة هةمووي ئيعتيبار دةكرَي بة موستةديل
 :ادا بارزاني عثمانبةَرَي  شَيخ ادهم 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
جذةناب   , كة ماوةي درَيذ كذةي , خورشيا ثرسيار كري بؤ ماوة كاك, دةبينم ضه  لة ئاخافتيَن نوكةي جةنابتةدا تةنادو

نوكذا جذةنابَي   , لةبةر حاديسذةك يذا هذةر شذتةكيَ    , لَيرة نوكة طوت  ظة ماوةي ثازدة رؤ ة تةنها يةك شةخص دَيتة طؤَرين
, َيتذة ظذة طذؤَرين   تة جوابا ثرسيارا ثةرلةمانتارَي دا جةناب  بَيذَي ئةطةر سةرؤكي ئةجنومةن ضذووتيَب وةزارةت هذةميَي ب  

 .تَياا نابيين؟ سوثاس قوضئايا لَيرة ي تةنا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, سةرؤك وةزيران كذة نذةما حكومةتةكذةي ئيعتبذار دةكذرَي بذة موسذتةديل       , اةفوم دةكةي ياشَيخ, نيية قوضنةخَير تةنا
تذةنيا ئذةو   , يةكي سياسي نييذة لذةطؤَريَ  ياخود ئةزمة, بةآلم ئةزمةيةك دروس  نةبووة تؤ دةرار باةي وةزيرةكان بطؤَري

لةبةر ئذةوة ئذةو كَيشذةية دروسذ      , تةرةفةي كة رةئيس وةزةراية و لةاليةن ئةوةوة كة دةَلَي فآلن كةس رةئيس وةزةراية
, يذاني كاديرةكذة حذازرة كةدةسذ  نيشذان كذرا دَيذ        , نةخَير ئذاوا نييذة  , بَلَي وةزير كَيية و من موافقم لةسةر ئةوة, نابَي 

دوا وةآلم كة كاك مةال ئةنوةر بوو باسذي  , آلم دانونةن كة رةئيس وةزةرا نةما وةزارةتةكة ئيعتيبار دةكرَي  موستةديلةبة
ثَيشذرت  ( يتكذون مذن الذرئيس و نائبذة و الذوزرْا      )كرد كة دةَلذَي مةجليسذي وةزةرا ئذةاال هةيةذةي تةن ي يذة لذة هذةرَيم و        

هةيةةتةكذة هةيةذةي تةن ي يذة وبذةرزترين هةيةةيذة بريتييذة لذة        ,  ادةكةيذة ئةوة ديسان لةبةر رؤشنايي ئيتي, وانةبووة
بذةآلم ئذةوة بذؤ تذةوزحيي     , ئةو صيغةية لةطةَ  نةصي ئيتي ادةكة دةطذوجنيَ , سةرؤك وةزيران و جَيطرةكةي و وةزيرةكان

آلم كة دَيية سةر سذةرؤكي  بة, دةَلَي هةيةةتي رةئيس وةزةرا ئةاال سوَلتةي تةن ي ية, ثرسيارةكة بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم
 .فةرموو, ئةوة جياي كردؤتةوة( الرئيل االعلى للسلطة التنفيذية)دةَلَيي , هةرَيم

 :بةَرَي  طوَلناز ا ي  دادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, وةضذذونكة وةزارةتةكذذة وةزيرةكذذان دةطرَيتذذة , لَيذذرة كةواتذذة وشذذةي وةزارةتَيكذذي نذذوَي ئذذةبَي بطذذؤَرَي بذذؤ سذذةرؤكَيكي نذذويَ  
, ثرسذيارةكة ئذةوةي الي ئَينذة روون نييذة    , تةنها سةرؤكي حكومةت دةطذؤَرَي لذةو كاتذة   , كابينةكة وةكو خؤَي دةمَينَيتةوة

, ئايا بة طؤَراني سةرؤكي حكومذةت بةهذةري هؤيذةك بَيذ  ئةجنومذةني وةزيذران دةطذؤَرَي يذان بذةس سذةرؤكةكة ئذةطؤَريَ           
 .سوثاس, بطؤَرَي ببَيتة سةرؤكَيكي نوَي نةوةك وةزارةتَيكي نوَيئةطةر بةس سةرؤكةكة بطؤَرَي دةبَي ئةو وشة 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, وةزارةتةكذة ئيعتيبذار دةكذرَي سذقوتي كذردووة     , ومتان ئةطةر سةرؤك جَيطاكةي خلو بذوو يذان نذةما   , دانونةن بامسان كرد
ةآلم بذؤي هةيذة كذة بذَي تةدذاميي وةزارةتةكذةي       بذ , بذةآلم مةنتيقذةن تذةنها رةئذيس وةزةرا دةطذؤَريَ     , ئيستيقالةي كذردووة 

بذةآلم مةباةئيذةن هذيض طؤَرانكاريذةكي ثذَي ناوَيذ  تذةنها رةئيسذةكة         , جارَيكي تر سوَينا خبؤن و طؤَرانكذاري بكذات  , دةكات
ضذذونكة وةزارةتةكذذة تازةيذذة , بذذؤي هةيذذة, ئةطذذةر بَيتذذو ئينذذ ا بكذذات و وةزيرَيذذك بطذذؤَري و دوو وةزيذذر بطذذؤَري , دةطؤَرَيذذ 

لذذةوة ناضذذَي  ئةطذذةر بَيتذذو , بذذةآلم مذن وةآلمةكذذةي كذذاك خورشذذيام بؤيذذة داوة ومت ثذازدة رؤ   , هذةمووش دةتذذوانَي بطذذؤَريَ 
ماناي وايذة ئةزمةيذةكي وةزاري دروسذ     , رةئيسي وةزةرا مةنصةبةكةي ئةطةر خلوي كرد و نةما لةبةر هةر هؤيةك بَي 

ئذةو  , بؤية تةصور ناكرَي  ئذاواي لذَي بَيذ    , هةية تةنيا شةخصَيكة كَيشةيةك, ياخود تةرةفَيك ئيستيقالةي كردووة, بووة
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شةخصة كة تةمسية كرا مذةفروزة بذَي كَيشذة لذة خياللذي ضذةنا رؤ َيكذاا ئذةو ثذةَري دوو هةفتذةدا بتوانَيذ  وةزيرةكذان             
ةكلي ي رةئذيس  ئذةو طؤَرانكاريذة فذةر  دةكذات لةطذةَ  ئذةوةي تذؤ ئينتيخاباتَيكذ  كذردووة و تذ          , ئةطةر طؤَرانكذاريش بكذات  

, راوَيذذي دةوَيذ  لةطذةَ  ح بذةكاني تذر     , وةزةرا و يان جَيطرةكةش دةكةي بؤ تةشكيلي وةزارةت ئةو وةختة زؤري دةوَيذ  
بةآلم لذةو  , لةوانةية ح بَيك بَلَي ئةو وةزارةتةم ناوَي ئةوةم دةوَي ئةوة وةخ  دةوَي, ئيتي ادي دةوَي , ط توطؤي دةوَي 

 .ئةطةر مونادةشةتان نةماوة فةرموو كاك حمنا, نييةحاَلةتةدا ئةوةي تَياا 
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كابينذة  , مادام باسي رةئيسة كة نةما كابينةكة ئةويش هةَلاةوةشَيتةوة, بةراي من ئةو وةزارةتانة بكرَي بة كابينة باشرتة

 .سوثاس, باشرتة لة وةزارةت
 :ةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجنوم

لةبذةر ئذةو   , بةآلم لة دانوناا وشةي كابينة نذةهاتووة , لة ئيعالم و لة اليةني سياسي كابينة هةية, لة دانوناا كابينة نيية
 .فةرموو, هؤية نةمانهَيناوة
 :بةَرَي  بارزان حمنا دادر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
رؤ  بَيذ   ( 31)كي تر ئةطةر تةشكيلي كابينةي تذازة سذي   بةآلم لة شوَينَي, بةراي من رةئيس وةزةرا لة ثازدة رؤ  دابنَيني

 .سوثاس, بؤ ئةوةي رةئيس وةزارةت تةشكيل بكات
 :بةَرَب  سةرؤكي ئةجنومةن

يذان  , دانذاني وةزارةتذي تذازة لةبذةر رؤشذنايي يذان طؤَرانكارييذةكي طذةورة دةبَيذ          , برام ئةوةم دوو سَي جذار روون كذردةوة  
ئَيسذتا ئَينذة تةشذكيلي وةزارةتَيكذي     , وةكو ئَيستا هةيذة , ات ط توطؤو راوَيذي لةسةر بكرَي هةَلبذاردن دةبَي  ثَيويس  دةك

كاتيشذي دةوَي تذاكو رَيذك دةكذةوين فذآلن ببَيتذة وةزيذر و        , كاتي ويس  تاكو طةيشذتينة ئذةو ئيتي ادذة   , يةكطرتوو دةكةين
لةبةر هةر هؤيةك بَيذ  واتذة   , كةي ضؤَ  دةبَي بةآلم ئةوة شتَيكة كة سةرؤك وةزيران شوَينة, فآلن ببَي  بة وةزيري تر

دانونذذةن , ومتذذان ئةطذذةر ئيجذذاب بكذذات طؤَرانكذذاري بكذذات , بذذةآلم ئذذةوةمشان وت, دةسذذ  نيشذذان كردنذذي سذذةرؤك وةزيرانذذة 
لَيذرة ثذازدة رؤ ة ضذونكة    , يذاني موالبةسذةكةي فذةر  دةكذات    , وةزارةتةكة بة موستةديل حيساب دةكرَي  و سقوت دةكات

, رؤ ة ثَيويس  بة كاري زياتر دةكات و ثَيويس  بة ط توطؤي زيذاتر دةكذات  ( 31)لةوَي , كَيشة نيية, يران نييةدة, ئاسانة
دةسذذذتةي )خذذذؤي ( ئةجنومذذذةن بذذذاآلترين دةسذذذةآلتي جَيبذذذةجَيكردن  )خذذذؤي لذذذة كورديةكذذذة مذذذاددةي دووةم كذذذة دةَلذذذَي    

ةطذذةر ئيختذذيالف هذذةبوو هذذةر نةصذذة اةرةبيةكذذة ثَيشذذرت اذذةرزم كذذردن ئ, ئذذةوة التذذان ضذذاك بكرَيتذذةوة( جَيبةجَيكردنذذة 
ضذونكة لذة اذةرةبي تةرجومذة     , ئَينذة نةصذة اةرةبيةكذةمان ال ئةساسذة    , هةر ئيختيالفَيك هةبوو لة كورديةكة, ئةساسة

 .فةرموو, كراوة بؤ كوردي
 :بةَرَي  سةردار صباح بوزو هةركي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
جذةناب   ( على رئبيل سلبل البويراء اويبل بعبض صبالحيا ه      )اك رشاد كة دةَلَي تةنها تةوزحيَيكم هةية لةسةر دسةي ك

تةنها ئذةو تةوزحيذةم هةيذة دةواايذاي دذانوني كذة تذةاريف دةكذرَي         , طوت  كة ئةمة صيغةي ئةمرة و شتَيكي ناياسايية
 .سوثاس, تةنها ئةوة بوو( دوااا امرة و جمردة)هةموو صيغةي كة ثَيي دةطوترَي  

 :كي ئةجنومةنبةَرَي  سةرؤ
ماددةي دووةم بَرطة يةكي لة ماددةي يةكةمي هةموار كردني ياساي ئةجنومةني وةزيران هذةموار  , ماددةكة دةخوَينينةوة

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَينرَيتةوة, دةكرَي 
و وةزيرةكذان ثَيذك   ئةجنومةن بة باآلترين دةستةي جَيبةجَي كردني هةرَيم دادةنرَي  و لة سةرؤك و جَيطرةكةي : يةكةم
 .دَي 
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 :بَرطةي دوو لة هةمان ماددة هةَلاةوةشَينرَيتةوة و ئةمةي خوارةوة جَيطةي دةطرَيتةوة: دووةم
 :سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران جَيطرَيكي دةبَي  

 :بَرطةي سَي لة هةمان ماددة هةَلاةوةشَينرَيتةوة و ئةمةي خوارةوة جَيطةي دةطرَيتةوة: سَي يةم
بيذةوَي لذة   . جنومةني وةزيران بؤي هةية هةنذاَيك لذة دةسذةآلتةكاني خذؤي بذة جَيطرةكذةي بذاات       سةرؤكي ئة-أ

 .كاتي ئامادة نةبووني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران جَيطرةكةي جَيطةي ئةو دةطرَيتةوة
ياخنةينذة  ئذةم سذَييانة ثَيكذةوة دة   , رةنطذة ضذوارةم هةنذاَي جيذاوازي هذةبَي      , ئةمة بةيةكذةوة بةسذرتاوة ئذةم سذَي خاَلذة     

ئةوةي ئيعتريازي هةيذة دةسذ  بةرزبكاتذةوة؟ يذةك     , ئةوةي موافيقة لةسةري دةس  بةرزبكاتةوة؟ سوثاس, دةنطاانةوة
لة ماددةي ثَيشوو حةوتة لةبةر ئةوةي ثةيوةنذاي بذةو سذَي    , بَرطةي دوو ماددةي حةوتي ياساكة, كةس ئيعتريازي هةية

 :َي  بةم شَيوةيةي خوارةوة دةخوَينرَيتةوةخاَلة هةية دَيتة ماددة دوو و هةموار دةكر
جَيطرةكذذةي كذذارو فذذةرماني ثؤسذذتةكة دةطرَيتذذة ئةسذذتؤ بذذؤ راثةرانذذاني      , لذذة حاَلذذةتي ضذذؤَ  بذذووني ثؤسذذ  سذذةرؤكاا   

كذَي موافيقذة   , كاروبارةكان تا دةستنيشان كردني سةرؤكَيكي نوَي لة ماوةي ثازدة رؤ ةوة ثَيذك هَينذاني وةزارةتَيكذي نذويَ    
 .ةوة دةس  بةرزبكاتةوة؟ كَي ئيعتريازي هةية دةس  بةرزبكاتةوة؟ بة ئةكسةرييةت وةرطريالةسةر ئ

 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا بةزاز
 : ماددةي سَييةم

ماددةي نؤيةم لة ياساي ئةجنومةني وةزيران و سةرجةم ئةو هةموار كردنانةي بةسةرياا كراوة هةَلاةوةشَينارَيتةوةو 
 .دةطرَيتةوة ئةمةي خوارةوة جَيطةي

 :ئةجنومةني وةزيران ئةم وةزارةتانةي خوارةوة دةطرَيتة خؤ-أ
 .وةزارةتي ناوخؤ -0

 .وةزارةتي دارايي و ئابووري -2

 .وةزارةتي داد -3

 .وةزارةتي كاروباري ثَيشنةرطة -4

 .وةزارةتي طواستنةوة -5

 .وةزارةتي ثةروةردة -6

 .وةزارةتي تةناروس  -7

 .وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي -8

 .ةوداف و كاروباري ئاييينوةزارةتي ئ -9

 .وةزارةتي دةرامةتة ئاويةكان -01

 .وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن -00

 .وةزارةتي ثالناانان -02

 .وةزارةتي مايف مرؤظ -03

 .وةزارةتي خوَيناني بااَلو توَيذينةوةي زانس  -04

 .وةزارةتي كشتوكاَ  -05

 .وةزارةتي كاروباري شةهياان -06

 .وةزارةتي رؤشنبريي -07

 .اوةزارةتي كارةب -08

 .وةزارةتي سامانة سروشتيةكان -09

 .وةزارةتي شارةواني -21

 .وةزارةتي وةرزش و الوان -20
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 .وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَيم -22

 .وةزارةتي بازرطاني -23

 .وةزارةتي ثيشةسازي -24

 .وةزارةتي  ينطة -25

 .وةزارةتي طةش  و طوزار -26

 .وةزارةتي طةيانان -27

 .هةرَيم بطرَيتة خؤ دةكرَي ئةجنومةني وةزيران ضةنا وةزيرَيكي-ب
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, تةئياي ماددةكة دةكةين, ئَينة وةكو ليذنةي ياسا لةطةَ  دةدي ماددةكةين و
 :رمضانناصح غ ور . بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بذذةاَلم , تةبعذذةن مذذوارد مائيذذة هةيذذة بذذة اةرةبييةكذذةي   , ةكذذةيهةَلةيذذةكي تَيذذاا هةيذذة لذذة كورديي   01وةزارةتذذي  مذذارة  

مانذاي  ( املبوارد املائيبة  ), كوردييةكةي كراوةتةوة وةزارةتي دةرامةتة ئاوييةكان من ثَيم واية بة هةَلة تةرجومة كراوةتةوة
هذةرةك بذة خذذؤي   , شذرتة بَيذ  با , (الثبروة املائيبة  )ئينجذا ئةطذةر ثَيتذان باشذة اةرةبيةكذذةش بكةنذة      , دَيذ  ( الثبروة املائيبة  )

, ضذونكة مذورد جودايذة   , باشذرتة , بةاَلم تةرجومةكذةي بكةينذة وةزارةتذي سذامانة ئاوييذةكان     , الثروة املائيةوارياَيكة بَلَيني 
ئذةو  , (املائيبة  الثبروة )يذان اةرةبيةكذةي بكةنذة   , دَي( املائية الثروة)انوارد انائية يةاين , لَيرة مورد دةستكةوتي ثارة نيية

, خذاَلَيكي تذر  , ئةمذة خاَلَيذك  , ضونكة لَيرة بة غةَلةت تةرجومذة كراوةتذةوة  , كوردييةكةي دةبَيتة سامانة ئاوييةكانكاتةي 
وةزارةتذي كاروبذاري ناوضذةكان لذة     , خذؤي تةبعةكذةي بذة غةَلذةت هذاتووة     , كاك كذريم خذؤي ضذاكي كذردةوة     22وةزارةتي 

 .زؤر سوثاس, ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم وتي وزارةتي كاروباري, دةرةوةي هةرَيم خؤي ضاكي كردةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

حكومذةتي فيذاراَ  دةَلَيذ  انذوارد     , خؤي ئَينة زياتر ئيعتينادمان لةسذةر نذاوي وةزارةتذةكاني حكومذةتي فيذاراَ  كذردووة      
ةرةبيةكذذةي دبوَلذذة  مذذن ومت ا, كوردييةكذذةي ي بَيذذ  وا دةنووسذذريَ  , بذذة كوردييةكذذةي دةبَيتذذة مذذواردي مائيذذة    , انائيذذة

 .فةرموو, كاك ديلنان, المةكة زيادة, ئةوةي تريش خوَينرايةوة و ضاك كرايةوة, كوردييةكةي ي بَي  ئةوة دبوَلة
 (:ديلنان)بةَرَي  حمنا ادا صاحل

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, َري مذن ئذةو دوو وةزارةتذة زيذادن    بة تةسةو, ئةوة وا ثَي دةضَي  ناوي ئةو دوو وةزارةتة لةسةر حكومةتي فياراَ  هاتيَب

دوو وةزارةتذيش  , ئةطذةر ثَيذنج شةشذةكي زيذاديش هذةبَية     , كذةس بَيذ    38يةاين هة ماردن لةو وةزارةتذة لذة حذاودي    
, تذةواو بذية   2117لذة  , ةكذة (58)ضونكة دةستوري اَيرا  ئةمما بذة ثَيذي   , ئةو وةزارةتة بؤ ساَلَيك بَية, خارجي ادليم

لذة جيذاتي ئذةو وةزارةتانذة هةيةذةتَيك بذية تذابعي ئةجنومذةني وةزيذران بَيذ            , يلغاي ئةو وةزارةتانذة ئينجا دَيينة سةر ئ
 .زؤر سوثاس, باشرتة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئَينذة وةزارةتذي خارجينذان    , ئةوةي كة ثَيويستة بؤ هةرَيم لَينان وةرطرتذووة , بةنيسبةت ئةمة حكومةتي فياراَ  ضةناة

بةنيسذذبةت وةزارةتَيذذك بذذؤ , ضذذونكة هةنذذاَي وةزارةت هةيذذة هذذةروا, رة ئيختصاصذذي حكومذذةتي فياراَلذذةضذذونكة لَيذذ, نييذذة
 036لةبةر ئةهنيةتي كةركووك و ناوضةكاني تر كة دةبَي  بطةَرَينذةوة بذؤ جَيبذةجَي كردنذي مذاددةي      , دةرةوةي هةرَيم
بؤيذذة , زؤر مونادةشذذة كذذراوة , ت بذذَيةموئةسةسذذةيةكنان دةوَيذذ  لذذة موسذذتةواي وةزارة  , مةشذذهورة 58كذذة بذذة مذذاددةي  

, ثَيويسذ  دةكذاتن هذةموومان   , دةبَي  ئذةو ماددةيذة جَيبذةجَي بكذرَية    , 2117ضونكة ثَيش كؤتايي , وةزارةتَيكنان دايَ 
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كذةي جَيبذةجَي بذوو؟ ئَينذة     , طرنطيةكي زؤر هةية, بؤ ئةهنيةت دانَيكة بةو ناوضانة, هةموو جهودَيكنان بؤ سةرف بكةن
 .فةرموو, شريين خان, كة ئيلغا دةكةينوةزارةتة

 :بةَرَي  شريين اباالردان دينؤ
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

جيب  ان يضبم سلبل    )بذةالي مذن باشذرتة بكرَيتذة    , (جيوي ان يضم سلبل البويراء ويراء اقلبيم   )كة دةَلَي ( ب)لة فةدةرةي 
 .زؤر سوثاس, بؤضي جيوز؟ بؤضي ئيحتينا , ةة دااي نيين(جيوز)يةاين ئةو , بةس ئةظة, (الويراء ويراء اقليم
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, وةزيذذري هذذةرَيم بذذؤ كاروبذذاري تايبةتذذة, ضذذونكة هةنذذاَي حاَلذذةت دَيتذذة ثَيشذذةوة وةزيذذري هذذةرَيني نذذةوَي , جيذذوز باشذذرتة
بذةاَلم  , وةزارةتَيكذي تذر  بذؤ كاروبذاري   , مةسةلةن لةبةر ئةوةي ئيت ا  هةية دوو وةزير يان ضوار وةزيري هةرَيننان هةية

هةناَي جار وةزيري هةرَيننان دةوَي  بؤ كاروباري دةرةوة يان بؤ ئةجنومةن يان بذؤ هذةر شذتَيكي    , ئةطةر ئةوةش نةبَي 
 .فةرموو, دةرطا دةكرَيتةوة, لةبةر ئةوة بوترَية جيوز, تر بَي 

 :بةَرَي  بارزان حمنا دادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, اةمةلييذةي جينؤسذاياة  , ضذونكة ئذةن ا   , فةيةك بؤ وةزارةتي كاروباري شذةهياان ئذةن ا  ئذةَلَيم بكرَيذ     من تةنها ئي ا
ضونكة ئةو حاَلةتذة ئةن الذة مذن وا دةزامن ئةطذةر حكومذةتي مةركذةزي بكةوَيتذة حاَلذةي         , حاَلةي شةهياي تةبيعي نيية

وةكذو شذةهياي تذةبعي    , ر كردني حاَلةتي جينؤساياةكةيةاين وةك حاَلةتَيكي بةشاا, ئةوةي تةاوي  وةربطرينةوة لَييان
 .سوثاس, نةبَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, بةاَلم شةهياان ئةن اليش هةر شةهيان, خؤي ئةوةش راستة

 :شكرية رسو  ابراهيم. بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, ناردوومانذة بذؤ شذةهياان   , ضذةنا حاَلذةمتان هذةبووة   , ةملةبةر ئةوة مذن ماوةيذةكي زؤرة لةسذةنتةري ئذةن ا  ئذيش دةكذ      
, لةبةر ئةوة بذةراي مذن يذةاين زيذاد بكرَيذ      , شةهيا جيايةو ئةن اليش جياية, دةَلَين ئةمة لةطةَ  ئَينة يةك ناطرَيتةوة

 .سوثاس, يان جينؤسايا, وةزارةتي ئةن ا 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

تذذا ئَيسذذتاش خذذؤ  , دةزطذذاي بةدواضذذووني كَيشذذة ئةن الذذةكان دروسذذ  بكذذرَية   , خذذؤي دةكرَيذذ  ئةطذذةر نذذاويش نذذةكرَي    
, لة سلَيناني ثَرؤ ةش هةبوو كة ببَيتذة وةزارةت , دةزطايةك بووة لة هةولَير بةتايبةتي, شةهياانيش خؤ وةزارةت نةبووة

باشذة بذا بذ انني كيذَي تذر دسذة        ,دةشكرَي كة ناوةكان بة جذودا بَيذ   , نازامن خؤي دةكرَي  هةردوو ناوةكة ثَيكةوة بَية و
 .لةسةر ئةو بابةتة دةكات؟ فةرموو كاك اثنان

 (:باني ماراني)اباا  دادر عثمانبةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاروباري ئةن الةكان ايالدةتي بة وةزارةتي مرؤظايةتيةوة هةية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

, بةاَلم لَيذرة وةزارةتذي مذايف مذرؤظيش بذة جودايذة و ايالدذةي بذة ئذةن ا  نييذة          , دووةراستة ئَينة لة سلَيناني وامان لَيكر
 .لةوَيش نيية, بةاَلم لةوَيش لةت كراوة, منيش حةزم دةكرد ئةو وةاَلمة بَلَيم
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 :بةَرَي  حامت حمنا جان حسن
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

وةكذو شذةهياَيكي ميللذةتي ئَينذة جيذا      , ات جيذا ناكرَيتذةوة  بة دانةاةتي من لةسةر وةزارةت شةهيا يذان ئذةن ا  هذيض كذ    
 .يةاين وةكو وةزارةتي شةهياان حيساب دةكرَي , ناكرَيتةوة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك خار, نودتةي ني ام نةبوو, ئةوة رةئي بوو

 :سلَينان خليل ئي ياي خضربةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
طشذذ  كذذوردَي موسذذلنان و هذذي كذذوردي ئَي يذذاي و هذذي بذذراي  , ثَيكهاتذذا طذذةلَي كوردسذذتانَي, هَيذذذا دةزانذذنهذذةروةكي ئَيذذوةي 

ئَينذة  , ئةطةر كوردستانَي دذةدةرَيك ثراكتيذك بذاش مذايف مذةي دي ثاراسذتينة ورَيذ  هاتذة طرتينذة         , كرستيانيَي ثَيك هاتية
ياسذا ثشذتيوانَي وَي كذارَي ثراكتيذك بذؤ ئَينذة دةسذ          ,ئةجنومةني وةزيران مادام ياسذايةك داَرشذة  , طةلةك ثَي خؤش بوو

حكومةتا نذاو كوردسذتانَي ظذة    , حكومةتا بةغاايَي ئةطةر بةراورد بكرَي  لةطةَ  حكومةتا فياراَ , ئةظة يةك, هاتي كردبا
تاي ذة ثذرت    ئَينة هي دين و ديانةت و تاي ة ضي كري؟ بةديتنا من ديذان و , وةزارةتي ئةوداف و كاروباري ئايين, كري ترة

ئةم و وةكو كوردَيذ  ئَي يذاي وةك بذرا كرسذتيان جَيذي مذة ظذة وةزارةتذَي ضذيية؟ ئذةم           , بسةنطاةترة وي دين و وي تاي ة
, ن انني مذة راوةسذتني تذا حكومذةتا مذة يذةك دةبذية كذة حكومذةتا بذةخَير يذةكي طذرت و كذَي مذة تشذتةكي خذؤ نذةدي                  

 .زؤر سوثاس, ئةم كوردين و ئَينة مايف خؤ دوَي , ستيانوةزيرَيك بؤ برا توركنان و وةزيرَيك بؤ برا كر
 :بةَرَي  خورشيا سليم شَيرة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسذبةت ديانذةتي   , مةشرواَيكي تذةواو كامذل  , ئَيستا لة وةزارةتي ئةوداف مةشرواَيك هةية, ئةوةي ئةو براية كة وتي
ئذةم مةشذذرواة وةك  , ئيشيشذذي تَيذاا كذذراوة و , وتةوة بذذة كذاملي هذذةتا مةسذةلةي كاكذذةيي نووسذرا  , مةسذيحي و , يةزيذاي و 

بؤ ئةوةي ئذةم  , ضاوةَريَي يةكطرتنةوةي هةردوو حكومةت دةكةين, ئةوةي كة من ئاطادارم دراوةتةوة ئةجنومةني وةزيران
 .سوثاس, هةموو شتَيكي بؤ حازر كراوة, مةشرواة بَيتة ثةرلةمان

 :تاظطة حمنا اليبةَرَي  
 .كي ئةجنومةنبةَرَي  سةرؤ

هذةولَير هةسذتيان   , ئةجنومذةني وةزيرانذي هذةردوو ئيذاارةي سذلَيناني و     , تةبعةن دواي ئةوةي كة وةزارةتةكان دانذراون و 
بذةناوي  , هةريةكذةيان ئافرةتَيكيذان تذةاني كذرد    , بذؤ هذةر سذةرؤكي ئةجنومذةني وةزيذران     , بةوةي كرد كة فةراغَيك هةية

جا نازامن ئَيستا يذان فذةراغي ئةوةيذة ئةنذاامَيكي     , روباري ئافرةتان و كاروباري  نانراوَيذكاري ئةجنومةني وةزيران بؤ كا
مةسذذةلةي ئذذافرةت , يذذان دةزامن لذذة مةسذذةلةي مذذايف مذذرؤظ و ئةوانذذة, مةكتذذةبي سياسذذي ئذذافرةت لذذةو دانيشذذتنانة هذذةبووة

, ر ئذةوة دةبَيذ  وةزارةتذي هذةبَي     لةبذة , دةزيذة ئذةوة نييذة كذة بَلَيذي ئذافرةت مذايف نييذة        , مةسةلةيةكي االةميية ئذةمَرؤ 
ئةطذةر وةزارةتذي ئافرةتذان يذان وةزارتذي      , بةاَلم هةسذ  دةكذةم فذةراغَيك هةيذة    , احلنا  مافةكاني زؤري دةستةبةر بوون

, (وزارة الاولذذة لشذذؤون انذذرأة  ), ئةطذذةر وةزارةتذذي هذذةرَيم دابنذذَين  , خؤشذذيش نييذذة , بذذؤ كاروبذذاري  نذذان و ,  نذذان دابنذذَين 
 .زؤر سوثاس, ئَينة وةكو ئافرةتان و  ناني ثةرلةمان ثَينان خؤشة ببَي , فعلي بَي وةزارةتَيكي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك غ ور, زؤر سوثاس 
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 :سعيا خمنوري طاهربةَرَي  غ ور 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان
ويارة العمببل و الشببؤون   )ي كاروبذذاري كؤمةاَليذذةتي بذذة اةرةبييةكذذةي دةَلَيذذ     لةسذذةر وةزارةتذذي  مذذارة هةشذذ  وةزارةتذذ    

دواتذر لةسذةر كاروبذاري    , ئذةوة تةرجومةكذةي  , دةبَي  ئةوةش بكرَيتة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليذةتي , (االجتماعية
ةبذذةر ئذذةوةي بةداخذذةوة ل, مذذن دةنذذط دةخةمذذة ثذذاَ  ئذذةو بةَرَي انذذةي كةباسذذي مةسذذةلةي ئةن الذذةكانيان كذذرد  , شذذةهياان

ئةطذةر ئَينذة   , ئةن الةكان وةكو ثَيويستة تا ئَيستا كاروباري ئةوان راناثةَرَينارَي وةكذو ثَيويسذ  بايذةخيان ثذَي نذةدراوة و     
بؤيذة مذن لةطذةَ  ئذةوةدام يذان      , زؤربةي زؤري كةس وكاري ئةن الةكان طلةيي زؤريان هةية لةو مةجالة, تَيبينيش بكةين
يان ئةوةتة ئي افةي سةر ئةوة بكرَيذ  وةزارةتذي كاروبذاري شذةهياان و     , وي كاروباري ئةن الةكان هةبَيةوةزارةتَيك بةنا

مذن ثذَيم باشذة وةزارةتذي ناوضذة بذة اذةرةب        , بةنيسبةت وةزارةتةكاني كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم, ئةن الةكان
ئةو ناوضانةش ثَيويستان بذة ئاوةدانكردنذةوة   , ةو ناوضانةيةلةبةر ئةوةي ديارة مةبةستنان ئ, كراوةكاني كوردستان بَية

ثَيويستان بة وةرطرتنذةوةي ئذةو موَلكذة زةوت كراوانذةي خؤيذان      , ثَيويستيان بة دةرةبووكردنةوةي زيانةكان هةية, هةية
لةبذةر  , َيةهذةم بذة دذوةت تذريش دةبذ     , وةزارةتي ناوضة بةاذةرةب كراوةكذاني كوردسذتان   , بؤية ئَينة واي لَيبكةين, هةية

بذةاَلم ثذاش ماوةكذاني    , هةر دةبَي  دةطةَرَينةوة سةر هذةرَيني كوردسذتان  , ئةوةي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيني كوردستان
ثَيويسذ  بذةوة دةكذاتن بذؤ ماوةيذةكي زؤر ئَينذة كذار لةسذةر ئذةوة          , بةاةرةب كردني كوردستان هةر دةمَييَن ئةو ناوضانة

, تَيبينيةكامن هةر ئةوةنذاة بذوون  , ة دميوغرافيةي لةو ناوضانة كراوة هةمووي نةهَيَلنيكة ثامشاوةكان ئةو تةغري, بكةين
 .زؤر سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ضذونكة لذة اةرةبيةكذةي    , دةبَي  بة كذوردي نذاوي كذارو كاروبذاري كؤمةاَليذةتي بَيذ       , بةنيسبةت ناوي وةزارةتةكة راستة

راي موختذةليف  , موالحةزاتذةكاني تذرت  , دةبَيذ  بذة كورديةكذةش وا بَيذ     , (تناايذة وزارة العنل و الشذؤون االج )نووسراوة
 .فةرموو, كاك مجا , دوايي مونادةشةي لَياةكةين, جياواز هةية, هةية

 :بةَرَي  مجا  حمنا داسم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ؤ ضارةسذةر كردنذي ئذةو كَيشذانةي كذة      تةبيعي كؤمةَلطايةك كة بري دةكاتةوة لةوةي مةمجواةيةكي زؤر وةزيذر دادةنذَي بذ   
كذة  , ئةوةي من تَيبيين دةكذةم لذة كؤمةَلطذةي مذةدةني مةمجواةيذةك بةشذي تذر هةيذة        , ثةيوةناي بةو وةزارةتةوة هةية

, وةكذو وةزارةتَيذك بذؤ كرَيكذار    , وةكذو وةزارةتَيذك بذؤ هةَلبذذاردن    , طرنطي ثَياراوة لةو وةزارةتةي ئَينة طرنطي ثَي نذةدراوة 
ئَينذة وةزارةتذي نذاوخؤ وشذةي سذةيارش       وةكو وةزارةتَيك بذؤ سذةيارة تذةبيعي الي   , موو االةم طرنطي ثَياراوةئةمة لة هة

هةروةها تذةئنني وةزارةتذي تايبذةتي خذؤي     , بةاَلم لة شوَيناني تر ظيكل خؤي دامودةزطايةكي تري هةية, ضارةسةر دةكات
 .هةية حةدة بري لةوةش بكرَيتةوة

كة بري دةكاتةوة لةوةي هةموو اليةك زةريبةي خؤي , يبة وةزارةتي تايبةتي خؤي هةيةبةنيسبةت دةستكةوت و زةر
 .هةموو اليةك دةستكةوتةكاني خؤي خباتة بةر دةس , باات

ئةم خااَلنة ئةطةر بة نةزةري ئيعيتبار وةربطريَي  و بريي لَي , ئةوة وةزارةتَيكة, بَي كاري و تةئنيين  ياني بَي كاري
 .ةتةكة فراوانرت بكرَي  و ئةم مةجاالنةي تياياا زياد بكرَي بكرَيتةوة وةزار

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو اةرزم كردن لةبةر رؤشنايي وةزارةتةكاناا لة حكومةتي , ئةم وةزارةتانةي كة دةستنيشان كراوة, زؤر سوثاس

 .ئةمة يةك, اَيرادي فياراَ 
وةكو , وةكو تةئنينة, يان مايرياتن لة وةزارةتي جيا جيا, وي بةشنئةو وةزارةتانةي كة ئيقرتاح دةكرَين هةمو/ دوو

 .ئةوانة, زةريبةية
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جارَي نابَي  يةكسةر , اةفوم دةكةي لةوةدا نابَي  وةزارةت بَي , وةزارةتي هةَلبذاردن نابَي  بة رةئي من/ سَي
موستةديل بَية لة ئةح اب هةتا , اتندةبَي  هةيةةتَيكي موستةديل بَية ثةرلةمان ثشتطرييي لَي بك, حكومةتيش بَي 
كة حكومةتيش بَية , يان زؤر ثَيشكةوتووة, لةبةر ئةوة ئةطةر وةزارةت لة واَلتَيكي تردا هةبَي , لة حكومةتيش

, يان سيستةمَيكيان هةية ئةو وةزارةتة وا لَي دةكاتن سةربةخؤ بَية, تةئسريي لةوة ناكات لة بَي اليةني خؤي ناكاتن
, هةيةةتي ضاودَيريية, هةيةةتي هةَلبذاردنة, ئةطةر دروستيش بكرَية هةيةةتي نةزاهةية, ي ئَينةدا نييةئةوة لةال

, نابَي  ااياي حكومةت بَية, هةيةةتي ضاودَيريش ئةطةر بة مةنتيق تةماشاي بكةين, ئَيستا كة ااياي حكومةتة
ضؤن دةبَي  ااياي حكومةت بَية؟ مةفروزة , نخؤي رةدابةي حكومةت دةكات, ضونكة خؤي ضاودَيري حكومةت دةكاتن
هةيةةي , كة دةَلَيم موستةديل لة رووي دانونييةوة سةرؤك ثةرلةمان بَية, موستةديل بَية سةرؤك ثةرلةمان بَي 

 .ئةوانة هةمووي دةبَي  موستةديل بن, ن اهةية موستةديلة, هةيةةي فةسادة, هةَلبذاردن لة بةغاا موستةديلة
 .اي ةدينفةرموو كاك 

 :بةَرَي  ا الاين سليم خاياا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةس هةروةكي خؤيا بوو ئةو وةزارةتا بؤ كاروباري دةرةوةي , بةَراس  برادةران طةلَيك ئاخافة لةسةر ضني و بَيذن
كةركووك ئان شةنطار  ئةطةر هاتو, وةكي جةنابَيتة طوتي وةزارةتَيكا وةختيية, واب امن وةزارةتَيكي وةختيية, هةرَيم

 .ئَيك, ئان هةر دةمينَي  كارَي خؤ ئةدا دكةت, ئةو وةزارةتا لةغو دةبَي , نةهاتة سةر وةزارةتا
يةاين , وةك ثرسيار, ئان نا, ئةم دَي ئيستيغناَي وةزارةتَي, ئان بَيذي  ئةطةر ماددا ثةجناو هَيشَ  هةتا تةتبيق كرن

ئان رازي بوونا خةلكةكي ئي  ظان وةزارةتا هةر , رَينيش مةنةظَية رةزامةناياوةزارةتا هة, روون كردنةوة بؤ ضةناَي
بةَراس  , ئان خةلكةك هةبَي  وةزيرَيكي بؤ دائةنَي بَي كار و بَي تشتةك هةبَية و وةزارةتَيك دابنَي , وةزيرَيك هةبَي 

م دانَيني بؤ كاروبارَي  فالن تش  دةس  بةس ئةطةر وةزارةتا هةرَي, ئةوة تشتَيكي موزمينةو نة ئيجابيية ئةو تشتة
ئةمة وةَلاَل فةراغَيكي , نيشان بكةين ئي  لة ياساَيياا مةاقولرتة وةكو وةزارةتا ثش  هَيظي دانان بؤ كاروبارَي ظان تشتا

 .ضونكة كةسَيك بَية وةزيرةك هةبية بؤ وةزيري هةرَينَي هةموو شتك سلبيية بةَراس 
بةس لة , وبارَي ئيسالمي واب امن ئةطةر ئةمة ببَي  كاك خار طوتي ئةو وةزارةتةش بَيتة كرنوةزارةتا ئةوداف و كار

دانونَي ئةحوا  شةخسياا هةية ئةم داخوازي  كةركووك لة دةستوورياا بَيتة ضةسثانان وةكو دانونَيكي ئةحوا  
 .زؤر سوثاس, شةخسي هةبَية و كاروباري ظَي خةلكي ئايين ئةظرؤبة بكات

 :  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي
تةبعةن لةطةَ  جَي بةجَي كردني , ئةوة زؤر مونادةشةمان كردووة, بةنيسبةت وةزارةتي كاروباري دةرةوةي هةرَيم

بةاَلم هةر وةختَيك ثَيويس  بَي  , خؤي ئةوة ئيشةكةي نامَينَية, كة بة ماددةي ثةجناو هةش  ناسراوة( 631)ماددةي 
بةَلَي كاك , ي خانةدني بَي  ئيش و كارةكةي خؤي دةكاتن, ي سنجار بَي , ركووك بَي  وجا ي كة, و ئيشةكةي مابَي 

 .شَيروان
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هةتا ئَيستا شةش جار تةاايل , دةرضووة 6991كة لة ساَلي , ئَينة ئةطةر تةماشاي دانوني ئةجنومةني وةزيران بكةين
, ئيلغاي وةزارةت كراوة بةثَيي ثَيويس  ئةجنومةني وةزيران, دةجمي وةزارةت كراوة, ي وةزارةت كراوة"ستنداثا", كراوة

, ئينكان هةية لة موستةدبة  ديسان تةاايالت بكرَي , ئةو تروحانةي برادةران دةكةن هةمووي لة جَيطاي خؤيةتي
بؤية بة دةنااةتي من ئةوة , ئيلغاش بكرَيتةوة, ةش بكرَي وةزارةتي تاز, ئستيحااسي تازة بكرَي , طؤَرانكاري بكرَي 

 .داوا دةكةين كة بارَيتة دةنطاان لةطةَ  رَي ماناا, مونادةشةيةكي زؤري برد
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة , وشةي وةزيري هةرَيم ئةطةر بؤ كاروباري شتَيك نةبَية, من تَيبينيةكم هةية لةسةر ئةوانة, زؤر سوثاس

يةاين ئينكان , رةنطة وةكو طومتان حكومةتَيكي ئيةتيالفيية, رةنطة لةبةر ئةوةي ئيتي ادَيكي سياسيية, تي ادَيكةئي
 .فةرموو كاك ااد , وةزارةتي هةرَيم بارَية بَي دةس  نيشان كردني كاروبارةكةشي, هةبَي  بؤ رازي كردني اليةك

 :بةَرَي  ااد  حمنا امني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم هةروةكو تَيبيين , كة ئيتي ا  كراوة لةسةر ئةو وةزارةتانةو تةوزيعيش كراوة, من دةزامن جةنابتان باستان كرد
 .دةمةوَي  ثَيشنياري خؤم باةم لةسةر ئةو وةزارةتانة

ئةم  هةموومان دةزانني نيشتةجَي كردن نةخؤشييةكي درَيذ خايةني, وةزارةتي ئاوةدان كردنةوةو نيشتةجَي كردن
يةاين بة رةئي من وةزارةتي ئاوةدان كردنةوة جيا بواية لةطةَ  وةزارةتي , واَلتةية ئةزمةيةكي زؤر طةورة هةية

هةمووتان , لةبةر ئةوةي وةزارةتي ئاوةدانكرنةوة فراوانرت و ش  زؤرتر دةطرَيتةوة, ئةويش جيا بواية, نيشتةجَي كردن
من ثَيم باش , يشتةجَي كردنيش كَيشةيةكي رؤ انةي خةَلك و زؤريش موزمينةن, دةزانن كوردستان ضةنا وَيران و كاوَلة

لةبةر ئةوةي لة ئاوي خواردنةوة دةس  ثَي بكة تاوةكو دروس  كردني ئاوي , بوو وةزارةتي كارةبا و ئاو بةيةكةوة بواية
لة , رةتي كارةبا و ئاو بةيةكةوة بوايةبؤ ئةوةي ئةطةر هاتو ئَينة وةزا, ئاودَيري كارةبا و ئاو ثةيوةسة بةيةكةوة, بةنااو

ئاسانرت بوو بؤ وةزيرَيك تةاامو  لةطةَ  ئةو وةزاة , كاتَيكاا كَيشةي ئاو ثَيويس  بةوةية كارةباي بؤ دابني بكةين
ضونكة لةسةردةمي دةوَلةتي اومسانييةوة تاوةكو , من ثَيم باش بوو وةزارةتي اةدارات و زةوي و زار هةبَي , بكات
ئةمة سةنةدَيكي سةد , من هةر بؤ منوونةش ثَيتان دةَلَينةوة, كَيشةي زةوي و زار بةردةوامةو ضارةسةر نةكراوة ئَيستا
تاكو ئَيستا ماوةتةوةو ضارةسةر , سةد ساَ  بةر لة ئَيستا ئةم سةنةدة لة دائريةي تاثؤ بةناوي كَي نووسراوة, ساَلية

بةاَلم وةزارةتي اةد  مةشغولي , دةَلَيني ااياي وةزارةتي اةدلة وةزارةتي اةد  راستة تاثؤ وةكو خؤمان, نةكراوة
يةاين بةَراس  ئةوة كَيشةيةكي موزمينة ماوةتةوة نة خاوةن , زؤر طرنطي بة اةدارات و ئةوانة نادات, دادطايةكانة

 6319ةمة لة ساَلي رةنطة بةناوي كةسَيكةوة تؤمار كراوة ئ, نة نةوةكانيش ديارة, زةوي و زار دةتوانن بةكاري بَينن
يةاي حة  وا بوو , وةرسةكة دةطةينَيتة دوو هةزار كةس, تاكو ئَيستا بةردةوامة هةر بةناوي ئةو وةرسةوة دةَرؤينةوة

سةبارةت بة ئةن اليش بة رةئي من ئةن ا  , ضونكة كَيشةيةكي درَيذ خايةنة, ئةو وةزارةتةشي مشو  كردبواية
بةاَلم ئةطةر ضي ناكرَي  رَيككةوتن هةية لةسةر ئةوة وةكو , تابيةتي دةوَي  كَيشةيةكة زؤري دةوَي  وةزارةتَيكي

حة  واية وةكو كاك غةفور وتي لةطةَ  , لة بةغاا بةطوَيرةي وةزارةتةكاني بةغاا ئَيرةش دانراوة, جةنابتان فةرمووتان
 .زؤر سوثاس, وةزارةتي كاروباري شةهياان ئةن اليش خبرَيتة ثاَلي

 :ئةجنومةن بةَرَي  سةرؤكي
 .فةرموو شوكري نَيرؤيي

 :بةَرَي  شكري صاحل متر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بة تةسةوري من ئةم مةوزواة نةك بة تةسةوري من هةموو دةزانن ئةم مةوزواة لة دةرةوةي ثةرلةمان زؤر 
ةم هةموو مونادةشةمان ئ, مونادةشةي لةسةر كراوةو لةناو ثةرلةمانيش ليذنةي ياسايي ديارة زؤر ديراسةتي كردووة

وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي و كار زياد , دةسةاَلتيش بكةينة دةستة و, كردووة توانينانة وةزير بكةينة وةزارةت و
, بة تةسةوري من ئةم هةموو مونادةشةي ثَي ناوَي , زياتر هيض شتَيكي ترمان نةكردووة لة دسة كردن زياتر, بكةين

 .سوثاس, ري دةس  بةرز بكةينةوة بؤ دةنطاان لةسةريضونكة شتةكة كراوةو ئيت
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

فةرموو , دةَلَيم خاَلي ني امي نيية, ئةطةر خاَلي ني امي نةبَي , ئةطةر خاَلي ني امي هةية, يةاين مونادةشة داخرا
 .ضنار خان



 640 

 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةس , مامؤستا نازناز ناوي نووسي بوو ثَيم واية تَيبينيةكةمشان تؤزَيك لة جَيي خؤيةتي, ثةرلةمان مببوورة سةرؤكي

دةزامن بةس ئياي , خاَلي ني ام نيية, يان من لة جياتي ئةو دسة بكةم, يان ئةو دسان بكات, ئةطةر ئيجازة باةي 
 .سةبارةت بةناوي ثةروةردة, ناضارين دسة بكةين

 :ةجنومةنبةَرَي  سةرؤكي ئ
, جا نازناز نازامن بؤ ناوي نةنووسراوة, رةئيم نةداوةتةوة, تؤ ثَيشنيارَيك  كرد, جارَي ئي من نةداوي دسة بكةي
 .فةرموو خاتوو نازناز, بؤ ئةوة تا دسة بكات دسةكاني خؤي داوةتة تؤ, تَيبينيشم كرد كة دةس  بةرز كرد

 :بةَرَي  نازناز حمنا اباالقادر
 .ئةجنومةن بةَرَي  سةرؤكي

ضونكة لةوَي نووسراوة وةزارةتي , لَيرة هةَلةيةك هةية لة وةزارةتي تةاليم االي, ئةطةر تةرجومةي وةزارةتةكان بكةين
, خوَينان تةرجومةي تةاليم نيية, كةضي لة تةرجومة كورديةكة بؤتة خوَيناني بااَل, تةاليم االي و بةحسي ايلني

ضونكة خؤي لة , فَيركردني بااَلش بؤ ديراساتي اوليا غةَلةتة بةَراس , دني بااَلكةواتة لَيرة دةبَي  ببَيتة فَيركر
بؤية با ئَينة لة تةرجومة كورديةكة راس  بَرؤين لة ئَيستاوة لةسةر تةرجومة اةرةبية , ئةساساا ديراساتي اولياية

بةاَلم , ر هةمان تةرجومةكةي خؤمانبيكةين بة وةزارةتي خوَيناني بااَلو توَيذينةوةي زانس  هة, ضةوتةكة نةَرؤين
ضونكة بةشَيك لة ثرؤسةي ئةو دوان دة ساَلةي كة دوتابي , وةزارةتي ثةروةردة با ببَيتة وةزارةتي ثةروةردةو فَيركردن

, ضونكة تةنها ئَينة جانيب ثةروةردةيينان لةبةرضاو نيية, بؤية فَيركردنةكةي ثَيوة بلكَينني, دةخوَينَي  فَيركردنة
بؤية ثَيشنيار , بةتايبةتي  لةخوَيناني دواي سَيي ناوةناي, هةدةيف دووةم فَيركردنة, ثةروةردة هةدةيف يةكةمة جانيب

وةزارةتي ثةروةردة زؤر لة ليذنةي ثةروةردةش مونادةشةي ئةو شتةمان , دةكةم با ئَينة هةر لة ئَيستاوة با راس  بَرؤين
زؤر , ئةويرتيشيان وةزارةتي خوَيناني بااَلو توَيذينةوةي زانس  بَي , وةزارةتي ثةروةردةو فَيركردن بَي , كردووة
 .سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت وةزارةتي ثةروةردة لةطةَ  حكومةتي هةرَيم , تَيبينيةكةت بةجَيية بةنيسبةت وةزارةتي خوَيناني بااَل

بةاَلم , تَيبينيةكةت فَيركردنيشة, وردة تةنيا ئةوة نييةئةطةر ضي لة واديعاا ثةرة, لة بةغااش هةرواية, دانووسيووة
ضونكة مةسةلةي ئةوانة زياتر لة , بةَراس  ئةطةر ئَينة هةموو تَيبينيةك لَيرة وةربطرين لة حكومةت تَيك دةدةين

ادة دسة ئَيستا لةبةر رؤشنايي ئةو ئيتي , ئةمة ئيستيسناية, ئةساساا دةبواية ثرؤ ةكة لة حكومةتةوة بؤمان بَية
, ئيستيحااسي وةزارةتةكان, ناوي وةزارةتةكان, ئةطةرنا تةاايلي وةزارةتةكان, دةكةين و دانونةكان تةاايل دةكةين

لةبةر , بةو ثةلة ثةليةش بووة هةموار كردني وةزاةكة, مةفروزة ثرؤ ةيةك بَي  لةاليةن حكومةتةوة بؤمان بَي 
ثَيويستة حكومةت , هةتا ئةطةر وةزارةتيش دابنَيني, ر مةجانان نييةزؤ, رؤشنايي ئةو ئيتي ادةي كة دةنطنان بؤ دا

تكاية ياساي دامةزراناني ئيستيحااسي , بَلَي  ئةو وةزارةتة ئةوة ثَيااويستيةتي, ثَينان بَلَية و ثرؤ ةيةكنان بااتَي
 .بةَلَي كاك مةال ئةنوةر, بكةن بؤمان دابنَين
 :بةَرَي  مال انور حمنا غ ور

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي  
بري  ية لة تةاايل كردني دانوني ئةجنومةني , وةكو جةناب  رؤشن  كردةوة, ثَيم واية هةدةف لة دانيشتنةكةي ئَينة

ي , يةاين ئةوة ئَيستا كاتي ئةو مونادةشة نيية, وةزارةت( 11)وةزير بووة بة (61)يان لة , وةزير( 61)وةزيران لة 
, وةكو جةناب  ئيشارةت  ثَي كرد, بَي  و لةبةر رؤشنايي حكومةتي فياراَلة دةزيةكة وةزارةتَيكي تر هةبَي  و ضؤن

لةبةر ئةوة وةخ  , دةبَي  واديع رؤ طار وا لة ثةرلةمان بكات ئيستيحااسي وةزارةتَيكي تر بكات و دسةي لةسةر بكرَي 
 .زؤر سوثاس,  لةوانةية لة مةسلةحةتي دانيشتنةكة نةبَي, كوشة بةو شَيوازة و بةو مةغريبة
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 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
تةنيا يةك خاَ  , خاَلي ني ام تةواو, ئةو هةموو مونادةشةية كؤتايي ثَي دَينني, نوَيذي مةغرييب دةزا بكةوة مامؤستا
ثَيم , ئايا ئةن الي لةسةر ئي افة بكرَية, ئةويش مةوزواي وةزارةتي شةهياانة, هةية لة مونادةشةكان دووبارة بؤوة

ئايا , يةاين خؤي دوو رةئي هةية, ئةطةر ثَيتان باشة ئةن ا  ئي افة بكرَيتة سةر وةزارةتي شةهياان, واية دةكرَية
ياخود , يان وةكيل واتا موديريةشي بؤ دابنرَي  لة زمين وةزارةتي شةهياان, ئةن ا  ببَيتة زمين تةشكيالتي وةزارت

ئةطةر , ئةطةر نا وةزارةتي شةهياان بة تةنيا موديريةتيشي دةبَي ,  هةر دةبَي موديريةتَيكي هةبَي, ببَيتة وةزارةت
جا ئةوةي ثَيي واية ناوي , ئةوة ئةو وةختيش دةبَي  موديريةتي هةبَية, وةزارةتي شةهياان و ئةن الكراوةكان بَي 

, بَية؟ خؤشم تةئياي ئةوةم كَي ثَيي واية لةطةَلي, ئةن الكراوةكان لةطةَ  وةزارةتي شةهياان بَي  من دةخيةمة دةنطاان
كَي ثَيي واية وةزارةتي شةهياان بة تةنيا مبَينَيتةوة دةس  بةرز بكات؟ ئةكسةريةتي دةَلَي  دةبَي  وةزارةتي شةهياان 

 .فةرموو كاك دلَير, ئةن الكراوةكانيش لةطةَ  بَي 
 :دلَير امساايل حقي شاوةيس.بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةَراس  مةسةلةي ئةن ا  تؤزَيك مونادةشةو , يان ئةوة, ئةمة, هةناَيك ش  هةية وا مونادةشة ناكرَي , ببوورة

بةاَلم داناني , ئَينة مافنان نةداوة بة ئةن الكراوةكان وةكو باس كرا, شتَيكي زؤر زؤر طرنطة, دانوستانان هةَلاةطرَي 
ضونكة ئَينة نابَي  ئةن الكراوةكان بة شةهيا , هةَلةية كَيشةي ئةن ا  لةطةَ  شةهياان بة بؤضووني من كارَيكي

, بؤية لة بةر ةوةناي نةتةوايةتي ئَينة نيية, ضونكة ئةطةر بة شةهيامان دانا دةبَي  ئةو مةلةفة داخبرَي , دابنَيني
لةطةَ  كاروباري  دةكرَي , دةتوانرَي  وةزارةتَيكي هةرَيم بؤ ئةن ا  دابنرَي , ئةو كارة لةطةَ  شةهياان رَيك خبرَي 

بؤية ئةم مةسةلةية بةَراس  دةبَي  تؤزَيك وردتر , دةكرَي  لةطةَ  زؤر وةزارةتي تر بكرَي , كؤمةاَليةتياا يةك خبرَي 
 .زؤر سوثاس, بريي لَي بكةينةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ماناي واية كَي , رةتي شةهيا و ئةن ا كة دةَلَي وةزا, دووةميش بؤ وةاَلماانةي كاك دلَير, يةكةم دةنطنان لةسةر دا
بةثَيضةوانةوة ئةطةر طوت  وةزارةتي شةهياان و ئةن الكراوةكان جيات , ماناي واية ناطرَية, هةويةي شةهياي ثَي داون

فةرموو تؤ دسةت , خاَلي ني ام, ئةوة بة ثَيضةوانةوة خؤت جيات كردةوة, خؤي لة خؤياا جيات كردةوة, كردةوة
 .نةكردووة

 :صاد  طاهرَرَي  شعبان حمنا بة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةزارةتي شةهيااو وةزارةتَي ئةن الَي فةرديةك خستومة نَيوان هةردووكَي, بة رةئي من دوو وةزارةت هةبَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك مةدةد فةرةج فةرموو, ئةوة ثَيشنيارة, ئةوة خاَلي ني ام نيية اةفوم بكة
 :َي  حمنا فرج ادابةَر

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
دةكرَي  حةللي ئةم كَيشةيةي ثَي , لةوَي وةزارةتي هيجرة هةية, ئةطةر دياسي ئةم وةزارةتانة لةسةر بةغاا بكةين

الةي دةتوانني ئةو ئيشك, لَيرة وةزارةتي ئةن ا  و ئاوارةكان بؤ منوونة, يةاين مادام وةزارةتي هيجرة لةوَي هةية, بكةين
دةكرَي  لَيرة ئةمةي ثَي حة  بكةين هيجرةت بكةين بة , مادام لةوَي هةية, يةاين ئةوة لةوَي هةية, ثَي حة  بكةين

 .وةزارةتي ئةن ا  و ئاوارةكان
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك مةال سةااةدين
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 :بةَرَي  مال سعاالاين مال اباا  مولود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كة يةكَيك ضؤتة سةنتةري ئةن ا  لة , با بةَرَيوةبةرايةتي ئةن ا , باشة جةنابي سةرؤك ئةدي ئةن ا  شةهيا نيية
, دةتوانني دةرارَيكي لةسةر دةربضوَيين, كة ئةن ا  شةهيا نيية, ماناي ئةوة نيية, دةزطاي شةهياان دةبوليان نةكردووة

 .زؤر سوثاس, ستاكة زؤر زؤر ثَيويستينان ثَي هةية وةكو دةومي كوردكة ئَي, خؤزطة وةزارةتي ئةمين دةوميش هةبواية
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر نا ئَينة هةر ضؤنَيك بَي  ئيتي ادي ثَي جَي بةجَي , ئةطةر ضي لةبةر ئةوةي رَيي طةورةية, كاكة دةنطي لةسةر درا
, ؤ ةيةي كة تةدايم كراوة بة تَيطةيشتين هةموو شتَيكلةبةر رؤشنايي ئةو ثر, ئيتي ادَيكة دةيكةينة دانون, دةكةين

كة ئةن ا  , دووبارةي دةكةمةوة يةكةم ماناي ئةوة نيية, بةاَلم رةغبةتي زؤري ئةوةية كة ئةن ا  ئي افة بكرَية
شةهياان و واتا بةشَيكي , وةزارةتي شةهياان و ئةن الكراوةكان, بةثَيضةوانةوة ئَيستا جياي كردةوة, بةشَيكة لة شةهياان

دةخيوَيننةوة بةرةضاو كردني تَيبينيةكاني كة لة , ئَيستاش دةخيةينة دةنطاانةوة, بةشَيكي ئةن الكراوةكان
 :مونادةشةكةتان دا بوو

 :ماددةي سَييةم
ماددةي نؤيةم لة ياساي ئةجنومةني وةزيران و سةرجةم ئةو هةموار كردنانةي بةسةرياا كراوة هةَلاةوةشَينارَيتةوةو 

 .ي خوارةوة جَيطةي دةطرَيتةوةئةمة
 :ئةجنومةني وةزيران ئةم وةزارةتانةي خوارةوة دةطرَيتة خؤ -أ

 .وةزارةتي ناوخؤ  -0

 .وةزارةتي دارايي و ئابووري -2

 .وةزارةتي داد -3

 .وةزارةتي كاروباري ثَيشنةرطة -4

 .وةزارةتي طواستنةوة -5

 .وةزارةتي ثةروةردة -6

 .وةزارةتي تةناروس  -7

 .يةتيوةزارةتي كاروباري كؤمةاَل -8

 .وةزارةتي ئةوداف و كاروباري ئاييين -9

 .ضي بَية واي لَي بكرَي ( املوارد املائية)طومتان اةرةبيةكةي , وةزارةتي دةرامةتة ئاويةكان -01

 .وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن -00

 .وةزارةتي ثالناانان -02

 .وةزارةتي مايف مرؤظ -03

 .وةزارةتي خوَيناني بااَلو توَيذينةوةي زانس  -04

 .وةزارةتي كشتوكاَ  -05

 .وةزارةتي كاروباري شةهياان و ئةن الكراوةكان -06

 .وةزارةتي رؤشنبريي -07

 .وةزارةتي كارةبا -08

 .وةزارةتي سامانة سروشتيةكان -09

 .وةزارةتي شارةواني -21

 .وةزارةتي وةرزش و الوان -20

 .وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَيم -22
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 .وةزارةتي بازرطاني -23

 .وةزارةتي ثيشةسازي -24

 .زارةتي  ينطةوة -25

 .وةزارةتي طةش  و طوزار -26

 .وةزارةتي طةيانان -27

 .دةكرَي ئةجنومةني وةزيران ضةنا وةزيرَيكي هةرَيم بطرَيتة خؤ-ب
كَي د يةتي دةس  بةرز , زؤر سوثاس, ئةوةي تةئياي دةكات دةس  بةرز بكاتةوة, ماددةكة دةخةمة دةنطاانةوة

 .ماددةي ضوارةم خبوَينةوة, كة بة زؤرينةي دةنط وةرطرياماددة, دوو كةس د يةتي, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةَرَي  اباالكريم ابوبكر هةمةوةناي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كار بة هيض دةدَيك ناكرَي  كة لةطةَ  ئةحكامي ئةم ياسايةدا ناكؤك بَي : ماددةي ضوارةم

 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 :ةكة بة اةرةبي دةخوَيننةوةمادد
 .ال يعمل باي نص يتعارض مع احكاي هذا القانون: املادة الرابعة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كَي د يةتي , تكا لة ئةناامة بةَرَي ةكان دةكةم ئةوةي تةئياي ئةم ماددةية دةكات دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .دةنط وةرطريابةطش  , دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 :اباالكريم ابوبكر هةمةوةناي بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .ئةجنومةني وةزيران دةبَي ئةحكامي ئةم ياساية جَيبةجَي بكات: ماددةي ثَينجةم

 :كنا  سعيا ب از اوني بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
 :اةرةبي دةخوَيننةوة بة ماددةكة

 .احكاي هذا القانون لل الويراء  نفيذعلى س: ةامساخل املادة
 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

كَي د يةتي , سوثاس زؤر ؟ئةناامة بةَرَي ةكان دةكةم ئةوةي تةئياي ئةم ماددةية دةكات دةس  بةرز بكاتةوة لة تكا
 .وةرطريا بةطش  دةنط, زؤر سوثاس ؟دةس  بةرز بكاتةوة

 :اباالكريم ابوبكر هةمةوةناي بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن ةَرَي ب
( وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤ ي دةرضوانانيةوة جَيبةجَي دةكرَي  و لة رؤ نامةي فةرمي : ماددةي شةشةم
 .باَلو دةكرَيتةوة

 :كنا  سعيا ب از اوني بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
 :اةرةبي دةخوَيننةوة بة ماددةكة

 (.وقائع كوردستان)لقانون اعتبارا من  اري  اصداره وينشر   اجلريدة الرمسية ينفذ هذا ا: ةسادسال املادة
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 :ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 

ئةناامة بةَرَي ةكان دةكةم ئةوةي  لة تكا, دةخيةينة دةنطاانةوة, ماددةي شةشةم بة كوردي و اةرةبي خوَينارايةوة
بةطش  , زؤر سوثاس ؟كَي د يةتي دةس  بةرز بكاتةوة, وثاسس زؤر ؟تةئياي ئةم ماددةية دةكات دةس  بةرز بكاتةوة

ياساي هةموار كردني حةوتةمي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني , ياسايةكة هةمووي دةخةينة دةنطاانةوة, وةرطريا دةنط
, لةسةردا كة ماددةكامنان خوَيناةوة يةكة يةكة دةنطنان, ي هةموار كراو(0992)ي ساَلي (3)كوردستاني اَيرا   مارة 

, كَي لةطةَ  دةرضونيةتي دةستان بةرز بكةنةوة؟ كَي د ة؟ بة تَيكَراي دةنط وةرطريا, ئَيستا بةطش  دةخيةينة دةنطاانةوة
 .زؤر سوثاس

 .كاك شَيروان ياسايةكةي تر خبوَينةوة
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .براي بةَرَي  كاك اةباولكةريم ديباجةو ماددةي يةك دةخوَينَيتةوة بة كوردي, نئَيستا دةس  بة ثرؤ ةي دووةم دةكةي
 :بةَرَي  اباالكريم ابوبكر هةمةوةناي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
   بةناوي خوادي طةورةو ميهرةبان      
 بةناوي طةلةوة    

 اَيرا  -ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان 
ي هةمواركراو ولةسةر 1991ي ساَلي ( 1)ي ياساي  مارة ( 63)و مادة ( 65)لةمادةي ( 1)ثش  بة بَرطةي 

ئةجنومةني نيشتنانيي لة دانيشتين , اَيرا -خستنةَرووي  مارةي ياسايي لة ئةنااماني ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان
                                                :                           برياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دا 1005/   / رؤ ي   

 1005بؤ ساَلي )      ( ياساي  مارة
 اريا  –ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيني كوردستان 

 1006بؤ ساَلي (1) مارة 
 

                                                                                        :ةي يةكةمدماد
هذةمواردةكرَي  و بذةم شذَيوةي خذوارةوة      1006بذؤ سذاَلي   ( 1)لة ياسذاي سذةرؤكايةتي هذةرَيم  مذارة     ( يةكةم)ماددةي 

 :                                                             دةخوَينارَيتةوة
سةرؤكي هةرَيني كوردستان و هةر بةخؤي سةرؤكي  هةرَيني كوردستاني اَيرا  سةرؤكَيكي دةبَي  ثَيي دةوترَي  -1

 .                                                           باآلي دةسةآلتي جَيبةجَي كردن و فةرماناةي طش  هَي ي ثَيشنةرطةي هةرَيني كوردستانة
آلتةكاني دا دةكذذذات و لذذذةكاتي  سذذذةرؤكي هذذذةرَيم جَيطرَيكذذذي دةبَيذذذ  كذذذةهاوكاري لذذذة َراثةَرانذذذاني ئذذذةرك و دةسذذذة       -1

 . ئامادةنةبوونياا جَيطةي ئةو دةطرَيذتةوةو هةرخؤشي جَيطري فةرماناةي طش  هَي ي ثَيشنةرطةية

 .سةرؤكي هةرَيم هةناَيك لة ئةرك و دةسةآلتةكاني خؤي بةجَيطرةكةي خؤي دةدات -3
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
 .با ب ةرمووَي , اةوني بةزاز ديباجة و ماددةي يةك بة زماني اةرةبي دةخوَينَيتةوة ئَيستاش كاك
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 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 باسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الشع 

 اسلل الوطك لكوردستان العراق
املعدجم وبناًء على ماعرضه العدد  0992لسنة (0)من القانون رقم ( 53)واملادة ( 56)من املادة ( 0)إستنادًا ألحكاي الفقرة 

 شريع  2116/ / العراق، قرر اسلل الوطك مللسته املنعقدة بتاري  -القانونى من أعضاء اسلل الوطك لكوردستان 
 ب:القانون اال ي

 0226لسنة )   ( قانون رقم 
 العراق –ن قانون التعديل األوجم لقانون رئاسة أقليم كوردستا

 0225لسنة ( 1)رقم 
 (:األورب) املادة

- :ويل حملها مايأ ي 2115لسنة ( 0)من قانون رئاسة االقليم رقم ( االورب)  عدجم املادة 
العراق رئيل يسمى رئيل اقليم كوردستان وهو الرئيل االعلى للسلطة التنفيذية والقائد  –يكون القليم كوردستان -0

 .اقليم كوردستان ثَيشنةرطةالعاي لقوات 
 .الثَيشنةرطةيكون لرئيل االقليم نائ  يعاونه   أداء مهامه، وحيل حمله عند غيابه ويكون نائبًا للقائد العاي لقوات -2

 .ُيّ وجِم رئيل االقليم نائبه بعض صالحيا ه واختصاصا ه-3
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
, (تعا )كردمان بة ( تلغى)لةبةر ئةوةي ئَينة صيغةي , بةس يةك تَيبينينان هةية, ةئيا دةكةينئَينة دةدي ماددةكة ت

 .زؤر سوثاس, (وحتل حملها مايلي)لة جياتي ( وتقرأ كاالتي)دةبَي  لة كؤتايي فةدةرةكةش بَلَيني 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

ئةطةر ئيلغا بواية دةبووة , ( قرا كاال ي)كة طوت  تةاا  , تَيبينيةكةتان بةجَيية من خؤشم بة دةَلةم لَيرة نووسيومة
 .فةرموو كاك خورشيا, كَي دةيةوَي  دسة بكات, (يل حملها مايلي)

 :بةَرَي  خورشيا سليم شرية
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

اويل بعض من لرئيل سلل الويراء )هي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران هاتووة , لة تةمخني كردني هةردوو نائيبةكة
ئايا جياوازييةكي تَياا نيية لة , (ُيّ وجِم رئيل االقليم نائبه)بةاَلم لة هي سةرؤك هاتووة , (صالحيا ه ارب نائبه

 .سوثاس, تةاري ةكةي
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

فةرموو كاك , لة سةالحيةتي اةيين ش  دةكات, بةاَلم لوغةويةن جياوازيةكي وا نيية, دانونيةن جياوازيةكي هةية
 .رؤبيتان

 :بةَرَي  روبيتان ابراهيم روستم
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

لةوةي , (  حالة خلو منصبه ),(  حالة غياب رئيل سلل الويراء ينوب عنه نا ئبُه)لة ماددةي يةكةم هاتووة دةَلَي  
 (.  حالة خلو منص )لةوةي , سةرؤكي ئيقليم لةو جؤرةي تيا نيية

 :ئةجنومةنؤكي سةر بةَرَي 
 .فةرموو ضنار خان, بؤية لَيرة باس نةكراوة, لة دانونة ئةساسييةكة هةية, لةوةش اةفوم بكة
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 :بةَرَي  ضنار سعا اباا 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 بةاَلم جَيطرةكةي كَي, ئَينة دةزانني بة هةَلبذاردن دةبَي , سةبارةت بة داناني سةرؤكي هةرَيم, ثرسيارة بةَراس 
كَي , بةاَلم ثَيتان وا نيية لَيرة فةراغَيك هةية لة رووي دانونيةوة, راستة ئَيستا بة ئيتي ادة, دةستنيشاني دةكات

ثرسيارَيكة دةمةوَي  وةاَلمم , مةالوم ئةوة غام ة, ئايا ثةرلةمان دةنطي بؤ دةدات, موخةوةلة دةستنيشاني بكات
 .باةنةوة
, ئَينة دةزانني ضةنا مةرجَيك هةية بؤ سةرؤكي هةرَيم, ةبَي  لة جَيطر دابَي سةبارةت بةو سي ةتانةي كة د/ دووةم

ئايا دةبَي  ئةو مةرجانةي بؤ سةرؤك دابني كراوة هةمان مةرج دةبَي  تةتبيق بكرَي  لةسةر ئةو كةسةي كة دةبَيتة 
 .سوثاس, جَيطري سةرؤكي هةرَيم

 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .فةرموو كوَيستان خان

 :َي  كوَيستان حمنا اباا بةَر
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

رَيككةوتننامةكة , بةثَيي ئةو رَيككةوتننامةي لة دانيشتين ثَيشوودا تةسايقنان كرد, ئةو تَيبينيانةي ضنار خامن هةبوو
و شةراكةتة رةنط من ثَيم واية وا باشة لةم ياساية ئة, بةثَيي بنةماي شةَراكةت و تةوافو  و تةحكيم و هاوسةنط نيية

 .سوثاس, بااتةوةو
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

 :بةَرَي  طيالس حمي الاين حمنا غريب
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بؤية من دوو تَيبينيم هةية , يان بة اليةنَيكةوة بؤ ئايناةية, ثابةنا نيية بة شةخسَيكةوة, ئةمة ياسايةكةو بؤ ئايناةية
سةرؤكي هةرَيم جَيطرَيكي دةبَي  كة هاوكاري لة راثةَراناني ئةرك و دةسةاَلتةكاني )ةم لة ماددةي يةكةم خاَلي دوو

 .ئةمة خاَلَيكم, بؤضي كة هاوبةشي نةكات, (دةكات
نابَي  ئةو ئةرك و , سةرؤكي هةرَيم هةناَيك لة ئةرك و دةسةآلتةكاني خؤي بةجَيطرةكةي خؤي دةدات/ خاَلي دووةمم

 .سوثاس, دةسةاَلتانة دياري بكرَي 
 :ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

بةاَلم ثَيم واية كةي ئةوة دةستنيشان كرا , ثَيشرتيش بامسان كردووة, بةنيسبةت تَيبينيةكةي ضنار خان بةجَيية
, بةاَلم ئةوةي ئَيستا ئةهنيةتي هةية و ئةوانة بةثَيي ئةو ئيتي اديةتةي هاتووة, ئاليةتةكةي دةكرَي  لَيرة باسي بكةي 

ماوةيةكي تر بؤ ئةوةي ضارةسةري ئةو , ئَينةش نةمانويس  دواي خبةين, ي اديةتة ئةو خاَلة يةك ال نةبؤتةوةلةو ئيت
بةاَلم مةنتيقةن ثَيويس  دةكات هةركَي بَي  لَيرة لة ثةرلةماناا تاوةكو , ئاليةتة باؤزينةوة جَيطرةكةي ضؤن دةبَي 

, بةاَلم دةطةَرَيتةوة سةر ئيتي ادي هةردووال, شي شةخسي خؤمةلةو مةرحةلةيةدا هةرضةناة ئي, متنانةي ثَي بارَية
دةكرَية لة ثةرلةمانيش دةستنيشاني , يةاين دوو صيغة هةية دةكرَية لَير سةرؤكي هةرَيم دةستنيشاني بكاتن

 .ئةوة خاَلَيكي بةجَيية بةَراس , بةاَلم بةهَي تر واية لة ثةرلةماناا دةنطي بؤ بارَي , بكرَية
ثةجنا بؤ , دانون ناتوانَية بَلَي وةَلاَل ثةجنا بؤ من, بةت كوَيستان خان كة دةَلَي  ماوةي شةراكةتةكة دياري بكرَيةبةنيس

, سَي, دوو, لَيرة موصادةدةي لةسةر كراوة يةك, ئاليةتي شةراكةتةكة لة ئيتي ادةكةدا هةية, ش  وا لة دانوناا نيية, تؤ
ئةو ئاليةتة ديادةي هةردوو , بؤ هةَلبذاردني داهاتووشة, لةو يةك دوو ساَلةية, ة وضوار بةو شَيوةية ئةوة شةراكةتةي

منوونةيةكي , ئةطةر بَيتو اليةنَيك ثَيي وا بوو شةراكةتةكة نيية, ئةو شةراكةتة جَي بةجَي بكةن, تةرةف لَيي مةسةوولن
جَيطرةكةي ئيسراحةتي كرد كابينةكة  نوَي رَيطا هةية بؤ ضارةسةر كردني لةوةشةوة طومتان لة حكومةتةوة ئةطةر

تاوةكو , ئةو حالةتة مةفروزة موةدةتة, بةاَلم دانونةن ناكرَي  تةرسيخي ئةو حالةتة, ئةوة شةراكةتةكةية, سقوت دةكات
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ئةو وةخ  , ياسا دةبَيتة سةروةري هةموو شتَيك, كؤمةَلطاي مةدةني دادةمةزرَية, دامودةزطاي حكومةت دادةمةزرَية
, كةس نيية لةسةر ئةوة تَيبيين هةبَي , لةبةر ئةوةي ئةو تَيبينيانةم وةاَلم داوة, ة بة نةواَيكي تر بكةينةوةدةكرَي

- :ويل حملها مايأ ي 2115لسنة ( 0)من قانون رئاسة االقليم رقم ( االورب)  عدجم املادة )ئَيستا دةخيوَيننةوة بؤتان 
رئيل اقليم كوردستان وهو الرئيل االعلى للسلطة التنفيذية والقائد  العراق رئيل يسمى –يكون القليم كوردستان -0

 .اقليم كوردستان ثَيشنةرطةالعاي لقوات 
 .الثَيشنةرطةيكون لرئيل االقليم نائ  يعاونه   أداء مهامه، وحيل حمله عند غيابه ويكون نائبًا للقائد العاي لقوات -2

لةَراستياا ئةسَلةن ئيختيساساتةكة لة دانوني سةرؤكاا , (واختصاصا ه ُيّ وجِم رئيل االقليم نائبه بعض صالحيا ه-3
, لة ئةسَلاا زيادة, لَيرة كة هاتووة هةناَيك كةس دةَلَين زيادة, ئيختيساسات زيادة, سةاَلحياتي هةية, هاتووة لةوَيش زيادة

ئةوانة , كؤمثيوتةرة, ييةئيختيساس ئةناازياري مةدةن, لة ئةسَلاا سةرؤك مومارةسةي سةاَلحياتي خؤي دةكات
ئةطةر مبَينَيتةوة ي فةردَيك , لةبةر ئةوة ئةو هةلةية شةرح ئي افيية, يةاين لة ئةسَلاا لةوة هاتووة, ئيختيساساتن

بؤية , بةاَلم ئةطةر نةمَينَيتةوة يةكَيك دَي  ثرسيار دةكات باشة سةاَلحيات و ئيختيساساي خؤي يةاين يةك شتة, ناكات
بؤية ماددةي يةك , ئةوة رةئي خؤم شةخسيية, بةاَلم لة ئةسَلةكةشاا زيادة, ضونكة لة ئةسَلةكة هاتووة, لةوَياا هاتووة

 :دةخوَيننةوةو دةخيةينة دةنطاانةوة
هذةمواردةكرَي  و بذةم شذَيوةي خذوارةوة      1006بذؤ سذاَلي   ( 1)لة ياسذاي سذةرؤكايةتي هذةرَيم  مذارة     ( يةكةم)ماددةي 

                                                     :         دةخوَينارَيتةوة
هةرَيني كوردستاني اَيرا  سةرؤكَيكي دةبَي  ثَيي دةوترَي  سةرؤكي هةرَيني كوردستان و هةر بةخؤي سةرؤكي  -1

            .                    باآلي دةسةآلتي جَيبةجَي كردن و فةرماناةي طش  هَي ي ثَيشنةرطةي هةرَيني كوردستانة
سةرؤكي هةرَيم جَيطرَيكي دةبَي  كةهاوكاري لة َراثةَراناني ئةرك و دةسةآلتةكاني دا دةكات و لةكاتي  -1

 .                       ئامادةنةبوونياا جَيطةي ئةو دةطرَيذتةوةو هةرخؤشي جَيطري فةرماناةي طش  هَي ي ثَيشنةرطةية

 (.دةسةآلتةكاني خؤي بةجَيطرةكةي خؤي دةدات سةرؤكي هةرَيم هةناَيك لة ئةرك و -3
كَي ئيعتريازي هةية دةس  بةرز , كَي موافيقة دةس  بةزر بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, هةمووي دةخةمة دةنطاانةوة

 .كاك شَيروان ماددةي دووةم, لةبةر ئةوة بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ طيالس خان ئيعتريازي هةية
 :صح حيارينا شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .با ب ةرمووَي , ئَيستا ماددةي دووةم براي بةَرَي م كاك اةباولكةريم بة كوردي دةخوَينَيتةوة

 :هةمةوةنايابوبكر  اباالكريم بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 : ةي دووةمدماد

 :                 َي  و بةم شَيوةي خوارةوة دةخوَينارَيتةوةي ياسايةكة  هةمواردةكر(دةيةم)لةماددةي ( دوازدةم) بَرطةي 
دواي دةستنيشانكردنيان لة اليةن ثةرلةماني كوردستانةوة سةرةك وةزيران و جَيطرةكةي ٍرادةسثَيرَي  بة ثَيكهَيناني ) 

 (.كابينةي وةزارةت ئةويش لةماوةي سي رؤ  لة مَيذووي راسثاردنةكةيانةوة
 :ح حياريناص شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .فةرموو كاك اةوني ماددةي دووةم بة اةرةبي خبوَينةوة
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 :ب از سعيا كنا  اوني بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
 (:الثانية)املادة 

نائبه بعد  سميتهما  كليف رئيل الويراء و :)من القانون و قرأ كاآل ي( العاشرة) من املادة ( الثانية عشرة)  عدجم الفقرة 
 (.العراق بتشكيل الويارة  وذلك خالجم مدة رالرني يومًا من  أري   كليفهما –من قبل اسلل الوطك لكوردستان 

 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .زؤر سوثاس, ئَينة دةدي ماددةكة تةئيا دةكةين

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .اد فةرموو كاك ا
 :بةَرَي  ااد  حمنا امني

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
كاتَيك تةكليف دةكرَي  لةاليةن , بةنيسبةت تةكلي ةوة لة ني امي ثةرلةماني اادةتةن سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران

يةاين , (بهونائ)ئيرت ثَيويس  ناكات , ئَيستا لة كوردستانةوة لة سةرؤكي هةرَينةوة تةكليف دةكرَي , سةرؤكي واَلتةوة
با ( بتشكيل الويارة)ئينجا بة نيسبةت ئةوةوة , سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران كافيية بؤ ئةوةي كة دةس  نيشان بكرَي 

كاتَيك كة دةَلَي  تؤ سةحيب سيقة دةكةي  لة , حكومةت و وةزارةت ي جياوازيةك هةية, (بتشكيل احلكومة)بنووسرَي  
 .زؤر سوثاس,  لة حكومةت سةحيب سيقة دةكةي, حكومةت

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
, ئةمة يةكَيكة لة خاَلةكان كة ئيتي ادي لةسةر كراوة, وةكو تؤ دةَلَيي ئةوة هيض موشكيلة نيية, ئةوة اةفوم دةكةي 

بؤ ئةوةي ببَيتة يةك حكومةت دةبَي  سةرؤك , ضونكة تةمسيةكة دوو حكومةتة, ئَينة دانيشتينة ئةوة تةاايل دةكةين
يان مةجليس , بةنيسبةت ئةوة كة حكومةتة, بؤية دةبَي  تةكلي ةكة وا بَي , طرةكةي ثَيكةوة دةس  نيشان بكرَي و جَي

, سةرؤكي هةرَيم بااَلترين دةسةاَلتي حكومةتة, دووةمني كابينةش هةية, حكومةت شاملرتة, حكومةت طرنطرتة, وزةراية
 .فةرموو كاك اي ةدين
 :بةَرَي  ا الاين سليم خاياا

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
بةس لة رووي دانونييةوة واب امن , لة رووي ئيتي ادةوة دةبَية ئةوة ئيتي ا  بَية, واب امن اةيين تَيبينيا كاك اادلة

لة هيض شوَينَيك نةبووة ثةرلةمان تةكلي ي سةرؤكي هةرَيم و ئان جَيطرةكةشي بكات لة رووي , ئةوة شتَيكي تازةية
 .سوثاس, م واب امن لة رووي دانوني ئةوة تَيطةيشتينةبةاَل, دانونييةوة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
دوو , دوو كيان هةية, طومتان دوو حكومةت هةية, سةرؤكي حكومةتة و جَيطرةكةيةتي, جارَي سةرؤكي هةرَيم نيية
ئيتي ادَيكة موسادةدةي لةسةر  ئةوة, حاليةن بؤ تةوحياةكةيان لةو دؤناغةدا ئةوة ثَيويستة, ئةجنومةني وةزيران هةية

 .كاك غةفور مةمخووري فةرموو, لةبةر ئةوة مونادةشةي لةسةر ناكةين, كراوة
 :سعيا مةمخووري طاهربةَرَي  غ ور 

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .زؤر سوثاس, من هةمان رةئي برادةرامن هةبوو
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 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
بةاَلم تةدايم كردني بؤ , تةمسيةكة سةرؤك و جَيطرةكةي دةطرَية, َيرةش هةر وايةل, تةبعةن لة ئيتي ادةكة هاتووة

تةداميةكة , خؤ ناكرَي  دوو كةس بَي , كة دَية تةدايم دةكاتن بؤ ثةرلةمان يةك كةس تةدايم دةكاتن, ثةرلةمان
 .فةرموو, دةكاتنكاك بةكر ئاخري كةسة دسة , ئةطةر مةدسةدتان ئةوةية هةر يةك كةسة, يةك كةس دةكاتن
 :بةَرَي  بكر فتاح حسني

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
, ئةي ئةطةر لة سي رؤ دا نةيتواني, لة نةصةكةدا هاتووة دةَلَي لة ماوةي سي رؤ دا دةبَي  كابينةكة تةشكيل بكرَي 

 .زؤر سوثاس, لة سي رؤ دا ئةطةر نةيتواني ضي دةكات, حةدة ئيشارةت بةوة بكرَي 
 :ؤكي ئةجنومةنسةر بةَرَي 

, يانيش ئةوانةي كة تةكليف كراون ئةطةر ناتوانن, ثةرلةمان يان تةماياي دةكات, ئةوة لَيرة دةطةَرَيتةوة ثةرلةمان
 .فةرموو, ياخود اوزريان هةية ئةوة يةكَيكي تر تةكليف دةكات

 :بةَرَي  كريم بةحري اباا 
 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 

, بةنيسبةت ئةم ثةرلةمانةوة بةثَيي ئيستحقاداتي ئينتيخاباتي ئَينة ئينتيخابي نةبووة, ان كردئةو بةَرَي انة باسي ئةوةي
يةاين لةبةر يةكطرتنةوةي دوو ئياارة ثَيم واية بةحس , حاَلةتَيكي شازة, لةبةر ئةوة دوو ئياارةش يةك دةطرَيتةوة

 .زؤر سوثاس, ةبةر ئةوة ثَيم واية واز لَي بَينني باشةل, كردن لةسةر ئةوة دةمانطةَرَينَيتةوة بؤ مونادةشةيةكي بَي ةن 
 :بةَرَي  مجا  مشعون ايليا

 .ئةجنومةنسةرؤكي  بةَرَي 
 .زؤر سوثاس, ضونكة لةوانةية سَي و سي لة يةكرت ن يك بن, سي رؤ ةكة بة  مارة بنووسرَي  باشرتة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 :دةخوَيننةوةو دةخيةينة دةنطاانةوة ماددةكة, سي رؤ ةكة بة  مارةش بنووسرَي 

 خوارةوة شَيوةي بةم و هةمواردةكرَي   ياسايةكة ي(دةيةم) لةماددةي( دوازدةم)  بَرطةي :دووةم ماددةي)
 ٍرادةسثَيرَي  جَيطرةكةي و وةزيران سةرةك كوردستانةوة ثةرلةماني اليةن لة دةستنيشانكردنيان دواي:)دةخوَينارَيتةوة

كَي لةطةَليةتي دةس  بةرز , (راسثاردنةكةيانةوة مَيذووي لة رؤ  سي لةماوةي ئةويش وةزارةت كابينةي ثَيكهَيناني بة
ئةطةر بة زماني كوردي بو , كَي ئيعتريازي هةية دةس  بةرز بكاتةوة؟ بةزؤرينةي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
لةبةر ئةوة ئيعتيناد , ي ياسايي كوردي بَي  تاكو ئَيستاتاوةكو ئَينة ئيتي ادنان لةسةر وشة, شتَيكي ئةدةبي بَلَيي

تاكو  كوردييةكةي يةكالي , دةكرَيتة سةر نصوصي دانوني كة دةكرَية بة اةرةبيةكةي ئيعتينادي لةسةر دةكةين
, ةبيةكةبؤية هةر خيالفَيكنان هةبَية دةطةَرَيينةوة سةر اةر, لة رووي ياساييةوة ي ئيتي ادي لةسةر نةكرا, دةكةينةوة

بؤية , اةرةبيةكةي دةكةينة ئةساس تا ئةو رؤ ةي لة ناحيةي زماني كوردييةوة موشكيلةمان نامَينَي  بؤ وشةي ياسايي
, ثةرلةمانيش ئةطةر ضي لة دةستووري هةرَيم واب امن داوا كراوة, نة طوترَي  حكومةت, دةبَي  ئةوة رةضاو بكرَي 

بةاَلم تاكو ئَيستا ئَينة , انيي كوردستان بطؤَرَي  بؤ ثةرلةماني كوردستانثَيشنيار كراوة كة ناوي ئةجنومةني نيشتن
 .                          كاك شَيروان فةرموو, نةصة اةرةبيةكة بةكار دةهَينني

 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .با ب ةرمووَي , نَيتةوةئَيستا دةضينة ماددةي سَي كاك اةباولكةريم بة كوردي دةخوَي
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 :هةمةوةنايابوبكر  اباالكريم بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 : ماددةي سَييةم

مووضذذةو دةرماَلذذةي سذذةرؤكي . )ي ياسذذاكة   هذذةمواردةكرَي  و بذذةم شذذَيوةي خذذوارةوة دةخوَينارَيتذذةوة (يذذازدةم) مذذاددةي 
              (.       هةرَيم و جَيطرةكةي بةياسا ديار دةكرَي 

 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
  .با ب ةرمووَي , كاك اةوني ماددةي سَييةم بة زماني اةرةبي دةخوَينَيتةوة

 :ب از سعيا كنا  اوني بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
حيدد را   و خمصصات رئيل االقليم  و نائبه :) يمن القانون و  قرأ كاآل( احلادية عشرة) عدجم املادة : املادة الثالثة

 (.بقانون
 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .زؤر سوثاس, لة فةدةرةكة ئي افة كراوة( ونائبه)ئةوةي ئي افة كراوة , ئَينة دةدي ماددةكة تةئيا دةكةين

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
, كَي ئيعتريازي هةية دةس  بةرز بكاتةوة؟ بة كؤي دةنط وةرطريا, اتةوة؟ زؤر سوثاسكَي موافيقة دةس  بةرز بك

 .ماددةي ضوارةم
 :هةمةوةنايابوبكر  اباالكريم بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .ماددةي سيازدةي ياساكة هةَلاةوةشَينارَيتةوة

 :ب از سعيا كنا  اوني بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
 . لاى املادة الثالثة عشرة من القانون: دة الرابعةاملا

 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
يعني رئيس )دووةميش دةَلَي  , (رئيس االدليم ودائا دوات ثَيشنةرطة ادليم كوردستان العرا )ئةو ماددةية دةَلَي  

, كة ضووة ماددةي يةك ئةو ماددة سيازدة موجيب ئيلغاية, دة يةكئةوانة نةما هةمووي ضووة ماد, (االدليم نائبا دائا
 .زؤر سوثاس, بؤية ئيلغاي ماددةي سيازدةمان كردووة

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .ماددةي ثَينجةم, كةس ئيعتريازي هةية؟ ماددةكة بةكؤي دةنط وةرطريا

 :هةمةوةنايابوبكر  اباالكريم بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .ماددةي ضواردةمي ياساكة هةَلاةوةشَينارَيتةوة:ماددةي ثَينجةم

 :ب از سعيا كنا  اوني بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
 . لاى املادة الرابعة عشرة من القانون: املادة اخلامسة
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 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
كة ماددةي ئةسَلي ئةوة بوو ئةطةر هاتوو سةرؤكي هةرَيم غائيب بوو كاروبارةكاني ضون, دةدي ئةو ئيلغاية تةئيا دةكةين

ئةو ماددةية ثَيويس  بة ئيلغا , لةبةر ئةوةي تةحايا ئةو حاَلةتانةمان كرد, سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دةياي 
 .زؤر سوثاس, هةية

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
كَي ئيعتريازي هةية دةس  بةرز , موافيقة دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس كَي, ئةو ماددةية دةخةينة دةنطاانةوة
 .ماددةي شةشةم, بكاتةوة؟ بة كؤي دةنط وةرطريا

 :هةمةوةنايابوبكر  اباالكريم بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .اليةنة ثةيوةناياارةكان ئةم ياساية جَيبةجَي دةكةن: ماددةي شةشةم

 :ب از سعيا كنا  اوني بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
 .على اجلهات ذات العالقة  نفيذ احكاي هذا القانون: املادة السادسة

 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .زؤر سوثاس, ئَينة دةدي ماددةكة تةئيا دةكةين

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
كَي ئيعتريازي هةية دةس  بةرز , َي موافيقة دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسك, ئةو ماددةية دةخةينة دةنطاانةوة
 .ماددةي حةوتةم, بكاتةوة؟ بة كؤي دةنط وةرطريا

 :هةمةوةنايابوبكر  اباالكريم بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
( وةدايعي كوردستان)فةرمي  ئةو ياساية لة رؤ ي دةرضوانانيةوة جَيبةجَي دةكرَي  و لة رؤ نامةي: ماددةي حةوتةم
 .باَلو دةكرَيتةوة

 :ب از سعيا كنا  اوني بةَرَي 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةَرَي 
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون إعتبارًامن  أري  إصداره وينشر  اجلريدة الرمسية : املادة السابعة

 :ناصح حياري شَيروان بةَرَي 

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةَرَي 
 .زؤر سوثاس, ةصَيكي ئيعتيادييةئةوة ن

 :بةرٍََِي  سةرؤكي ئةجنومةن
 بذةرز كذَي ئيعذتريازي هةيذة دةسذ      , زؤر سذوثاس  ؟كَي موافيقة دةسذ  بذةرز بكاتذةوة   , دةنطاانةوةماددةية دةخةينة  ئةو

ةرز بكاتذةوة؟  كَي لةطةَليةتي دةسذ  بذ  , هةموو تةاايلي دانونةكة دةخةينة دةنطاانةوة, بة كؤي دةنط وةرطريا ؟بكاتةوة
 .كَي ئيعتريازي هةية دةس  بةرز بكاتةوة؟ بةكؤي دةنطةوة وةرطريا, زؤر سوثاس

ئةطةر ضي ئَينة لة تةاايلي دانوني مةجليسذي وزةرا كؤتايينذان ثذَي هَينذا دةنطيشذنان بذؤ       , بةَرَي ان ئةنااماني ثةرلةمان
دةربذارةي طذؤَريين وةزارةتذي شذةهياان و     , ؤم هذاتووة هذةم بذة وةَردذةش بذ    , هةم لذة كذاك فةرسذةتةوة   , بةاَلم تَيبينيةك, دا

تَيبينيةكذةتان  , بذةاَلم دذةرار دةطةَرَيتذةوة بذؤ ئَيذرة     , بةاَلم هةرضةناة دةنطنان بؤ داوة, ئيشكالَيك هاتؤتة ثَيشةوة, ئةن ا 
ري دةكذةين كؤتذايي   يذانيش ئيعتيبذا  , يان دووبارةي دةكةينةوة لة ماوةي ثَينج دةديقةيةك يذةكالي دةكةينذةوة  , ثَي دةَلَيم
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دةزيذذذةي ئذذذةن ا  مةسذذذةلةيةكي , يذذذةاين ئذذذةن ا , يذذذةكَيكيان دةَلَيذذذ  وةزارةتذذذي ئذذذةن ا  , دوو تَيبينيذذذان داوة, هذذذاتووة
لَيذرةش رةبذ    , لذة سذلَينانيش رةبذ  وةزارةتذي مذايف مرؤظذة      , زيذاتر لذةوةي مةسذةلةيةكي شذةهياان بَيذ      , كؤمةاَليةتيية

كذة دةَلَيذ  نابَيذ     , لةبةر ئةوة مةنتيقةكة بةدوةتذة تةئيذاي ئذةوةي كذاك دلَيذر دةكذةين      , واب امن وةزارةتي كؤمةاَليةتيية
بذذةاَلم , ئةطذذةر ضذذي بذذة مةبذذاةئي هذذةموومان دةزانذذني كةسذذيان نذذةماوة   , ئذذةن الكراوةكان بيسذذةنَينني ئَيسذذتاي شذذةهياان 

ئةمذة يذةك   , مذاَ  و منااَلذةكانيان   بؤ دةرةبوو كردنيذان دةبَيذ  ضارةسذةر كردنذي كَيشذةي     , دانونيةن بؤ بةدوا داضوونيان
 .تَيبيين

نذاوي وةزارةتذةكان بذؤ طؤَرانكذاري دةبَيذ  ثذرس       , دةَلَي  ئةو ثرؤ ةية لة اليةن حكومةتةوة بؤمان هاتووة/ تَيبيين دووةم
ةتة بذؤ  جا ئةو تَيبينية دةخةمة بةردةم ئةطةر تَيبيين تر لة التان بةدو, بةوانيش بكرَي  و رةئي ئةوانيشي تَياا هةبَي 

يذان بذةجَي بهذَيَلني وةكذو خذؤي ثذاش مونادةشذة        , هَيشتنةوةي ناوي وةزارةتةكان و دووبارة كردنذةوةي مونادةشذة بكذةين   
دةبَي  يةكذةم جذار رازي بذن لذةوةي     , ئةطةر ثَيتان واية ئةو فةدةرةية بطؤَرَي  و وةكو خؤي مبَينَيتةوة, كردن و دةنطاان

 .ليذنةي دانونيش رةئي خؤي دةدات لةسةر ئةو مةسةلةية, ةدووبارة نيقاش خبرَيتة سةر تةاايلةك
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة يةك, بة ئةكسةريةت ئةوة ئيقرار كرا, ئةو مةوزواة بة رةئي من دةنطي لةسةر دراو كؤتايي ثَي هات و
ئةطذةر تةاذايالت   , يةاين دوو دةنطي لةسذةر دراوة , سةر دراوةوةكو ياسايةكة بة كامليش دةنطي لة, ماددةكة وةكو ماددة

 .زؤر سوثاس, نةك لةو دانيشتنة بة رةئي من, هةبَي  ثاشان دةياي ناكات
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضةنا , ئةمة تَيبينيةك بوو بؤمان هاتبوو بة كاغةز, ضونكة ناتوانني دانون بشكَينني, باشة كةواتة رةئي دانوني دةخوات
ئذةوة  , بذةاَلم نذاتوانني دانونةكذة بشذكَينني    , ديارة ئةو كةسانة لة تةلذةف يؤن موتابةاذة دةكذةن وايذان طوتبذوو     , تَيبينيةك

كؤتذذايي بذذة , زؤر سذذوثاس, ئةطذذةر زؤر زؤر ثَيويسذذ  كذذرد لذذة داهذذاتوودا طؤَرانكذذاري تَيذذاا دةكذذرَية   , كؤتذذايي ثذذَي هذذاتووة 
 .بةخَير بَين, دانيشتنةكة دةهَينني

 
 
 
 
 
 
 

 اانان رشاد م  (                 كنا  كركوكي)فرس  ادا ابااللة                       حمنا دادر اباا            
سكرتَيري ئةجنومةني نيشتنانيي         جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي     سةرؤكي ئةجنومةني     

 نيشتنانيي 
 اَيرا  –اَيرا                            كوردستاني  -كوردستاني                           اَيرا      –كوردستاني            
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 نائاسايي (3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين  مارة 

 0226\0\00ضوارشةممة رَيكةوتي

 خولي دووةمي هةَلبذاردن

 ساَلي يازدةيةم

 
 
 
 



 655 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 656 

 ي نائاسايي(3)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
 22/2/2116ضوار شةممة رَيكةوتي 

ئةجنومذذةني نيشذذتنانيي كوردسذذتاني   22/2/2116ي سذذةر لذذة بذذةياني رؤ ي ضوارشذذةممة رَيكذذةوتي (00,01)كاتذذذمَير   
ا دذادر ابذاا  جَيطذري    بذة ئامذادةبووني بذةَرَي  حمنذ    , اَيرا  بة سةرؤكايةتي بةَرَي  اانان رشاد م   سةرؤكي ئةجنومةن و

سذاَلي  , ي نائاسايي خذولي دووةمذي هةَلبذذاردن   (3)دانيشتين  مارة, بةَرَي  فرس  أدا اباا  سكرتَيري ئةجنومةن, سةرؤك و
 .   ي خؤي بةس ( 2116)

 :بةرنامةي كار
ي 0992راوي سذاَلي ثش  بذةو دةسذةآلتةي بذة ثَيذي بَرطذة يذةكي مذاددة شذةش لذة ثذةيرٍَِةوي نذاوخؤي  مذارة يذةكي هذةموار كذ               

و بذذةثَيي بَرطذذة يذذةكي مذذاددة بيسذذ  ثةيَرةوةكذذة لةسذذةر داواي بذذةَرَي  سذذةرؤكي  , ئةجنومذذةني نيشذذتنانيي كوردسذذتاني اَيذذرا 
ي ثذاش  (00,01)بَرياردرا بةرنامذةي كذاري دانيشذتنةكة لذة كذاتي      , ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان بؤ دانيشتنَيكي نائاسايي

 .بةم شَيوةيةي خوارةوة بَي , دا ساز بارَي   22/2/2116ة رَيكةوتي نيوةَرؤي رؤ ي ضوارشةمم
 .دةستنيشانكردني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان و جَيطرةكةي-0
لذذة هذذةرَيني كوردسذذتاني ( تذريؤر )خسذتنةَروو و ط توطذذؤكردني ثذذرؤ ةي ياسذاي بةرةنطاربوونذذةوةي تؤدانذذان   -2

 .اَيراداا
 :ةجنومةنبةَرَي  سةرؤكي ئ

 مذارةي دانيشذة   , بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة, بةناوي خواي بةخشناةو ميهرةبان
بةرنامةي كار ثش  بذةو دةسذةآلتةي بذة ثَيذي بَرطذة يذةكي مذاددة شذةش لذة           22/2/2116سَيي نائاسايي رؤ ي دانيشة 

و بذةثَيي بَرطذة   , ي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستاني اَيذرا   0992اَلي ثةيَرةوي ناوخؤي  مارة يةكي هةموار كراوي س
, يةكي ماددة بيس  ثةيَرةوةكة لةسةر داواي بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان بذؤ دانيشذتنَيكي نائاسذايي   

 22/2/2116رَيكذةوتي    ي ثَيش نيذوةَرؤي رؤ ي ضذوار شذةممة   (00,01)بَريار درا بةرنامةي كاري دانيشتنةكة لة كاتي 
 .بةم شَيوةيةي خوارةوة بَي , دا ساز بارَي 

 .دةستنيشانكردني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيني كوردستان و جَيطرةكةي-0
لذذة هذذةرَيني كوردسذذتاني ( تذريؤر )خسذتنةَروو و ط توطذذؤكردني ثذذرؤ ةي ياسذاي بةرةنطاربوونذذةوةي تؤدانذذان   -2

 .اَيراداا

رنامةكةماناا كة ئذةمَرؤ بةشذَيوةيةكي نائاسذايي كؤبووينةتذةوة بذة ثَيذي اذوريف دةسذتووري لذة هذةموو           خاَلي يةكةم لة بة
ثارتي و يةكَي  رَيككةوتوين بذة  , لَيرةش خؤمشان لة دوو كوتلةي هةرة طةورةي ناو ثةرلةمان, نوزمي ثةرلةماني دونيادا

ةوة و تةصايقنان لةسةر كرد لةسةر تةرشيح كردني بةَرَي  ثَيي ئةو بةرنامةية و ئةو ئيتي ادةي كة لةوَياا خوَيناراوةت
كاك نَيضريظان ئياريس بارزاني بؤ سةرؤكايةتي حكومةتي هةرَيني كوردستان و كاك اومةر فةتاح بذؤ جَيطذري سذةرؤكي    

 ثذَيش . ي هذةموار كذراو  0992ي ( 0)لذة ياسذاي  مذارة    ( 6)بذة ثَيذي فةدذةرة سذَيي مذاددة      , حكومةتي هةرَيني كوردستان
 .ئةوةي داوا لة ئَيوة بكةم يان بيخةمة دةنط ئةو تةرشيحة حةز دةكةم دوو خاَلتان بؤ روون بكةمةوة

ئةم دوو بةَرَي ة كة تةرشيح كراوة لةاليةن هةردوو ح بةكةوة بؤ سةرؤكي حكومةت و جَيطرةكةي لةبذةر رؤشذنايي ئذةو    
ي مذاددة  (3)ن لةسةر كرد بة ثَيي دانوني خؤمان  مذارة  رَيككةوتنةي كة لَيرةدا بامسان كرد و خوَينارايةوة و تةصايقنا

لةثةرلةمانذذاا , ئذذةوة دةستنيشذذان كردنذذة  , ي هذذةموار كذذراو ثذذاش ئذذةوةي كذذة دةنطيذذان بذذؤ دةدةيذذن      0992سذذاَلي ( 56)
دواتذر سذةرؤكايةتي ثةرلذةمان داوا    , دةستنيشاني سةرؤك و جَيطرةكةي دةكةين بة ثَيي ئةو دانونذةي كذة ئامذا ةم ثَيكذرد    

رؤكايةتي هةرَيم دةكات كة لةبةر رؤشنايي بَرياري ثةرلةمان تةكلي ي ئذةو دوو بذةَرَي ة بكذات بذؤ ئذةوةي حكومذةت       لةسة
ئةو دوو بةَرَي ةش لةبةر رؤشنايي ئةو تةكلي ة لذة ماوةيةكذاا نذابَي لذة رؤ ي تذةكليف كردنيذان نذابَي لذة         , تةشكيل بكةن

ثذذاش راوَيذذذ كذذردن لذذةنَيوان خؤيانذذاا لةطذذةَ  اليةنذذةكاني تذذردا كذذة   دةبذذَي كابينةكذذة تةشذذكيل بكذذةن, مانطَيذذك زيذذاتر بَيذذ 
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ئينجا دَينة ئَيرة ئةو وةخ  بةرنامةي كاري حكومةت و كابينةكذة لَيذرةدا داواي سذيقةي    , بةشااري دةكةن لة حكومةتاا
ن سذوَينا دةخذؤن   تةبعذةن كذة سذيقةيان ثذَي بذاةي     , ئةو كاتي خؤشيان حازر دةبن و لَيرةش مونادةشة دةكةين, لَي دةكةن

ي (0)ئةو ماوةيةي كة دياريش كراوة بؤ تةشكيل كردني ئذةو كابينةيذة مانطَيكذة بذة ثَيذي دذانوني  مذارة        , لةبةردةم ئَيوة
جذا مذن داوا لذة بذةَرَي تان دةكذةم لذةم رؤ ة مَيذووييذةدا كذة         , دا دةرضذووة  2116ي رئاسةتي ئيقلذيم كذة لةسذاَلي    2115

ة ضاوةَرواني ئةو وةختةي دةكرد كة هةردوو ئيذاارة يذةك بطرَيتذةوة و بةَلَينيشذنان بذة      طةلةكةمان ماوةيةكي دوورودرَيذ
خةَلكةكة دابوو كذة لذة كذاتي هةَلبذاردنذاا ثةرلذةمان بذة واجذيب خذؤي هةَلبسذتَي  و يذةكَيك بذوو لذة موهينةتذةكاني كذة               

نطاوي يةكذةمي ئذةو ئاواتةيذة بذةوةي     ئةوةتا ئاواتي طةلةكةمان هاتة دي و ئةمَرؤ هة, هةردوو حكومةتةكةي يةك بطرَي 
وةكو ئاما ةم ثَيكرد هةردوو بةَرَي  كاك نَيضريظان ئياريس بارزاني بذؤ سذةرؤكي حكومذةت و    , لَيرةدا دةستنيشان دةكرَي 

كذة هذةردوو كيذان دوو كوتلذةي     , بؤيذة لَيذرة ئَينذة دةستنيشذاني دةكذةين     , كاك انر فتذاح بذؤ جَيطذري سذةرؤكي حكومذةت     
بؤيذة داوا دةكذةم ئذةوةي رازييذة بذةو داواكارييذةي هذةردوو ئذةو كوتلةيذة          , لذةمان و رَيذ ي زؤريذان هةيذة    سةرةكني لة ثةر

, كذَي د ي ئذةو دةستنيشذان كردنةيذة دةسذ  بةرزبكاتذةوة      , سذوثاس , دةس  بةرز بكاتةوة بؤ دةنط دان بؤ هةردوو بةَرَي 
شائةَلآل لة ماوةيةكي دياريكراودا ئةو ئاواتةي طة  دَيتة ئين, كةواتة بة تَيكَرايي دةنط دةنط درا بةدةس  نيشان كردنيان

 .دي و حكومةتي يةكطرتووي كوردستان تةشكيل دةبَي  بةم زووانة
لذة  ( تذريؤر )خاَلي دووةم لةبةرنامةي كارمانذاا خسذتنةَروو وط توطذؤكردني ثذرؤ ةي ياسذاي بةرةنطاربوونذةوةي تؤدانانذة        

ن و كاك اوني دةكةم بَين بؤ خوَينانةوةو مونادةشة كردنذي ثرؤ ةكذة و داوا لذة    داوا لة كاك شَيروا. هةرَيني كوردستاناا
كذاك  , ضذونكة داوا لذةوانيش كرابذوو كذة راثؤرتيذان هذةبَي       , نوَينةري ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي نذاوخؤش دةكذةم بذَين   

 .شَيروان فةرموو
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .شك وبراياني بةَرَي بةَرَي  خو
ثذذرؤ ةي ياسذذاي بةرةنطاربوونذذةوةي تذذريؤر لذذة ثةرلذذةماني كوردسذذتان  2115/ 27/02هذذةروةكو هذذةمووتان ئاطذذادارن لذذة 

, ليذنذةي مذايف مذرؤظ   , ليذنذةي ياسذا  , ثاشذان ئذةو ثرؤ ةيذة ئيحالذةي ليذذاني ثةيوةنذاار كذرا       , خوَينانةوةي يةكةمي بؤ كرا
ئَيستاش راثؤرتةكان ئامادةية و , ةي ئةو ثرؤ ةية بكةن و راثؤرتي خؤيان ئامادة بكةنبؤ ئةوةي مونادةش, ليذنةي ناوخؤ

ثاشان راثؤرتي ليذنذةي  , ئَينة وةكو ليذنةي ياسا ئَيستا ديباجةي ثرؤ ةكة دةخوَينينةوة و لةطةَ  ماددةي يةكةمي ياساكة
, دوايذي راثذؤرتي ليذنذةي نذاوخؤ    , ي مذايف مذرؤظ  دوايي راثذؤرتي ليذنذة  , ياسايي دةخوَينرَيتةوة بة زماني كوردي و اةرةبي

ئَيستا دةس  ثَياةكةين بذة خوَينانذةوةي راثؤرتذةكان لذة ليذنذةي      , دوايي دةضينة ط توطؤي ثرؤ ةكة بةشَيوةيةكي طش 
 .مامؤستا كاكة ب ةرمَي راثؤرتةكة بة زماني كوردي خبوَينَيتةوة, ياساوة دةس  ثَي بكةين

 :طفىمصبةَرَي  اباالكريم ابوبكر 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةمة راثؤرتي ليذنةي كاروباري ياسايية لة ئةجنومةن بة كوردي دةخيوَينينةوة

 سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان بةَرَي / بؤ
 َراثؤرتي ليذنةي ياسايي/ ب

اريا  تاوتوَي كرد -هةرَيني كوردستانليذنةكةمان، ليذنةي كاروباري ياسايي ثَرؤ ةي ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر لة 
ئةوا بةم شَيوةيةي خوارةوةش راثؤرت و َراسثاردة و ثَيشنيازةكاني خؤي . بؤي ناردرابوو، 27/02/2115، كة لة 

 :سةبارةت بة ثرؤ ةكة ثَيشكةش دةكات
 :يانةي خوارةوة ليذنةي ياسايي، بةشَيوةيةكي طش  ثشتطريي لةم ثرؤ ةية دةكات، دواي رةضاوكردني ئةم تَيبيين

ليذنة بةثةسةناي دةزانَي مادةيةكي سةربةخؤ بؤ ثَيناسكردني كاري تريؤريس  بؤ ثرؤ ةكة زياد بكرَي ،  :يةكةم
 :بةمةرجَي وةك مادةي يةكةم لةسةرةوةي ثرؤ ةكةدا دابنرَي  و بةم شَيوةيةي خوارةوة خبوَينرَيتةوة
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 :ماددةي يةكةم 
كة تاوانكار , يان هاناانة بؤي, يان هةرةشة ثَيكردنيةتي, , تاوانكاريي رَيكخراوة كاري تريؤر، كردني هةر كاريََكي)

بؤ ئةجنامااني ثالنَيكي تاوانكاري تاك تاك، يان كؤمةَلكو ي،  وكةسَي، يان كؤمةَلة كةسانَيك، يان ,  ثةناي بؤ دةبات
ان و ترس و دادوفيغان و ئا اوةنانةوة طرووثَيك دةكاتة ئامانج، يان كوَيرانة ، ئةجنامي دةدات بةمةبةس  تؤدان

يان ئاسايش و سةالمةتي , لةناو جةماوةردا  يان بيانرتسَييَن بةجؤرَي كة ثَيرؤ و سيستةمي طش  بشلة َييَن
بة موَلكي طش  يان بةموَلكي تايبةت , بةدام ودةزطا, يان زيان بة  ينطة, كؤمةَلطةو هةرَيم تووشي مةترسي بكات

 (.ضاوةي دةسهاتَيكي سروش  خباتة بةر مةترسيبطةيةنَي يان سةر
ليذنةكةمان لة داَرشتين ثَيناسةي كاري تريؤردا ئةوةي رةضاوكردووة كة ئةم ثَيناسةية هةمووةكي و طشتطري بَي  
بؤهةر كارَيكي تريؤري ضاوةروانكراو وهةموو ئةو كارة تريؤريستيانةي دياركردووة  بة ثَيودانطي ئةو حاَلةتانةي كة 

بةزياد . بةرامبةريان لة مادةكاني ثرؤ ةكةدا هاتوون و بةرامبةر هةريةكةش لةم حاَلةتانة س اكةي دياركراوةلة 
 .كردني ئةم مادةيةش زجنريةي مادةكاني ديكةش هةموار دةكرَين

- :تيبينيةكان سةبارةت بةمادةي يةكةمي برؤ ة ثّيشكةشكراوةكة :دووةم 
بؤ ئةو كارانةي لة مادةي يةكةمي ثرؤ ةكةدا هاتووة ئةوا زؤرينةي ئةنااماني  (اااام)دةربارةي س اي لةناوبردن  -0

ليذنة ثشتطريي لةم س اية دةكةن ، لةبةر ئةو بارو دؤخة نالةبارةي اريا  و هةرَيم ثَيياا دةَرؤن و لةبةر 
َيبطريي  وبواري هاتنة زؤريي كاري  تاواني تريؤر لة اَيراداا، بؤ ئةوةي تريؤر لة هةرَيناا بنرَببكرَي  و بةري ل

هةروةها بؤ ئةوةي س اكة ببَي  بة , هةرضةنا هةناَي كاري تريؤريش طةيشتة هةرَيم, ناو هةرَيني نةبَي 
بةربةستَيكي ياسايي و رَيطا لةوانة بطرَي كة بري لةئةجنامااني هةر تاوانَيكي تريؤريس  دةكةنةوةو بةرلةوةي 

بةآلم ئةطةر بيين س اكةي سةرةجنام هةر دةبَي بة زيناانيي . ي ئيعاامةتَيوة بطلَين بريلةوةبكةنةوة كة س اكة
ئةوسا لةوانةية طوَيي ثَي نةدات ودوودَلي لة ئةجنامااني نةكات بة هيواي ئةوةي ئةطةر لة  ياناا  , هةتا هةتا
ة كةسانةي ئةو رؤ َيك دَي  لة رةوشَيكي سياسي يان ياسايياا  بةري دةدةن، جا لةبةر ئةوةي ئةو جؤر, مبينَي 

تاوانة تريؤريستيانة ئةجنام دةدةن، شايةني  يان نني و ثَيويستة كؤمةَلطة ثاكتاويان بكات تا لةرووي ياسايي و 
لةهةمان كاتيشاا دةستةبةرة ,  س اي ئيعاام وَيَراي ئةوةي كةزؤر توناة. كؤمةآليةتي وئاسايشةوة سةدامطريبَي 

طرييي كؤمةَلطة، بةَلكو تاكة س اية  كة دةستةبةري رَيطاطرتنة  بؤ ثاراستين كؤمةَلطة و ئاسايش وسةدام
لةرووداني هةناَي تاوان، ضونكة ترس دةخاتة دَلي تاوانكاران و رَيطاي تاوانيان لَي دةطرَي  وئةوثةري 
لةدةماانةوةي تاوانكاران لةخؤدةطرَي  ولة طش  س ايةك كاريطةرترة لة بةديهَيناني ئاماجني كؤمةَلطا 

 .نطاربوونةوةي تاوانكاري تؤدانان وبةديهَيناني دادثةروةريلةبةرة
بةهؤي ( اااام)زؤرينةي ئةناامان بةرةو بنةماي توناكردني س اكاني ثرؤ ةكة دةروات بةتايبةتي لةناوبردن -2

بةئاماجني ئةوةي ثَيش رووداني . ترسناكيي تاوانة تريؤريستيةكان وئةو زيانةزؤرةي لَييان دةكةوَيتةوة
ضونكة ئامانج لة ثرؤ ةي ياساكة بةرةنطاربوونةوةي تريؤر . اري ببينةوة وخؤي لَي بثارَي ين بةرةنط

, وثارَي طاري لة سةروساماني هاواَلتيان وسامان ودةزطا طشتييةكان وثاراستين ئاسايش وسةدامطريية لة هةرَيناا 
دةستةبةركردني كةشي لةبارو دروس  سةرباري ثارَي طاري لة ئازادية طشتيةكان وتايبةتيةكان وهَينانةكايةو 

 . ثَيويستة بؤ ئةوةي هاواَلتيان  يانَيكي سروش  بطوزةرَينن
 ي ماددةي يةكةمي ثرؤ ةكةية، ئةوة ليذنة َراي واية دةسةوا ةي (4)هةرضي بَرطة -3
 .ة خبوَينرَيتةوةزياد بكرَي،و لة كؤتايي ئةو بَرطةيةدا دابنرَي، وبةم شَيوةيةي خوارةو( بةمةبةس  تريؤريس ) 
بةهةر رَيطةيةك بَي  بؤ داضانانةوةي , يان لة ئازادي بَيبةشكردني كةسَيك, دةستبةسةركردن, طرتن, رفانان) 

 (.دارايي يان بةمةبةس  سياسي وثاَلنةري تريؤريس 
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كخراوةكان لة تة دواي وشةي  رَيليذنة ثّيشنيار دةكات رستةي  نيشناني ونَيو نةتةوةيي حكومي وناحكومي خبرَي -4
- :ي مادةي يةكةم دابنارَي  وبةم جؤرة خبوَينارَيتةوة/5لةبَرطة , دَيَري دووةم 

يان دةستة , يان كؤمةَلة كةسانَيك بة بارمتة بؤ ئةوةي كاربكاتة سةر دةزطاكاني هةرَيم , دةستبةسةركردني كةسَيك 
رَيناا كاردةكةن بؤ بةدةستهَيناني سوود يا ورَيكخراوة نيشتناني و نَيونةتةوةيي حكومي وناحكوميةكاني لة هة

يان ناضاريان بكات كارَيك ئةجنام باةن يان ئةجنام نةدةن يان بؤ نانةوةي بارَيكي , لةهةر جؤرَيك بَي  , كةلكَيك
 . ترس ودَلةَراوكَي 

ضونكة لةو  ي مادةي يةكةمي ثرؤ ةكة البربَي (7)لة دوادَيَري بَرطةي ( تاوانكار) ليذنة راي واية وشةي  -5
 .ناكات و، لة رستةي ثَيشةوةي بَرطةكةدا هاتووةجَيطايةدا زيادة و ثَيويس  بةمانةوةي 

- :تَيبينيةكان سةبارةت بةمادةي دووةمي ثرؤ ةكة  سَييةم
سامانة )لةدواي ( تايبةت)البربدرَي  و وشةي يان ( 7)لة بَرطة( بةئةنقةس )ليذنة بة ثةسةناي دةزانَي  وشةي  -0

- :دابنارَي  و بةم جؤرة خبوَينارَيتةوة( نطشتيةكا
, يان هةناَيك بة تةالر ودامةزراو وساماني طش , يان زيانثَيطةياناني تةواو, لةكةلك خسة, َرووخانان, تَيكاان)

يان دةزطا طشتيةكان وبارةطاي ئةو ثارت ,يان تةرخانكراو بؤ فةرمانطة و بةر ةوةناية حكوميةكان, تايبةت
يان يةكَيك لة دامةزراوة نةوتيةكان يان هةر شتَيكي ديكة لة دامةزراوةكاني , ةياسا ناسراوونوكؤمةاَلنةي ب

هؤيةكاني طةيانان , بؤريةكاني ئاوي طش , بةنااو , يان ثرد, ئيستطةي وزةي كارةبا وئاو, هةرَيم 
شوَيين ئامادةكراو , س شوَينةكاني خواثةر, شوَينةكاني تةرخانكراو بؤ كؤبوونةوة طشتيةكان, ودامةزراوةكاني

بةثالنةرَيكي , يان هةر سامانَيكي ديكة، كة طرنط بَي  بؤ ئابووري نيشتناني , بؤ هاموشؤي جةماوةر
 (.  تريؤريس  بؤ لةدكردني ئاسايشي وسةدامطريي لة هةرَيناا

ي  بةرامبةر بة فَرؤكة ي ماددةكة، ضونكة تاوانكار(2)راطوَي رآ بؤ شوَيين بَرطة(7)راي ليذنة ئةوةية، بَرطةي  -2
يان ‘‘زؤر طةورةيةو، فَرؤكةو فَرطةش لة كوردستاناا شتَيكي تازةية، هةروةها، راي ليذنة، ئةوةية وشةي 

ئةطةر كارةكة بوة ‘‘وطؤريين رستةي ‘‘دةستبةسةرداططرتين فرؤكةكاني مةدةني‘‘خبرَيتة دواي  ‘‘َرفانانيان 
ضونكة ئةميان، لة رووي ياساييةوة زياتر لةبارة بؤ وةسف ‘‘ئةطةر كارةكة لَيي كةوتةوة( بة رستةي)هؤي 

لة كؤتايي برطةكة زياد بكرَي  وبةم جؤرة ( ثرت)كردني ئةو بارةي كة ضاوةَروان دةكرآ، هةروةها وشةي 
- :خبوَينارَيتةوة

كارةكة مردني ئةطةر ,(اااام)دةستبةسةرداطرتين فرؤكة مةدةنيةكان يان فَرانانيان وس اكةشي دةبَيتة لةناوبردن)
 (.مرؤظَيك يان ثرتي لَيكةوتةوة

ي مادةكة و بَرطةكة بةم /3بطؤردرَي  لة بَرطة ( هؤيةكان)بة وشةي ( رَيطةكان)ليذنة ثَيشنيار دةكات وشةي  -3
- :جؤرة خبوَينارَيتةوة

يان زانياري , يثةكخستين هؤيةكاني طةيانان و سيستةمي كؤمثيوتةر، ضوونة ناو تؤَرةكاني و  اوة او دانان لةسةر)
 (و داتا خستنة ناويانةوة بةمةبةس  ئاسانكاري ئةجنامااني تاوانة تريؤريستيةكان

 .بةم ثَييةش زجنريةي بَرطةكان رَيك دةخرَينةوة -4
 :تَيبينيةكاني ليذنة سةبارةت بة مادةي سَييةمي ثرؤ ةكة -:ضوارةم
لة ( فةرمانةكاني)لة دواي وشةي (  تريؤريس حكومةتي هةرَيم بة مةبةس  )ليذنة راي واية دةسةوا ةي  -0

 :كؤتايي بَرطةي يةكةم زياد بكرآ و وةك ئةمةي خوارةوة خبوَينرَيتةوة
يان زَيرةظاني هةرَيم هةبَي  وداواي , دةسةآلتي فةرمان ثَيكردني لةسةر كارمةنااني هَي ي ئاسايشي ناوةخؤ )

 (.كاني حكومةتي هةرَيم بكةن بة ثاَلنةرَيكي تريؤريس لَيكردن يان رايسثاردن كار لةسةر ثةكخستين فةرمانة
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ي مادةكة دابنارَي  و بةم جورة 3/لة برطة ( شري  تؤماركراو)لة دواي رستةي ( هاوشَيوةي)وشةي  -2
- :خبوَينارَيتةوة

يان , زانني بةضاك, يان وَينةي وا كة دنةدان , يان هاوشَيوةي, شري  تؤماركراو, ضاثةمةني, بة بةدنيازي نووسراو)
يان بؤ , برةوثَياان لةخؤ بطرن بؤ ئةجنامااني كارة تريؤريستيةكان بة مةبةس  دابةشكردن وباَلوكردنةوةيان

 (.ئةوةي كةساني ديكة لَي ئاطادار بكاتةوة
خ مةكاني تا )ي مادةكة بطؤَرَي  بة دةستةوا ةي /4لة بَرطة ( خ مةكاني تا دةطاتة ثلةي دووةم)دةستةوا ةي  -3

, بؤ ئةوةي لَيبةدةركردنةكة كةم بكرَيتةوة و تةنها خ مي ثلةي يةكةمي لَي بةدةربكرَي ( طاتة ثلةي يةكةمدة
 (. ن ومَيرد)كة دةكاتة باوك ودايك ومنااَلان لةطةَ  هاوسةر

 .تَيبيين لةسةر مادةي ضوارةمي ثرؤ ةكة نية :ثَينجةم
لة دَيَري كؤتايي بكرَي  (يةكالكةرةوة)ثّيشنيار دةكات وشةي  ليذنة, سةبارةت بة مادةي ثَينجةميش لة ثرؤ ةكة :شةشةم

- :وبةم جؤرة خبوَينارَيتةوة( بنرَب)بة وشةي 
 (.نا بَي تؤمةتبار بة تاوانة تريؤريستيةكان بةربارَين بة دةستةبةر تا حوكنَيك يان بريارَيكي بنرَب لة داواكة دةردةضَي )

 .ةفتةم نيةتَيبيين لة سةر مادةكاني شةشةم وح:حةفتةم
كةمينةي ليذنة ثَيي واية بَري بةخششةكةي لة مادةكةدا هاتووة , سةبارةت بة مادةي هةشتةمي ثرؤ ةكة :هةشتةم

 .بَرَيكي مغري دياربكرَي  بة ثَيي بارودؤخ زياد وكةم بكرَي 
ن نية تةنها طؤَريين سةبارةت بة مادةكاني نؤيةم ودةيةم ويازدةم ودوازدةمي ثرؤ ةكة ليذنة تَيبيين لةسةريا :نؤيةم

 (.شكاتكردن)بة وشةي , كةلة مادةي دوازدةم هاتووة( لَيثرسينةوة)وشةي 
ئةنااماني ليذنة ناكؤك بوون لةسةر هَيشتنةوةي يان نةهَيشتين بةاَلم سةرؤكي , سةبارةت بة مادةي سَيازدةم :دةيةم

 .ليذنة ثشتطريي اليةني ثشتطري لة نةهَيشتين دةكات
ي مادةي ضواردةم ( أ)ياساي بنةماكاني دادطايية س اييةكان خبرَيتة سةر بَرطة    )ي ضاكة دةستةوا ةي ليذنة ثَي :يازدةم

- :س اي اريادي و بنةماكاني دادطايية س اييةكان بكرَي  وبةم جؤرة خبوَينارَيتةوة( و ئاما ة بة هةردوو ياساي
ي  مارة /اساي بنةماكاني دادطايية س اييةكانو ي0969ي ساَلي  000/حوكنةكاني ياساي س اكاني اريادي  مارة)

 (.ثيادة دةكرَي , ي كارا لةسةر هةر شتَيكي لةم ياسايةدا نةهاتبَي  0970ي ساَلي 23
ليذنة بةباشي دةزانَي  كاتَيكي دياركراو بؤ كارثَيكردني ئةم ياساية دياربكرَي  و مادةي ثازدةم بةم جؤرة  :دوازدةم

- :دابرَيذرَيتةوة
اية بؤ ماوةي ضوار ساَ  كاري ثَياةكرَي  لة رؤ ي باَلوكردنةوةي لة رؤ نامةي فةرميةوة ودةكرَيش درَيذ ئةم ياس))

 (.بكرَيتةوة
مادةي ديكة لة ثرؤ ةكة زياد بكرَي  دواي الداني مادةي سيازدةمي ثرؤ ةكة  ليذنة بة ثةسةناي دةزانَي  سَي :سيازدةم

- :زجنريةشيان بةم جؤرة دةبَي 
دةبَي دةزطا طشتيةكان رةضاوي بنةماكاني حوكنةكاني دةستوور وياسا وثةميان وبةَلَيننامة : زدةممادةي سيا)

 (.نَيونةتةوييةكاني تايبةت بة مايف مرؤظ بكةن لةكاتي ثيادةكردني ئةم ياسايةدا 
ةكان دةكات اريا  ضاودَيري خاوخَي اني دوربانياني كارة تريؤريستي-حكومةتي هةرَيني كوردستان: مادةي ضواردةم

 .‘‘ودةرةبؤي زيانةكاني زيان لَيكةوتوان دةكاتةوة
ليذنةيةكي نيشتناني لة نوَينةراني وةزارةتي ناوةخؤ وداد وئةوداف كاروباري ئاييين ورؤشنبريي  :مادةي ثازدةم

ةجنام وثةروةردة وثَيشنةرطة ودارايي ودةستةي طش  ئاسايشي هةرَيم ثَيك دةهَينرَي  بؤ ئةوةي كاري ثَيويس  ئ
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باةن بؤ بةرةنطاربوونةوةي تريؤر لة هةرَيم دا  تا وةكو نةهَيلن رووباات و لةطؤَربنارَي  بةو شَيوازانةي بة 
 .‘‘طوجناوي دةزانن

بةدووبارة رَيكخستنةوةي زجنريةي مادةكان مادةي ضواردةمي ثرؤ ةكة دةبَيتة شازدةم و مادةي ثازدةميش  :ضواردةم
 .مارةي مادةكاني ثرؤ ةكة دةبَيتة حةظاة مادة لةجياتي ثازدة مادةدةبَيتة حةظاةم، بةم جؤرة  

 .دواجار سةبارةت بة هؤيةكاني خوازياري داناني ياساكة، ليذنة تَيبيين لةسةر نية :ثازدةم
 ضاوي ثَياا خبشَينن وخبرَيتة بةردةم ئةجنومةن بؤ تاوتوَيكردني راي طوجناوي لةسةر , هيوادارين ب ةرموون

 ..ةَ  رَي دالةط. بارَي 
 :بةرٍََِي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا كاك اوني راثؤرتةكة بة زماني اةرةبي دةخوَينَيتةوة
 :بةَرَي  اوني كنا  سعيا ب از

 العراق -رئاسة اسلل الوطك لكوردستان /إرب
  قرير الل نة القانونية/ ي

 العراق -مكافنة االرهاب   اقليم كوردستان  لقد قامت جلنتنا بدراسة مشروع قانون
و قدي الل نة  قريرها و  وصيا ها واقرتاحا ها بشأنه و  27/02/2115احملاجم اليها بعد القراءة االورب له   القملان بتاري  

- :كمايلي
 :يةان الل نة القانونية  ؤيد املشروع بشكل عاي بعد االخذ بنظر االعتبار املالحظات اآل  :أواًل

اضافة مادة مستقلة ارب املشروع بتعريف الفعل االرهابي على ان  كون  لك املادة   مقدمة املشروع وكمادة اورب و قرأ 
 ب:كاآل ي

الفعل االرهابي هو كل فعل اجرامي منظم والتهديد به أو التنريض عليه يل أ إليه اجلاني  نفيذًا ملشروع ) املادة االورب
ستهد  فردًا او سموعة افراد أو ياعات او بشكل عشوائي القصد منه ايقاع الرع  واخلو  إجرامي فردي اوياعي ي

والفزع والفوضى بني الناه او  رويعهم من شأنه االخالجم بالنظاي العاي او  عريض امن وسالمة استمع واالقليم لل طر او 
اق الضرر بالبيئة او باحد املرافق او االمال  العامة او ايذاء االفراد او  عريض حيا هم او حرما هم او امنهم لل طر او احل

 (اخلاصة او  عريض احد املوارد الطبيعية لل طر
وقد اخذت الل نة القانونية بنظر االعتبار عند صياغتها لتعريف الفعل االرهابي جعل التعريف عاما وشاماًل لالفعاجم 

قابلها الواردة   مواد املشروع والعقوبات املقابلة لكل حالة من  لك املتوقعة ويديد كل فعل ارهابي باحلاالت املبينة   م
 .احلاالت وبعد  ثبيت التعريف اعاله للفعل االرهابي  عديل  سلسل ارقاي املواد  بعًا لذلك

 ب:املالحظات املتعلقة باملادة االورب من اصل املشروع :رانيًا
املادة االورب من املشروع يؤيد اكثرية اعضاء الل نة ما جاء   املشروع من  ب فيما يتعلق بعقوبة االعداي لالفعاجم الوردة  0

يديد العقوبة باالعداي نظرًا للظرو  ال  رر بها العراق واالقليم وكثرة االفعاجم االجرامية االرهابية   العراق وباية 
وحتى  كون العقوبة رادعًا قانونيًا ومانعًا ( ارغم وصوجم بعض منه)مكافنتها   االقليم واحليلولة دون وصوهلا ارب االقليم

اذا فكّر بعقوبا ها وعلم بوجود عقوبة االعداي اما اذا وجد بان , ملن يفكر   ار كاب اية جررة ارهابية قبل االقداي عليها
وي من االياي فيمااذا بقي العقوبة  نتهي   النهاية بالس ن فانه من احملتمل ان ال يرتدد   االقداي عليها وعلى امل ان يأ ي ي

و مبا ان امثاجم من يقدمون على ار كاب اجلرائم , على قيد احلياة ان يطلق سراحه الي ظر  سياسي او قانوني كان
االرهابية اليستنقون احلياة و على استمع  صفيتهم من بني ظهرانيه حتى يستقر استمع قانونيًا و اجتماعيًا و امنيًا و 

ي رغم قساو ها فهي صماي االمان حلماية استمع و امنه و استقراره بل هي العقوبة الوحيدة ال   كفل ان عقوبة االعدا
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منع و قوع بعض اجلرائم حي  يبع  اخلو    نفوه اسرمني و يردعهم من اقرتا  جرائمهم النها  تضمن اقصى قدر 
 .كافنة االجراي و االرهاب و يقيق العدالةمن الزجر و هي اكثر العقوبات اررًا   يقيق هد  استمع   م

و لقد اسهت اكثرية اعضاء الل نة ارب مبدأ  شديد العقوبات الواردة   املشروع السيما االعداي نظرًا خلطورة اجلرائم 
. ااالرهابية قبل جسامتها و االضرار املتولدة منها مستهدفة مكافنتها و االحرتاي من و قوعها قبل و قوعها و حدوره

فاهلد  و الااية من مشروع القانون هي مكافنة االرهاب باية محاية ارواا و ثتلكات املواطنني و االمال  و املرافق العامة 
و محاية االمن و االستقرار   االقليم باالضافة ارب محاية احلريات العامة و اخلاصة و خلق و  امني االجواء املناسبة و 

 .املواطنني حيا هم الطبيعيةالسليمة الضرورية ملمارسة 
ارب آخر  للك الفقرة و لتقرأ ( بدافع إرهابي) من املادة االورب من املشروع  رى الل نة اضافة عبارة ( 4)بالنسبة للفقرة  -2

- :كاال ي
خطف ش ص او القبض عليه او ح زه او حرمانه من حريته باية و سيلة كانت لالبتزاي املالي او الغراض سياسية )

 (فع ارهابيبدا
الوطنية و الدولية احلكومية منها و غري احلكومية ارب ما بعد كلمة و املنظمات ) رى الل نة إضافة العبارة التالية  -3

- :من املادة االورب و لتقرأ كاآل ي( 5)الواردة   السطر الثاني من الفقرة 
االقليم او اهليئات و املنظمات الوطنية و  احت اي ش ص او سموعة من االش اص كرهائن بقصد التأرري على سلطات)

الدولية احلكومية منها و غري احلكومية العاملة   االقليم باية احلصوجم علي منفعه او مزية من اي نوع كان او االجبار 
 (.على القياي بعمل او االمتناع عن عمل معني او خلق حالة من الرع  و الفزع

منها لكونها يائدة عن موقعها و عدي احلاجة ارب ( 7)ن السطر االخري من الفقرة م( اجلاني) رى الل نة حذ  كلمة  -4
 .بقائها لورودها   سياق الفقرة ابتداًء

- :املالحظات املتعلقة باملادة الثانية من اصل املشروع :رالثا 
االمال  العامة  ارب ما بعد و( اواخلاصة)منها و إضافة كلمة ( 0) رى الل نة حذ  كلمة عمدًا من الفقرة -0

- :الواردة فيها و لتقرأ كاآل ي
اري  او هدي او ا ال  او احداث ضرر كلي او جزئي باملباني و املؤسسات و االمال  العامة او اخلاصة او امل صصة )

النف  أو غريها للدوائر و املصاحل احلكومية او املرافق العامة و مقرات االحزاب او اجلمعيات املعتقة قانونًا او احدى منشآت 
من منشآت االقليم او حمطات الطاقة الكهربائية و املائية او اجلسور او السدود او ساري املياه العامة او وسائل املواصالت و 
منشآ ها او االماكن املعدة لالجتماعات العامة او اماكن العبادة او االماكن املعدة الر ياد اجلمهور او اي ماجم له اهمية   

 (.اد الوطك بدافع ارهابي لزعزعة االمن و االستقرار   االقليماالقتص
منها هلوجم الفعل االجرامي بشأن ( 2)منها اي من املادة الثانية ارب حمل الفقرة ( 7) رى الل نة نقل الفقرة -2

ارب ما ( هااو اختطاف) الطائرات و كون الطائرات و املطارات حديثة العهد بالنسبة لكوردستان بعد اضافة عبارة 
لكونها اكثر ( اذا ادى الفعل)إرب عبارة (اذا أفضى الفعل)بعد االستيالء على الطائرات املدنية و  ايري عبارة 

ارب أخر الفقرة املذكورة و ( اكثر)مالئمة من الناحية القانونية لوصف احلالة املتوقعة و كذلك اضافة كلمة 
 :لتقرأ على الشكل اآل ي 

 (.الطائرات املدنية او اختطافها و  كون العقوبة االعداي اذا ادى الفعل ارب موت انسان او اكثراالستيالء على )   
و قرأ الفقرة بعد ذلك كاأل ي ( وسائل)منها ارب كلمة ( 3)الواردة فى الفقرة ( سبل) رى الل نة  بديل كلمة -3

: 
لتشويش عليها او ادخاجم معلومات او بيانات فيها بهد   عطيل و سائل اال صاالت و انظمة احلاسوب او اخرتاق شبكا ها او ا)

 (  سهيل ار كاب اجلرائم االرهابية 
 . عاد  ر ي   سلسل الفقرات على ضوء ذلك -4

 :مالحظات واقرتاحات الل نة بالنسبة للمادة الثالثة من املشروع :رابعًا



 663 

 :منها ولتقرأ كاآل ي( 0)د كلمة أوامر الواردة   الفقرةارب ما بع( حكومة االقليم بدافع ارهابي)ب  رى الل نة إضافة عبارة0
كان له سلطة االمر على افراد قوى االمن الداخلي او حره االقليم وطل  اليهم او كلفهم العمل على  عطيل اوامر )

 (.حكومة االقليم بدافع ارهابي
 :منها ولتقرأ كاآل ي( 3)الفقرةالواردة   ( او اشرطة مس لة)ارب ما بعد كلمة( او نظائرها)ب إضافة كلمة0
حاي أو احري بسوء نية حمررات أو مطبوعات او اشرطة مس لة او نظائرها او صورًا  تضمن يريضًا او يبيذًا او  روجيًا )

 (.الر كاب اجلرائم االرهابية بقصد التوييع او النشر او الطالع الاري عليها
باية  قليل ( واقاربه من الدرجة االورب)منها ارب عبارة( 4)الواردة   الفقرة (واقاربه ارب الدرجة الثانية) ب  بديل عبارة3

 .االستثناء من حكم الفقرة لالقارب وحصره بالدرجة االورب أي االباء واالمهات واالوالد فق  باالضافة ارب الزوج او الزوجة
 .ب ال  وجد مالحظات على املادة الرابعة من املشروع:خامسًا
الواردة   السطر االخري منها ارب ( فاصل)من املشروع فرتى الل نة  بديل كلمة( اخلامسة) ا بالنسبة للمادةب ام:سادسًا

 ب:ولتقرأ كاآل ي( بات)كلمة
 (.ال جيوي اخالء سبيل املتهم بار كاب اجلرائم االرهابية بكفالة حلني صدور حكم او قرار بات   الدعوى)

 .نسبة للماد ني السادسة والسابعة من املشروعب ال  وجد اية مالحظات بال:سابعًا
ب اما بالنسبة للمادة الثامنة من املشروع  رى االقلية من اعضاء الل نة يديد مبلغ املكافئة الواردة فيها مببالغ مارية :رامنًا

 .وحمددة قابلة للزيادة والنقصان حس   بدجم الظرو 
عشرة والثانية عشرة من املشروع فال  وجد لل نة اية مالحظات عليها سوى ب اما بالنسبة للمواد العاشرة واحلادية : اسعًا

 (.مقاضاة)الواردة   املادة الثانية عشرة ارب كلمة( مساءلة)  بديل كلمة
فهنا  خال  بشأنها حوجم االبقاء عليها او إلاائها والرأي الذي صوت له رئيل ( الثالثة عشرة) ب اما بالنسبة للمادة:عاشرًا
 . ؤيد الااءها الل نة

( أ)فرتى الل نة اضافة قانون اصوجم احملاكمات اجلزائية ايضًا ارب الفقرة( الرابعة عشرة) ب اما بالنسبة للمادة:حادي عشر
 ب:منها واالشارة ارب ارقاي قانوني العقوبات واالصوجم ولتقرأ كاآل ي

 0970لسنة  23حملاكمات اجلزائية رقم واصوجم ا0969لسنة  000أ ب  طبق احكاي قانوني العقوبات العراقي رقم )
 (.النافذة بكل ما مل يرد به نص   هذا القانون

للعمل بالقانون و ايري صياة املادة اخلامسة عشرة من املشروع ( مدة معينة)ب  رى الل نة يديد سقف يمك:راني عشر
 (.ة الرمسية وقابل للتمديدينفذ هذا القانون ملدة اربع سنوات من  اري  نشره   اجلريد) لتقرأ كاآل ي

بعد الااء املادة الثالثة عشرة من ( الثالثة عشرة)ب  رى الل نة اضافة رالث مواد ارب املشروع إبتداًء من املادة  :رال  عشر
 ب : املشروع و يكون  سلسلها كاآل ي

 (املضافة اجلديدة) املادة الثالثة عشرة 
دة   احكاي الدستور والقوانني و  العهود واملواريق الدولية اخلاصة  قوق على السلطات العامة مراعاة املبادئ الوار)

 ( االنسان عند  نفيذ احكاي هذا القانون
 ( املضافة اجلديدة) املادة الرابعة عشرة 

 (.العراق برعاية عوائل ضنايا االفعاجم االرهابية و  عويض املتضررين منها.  تكفل حكومة اقليم كوردستان) 
 (املضافة اجلديدة)اخلامسة عشرة املادة 

واملالية  الثَيشنةرطة شكل جلنة وطنية من ثثلي ويارات الداخلية والعدجم واالوقا  والشؤون الدينية والثقافة والرتبية و) 
ق واهليئة العامة ألمن االقليم الااذ اخلطوات الاليمة ملكافنة االرهاب   االقليم ولتال  وقوعه والقضاء عليه بالطر

 (.والوسائل ال   راها مناسبة
 .راجني التفصل باالطالع وعرض املشروع على اسلل للمناقشة وابداء الرأي املناس  بصدده مع التقدير

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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 .زؤر سوثاس ليذنةي مايف مرؤظ با راثؤرتي خي خبوَينَيتةوة فةرموو
 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 .ةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجنوم

 بةناوي خواي بةخشناةو ميهرةبان
 بةَرَي  سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان/ بؤ 

 راثؤرتي ليذنة/ ب
بوةتذة ترسذناكرتين نةخؤشذي بذؤ سذةر تذةواوي كؤمةَلطذةي        , ئةمَرؤ دياردةي تؤدانان كة تاسةرسذةري جيهذاني طرتؤتذةوة   

بةَلكو خؤي خ انوةتة نذاو زؤر لذة فيكذرو ئذايني و ئايذاياو      , نيية ئةم دياردة دزَيوة ناسنامةيةكي دياريكراوي, مرؤظايةتي
 .زؤر دةمَيكيشة كؤمةَلطةي مرؤظايةتي كةوةتؤتة بةر ترس و شاآلوي تؤداننانيةوة, سياسيةت و ثةيوةناييةكانةوة

كةمني جاَرنامةي وة ية 0971نةتةوة يةكطرتووةكان لة ساَلي , بؤ رَيطاطرتن و هةوَلي ضارةسةر كردني ئةو دياردة دزَيوة
بنذذذةماكاني ياسذذذاي نَيذذذوة دةوَلذذذةتي تايبذذذةت بذذذة ثةيوةناييذذذةكان دؤسذذذتايةتي و هاوكذذذاري نَيذذذوان دةوَلةتذذذةكان  )بذذذةناوي 

دواتذر لةبذةر مةترسذيااربووني و    , كة ئةمة بةناوبانطرتين جاَرنامة دة مَيرَي  كة دةربارةي تريؤر دةرضووة, (دةركردووة
بةمةبةسذذ  , جاَرنامذذة و بةَلطةنامذذةي دةركذذردوة   03زيذذاتر لذذة   0996هذذةتا سذذاَلي   بذذةرفراوان بذذووني ئذذةو دياردةيذذة  

 .بةرةنطاربوونةوةي تريؤر و هةوَلي ضارةسةركردني ئاسةوارةكاني لةسةر مرؤظةكان و كؤمةَلطةكان
ناامذةكاني  تةواوي ئةو بةَلطةنامة و جاَرنامانة هةموو جةخ  لةسذةر ضذةنا بنةمايذةك دةكةنذةوة و داوا لذة دةوَلةتذة ئة      

 .دةكات كة بة جادي ثابةنا بن ثَيوة
 .نابَي هيض دةوَلةتَيك نة ثشتطريي و نةخؤشي دةس  هةبَي لة هةر كارَيكي تريؤريس  دا -0
 .دةبَي  هةموو دةوَلةتةكان بةرةنطاربوونةوة و س اي هةر كارو كةسَيكي تريؤريس  باةن -2

كة لةطةَ  تةواوي جاَرنامذة و بةَلطةنامةكانذاا بطذوجنَي     دانان يان هةمواركردني ياسا ناوخؤييةكان بةجؤرَي بَي -3
 .بةتايبةتي ئةوانةي تايبةتن بة مافةكاني مرؤظةوة

 .لة اَيرا  و كوردستان دواي ديكتاتؤريةتاا هةمان رَيوشوَين بؤ بةرةنطاربوونةوةي تريؤر طرياوةتةوة بةر
, اربونةوةي تريؤر خراية بذةر دةسذ  بذؤ خوَينانذةوةي    هةر بؤية لة ثةرلةماني كوردستانيش دا رةشنووسي ياساي بةرةنط

بذؤ ئذةوةي خوَينانذةوةي خذؤي لذة      , ليذنةي مايف مرؤظيش بة مايف خؤي زاني و داواي وةرطرتين ئذةو رةشنووسذة بكذات و   
 .روانطةي مايف مرؤظةوة لةسةر بكات

دواتذر بذة   , ةر رةشنووسذةكةي كذردو  ليذنة لة كؤبوونةوةيةكياا بة ئامادة بذووني ئةنذااماني ط توطؤيذةكي ضذَروثَري لةسذ     
ثةسةناي زاني بانطهَيش  كؤمذةَلَي لذة نوَينذةراني كؤمةَلذة و رَيكخذراوة مةدةنيذةكاني كذة لذة بوارةكذاني مذايف مرؤظذاا لذة             

هةَلبةت ئةمةيش دواي وةرطذرتين رةزامةنذاي   , كوردستان دا كار دةكةن بكات بؤ زياتر دةوَلةمةنا كردني ثرؤ ةي ياساكة
 .ي ثةرلةمانسةرؤكايةت
بة ئامادةبووني  مارةيةكي بةرضاوي ئةو رَيكخراو و كؤمةآلنذة ليذنذة كؤن راسذَيكي يذةك رؤ ةي      05/0/2116لة رؤ ي 

هذةروةها جذةخ  لةسذةر داكذؤكي و     , كة باس لة طرنطي ياساكة و بؤ بةرةنطاربوونذةوةي ئذةو ديذاردة دزَيذو كذراو     ,  بةس 
 .كة ئةويش ماف وئازاديةكانن, ؤظ كرايةوةثارَي طاري لةبةرزترين بةها و ثريؤزي مر

دواتر ليذنة لة كؤبوونةوةيةكي تايبةتي خذؤي دا تذةواوي ثَيشذنيارةكاني تذاوتوو كذرد و ئذةم خاآلنذةي خذوارةوةي طةآلَلذة          
 :كرد

 .ماددةيةك لةياساكةدا بؤ ثَيناسةي زارةوة و دةستةوا ةكان زياد بكرَي -0
بذؤ خذؤي طرفذ  و لةمثذةر     ( الطبوارئ )ضونكة راطةياناني حاَلةتي نائاسايي , اسايةداناني ماوةيةكي دياريكراو بؤ ئةو ي-2

 .لةبةردةم هةموو ضاالكية سياسي و كؤمةآليةتي و رؤ نامةطةريةكان دروس  دةكات

س اي لة سَياارةدان كة ئَيستا لة دنيذاي ثَيشذكةوتوودا بذةرةو كؤتذايي هاتنذة لةبذةر ئذةوةي جَيطذاي خؤيذةتي لَيرةيشذاا           -3
 .نةكةي كةم بكرَيتةوةباز
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 .ضةكي ميكرؤبي بكرَيتة ضةكي بايةلؤ ي 0بَرطةي سَييةمي لة ماددةي -4

 .لةدواي وشةي كؤمةَلةكانةوة بكرَيتة كؤمةَلة و رَيكخراوة مةدةنيةكان 2ي ماددةي 0بَرطةي -5

ة رؤَلذي رؤ نامةطذةري   بةمذةرجَيك ئذةم خاَلذ   )لذة كؤتذايي دا ئةمذةي خذوارةوةي بذؤ زيذاد بكرَيذ          3لة مذاددة   5بَرطةي -6
 (.رةخنةطرتن و رؤ نامةطةري ئازاد كةم نةكاتةوة

داكذؤكي لذَي كذردن و    )ئةمةي بؤ زياد بكرَيذ   ( داكؤكي لَي كردني)لة ماددةي دوان ةهةم دا و لةدَيري سَيهةماا لةدواي بؤ 
 .زؤر سوثاس, (شوَين و ضارةنووسي دياري بكرَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .داوا لة ليذنةي ناوخؤ دةكةين ئةوانيش راثؤرتي خؤيان ثَيكشةش بكةن ,زؤر سوثاس

 :بةَرَي  اخر شَيخ مجا  انور
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 بةناوي خواي طةورة وميهرةبان
 بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان/ بؤ
 راي ليذنةي ناوخؤي ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان/ بابةت

بةَرَي تان دةكةينةوة كة دواي ئةوةي ليذنةكةمان كؤبوونةوةي خؤي ئةجناماا سةبارةت بذة تذاوتووكردن لةسذةر     ئاطاداري
ليذنةكذةمان بذة تَيكذَراي دةنذط دةدذي ثرؤ ةكذة ثةسذةنا        , ثرؤ ةي ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر لة هةرَيني كوردستان

 .ومةني نيشتنانيي كوردستان لةسةر كردووةلةطةَ  ئةو تَيبينيانةي كةوا ليذنةي ياسايي ئةجن, دةكات
 لةطةَ  رَي ماناا

 اخر شَيخ مجا 
 جَيطري ليذنةي ناوخؤ

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
مذن  , ثَيش ئةوةي دةس  ثَي بكةين بة مونادةشةي ياسذاكة , بؤ هةرسَي ليذنةي سايايي و مايف مرؤظ و ناوخؤ, زؤر سوثاس

يةاين لةو ماددانةي كة , كة ثَرؤ ةكةيان لة ثَيشة و ماوةيةكيشة وةريان طرتووة, ةكةمداوا لة هةموو بةَرَي ان ئةناامان د
زؤر , ضذونكة وةختةكذة كةمذةو ئةطذةر بَيذ  و لةسذةر هذةموو ماددةكذة دسذة بكذةين          , تةواو دسة بكةن, بؤضوونيان هةية

ثشذتطريي  , تةوة بَلَي  دسةي مذن كذرا  دسةكة با تكرار نةبَي, ئةطةر لةسةر زؤري ماددةكانيشاا دسةيان هةبوو, دةخايةنَي 
, تاوةكو ياسايةكة تةواو بكةين ئينشائةَلآل, بؤ ئةوةي وةختةكة بةشَيوةيةك بةش بكات, لةو دسةية دةكةم كة فآلن كردي

, ليذنةي مذايف مذرؤظيش رةئذي خذؤي بذااتن     , ليذنةي ياسايي رةئي خؤي بااتن و, هةروةها ماددةيةكيش كة دةخوَينينةوة
لةبةر ئةوةي ليذنةي ناوخؤ هيض رةئي نيية و ثشتطريي خؤي لة راثؤرتةكةي ليذنةي ياسايي , ةشةي دةكةينئينجا موناد

, زؤر سوثاسذتان دةكذةين  , كاك حمنا فرج مبَينَي  بؤ هاوكاريكردني ئَينذة , دةتوانَي  لة جَيطاي خؤي دابنيشيتةوة, دةكات
 .فةرموو

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .ةجنومةنبةَرَي  سةرؤكي ئ

 .ثاشان دةضينة سةر ط توطؤكردن لةسةر ماددةكة, دةخوَيننةوة( 0)ئَيستا دةدي ماددةي 
 2116ي ساَلي )  ( ياساي  مارة 

 لة هةرَيني( تريؤر)ياساي بةرةنطاربوونةوةي تؤدانان 
 اَيرا  دا –كوردستاني 

 :ماددةي يةكةم
 :دادةنارَين و س ايان لة سَياارةدانة( تؤدانان)ئةم كردةوانةي خوارةوة بة تاواني تريؤركاري 
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بذة ئامذاجني ئةجنامذااني    , يان كؤمةَلَيك, بنكة, بانا, دةستة, كؤمةَلة, رَيكخسة يان بةَرَيوةبردني رَيكخراو, دامةزرانان-0
 .يةكَيك لةو تاوانة تؤدَينةرانةي لةم ياسايةدا هاتوون

 .افردانانيان بةك, ئايايؤلؤجي, تريؤركردن بؤ مةبةستَيكي سياسي-2

ئذذذامَيري دروسذذذتكراو بذذذؤ تَيكذذذاان و رووخانذذذان لةرَيطذذذةي  , طَرطذذذَر, سذذذووتَينةر, بذذذةكارهَيناني كةرةسذذذتةي تةدينذذذةوة-3
, ضذاناني بذؤميب خاثووركذار   , يذان مينرَيذذكردني ماشذَين   , يان بة ئامَيري لذة دوور ئاراسذتةكراو  , تةدانانةوةي راستةوخؤ

يذان  , يان طازي  ةهراوي, مادة, يان نامةي مينرَيذكراو, ثشتَينةي خاثووركار, بةكارهَيناني هةموو جؤرة ضةكَيكي جةنطي
 .يان ثرتي لَيكةوتةوة, ئةطةر كارةكة مردني كةسَيك, يان تيشكاةر, ميكرؤبي

 .بةهةموو جؤرةكانيةوة, دةس  بةسةر فَرؤكة داطرتن-4

بذؤ داضذانانةوة   , بةهذةر شذَيوازَيك بَيذ    , ئازادي يان بَيبةشكردني كةسَيك لة, دةستبةسةركردن, دةستطريكردن, َرفانان-5
 .يان بة مةبةس  سياسي, ي دارايي(ابت از)

يذان لذةو دةسذتة و رَيكخذراوة نَيذوة      , يان كةسانَيك بؤ كذارتَيكردن لذة دام و دةزطاكذاني هذةرَيم    , بة بارمتةطرتين كةسَيك-6
يذان بذؤ ناضذاركردنيان بذذؤ    , ة سذوودَيك يذان كذةَلكَيك   دةوَلةتةييانذةي لذة هةرَينذاا كاردةكذةن بذؤ بةدةسذتهَيناني هذةر جذؤر        

 .يان دروستكردني بارَيك لة ترس و تؤدانان, يان نةكردني, ئةجنامااني كارَيك

يان كوشتين كارمةنااني فةرمانطة و دةستة دةبلؤماسذي و   , كوشتين ئةو كةسانةي ثاراستين نَيو دةوَلةتي دةيانطرَيتةوة-7
يذان ئذةو كةسذانةي    , ؤمثانياي بياني و رَيكخراوة نَيو دةوَلةتييذة حكذوومي و ناحكومييذةكان   كؤنسؤلطةري و دامةزراوة و ك

ئةطذذةر , وسذذ اكةي دةبَيتذذة زينذذااني تاهذذةتايي,  بَيذذ ( تذذريؤر)وتاوانةكذذةش بةمةبةسذذ  تؤدانذذان , لةطةَليانذذاا كاردةكذذةن
 .هَيرش بردنةكة مردني لَينةكةوتةوةو

ئةطذةر  , يذان كؤمذةَلَيك كذاري تؤدانذان ئذةجنام بذاات      , بنكذة , (اصذابة )بذان  , دةسذتة , كؤمةَلذة , ضوونة ناو هةر رَيكخذراو -8
يذان ئةطذةر تاوانكذار مةشذقي     , بذوو ( ثَيشذنةرطة )يان زَيرةظانيي هذةرَيم  , ئةجناماةر كارمةنا بَي لة هَي ي ئاسايشي ناوخؤ

 .يان هةواَلطري لةيةكَيك لةم اليةنانة ثَيكرابوو, سةربازي

يذان كذار بذؤ    , يان كؤمذةَلَيكي دةرةوةي وآلت , بنكة, بانا, كؤمةَلة, يان هةر رَيكخراو, طةَ  وآلتَيكي بيانيهاوكاريكردن لة-9
 .بةر ةوةناي هةر يةكَيكيان بكات بؤ ئةوةي تاوانَيك لةو تاوانانةي لةم ياسايةدا دةدنووسكران ئةجنام باات

ئَينذة لَيذرة   , وةي بضينة سةر مونادةشذة كردنذي ئذةو ياسذاية    ئَينة وةكو  ليذنةي ياسا ثَيش ئة, بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةروةكو لة راثؤرتةكةدا هاتووة, هةروةها مودتةرةحَيكيشنان هةية, هةناَيك تةوزحامتان هةية و

ضذةناين كؤبوونذةوةمان   , تةبيعي ئةو مسوةدةي ياساية كة هاتذة ليذنذةي دذانوني ئَينذة بةتةفصذيل مونادةشذةمان كذردو       
ئَينذة لذة ليذنذةي دذانوني هاتينذة      , بةتايبذةتي لذة مةسذةلةي تذةاري ي ئريهذاب زؤر مونادةشذةمان كذرد       , الةسةر ئةجناما

بةَلكو وشةي كاري تريؤري ئَينة تةاري ي بكةين و ثَيناسةي , دةنااةت كة ثَيويس  ناكات وشةي ئريهاب تةاريف بكةين
َيذذي زانيذذاري خؤمذذان لةزؤربذذةي وآلتذذاني دنيذذا   ئَينذذة بذذة ث, يةكذذةميان ئةوةيذذة, لةبذذةر ضذذةنا هؤيذذةكي سذذةرةكي , بكذذةين

لةهةمان كاتاا ئتي ادَيكي نَيو دةوَلةتيش نيية لةسذةر  , بؤ وشةي تريؤر و, ثَيناسةيةكي جامع نيية, ثَيناسةيةكي موةحةد
,  رس بةَلكو ضووينة تةاريف كردني كاري تريؤ, خؤمان لةو تةاري ة الدا, بؤية ئَينة وةكو ليذنةي ياسا, ثَيناسةي تريؤر

سةرضذاوةي ئذيش كردنذي ئَينذة لةسذةر ئذةم ياسذاية ضذةنا         , دووةمذني خذاَ  ئذةوة بذوو بذة حةديقذةت      , ئةمة خاَلي يةكةم
زائيذاةن ياسذاي تذريؤري    , يةكَيكيان ثرؤ ةي ياساي ئياارةي سلَيناني و ثرؤ ةي ياساي ئياارةي هةولَير, سةرضاوةيةك بوو
ئذةمانيش  , وةكذو ئذوردن  , وةكذو ئينذارات و  , انةي وآلتذاني دةوروبذةري خؤمذان   زائياةن هةناَي لذةو ياسذاي  , اَيرادي فياراَ 

ال عذل  )واتذا  , بةَلكو تةاري ي كاري تريؤريسذتيان كذردووة  , تةاري ي ئريهابيان نةكردووة, بةهةمان ئيتيجاه رؤيشتوون و
خوبةرايةكي زؤر لةو موئتةمةرة لةم بةينةدا موئتةمةرَيك بةسرتا لة ئةَلنانيا , خاَلي سَييةميش بة حةديقةت, (االرهابي

ضذةنا خوبذةراي تذريؤري ئامذادةي ئذةو      , رةنطة راثذؤرتي موئتةمةرةكذةش ئَينذة ئيتيالانذان لةسذةري كذرد      , حازر بوون و
بؤيذة ئَينذة ئذةو    , بةهةمان شَيوة ئةمانيش نةطةيشتنة ثَيناسةيةك كة بذؤ تذريؤر دةسذ  نيشذان بكذةين     , موئتةمةرة بوون

 .ة ثَيناسةكةهةَلوَيستةمان وةرطرت ل
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ئذةويش  , زائياةن خاَلَيكي تريش هةية, بةحةديقةت ئةمة بوو بةكورتي ئةو خاآلنةي كة من ويستم تةوزحيي بكةم لَيرة
تعتذرب االفعذا    )لةماددة دووش ايبارةتَيكنان ئيستعنا  كذردووة كذة دةَلذَيني    , ئةوةية ئَينة لة ماددة يةك و لةماددة سَي و

ضذؤن  , ئَيوة ئةطةر ئةزانن جةرميةي ئريهابي ضيية؟ تةاري ي نةكةن, كةس لة ئَينة دةثرسي زؤر( االتية جرائم ارهابية
بؤية ئَينة ئةو ثَيناسةمان دانا بة شَيوةيةكي رَيك وثَيك تةغتييذةي ئذة   , دةتوانن دةس  نيشاني كارة تريؤرستيةكان بكةن

ةكةم كة مودتةرةحذةي ئَينذة بذةرةوَرووي ئةنذااماني     لةة كؤتايياا داوا لة دةستةي سةرؤكايةتي د, كارة تريؤرستيانة بكات
َثذش ئذةوةي بضذينة مونادةشذةي مذاددة يذةكي       , مونادةشذة بكذريَ  , بذؤ ئذةوةي ط توطذؤي لةسذةر بكذرَي و     , ثةرلةمان بكذات 

 .زؤر سوثاس, ثرؤ ةكة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةيذةكيان  , ناسةك بؤ كاري تريؤرس  بكرَي  وئيقرتاح دةكةن كة ثَي, وةكو طوَيتان لة مودتةرةحي ليذنةي ياسايي بوو
فعلذةن  , ثَيم باشة كذة مونادةشذةي لةسذةر بكذةين    , تةاري ي كاري تريؤريس  بكات, هَيناوةتة ثَيش كة ببَيتة ماددة يةك

بؤ ئذةوةي كذة ثةسذةنا كذرا بيخةينذة سذةرةتاي       , دةخيوَيننةوة بؤتان ودةخيةينة مونادةشة, وجهةت نةزةرةكةي مةدبولة
 .اساكةي

كذة تاوانكذار ثذةناي بذؤ     , يذان هةَرةشذة ثَيكردنيذةتي يذان هاناانذة بذؤي      , كاري تريؤركردن هةركارَيكي تاوانكذاري رَيكخذراوة  
يذان  , يذان كؤمةَلةكةسذانَيك يذان طروثَيذك دةكاتذة ئامذانج      , يان كؤمةَلكو ي و كةسذي , بؤ ئةجنامااني كاري تاك تاك, دةبات

يان بيان ترسَييَن بذة  , ئا اوةنانةوة لةناو ضةماوةردا,  تؤدانان و ترس ودادو فيغان وكوَيرانة ئةجنامي دةدات بةمةبةس 
يذان زيذان   , جؤري كة ثَيَرةو سيستةمي طش  بشَيوَييَن يان ئاسايش و سةالمةتي كؤمةَلطة وهةرَيم تووشي مةترسذي بكذات  

نَي يان سةرضاوةي دةسذتهاتَيكي سروشذ  خباتذة    بة  ينطة و بةدام و دةزطا و بةموَلكي طش  يان بة موَلكي تايبةت بطةية
 .مةترسي

بذذا دةسذذ  , كذذَي دةيذذةوَي  دسذذةي لةسذذةر بكذذات, ئةمذة ثَيناسذذةي كذذاري تريؤرسذذتية كذذة ليذنذذةي ياسذذايي ثَيشذذنياري دةكذذات 
 .بةرزبكاتةوة بؤ ئةوةي ناوي بنووسني

 :بةَرَي  مجا  مشعون ايليا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بذذةآلم هَيشذذتا ئذذةو ثَيناسذذةية    , نون حماوةلذذةي كرديذذة ثَيناسذذةيةك بذذؤ كذذاري تريؤرسذذ  بكذذاتن     هةرضذذةناة ليذنذذةي دذذا  
, لةبذةيين كذاري تريؤرسذ  بذؤ ي مةبةسذتَيك     , ضونكة هيض حةددَيكي فاصذَلي دانةنايذة  , كةموكورتييةكي زؤري تَياا هةية

مقاوةمذة ناكذةين كذة ئَيسذتا لذة اَيذرا        ئَينذة باسذي ئذةو    , ياخود حةددي فاصَل لة بةيين كاري تريؤرس  و يان مقاوةمذة 
هَيشذتا ضارةنووسذي   , باسي مقاوةمةي خؤمان دةكةين هَيشتا ئَينذة نذةبووين بةشذ    , باسي خةباتي خؤمان دةكةين, هةية

, دووضذارةي ي شكةسذتَيكي تذر دةبذني    , نازانني سبةي يان دووسبةي دووضاري ي داطريكذةرَيك دةبذني  , ئَينة دابني نةكراية
ضونكة , فياراَليةت و ئينتيخابات, دةستوور و, با لة ئَيستاوة ئَينة خؤمان نةخةَلةتَينني بة دميوكراسييةت و (المسح ا )

لذذة وآلتذذاني رؤ هذذةآلت ئذذةو هذذةموو مواذذادةالتي اةسذذكةر بذذةدوةت دةبَيذذ  هذذةموو مواذذادةالتي دةسذذتووري و سياسذذي         
بؤية ثَيشنياري من ئةوةية كة فةدةرةيةك ئي افذة  , انةئةوة منوونةي ثاكستانيش لةبةر ضاوم,بةلةح ةيةك تَيك دةضَي 

يانيش هةر شتَيكي ديكذة حذةلَيك هذةبَي  لذةو     , لة كاتي تووشبووني كوردستان لة كارَيكي داطريكاري, بكرَي  لةسةر ئةوة
موداوةمذةي   ياخود تةاري ةكة زيذاتر تَيذر وثذَر بكرَيذ  حذةدَيكي فاسذل لذة نَيذوان        , ئةو ياساية دينةتي نةمَينَي , ياساية

 .سوثاستان دةكةم, شةراي شةريف و تريؤر دابنرَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ناصح فةرموو

 :رمضان ناصح غ ور.بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن



 668 

هةموو ئَينةي كورد لة , يان ئةم دياردةية وتووَيذ دةكات, لةسةر ئةم بابةتة, ئةمة يةكةم جار نيية ثةرلةماني كوردستان
بةتايبةتي دواي رووداوة , بةاَلم لةم ثةرلةمانةدا, طةلَيكي دنيا ثرت دوضاري تريؤر و كوشة و لةناوبردن بووينة

لةم ثةرلةمانةش بايةخَيكي تايبةتي درا بةم , 2110ي ئةيلوولي 00مَيذووييةكةي كةوا كارةساتي لَي دةوماوة لة 
ي خولي يةكةمي ثةرلةماني كوردستان بةدوور و درَيذي (7)مارة لة دانيشتين   01/2110/ي20لة رؤ ي , دياردةية

تةنها , بةاَلم بةداخةوة ئةو كاتة نةتوانرا ئةم دياردةية وةكو ئَيستا ضؤن ياساي بؤ دةردةكرَي , باسي ئةم دياردةية كرا
ان دةربضَي  لةبارةي ئةم يان ياسايةك لة ثةرلةم, بَريارَيك, كة ئَينة بةردةوام بني لةسةري, ثَيشنياري ئةوةي بؤ كرا

بؤ ئةوةي ياسايةك لةبارةي , ئةمَرؤ ئَينة باسي ئةم بابةتة دةكةين, خؤشبةختانة ئَيستا ئةو بوارة رةخساوة, دياردةية
كة فيعلةن ئةوان ثَيناسةيةكيان , من دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي دةكةم, ئةم دياردةية ثةرلةماني كوردستان دةريبكات

ئةطةر , من ثَيشنيارم هةية بؤ دةستكاري كردني ئةم ثَيناسةية, اَلم داواي لَيبووردنيان لَي دةكةمبة, حازر كردووة
من , بؤ ئةوةي ئةوانيش بتوانن شتَيكي لَي بنووسنةوة, لةسةرخؤ دةخيوَيننةوة, رووخس  هةبَي  بيخوَيننةوة

يان بانطةشةو , رَيكي تاوانكاري رَيكخراوةكاري تريؤر كردن هةر كا)وةكو ئةوان دةس  ثَي دةكةم , مةمنونيان دةمب
كة تاوانكار بةهؤي بري و بؤضووني رامياري و ئايايؤلؤجي جياواز لةطةَ  , يان هةَرةشة ثَي كردنة, هاناانة بؤي

ي بة كؤمةَ  بَي  ئةجنام دةدات بة مةبةس  تؤدانان و ترستانان و , مرؤظ ي بة تاك و, بةرامبةرةكةياا هاناي بؤ دةبات
يان , نان و بارمتةطرتن و ب ر كردن و لةناوبردن وكوشة و شَيوانان و ملكةي كردني بة زؤرة ملَي و ضةوسانانةوةرفا

يان ئاسايش و سةالمةتي كومةَلطةو هةرَيني , ئا اوة نانةوة لةناو جةماوةر و شَيواناني سيستةم و ثةيَرةوي طش 
يان , يان بة موَلكي تايبةتي بطةيةنَي, امودةزطاو موَلكي طش يان زيان بة  ينطةو د, كوردستان تووشي مةترسي بكات

هةر ئةمة بةاَلم من تؤزَيك ئي افةم , (يان بيخاتة بةر مةترسييةوة, زيان بة سةرضاوةي دةستهاتَيكي سروش  بطةيةنَي 
 .سوثاس, ئةطةر ثَييان باش بَي  تةسلينيان دةكةم, خستؤتة سةري

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةطةر كةسَيك بةديلَيكي هةبَي , بةاَلم تكاية يةاين بةديلي تةاري ةكة دةماخناتة ناو مونادةشةيةكي زؤر, سوثاسزؤر 

, ضونكة ناكرَية ئةوةي ال ببةين و, ئةوة با دةس  نيشاني بكات, يان وشةيةكي ثَي زياد هةبَية, وشةي زيادي هةبَي 
با بَلَي ئةو , ي وشةيةك كةموكوَري هةية, يادة بَلَي ئةو وشةية زيادةي وشةي ز, ئةو تةاري ة دراوة, ئةوةي دانَيني

يان يةكَيكي تر دةَلَي  صيغةيةكي , ئةوة زؤري دةخايةنَي , ضونكة ناتوانني ئةوةي وةربطرين و, وشةية ئي افة بكرَي 
يان , ةي ئي افةي بكةينبؤ ئةو, كة ثَيتان واية كةموكوَري تياية, بؤية دةس  نيشاني ئةو وشةية بكةن, تر دانَين

 .بؤ ئةوةي ليذنةكة تَيك نةضَية, وشةيةي ثَيتان واية بطؤَردرَي  بيطؤَرن
 :رمضان ناصح غ ور. بةَرَي  د

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .ببوورن, نةك بةديل, من تةنها طؤَرانكاريم لةناو ثَيشنيارةكةي ئةوان دةكةم, من بةديلم دانةناوة

 :ومةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجن
بؤ ئةوةي ئاسانرت بَي  بؤ , هةر بَلَي ئةو وشةية لة جياتي ئةو وشةية, يةاين من مةدسةدم بةديليش نيية, بةَلَي اةفو

 .فةرموو كاك اومسان, وةرطرتين تَيبينيةكان
 (:باني ماراني)اباا  دادر  عثمانبةَرَي  

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
كة ماوةيةكي زؤرة خةريكي رَيكخستين ئةو ثرؤ ةي ياساي بةرةنطاربوونةوةي , ممن دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي دةكة

بؤ ئةوةي هةموومان بةرامبةري زؤر , تازةية, بةاَلم لةبةر ئةوةي ئةم ياساية لةالي ئَينة وةكو دةَلَين سةرةتايةكة, تريؤرن
, وةكو ثَيي دةَلَين موزدةوةجة, كةَلي تَياايةبؤية ثَينان واية ياسايةكة جؤرَيك لة تَيكةَلي و ثَي, لةبةر ضاو روون نينة

مةسةلةن ئَيستا كؤمةَلَيك , يان ببَي  بة ئيعاام, وةكو دةَلَي  هةناَيك بَرطةي هةية بة دة دينار كابرا بةرائةي بَينَي 
او مايف خوَيناكاران لة ثَين, لة ثَيناو مايف وةرزش كاران, دوتابي و خوَيناكاران موزاهةَرة بكةن لة ثَيناو طةناةلي ئيااري
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بؤية من , ثةالماري دائريةيةك دةدةن كورسي مَي َيك بسوتَينن دةتواني  ئةم ياساية بيكات بة تريؤر و ئيعاامي بكات
تا , من ثَيشنيار دةكةم ئةم ثرؤ ة ياسايية دوا خبرَي , لةبةر ئةو مةسةلةية فيعلةن لةالي من تؤزَيك بةرضاو روون نيية

ئةو كاتة ئَينة دةتوانني لةبةر ضاو روونرت و بة باشرتو تَيرو تةسةلرت , داد يةكرت دةطرَيتةوة ئةو كاتةي وةزارةتي
ئةو كاتة , من ثَيشنيارم ئةوة ئةم ثرؤ ةية دواخبرَي , بؤ ئةوةي هةموو خةَلك ثَيي مورتاح بَي , فةدةرةكان دابَرَيذين

 .زؤر سوثاس, بكرَي  ئةو كاتة كاري ثَي, هةردوو وةزارةتي داد يةكرت دةطرَيتةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك شَيروان حةياةري
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هةموو ئةو , ئةو سةرضاوانةي كة  ئيشارةمتان ثَياا, ةوة ئَينة خةريكني27/02/2115ئةو ياساية بة حةديقةت لة 
هةتا بةنيسبةتي يةكي شوباتي ئَينة , لةطةَ  ئةو موئتةمةرةي كة كرا, ووةسةرضاوانةية كة ثةنامان بؤ برد

هةناَيكيشنان بة نةزةري , مودةرةراتي ئةو كؤن رانسة, ئيستي ادةمان لة مودةرةراتي كؤمةَلطاي مةدةنينان كردووةو
ثةرلةمانةوة وةكو  مارةي  لةاليةن دة ئةناامي, بؤية بة حةديقةت ئةو مةسةلةية طةاَلَلة كراوة, ئيعتيبار وةرطرتووة

بةاَلم ئَينة وةكو , ئَيستا زؤر ئيعتييادية مونادةشةي بكرَي , ياسايي لة ئةنااماني ثةرلةمان ثَيشكةش بة ثةرلةمان كراوة
زؤر , لةطةَ  ئةوة داين ياسايةكة مونادةشة بكرَي  و مةجراي خؤي وةربطرَي  و, ليذنةي ياسايي لةطةَ  تةئجيل نني

 .سوثاس
 :  سةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي

كة , ضونكة ئةو ثَيشنيارة دةبواية لة خوَينانةوةي يةكةم, منيش رةئيم لةطةَ  ليذنةي دانونيية, زؤر سوثاس
ئةو وةختة دةبواية ثَيشنيارةكة تةدايم , سَي ليذنةكة داوايان لَي كرا راثؤرت بنووسن, درا بة ليذنةكان, خوَينارايةوة و

 .  هةيةضيية خاَلي ني ام, بكرَي 
 :بةَرَي  ئارَي  اباا  ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

جةناب  ثرسيارت كرد , دةبواية جةناب  ثَيش ئةوةي برادةراني ليذنةي ياسايي و مايف مرؤظ و ناوخؤ بانط دةكرَي 
 .يان نا, ئايا بيخوَينينةوةو بيخةينة دةنطاان و مونادةشة كردن, بواية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة دةكاتة دوو مانط و نيو ثَيش ئَيستا 27/02/2115دووةميش ئةو ثرؤ ةية لة , يةكةم جار ئةوة خاَلي ني امي نيية

, داوا لةو سَي ليذنةية كرا كة ثةيوةناياارن بةو ياساية, واتا خوَينانةوةي يةكةمي كة خوَينارايةوة, خوَيناراوةتةوة
كؤن رانس بةبؤنةي , هةتا كؤن رانسَيك هاتة ثَيشةوة, واي ئةوان دواماخنس ئَينة لةسةر دا, ئةم ثرؤ ةية ديراسةت بكةن

بؤ ئةوةي هةرضي ثَيشنياريان هةية بياةن بة , يةكي شوباتةوة لةسةر مةسةلةي تريؤر ئةويشينان لةبةر ئةوة بوو
بؤ دواخستين يةاين هةر ثَيشنيارَيك , هةرسَي ليذنةكةش ديراسةتيان كرد, ثةرلةمان بؤ ئةوةي رةضاوي بكةين

نةك ئَيستاكة ئَينة هاتووين و بَريار دراوةو خراوةتة بةرنامةي كار , مونادةشةكة دةبواية لة خوَينانةوةي يةكةم بكراية
بةاَلم ئيلحاحي هةردوو , منيش ئيعتيبار دةكةم لة ماوةيةكي كورتاا هةردوو حكومةت يةك بطرنةوة, دوا ناخرَي 

هةتا ئةطةر حكومةتيش يةك , لةبةر ئةوةية رةفتارةكة يةكة, ةو ياساية دةربضَيةئياارة هةية لةسةرمان بؤ ئةوةي ئ
دةبَي  رةدةكةي , لة كةركووك بَي  وةكو يةكة, لة دهؤك بَي , لة هةولَير بَي , ئةو دياردةية لة سلَيناني بَي , نةطرَية

, جياوازي هةبَي  لة هةردوو ئياارةكة يةاين مةسةلةيةك نيية, ئَينة واجيبنان ئةوةية, رةدي هةبَي  دانوني بَي 
دووةميش ئةو تَيبينيةي كة كاك اومسان داي لةسةر ئةوةي كة , كة بؤضوونةكةي جياواز بَي  لةسةري, رةئيةك نيية

, هةموو ياسايةك ئةطةر بتةوَي ضوونيةك نةبَي  بة تَيطةيشتين, مومكينة وا تةرتيب بكرَية, موزاهةرةيةك بكرَي 
ئةويش ئةوةية نوَينةري ئةو هةموو وةزارةتانة , بةاَلم لَيرةدا ئاليةمتان داناوة, بهَيني  بة سةرؤك مومكينة بةكاري
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خؤمان لة , ضةناين وةزارةتي تر كةسةر بة ئةجنومةني وةزيرانن, وةزارةتي ناوخؤية, وةزارةتي دادة, بةشااري دةكةن
لةبةر , ية جَي بةجَي دةكرَية و راثؤرت دةنووسَي ثةرلةمان ليذنةمان هةية موتابةاةي ئةوة دةكات ضؤن ئةو ياسا

ياخود لة شوَينكي تر ناطوجنَي  لةطةَ  مةبةس  , ئةوة نابَي  خؤمان رَيطا باةين ئةو ياساية بةشَيوةيةكي نا تةبيعي
, كاتنكةس ناتوانَي  بةو ياساية حوكم ب, بؤية ئةطةر موزاهةرةيةك لة شوَينَيك بكرَية, ئةو ياساية بةكار بَية

هةر موزاهةرةيةك بة , د ي وةزارةتَيكة ئيجازة دةكرَية, د ي ئياارةية, موزاهةرةيةك كة دةكرَية د ي طةناةليية
بؤية دةبَي  ئَينة ئةوة الي , ئيجازة كرا وةزارةتي ناوخؤ دةبَي  موحافةزةي ئةوانة بكاتن كة موزاهةرةكة دةكةن

ئَينةش ئةو ياساية نابَي  بةكار بَية د ي ئةو شتانةي مةبةس  تَياا  الي حكومةت و الي, خةَلكيش يةكال بكرَيتةوة
 .كاك حمةمةدي حاجي مةدود فةرموو, دياري نةكراوة

 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة هةشتا ساَلة  ضونكة خؤتان دةزانن ئَينة زياتر, مةسةلةي تريؤر بةَراس  حةدة زياتر لةسةري بوةستني ئةو مةوزواة
بةناو , شةرايشيان بؤ بةكارهَيناين, بةهةموو شَيوةكاني دانونيشيان بؤ بةكار هَيناين, بةدةس  تريؤرةوة طريمان كردووة

بؤية من , ئيعااميشيان كردووين بة دانون, زؤريان هةوَلاا لةطةَلنان واَلتةكةشيان سوتاناين بة دانون, تريؤريان كردين
تةنها ئةوة نيية , ئةوانةي لَيرة دةرارَيك دةدةن, كةمرت لة دوو مانط زؤر كةمة بؤ دةرارَيكي وا طرنطثَيم واية  ماوةي 

دةرارَيكة كة ئَينة , ئةو دةرارة بؤ هةموومانة, كة ئَينة ئةو دةرارة ئةوة بَي  خؤمان لَيرةين و دةرارةكة دوورة
لةاَيراداا لةطةَ  ئةوانة , ئَينة لة اَيرا  لةطةَ  كَي دة ين, مومكينة بؤ دةيان ساَلي تر ئةو دةرارة جَي بةجَي بكرَي 

ئَينة جيايي , بؤية من لةطةَ  ئةو رةئيةي كاك جةما  بووم, كة سبةييَن جةيشيان هةبوو ثةالمارمان باةنةوة, دة ين
ونةي خؤمان بَين بةو دان, سبةييَن ئةطةر بَينة سةرمان, مةسةلةي موداوةمة جيان, ضونكة مةسةلةي تريؤر و, بكةينةوة

من لةطةَ  ئةو رةئيةم , مةوزواي ئةوةي كاك اومسانيش باسي كرد, دةبَي  ئةو مةوزواة جيا بكرَيتةوة, لةناومان بةرن
جا بؤ ثرس بة ئَينة , مةسةلةن ئةطةر فةرزة لةسةرمان هةر ئةمَرؤ دةبَي  دةنطي بؤ باةين و جَي بةجَيي بكةين

ثَيويستة ئةو , ئَينة رةئينان هةية, ئةو دوو ئياارةية بكات, ثرس بة ئَينة مةكةن خؤتان بيكةن و, دةكةن لة ثةرلةمان
دةس  نيشان بكرَي  راستة ئةو برا بةَرَي انة , زؤر بة وردي جيا بكرَيتةوةو, دةرارو مةوزواة اةجةلةي لَي نةكرَي 

بؤ ئَينة دةرارَيك , ةوة هَيشتا كايف نييةبةاَلم ئ, ئيستي ادةيان لة بؤضووني خؤيان و دةرةوة و اليةكاني تريان كردووة
بةاَلم ئةطةر سبةييَن طؤَرانَيكي , مومكينة بؤضوونَيكي سياسي ئةو دةرارةي دابَرَيذَي , باشة دةياي ناكات ئةمَرؤ, باةين

من , اةينئَينة لةو مةوزواة دةرار ب, ئةوة من ثَيم وا نيية ئاسان بَي , تر بوو بة اةيين دةرار بةطيان خؤمان بَيتةوة
يةاين , هةرضةناة لةوانةية لة زمانةواني زؤر شارةزا نةمب رةشةكو ي, يان ئريهاب, ثَيم واية مةوزواي وشةكةش تريؤر

منيش داوا دةكةم ئةو مةوزواة ثةلةي , بكرَيتة رةشةكو ي ثَيم واية باشرت بَي , نة بة اةرةبي, بؤ نة بة التيين بَي 
 .زؤر سوثاس, بكرَي  لَي نةكرَي  و بة وردي و تاخرييش

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان حةياةري

 :َرَي  شَيروان ناصح حياريبة
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش ئةوةية من حةز دةكةم بةَرَي ان ئةنااماني ثةرلةمان سوَرةتَيكي وازحييان هةبَي  لةو , من يةك تةوزحيم هةية
ئةو فةدةرانةي كة ئَينة لة دانوني تريؤر هاتينة خوارَي برايان , ن هةري دسةيةك دةكةنئينجا ئازاديش, مةسةلةية

لة , بةاَلم جؤري اقوبةكة ئةمَرؤ لة دانوني اقوبات شتَيكة, حةز دةكةم ئةوة ب انن, هةمووي لة دانوني اقوبات هةية
بةاَلم لة دانوني اقوبات , قوباتانة ضووينئَينة لة دانوني ئريهاب بةرةو تةشاياي ئةو ا, دانوني ئريهاب شتَيكي ترة
, يةاين بةَراس  ئةوة نيية ئةو مةسةلةي هةناَيك لة بةَرَي ان ئيشارةتي ثَي دةدةن, هةمووي س اي موخةفةفة
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يةاين ئَينة ويستنان , دانوني تريؤرة لة هةرَيني كوردستاني اَيرا , دانونةكةمشان بةَراس  تايبةمتةناي خؤي هةية
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةي لة سنووري هةرَيني كوردستاني اَيرا  ثيادة بكرَي , ايةك باةين بة ياسايةكةتايبةمتةن

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو سةيا كاكة

 :بةَرَي  سيا كاكة امساايل انر سيا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هةروةها كاك اومسانيش دةَلَي  سةبرَيكي , طرنكة دةَلَي سةبرَيكي لَي ب, دةربارةي دسةي كاك حمناي حاجي مةدود
دةضَي  لةناو م طةوت خؤي , نازامن مةسةلةي تريؤر رؤ انة دةضَي  لةناو سةيارة خؤي دةتةدَينَيتةوة, لَي بطرن

ثاشان ئةو مةحكةمةية , لةسةر ضي لَي رادةوةس , دَية لةناو اةمةلةو كرَيكار خؤي دةتةدَينَيتةوة, دةتةدَينَيتةوة
كابرايةك , ضونكة ئَينة سةورةوين, سرَيتة ثةرلةمان ترسنؤكيية بؤ حكومةتي اَيرا  و حكومةتة كوردةكاني ئَينةدةخ

حةدة مةجليسي ديادةي سةوَرة , ئَيستا شةَرة لة طؤَرَي, شةَرت لةطةَ  دةكات, هةستاية بةرامبةر سةوَرة شؤَرش دةكات
تؤ دةيطةَرَيني  دةبَي  , ضي لَي كردي و لةطةلَي دةكةي , ي هةر شةَرَيك لةطةَ  هةر كةسَيك بكة, حيساب بكاتن
دانيشة لَيرة خةَلكَيكي زؤر ب انَي ضي لةطةَ  بكةي  تةمسيلي بي  , ئةطةر ئةوها لة دانون دايبنَيي , تةمسيلي بَي 

, ةرارةي بااتئةوة مةجليس ديادةي سةوَرة دةبَي  ئةو د, بؤضي بيكات, ئةو حكومةتة بؤ حكومةتيةتي دةكرد, باشرتة
ئةطةر وةكو , دةبَي  هةموو بكو رَين, ضي لَي كردي  منااَلي لَي دةكو َي, دةبوا شؤَرشي لةطةَ  بكةي , ضي لَي كردي 

, ئةوة سةوَرةية, ئةو دسانة و دانيشتانانة و دانون وا بكات و فالن ئةوة بكات, دةبَي  تةمسيلي بي , ئةو نةكةي
كؤمةَلَيك ميللةتةمان , ئَينة شؤَرمشان كردووة, مةتة كوردةكةي ئَينةش تازة هاتووةوحكو, حكومةتي بةغاا تازة هاتووة

, هاتينة لة سةر ئةوة راوةستني ئةو بَي  لة م طةوت مبكو َي , كؤمةَلَيك ثَيشنةرطةمان بة كوشة داوة, بة كوشة داوة
كةي , وةرن دانوني بؤ دانَيم و تةبعي بكةم ,منيش لة دياري راوةستم و دانوني بؤ دانَيم و مةجليسَيكي بؤ كؤبكةمةوة

ايالدةي بة مةجليس ديادةي , ئةوة ايالدةي بة شؤَرشةوة هةية, ئةوة ترسنؤكي ديادةكاني ئَينةية, لة دنيا واية
 .سوثاس, سةوَرةوة هةية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ رةئي زؤربةي , ك زياتر مونادةشةي بكةينجارَي بَرَي, ئَينة تةبعةن دةرطا كراوةية, زؤر سوثاس بؤ خاَ  سيا كاكة

تةنيا يةك موالحةزةم هةية بة ئيجازةي ليذنةي , بة يةك دوو رةئي تَي ناطةين رةئي ثةرلةمان ضية, زؤري ئةناامان
يةكَيك , كة ئةو س اية بةرامبةر تاوان خؤي هةية لة دانوني اقوباتاا, ئةوان زؤر بة ضاكي روونيان كردةوة, دانوني
ضةنا , موئةبةد, دةطاتة ئيعاام, دانوني اقوبات حوكني دةكاتن, يةكَيك دونبةلةيةك بتةدَينَيتةوة, ك بكو َيةكةسَي
تايبةمتةنايةكي دةداتَي بؤ , تةنيا ئةوةية ليذنةي دانوني وتيان ئةمة زياتر روون دةكاتةوة, بةطوَيرةي دانونةكة, ساَلة

دةيةوَي  كؤمةَلطا تَيك , كة دةيةوَية هةموو شتَيكنان لَي تَيك باات, ئةوةي ئةو دانونة لة ئاس  ئةو دو منة بَية
ئَينة لة وةزاَيك داين كة كؤمةَلطاكةمان , لةبةر ئةوة مةسةلةيةكي وا بة تةبيعي واية, دةيةوَي  مرؤظ بكو َي , باات

بؤية , اب و هةموو اليةكي دةطرَيتةوةئةوةي كة ئَيستا ثَيي دةَلَين تريؤر و ئريه, تووشي نةخؤشييةك بووة لة ناو كؤمةَلاا
 .ئةمة يةك, بؤ ئةوةي ضارةسةري بكات, دةبَي  دانونَيكي تايبةت هةبَي , دانوني اقوبات كايف نيية

ئةطةر بَيتو ئَينة ئةمَرؤ لة حوكم دابني و سبةييَن دو منان خوانة خواستة بتوانن , ئةو موالحةزةيةي كة دةدرَي / دوو
 :من دوو موالحةزة دةدةم, دانونة بةكار بَينَي  جارَيكي تر حوكني ئةو

ئينشائةَلاَل رؤ ي ئةوةي رؤيي كةس بتوانَية د ي طةلةكةمان جارَيكي تر واَلتةكةمان داطري بكات و هةمان : يةكَيكيان
 .سياسيةت بةكار بَينَية

دةت بة دانوني ئَينة رةفتارمان  ,ئةطةر رؤ َيك لة رؤ ان دةس  رؤيي, ئةو دو منة دَرناةية خوانة خواستة: دووةميش
هةر , رابردوومشان ديارة, دةت ناَلَي , لةبةر ئةوةي ئيعترياف بةو ثةرلةمانة نةكاتن, ئةوة دَلنيا بن لةوةي, لةطةَ  ناكات

دانوني دةرهَيناوة اةلي , مةجليس ديادةي سةوَرة كة ناشةرايية, دةسةاَلتي داوةتة يةكَيك, بةثَيي دانوني نةكردووة
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ضةكي كينياي , ةن مةجيا هةموو دةسةاَلتي داوةتَي لة هةشتاو ثَينجةوة لةو كوردستانة ضي خراثة كردوويةتيحةس
تةنيا دةسةاَلتَيك لةاليةن , دَيهاتي سووتاناووة بةبَي ئةوةي هيض دانونَيك هةبَي , ئةن الي كردووة, بةكار هَيناوة

انةوةستَي  لةسةر ئةوةي وةَلاَل كارةكةي من دانونيية تؤ دةكو م لةبةر ئةوة ر, ئةجنومةنَيك ثَيي دراوة كة ناشةرايية
ئةو دسةي كة كرا لةاليةن , لةبةر ئةوة ئةطةر ضي حوجةتي مةنتيقي هةية, هةر ئيعيرتاف بةو دانونة ناكات, بة دانون

, ناني ئةم دانونةبةاَلم لة واديعاا نابَي  كؤسث بَي  لةبةردةم دةرهَي, كاك جةما  و كاك حمةمةدي حاجي مةدودةوة
هةر ئةوة ئيشارةتَيكة بة دةرارَيكي ثةرلةمان لة ساَلي , با ب انني رةئي بةَرَي ان يةكة يةكة, ئةوة مونادةشةكة بةردةوامة

هةر , يةاين س ادان بة زيناان زياتر نةبَي  لة ثان دة ساَ " يعادب بالسجن:"ةوة دةرضووة لةالي خؤمان دةَلَي 0992
ئةو , يان هَيناني ش  تةدينةوةو تؤدانان بةبَي ئيجازة لة سوَلتاتي حكومةت, بة دروس  كردني كةسَيك هةَلستَي 

هةموو ئةو ئالةتانةش و ئةوانةش كة بةكاري دةهَينن لة حوكني , شتانةي كة دةيهَينن بؤ تةدانانةوةو بةكاري دةهَينن
 .ئةو ماددةيةدا س ا دةدرَي 

ياخود لةبةر رؤشنايي , ةسَيك ئةو تةدةمةنيانة بةكار بهَينَي  بة هةدةيف تةخريبهةر ك, س ا دةبَي  بة ئيعاام/ دووةم
 . ياني هاوواَلتيان دةخاتة مةترسييةوة, ئةو ثةيوةنايةي لةطةَ  دو مناني طةلةكةماناا هةيةتي

دةرارة لة ئةو , ةوة كة هَيشتا تريؤر بةو شَيوةيةي كة ئَيستا ثةرةي سةناووة نةببوو0992يةاين ئةمة لة ساَلي 
 .ئةجنومةني نيشتنانيي كوردستان دةرضوو

تةواو بووة , مجعييةي وةتةني اَيرادي ئةوة ضوار ثَينج مانطة ئةو دانونةي دةركردووة, ئَينة ئَيستا دواكةوتووين
ن و ئَينة دةبواية ئؤتؤماتيكيةن ئةو دانونة بَينني لَيرة ثاش تةاايل كردني مونادةشةي بكةي, رةفتاري لةسةر دةكاتن

, لةبةر ئةوة شتةكة واجيبَيكة لةسةرمان لة واَلتَيكاا نا ين بَلَيي وةَلاَل سةبةبَيكنان هةبَية, وةكو ياسايةك دةربضَية
ئيعتريافيان , لة حمكةمةدا ضاوةَرواني ئةو دانونةن, ئةوة ضةناين كةس هةنة طرياون و كاري تريؤريسيتان كردووة

هةر سةريةك ئةطةر كةسَيكم لةبري ضوو , بةهةر حاَ  مونادةشةكة تةواو دةكةين, كردووةو خؤتان لة تةلةف يؤن ديتتان
 .خاَلي ني ام ضيية فةرموو, ناوم نةنووسي بوو ثَيم بَلَي, بوو

 :سيف الاين طلعت خضربةَرَي  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

لة بةرنامةي , ةيةكي نائاساييةكؤبوونةوةكةي ئةمَرؤمان كؤبوونةو, من ثرسيارةكةم ئاراستةي ليذنةي دانونيية
ئةوة دةكرَي  لة باري , كارةكةمشان دوو خاَ  هةية دةس  نيشان كردني سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و جَيطرةكةي

بةاَلم كؤبوونةوةي خستنةَروو و ط توطؤ كردني ثرؤ ةي ياساي , ئيستيسناو لةباري كؤبوونةوةيةكي نائاسايي دابنَين
 .سوثاس, ئةوة دةكرَي  ئَينة بيخةينة ئةمَرؤ ئةم كؤبوونةوةيةي ئةجمارة, بوونةوةي تريؤربةرامبةر بةرةنطار
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك شَيروان
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم نابَي  , ائاسايي اةرز بكرَينزؤر تةبيعيية ئةو خااَلنةي كة دياري كراون لة بةرنامةي كار لة كؤبوونةوةيةكي ن
 .زؤر سوثاس, تةنيا ئةو دوو خاَلة دةبَي  مونادةشة بكرَي , خاَلَيكي تر ئي افة بكرَية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك كةرخي

 :بةَرَي  كرخي جنم الاين نورالاين
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيستا هةموو , و فةلسةفةي كار كردني ثةرلةمان ثةيوةستة بة واديعي كؤمةَلةوةبَيطومان ئَينة لة كار كردني ثةرلةمان 
كةواتة , دةبَي  ثةرلةمانيش شتَيك بةرامبةر بة تريؤر بكات, كؤكني لةسةر ئةوةي كة تريؤر دياردةيةكةو هةية

 .ريؤر و تريؤركارانة بكاتدةبَي  دانونَيك هةبَي  بؤ ئةوةي رةداي ئةو ت, مةباةئيةن ثَيويستينان بة دانونةكة هةية
بةاَلم راثؤَرتي , بةنيسبةت راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة سوثاسةوة لةبةردةم هةموو ئةناامة بةَرَي ةكان هةية/ دووةم

داوا , تةنيا مامؤستا حمةمةد فةرةج خوَينايةوة لةبةردةم ئةناامان نيية, ليذنةي مايف مرؤظ كة زؤر بة طرنطي دةزامن
( يان)بَيينة سةر ثَيناسةكة كؤمةَلَيك وشةي , راثؤرتي ليذنةكاني تر خبرَيتة بةردةم ئةناامةكانةوة دةكةم ئةويش وةكو

, باشرت دةبَي ( و)انة هةمووي بكرَي  بة (يان)من داوا دةكةم ئةم , لة زماناا وشةي يان بؤ جياوازي دادةنرَي , هاتووة
 . سوثاس

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك ديلنان ئامَياي, اشان دةتوانَية ئةو راثؤرتةي خؤي باات بة ئةنااماني ثةرلةمانليذنةي مايف مرؤظ ث

 :(ديلنان ئامَياي)نا ادا صاحل بةَرَي  حم
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ة زؤر كؤن, سياسي و فيكريية, بة تةسةوري من تريؤر زاهريةيةكي االةميية, دسةي من تةنها لةسةر ثَيناسةي تريؤرة
لةو , كة دةسةاَلت دروس  بوو ئريهابةكةش دروس  بوو, وشةي ئريهاب هةتا لة كتابي سةماويش هاتووة, ئَيستاش نيية

تةاري ةكةش دةبَي  , هةموو كةسةش تا ئَيستا كةس نةيتوانيووة تةاري َيكي موتةفيق لةسةر ئريهاب باؤزَيتةوة
بة تةسةوري من تةاري ةكةي تةواو , ئةوةي كة ئَيستا هةية, وازيح بَي , موختةسةر بَي , كورت بَي , موحةدةد بَي 

هةمان موستةلةحات لة ئةسبابي , لةطةَ  ئةسبابي موجيبة, رةنطة ئةطةر بضينةوة لةناو تةاري ةكة هاتووة, نيية
ةر ئاس  بةماناي ئةوةي ليذنةي دانوني بةخؤي نةيتوانيووة تةاري َيك دانَية وازيح بَية بؤ تريؤر لةس, موجيبة هةن

بطةَرَيينةوة بؤ ثرؤ ةي , هةر ئيلغاي بكةين و, لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم تةاري ةكة نةمَينَية, كوردستاني بَية
 .سوثاس, ياسايةكة

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةمة يةك, َراس  مولةخةسي دةرضووني ياسايةكةيةخؤي ئةسبابي موجيبة بة
ئَينة بةَراس  ئةو تةاري ةي كة دامانناوة حةز دةكةم ئةوة روون بكةمةوة لة خؤمانةوة دامان نةناوة طةَراينةوة / دوو

هةمووي لَيك  لة هةمان كاتاا ئيستي ادةمان كردووة لة ناحيةي س او تاوان و ئةوانةمان, بؤ دانونةكاني واَلتاني دةرةوةو
بة مةرجَيك تةاري ةكةمان داناوة ئةو كارانةي كة دياري كراون لة , ئينجا هاتوينةتة سةر ئةو تةاري ة, داوةتةوة

 .سوثاس, كة بة كاري تريؤريس  لة دةَلةم دةدرَين, ياسايةكة هةموو كارةكان دةطرنةوة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو نازناز فةرموو, زؤر سوثاس
 :َرَي  نازناز حمنا اباالقادربة

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش ئةوةية ئايا , لة ماددةي يةكةم و تةاريف كردنةكةش شتَيك هةية ناديارة: يةكةميان, من دوو موالحةزةم هةية

تةدا دانون ضؤن لةو حاَلة, يان بيانيية, يان اَيراديية, ئةو تريؤريستة كة كارةكة ئةجنام دةدات هاوواَلتي كوردستانيية
يان هي دةرةوةي , ضونكة ئَينة بةشَيك لة تريؤرمان هةية هي دةرةوةي هةرَينة, بةسةرياا لة اقوبة جياوازي دةبَي 

ضونكة لةوانةية ببَيتة دةيرانَيك و تةنطذةيةكي , لةو حاَلةتةدا ئَينة بة ي شَيوةيةك مواامةلةي لةطةَ  دةكةين, اَيرادة
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لَيرةدا ئةمة دةبَي  روون بكرَيتةوة لة دانونةكة كة اقوبات ضؤن دةبَي  , واَلتاني ترةوة هاتنبئيقليني لةناوضةكةدا لة 
 .يان اَيراديية, لةبةرامبةر ئةو كةسةي كة بيانيية لةطةَ  ئةو كةسةي كة هاوواَلتي كوردستانيية

 :ئةو دوو وشةية, هةر لة تةاري ةكة دوو وشة هةية كة د  بةيةكن/ دووةميان
ئةمة دوو , لةدوايياا لة دَيري سَييةم دةَلَي  كوَيرانة, دةَلَي  كاري تريؤر كردن هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراوةو/ يةكةم

يان ئةو طروثة تةن ميَيكي ديراسة كراو و بة بةرنامة و بة , يان ئةو شةخسة, يةاين ئةطةر ئةم باناة, ش  د  بةيةكة
هةمووي موبةرمةجةو لة ثَيشةوة ديراسة , بؤ بة كاري كوَيرانة بةجنام بااتكةواتة , ئامانج و بة فالن هاتؤتة ثَيش

بةاَلم ئةطةر كةسَيك هاتو جاري وا هةية ئَينة لةو جينايانةي كة لة دنيا ئةجنام , كراوةو ئينجا كارةكة ئةجنام دةدات
, تةدَينَيتةوة نةخؤشي نةفسي هةبَي لةوانةية بضَي  هوتَيلَيك ب, دةدرَي  دةبينني منااَلَيكي هةرزةكاري ضواردة ساَلي

كة بةَراس  هةموو , بؤية لَيرةدا ئةمةش دةبَي  دةس  نيشان بكرَي , يان رةدي فيعلَيكة بةرامبةري ئةجنام دةدرَي 
جا بؤ ئةو , ئةوانة تةن ميَيكن رَيكخراوة ديراسةيان كردووة بة مةبةستَيكي دياري كراو, ئَينة تةئكيا بكةينةوة

 .سوثاس, نةك وشةي كوَيرانة نابَي  بةكاري بَينني, ة دياري كراوة ئةجنام دةداتمةبةستانة ك
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرموو كاك شَيروانف
 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يان خةَلكي ئَيرة نةبوو ,  ئةطةر هاتوو خةَلكي ئَيرة بَي, هةمووي دةطرَيتةوة( اجلاني)لة دانونةكة هاتووة كةلينةي 
 .ئةوة يةك, ئةو دانونة لةسةري تةتبيق دةبَي , بةشَيوةيةكي طش  هاتووة

بةاَلم لة اةرةبيةكة , رةنطة لة تةرجومةيةي بؤ كوردي ئةوةي نازناز خان طوتي لةوانةية بةو شكلة تةفسري بكرَي / دوو
زؤر , ايشوائيكة ماناي ئةوة نيية مونةزةم نيية, ش بَيةهاتووة كاري تريؤريس  مونةزةمة ئينكان هةية بة اةشوائي

 .سوثاس
 :َرَي  سةرؤكي ئةجنومةنبة

يان ي بة كوَيرانة بةبَي تةن يم , رةنطة مةدسةدي ئةوة بَية ئةو كةسةي ئةجنامي دةداتن سةر بة رَيكخراوةيةك بَية
 .ئةطةر تةفسريَيكي هةبَية فةرمووكاك كةريم , يان نامونةزةم بَي  هةمان شتة, ي مونةزةم بَي , بَية

 :بةَرَي  كريم حبري اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةجنامااني , بةاَلم ئةجنامااني بةشَيوةيةكي ايشوائيية, لَيرةدا خؤي ئريهاب بةشَيوةيةكي مونةزةم ثَيي هةَلاةستَي 
 .سوثاس, امااني بةشَيوةيةكي اةشوائي دةكاتنبةاَلم ئةجن, خؤي مونةزةمة, تاوانةكة بةشَيوةيةكي اةشوائي دةبَي 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو خاتوو ضنار

 :بةَرَي  ضنار سعا ابا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم من , ئةوةي ليذنةي ياسايي كرديةتي ثَيم واية شتَيكي مشوليية, من لةطةَ  هةبووني تةاري َيكم بؤ ئةو مةسةلةية
يةاين ئةوان هةوَليان داوة ئاليةتةكة و ئةو وةسيلةيةي كة ئريهاب بةكاري دةهَينَي  و كةسي , بينيمنةدسَيك دة

يةكَيك لةو ئاماجنانة باشانة بؤضي كةسي تريؤريس  , بةاَلم ئامانج ديار نيية, تريؤريس  هةموويان تةحايا كردووة
ئاماجنةكة , ئةوانة هةمووي وةسيلةنة, ....بؤ بؤ بؤ, ن كردنبؤ وَيرا, بؤ شلة ان, بؤ كوشة, خةَلك دةترسَييَن بؤ تؤدانان

كة , يةكَيكيان يان ئةوةية طروثَيكي بانامان هةية, ئةوة سةبةبَيكي ترة, دةتؤدَييَن, دةترسَييَن, شتَيكي ترة لةثش  ئةوة
ايبةتي ئةوةي كة ئَيستا يان ئةوةتا طروثَيكي تريؤريستنان هةية بةت  .ماددة بة دةس  دةهَينن, بةوة رز  ثةياا دةكةن

فةرزي رةئيي ئايالؤ ييةتي خؤي دةكات بةزؤر لة رَيطةي , زؤر شائيعة هةوَ  دةدات بةزؤر سوَلتة بةدةس  بَينَي 
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يان خؤ فةرزكردني , بؤية لَيرةدا ثَيم واية ئةم مةسةلةي بةزؤر فةرز كردن, شَلة انان, كوشة, ترسانان, ئةوانةوة
لَيرةدا غائيبة بؤيةش كاك اومسان كةدةَلَي ئةطةر رَيكخراوي دوتابيان و ,  دةسةآلتئايالؤ ييةت و طرتنة دةس 

ئاماجني ئةوان ثَيم وانيية زؤر خؤ , خوَيناكاران ئةطةر موزاهةرةيان كرد و لةبةر هةر مةسةلةيةك و حاجةتَيكي ئةوانة
َيناكاري يان دوتابي ئةطةر بؤ وانيش بكات ئاماجني طروثي خو, يان ئايالؤ ييةتي تايبةتي ئةوان بَي , فةرزكردن بَي 

بةآلم مةبةس  ئةوة لَيرة ئةطةر , حاجةتَيكي هةية يان داواي شتَيك دةكاتة ئاماجنَيكي رةنطة مودةدةسي هةبَي 
, بؤ دةكو ي، بؤ وادةكات؟ ئاماجنةكةي ئةوة ناشةرايية, ئاماجنةكةي تةحايا بكرَي بؤ وا دةكات بؤ دةترسَييَن

, بؤية لَيرةدا من تةئكيا لةسةر ئةوة دةكةمةوة كة دةدةكة تةحايا بكرَي  و ضةنا ئاماجنَيكي هةية ,نائينسانيية
يانيش ثةلةي لَي نةكرَي من دةَلَيم ئةطةر ئَينة لة , سةبارةت بةوةي كة هةناَيك دسة لةسةر ئةوة دةكرَي  كة دوا خبرَي

وةداية لة بؤ تووش بوومنان , لةسةر خؤ بريمان لةوة دةكردةوةوآلتَيك باين كة تريؤر بةرؤكي نةطرتباينة رةنط بوو زؤر 
بةآلم ئَيستا ئَينة رؤ انة تووشي ئةوة دةبينةوة بؤ نةبووني ياسايةكي تريؤر نةدصَيكي , زياتر وةخ  باةينة خؤمان

اسة كردن و دسةشي بةآلم دةَلَيم بة دير, ناَلَيم ثةلةي لَي بكةين, ئَينة ضؤن مواجةهةي ئةو دياردةية بكةين, طةورةية
 .سوثاس, لةسةر بكةين و خؤماني لَي دوور نةخةينةوة

 :بةَرَي  ئارَي  اباا  ادا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ثَيويستة ئَينة واديعي كوردستاني خؤمان لةبةر ضاو , من بةشبةحاَلي خؤم بة طومان نيم لة ئاماجني ئةو ياساية
هَيشتا ئاسارةكاني , اوي دةطرم هَيشتا ئاسةوارةكاني شةَري ناوخؤ لة كوردستان ماوةبةش بةحاَلي خؤم لةبةر ض, بَي 

دام ودةزطاكاني , هَيشتاكة دام و دةزطاكاني ئاسايشنان دوونة, سياسةت و ياساكاني حكومةتي بةاس لة كوردستان ماوة
دام و دةزطاكاني ئاسايش يةك ناخرَيتةوة  بةآلم هَيشتا, ئةوة بَريار درا كة حكومةت يةكبخرَيتةوة, ثَيشنةرطةمان دوونة

من لؤخؤم دَلنيام كة ئةو , ئاسةوارةكاني شةَري ناوخؤ هةموو ئةو واديعةي كة ئَينة ديتنان حةدة لةبةر ضاوي بطرين, و
, ياساية ياسايةكي باشة و لةطةَ  ئةوةشاام ئةطةر س اكة لة ئيعااميش بةتووناترين شَيوة ئةو كةسة ئيعاام بكرَي 

بةآلم , ياني كَيشة نيية لةو مةوزواة, من لةطةَ  ئةوةدام, راثرتين شَيوة يان بة دورسرتين شَيوة ئيعاام بكرَي بةخ
, من بةش بةحاَلي خؤم لَيرة بة طومامن, كَيشةكة ئةوةية كَي ئةو ياساية جَي بةجَي دةكات يان ضؤن جَيبةجَي دةكرَي 

, مةترسيم هةر لةوة نيية كة داطريكةر دَيتةوة, ي كة ئَيستا تَييااينةمةسةلةكة بة طومان بَي لة دوارؤ ي ئةو واديعة
ئَيستا كة باسي تريؤر دةكةن من جةنابي سةرؤكم , بةَلَي داطريكةر ئةزانني هةشتا ساَلة كاري تريؤري بةرامبةر كردووينة

ةكةين هةر ئةوم لةبةر ضاوة ديسان كاتَي باسي تريؤري تةك ريي د, دَيتةوة بري كة بة كاري تريؤري دةوَلةت بريناار بووة
بةآلم مةترسي تريش هةية لة كوردستان كة , ياني مةترسيةكامنان هةمووي لةبةر ضاوة, جارَيكي تر ئةو بةركةوتووة

من بةش بةحاَلي خؤم نابينم طةيشتبينة ئةو واديعةي بةراستيةكةي ئَيستا لةو , ئَينة هَيشتا نةطةيشتوونة ئةجنام
رةنطة لة نةتيجةي ملنالنَي و لة نةتيجةي هةناَي , بة ثَيي ياسا ئَينة شتةكان بكةين, وةر بَي دؤناغةدا ياسا سةر

لةبةر , من خؤم بة طومامن دواي ئةو ياساية خؤمان لةبةر دةمي خؤمان بةشَيوةيةكي خراث بةكاري بَينني, مةشاكيلي تر
كارَيكي زؤر , ة ئةو كارةي كردووة دةستيان خؤش بَي ئةوة داوام واية ئةو واديعة لةبةر ضاو بطريَي و ليذنةي ياساش ك

ئةو , بةآلم تا يةكطرتنةوةي دام و دةزطاكاني ئاسايش و ياسا لة هةرَيني كوردستان, زؤر باشيان كردووة و سوودمةنايشة
طةر ئيعتريايف ثَي ئةو وةختة ئة, و كةدةَلَين دو من ئةطةر هات ئيعترياف بة ياساكاني ئَينة ناكات, مةسةلةية لَي بطةَرَيني
رةنطة لة , ئةطةر خوا بةو رؤ ةي نةكات, رةنطة لة د مان بةكاربَينَي ( كلمة حق يراد بها باطل)نةكات وةكو دةَلَين 

, ئَيستاش حكومةتي بةاس بةو هةموو دَرناةيةي خؤي رؤيشتووة و لةسةر كار نةماوة و لةناوضووة, د مان بةكاربَي 
خراوةتة سةر  96ئَيستاش مةمخوركة لة , دةس  ئةو ياسايةين كة ر َيم دةري كردووةكةضي ئَينة ئَيستاش طريؤدةي 

بؤضي ناكرَي  دةوَلةتَيك بَي  يان , موسَل وناخرَيتةوة سةر كوردستان و كار بةو ياساية دةكرَي كة د ي ئَينة دةركراوة
نودتةي دووةم ثرسيارَيكم لة كاك , ةيةك بووئةوة نودت, مةركةزَيك بَي  دواي ئةو ياساية د ي ئَينة بةكاري بَينَيتةوة

ئايا ئةو لؤي هةية وةكو ليذنةي ياسايي يان وةكو سةرؤكي ليذنة دواي , شَيروان هةية كةدةَلَي ئَينة وةكو ليذنةي ياسايي
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ري سَييةم نودتةش ئةطةر ئيجازة هةية لة ماددةي يةكةم لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي كاري تريؤ, ناخةين ئةوة ثرسيارة
ضونكة , هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراو, نايَي هةر لة زمانةواني, كردني هةر كارَيكي تاوانكاري رَيكخراوة ئةو كردبي

لة شوَينَيكي , كردني لة زماني كوردي كردن كردار دةخرَيتة كؤتايي جوملة و ئةو ب وَينة جَيي كارةكةي دةطرَيتةوة
هةمووةكي نا , اسةية لةثةرةطرايف سَييةمي هةمان ماددةي يةكةماا هةمووةكيتريش لة ثةرةطرايف دووةميشاا ئةو ثَين

ئينجا لةسةر ثَيناسةكة ثَيم باشة بة كورتييةكةي ئةو , طش  يان طشتطري يان وشةيةكي تر لةباتي ئةوة بةكارهاتووة
 .سوثاس, مةسةلة دواخبرَي تا يةكطرتنةوةي دام و دةزطاكاني حكومةتي هةرَيم

 
 :روان ناصح حياريبةَرَي  شَي

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي ثةيوةناي بة منةوة هةية كة دةَلَي كاك شَيروان حةدي هةية وةآلم داتةوة يان نا؟ بةَلَي كاك شَيروان حةدي 

ضونكة ئَينة خؤمان تةهيةة كردووة هةموو ئةنااماني ليذنة و لةوَي لةسةر ئةو رةئيية بووينة كة ئةو ثرؤ ةية , هةية
 .سوثاس, بؤية من ئةو دةسةآلتةم هةية وةكو رةئيس ليذنة بة ناوي ئةوانةوة ئةو دسةية بكةم, مونادةشة بكرَي 
 :بةَرَي  هيوا صابر ادا

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
  مبانةوَي  و نةمانةوَي  ئةبَي رةزامةناي هةردوو ليس, لةراستياا زؤربةي دةرارو ئةو مةشرواانةي كةدَيتة ثةرلةمان

لةسةر بَي  و هةر ثرؤ ةيةكيش لَيرة نارةزايي بةرامبةر دةردةبَرَي  بةتايبةتي سةرؤكي يةكَيك لة ليستةكان و 
ضونكة , باشرت واية ثَيش ئةوةي مونادةشة بكرَي  تةصويتَيكي بؤ بكرَيتةوة لةناو ثةرلةمان, كؤمةَلَيك لة ئةناامةكان

, بةراس  يةك بووني دوو ئياارةكة و يةكطرتنةوةي كة دةرارة ببَي , كةهةر لة ئةوةَلةوة تا كؤتايي روودةكاتة ثرؤ ة
ئَينة , ضونكة ئَيستا بةشَيكي زؤر ناَرازين بةو دةزيةية, زؤر ش  لةمانة دواخبةين تا يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارة

با ئةو بةشةي , مةتةتةكليف كردني سةرؤكي حكو, ئةوةَ  دةرار و يةكةم ئيشنان يةكبووني هةردوو ئياارةي حكومةتة
 .سوثاس, ثرؤ ةكة تةصويتَيكي بؤ بكةين و ثَيش ئةوةي مونادةشةي بكةين, ثَيش خبةين
 (:زانا) خضربةَرَي  دادر سعيا 

 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ن بةش بةحاَلي خؤم منيش تةئييايا, منيش ثَيم واية دةبَي ئةو ثَيشنيارة يةكال بكرَيتةوة كة ئةو برادةرانة كرديان

, ثَيم واية ئةو دانيشتنة دانيشتين دووةمي خوَينانةوةي ثرؤ ةي ياساكة بَي  و خوَينانةوةي راثؤرتةكان بَي , دةكةم
ثَيم واية لة , راثؤرتي مايف مرؤظ ضاث نةكرا و نةكةوتؤتة بةردةس  ئةناامان, هةناَيك كةم وكوَري هةبوو لة راثؤرتةكة

 ..…نةية شتَيكيان لةبري كردبَي لة ماددةي يةكةم راثؤرتي ليذنةي ياسايي برادةران لةوا
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

كة ئاما ةي بة من , وةَلآل من هةناَي روونكردنةوة دةدةم لةسةر دسةكاني كاك ئارَي , ببورة ئةوة نودتةي ني ام نيية
هةظاَ  و برادةر و دؤس  و  لةو رؤ ةي كة ئةو كارة تريؤريستة كرا سةد, كرد كة من بريناار بووم و ئةوة راستة

بةآلم هةميشة رَيطة نادةم بة خؤم كة لَيرة دابنيشم بةو شتة شةخصية , خؤشةويس  لةبةر ضاوي خؤم شةهيا بوون
, دةبَي هةموو اليةنةكان رةئيي لةسةر باةن, كة ئةو دانونة دانونَيكة دةبَي ياسايي بَي , تةماشاي ئةو دانونة بكةم

ئةطةر نا زؤر فةردم نيية , ة و من رَيطة نادةمة خؤم لةبةر بؤضووني خؤم شةخصي رايةك باةمدراوةتة ئةو سَي ليذنةي
دوو من , ئةمة يةك, لةطةَ  كاك سيا كاكةي لةوانةية لة رد فعلي شةخصي وةربطرم ئةويش هةر تووشي ئةو كارة بووة

كَي ئةوانة رَيك , دوو ثَيشنةرطة هةية, يةكةم كة باسي ئةوة دةكةن كة دوو ئاسايش هةية و دوو وةزارةتي ناوخؤ هةية
ئةطةر دانوني مول ةم دةرنةَينني بؤ رَيكخستنيان و مول ةم بَي  بؤ , ئَينة واجبنان ئةوةية كة رَيكيان خبةين, دةخات

كة ئةم دوو برادةرة تةكليف , ئةمة هةنطاوي يةكةمي يةك حكومةتي ئةمَرؤ دامان نا, كَي رَيكيان دةخات, هةموو اليةك
دووةم لةو دانوونةدا هاتووة ليذنةيةك ثَيك دَي  لة , كرَين و كابينةكة لة خياللي مانطَيك دةبَي ئيعالن بكرَي دة



 677 

جَيطري , سةرؤكي حكومةتة, وةزارةتي ناوخؤ كَيية؟ وةزارةتي داد كَيية؟ ئةو وةزارةتانة تَيكةَلن, وةزارةتي ناوخؤ
لةبةر ئةوة ئةو دانونة هةردووكيان جَي بةجَيي , اارةكةنهةردوو حكومةتةكةن و هةردوو ئي, سةرؤكي حكومةتة

ياني , من ئةناامي مةكتةبي سياسي اليةكم هيض شتَيكم نةبيستووة كة ثَييان وابَي  ئةو دانونة دةرنةضَي , دةكةن 
ين من دسة دةكةم رةئيي خؤيةتي و تَيطةيشت, هةريةكة بؤضووني ئازادة كاك اومسان دسة دةكات, خةَلك واتَيبطات

تَيطةيشتنَيكة , ئةمة بؤضوونَيكة, كاكة حةمة دسةي كرد ح بَيكي تريشة, خؤيةتي لةو فورسةتةدا دةبَي  وابكرَي 
مةنتيقي هةية , هةناَيك ثَييان واية دواخبرَي  ثاش ئةوةي كابينةكة ئيعالن بكرَي  و دوةتي زياتر بَي , جَيطاي رَي ة

ئةو بَلَي  , سي يةكَي  يان مةكتةبي سياسي ثارتي ئةو بَلَي  زوو دةريبكةنبةآلم دةرارَيك نيية لة مةكتةبي سيا, ئةوة
من , رةئيي هةية لة هةردوو ال دةَلَي لةسةر خؤ بن, رةئيي هةية لة هةردوو ال دةَلَي ثةلةي لَي بكةن, درةنط دةريبخةن

ي زؤرينة ئةوةبوو كة دواي خبةين ئةطةر رةئي, شةخصي ثَيم واية رَي ي هةية با جارَي طوَي لة دسةكاني ترتان بطرين
بةآلم , بةَلَي دوةتيشي هةية, بةآلم ثَيم واية ئةو ئةسبابانةي تا ئَيستا تةدايم دةكرَين مةنتيقي هةية, دواي دةخةين

خؤ جارَي لة بةغاا , سَي ضوار مانطة لة بةغاا ئيقرار كراوة ئةو دانونة و ئيشي ثَي دةكرَي, ئَينة دواكةوتووين
ئةوانةش , ئةو دةَلَي ميليشياتي فآلن واي لَي كردم, ئةو ئيتيهامي ئةو دةكات, رادي هةية ونة ثؤليس هةيةنةجةيشي اَي

ئةو دانونة دةبَيتة هؤي ئةوةي دام و دةزطاكاني حكومةتي ئيتيحادي , بةآلم دانونةكة دةرضووة و كاري ثَي دةكةن, نيية
دةبَي , دةبَيتة وةزارةتي ناوخؤ و كَي دةبَيتة وةزارةتي بةرطري دانونَيكيان هةية رةفتار دةكةن كَي, زووتر بةكاربَي 

ئَينة كَي ئةو حكومةتة , بةثَيي ئةو دانونةي كة لةاليةن جةمعيةي وةتةنييةوة ئيقرار كراوة رووبةرووي ئريهاب بَيتةوة
لةو ماوةية هةرضي , تحكومةتةكة دواكةو, يةك حكومةتَيك كة هةتا ئةو ماوةيةي ئةطةر ئَينة ئيقرارمان كرد, بووين

دةرارَيك بةرامبةر ئةو تريؤرة بارَي  لة سلَيناني بَي  يان لة هةولَير دةبَي رةفتاري ئةو دةرارة بكات كة لة 
 .فةرموو. ثةرلةمانةوة دةردةضَي  و تةشريع دةكرَي  و ئيقرار دةكرَي  لةاليةن سةرؤكايةتي هةرَينةوة

 :بةَرَي  باثري كامال سلَينان
 .ةرؤكي ئةجنومةنبةَرَي  س

ثَيشرتيش لة كؤبوونةوةكاني رابردووشاا دوو مانط لةمةوبةر باس لةوة كرا كة تريؤر ي , ديارة زؤر بامسان لة تريؤر كرد
بؤية ثَيش ئةوةي كة تريؤر , كاريطةريةكي خستؤتة سةر  ياني خةَلك و ي مةترسييةكي خستؤتة سةر  ياني خةَلك

ثةرلةمانيش لةثَيش هةموويانةوة , و ريشةكَيش كردني ئةركَيكي هةموو اليةكة بةرةنطاربوونةوة, رةطي دابكوتَي 
من ثَيم واية دةكرَي , ياسايةكي بؤ دةربكات بة مةبةس  ريشةكَيش كردني و بنرَبكردني تريؤر يان بةرةنطاربوونةوةي

ردبوونةوةي بة دازانج دةزامن ضةنا زياتر لَي وو, بةآلم دواكةوتين بة دازانج نازامن, بووترَي  لَيي زياتر ووردبينةوة
جةلسةيةكي بؤ دابنَيني باشرتة لةوةي كة بَلَيني دواي خبةين و بؤ ماوةيةكي تر لَي ووردبوونةوة بؤ ئةوةي هةموو ئةو 

لة تةاري ةكةشاا من دوو سةرجنم هةية لةسةري كاري تريؤر و ئةجنامااني , كةم و كوَريانةي كة هةنة ضارةسةر بكرَي 
رَيكخراوة بة اةرةبيةكةي , ئةو ب وَينة رستةكة لَيرة لةنط دةكات لةرووي زمانةوة, كي تاوانكاري رَيكخراوةهةر كارَي

يةي كة ثاشطريةتي زياتر (ت)و (ي)ئةو , يان هةَرةشة ثَيكردني يان هانااني بؤي كة تاوانكار ثةناي بؤ دةبات( منظم)
مانايةكي ئةوتؤ , ترس و ئةو دادو فيغانة هيض مانايةكي نادات لةجياتي بةمةبةس  بؤ تؤدانان, ماناكةي لةنط دةكات

بةآلم  هيض مانايةكي نادات , نادات كة بَلَيني يان نةمَينَي  ئةو داد و فيغانة يان هةراسان كردنة لة جَيطةي دادو فيغان
 .ئيرت سوثاس, تؤدانان ئا اوة نان لةناو جةماوةردا ئةو مةبةستةش لةجياتي مةبةس  بؤ, وةكو هاوتايةكي الببارَي 

 :بةَرَي  بارزان حمنا دادر
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هةر جةرميةيةكي اادي ئةطةر رةب  بكرَي , تةاايلي سياسي نيية, من ئةو تةاايلة زياتر بة تةاايلي شةكلي دةزامن
, دةبَيتة جةرميةيةكي اادي ئةطينا هةر جةرميةيةك سياسةتي لَي دوور خرايةوة, بة مةسةلةيةكي سياسي ئةبَيتة تريؤر

دائينةن مةسةلةي , هةناَي حاَلةتي اقوبةدان ئةمة لة دانوني اقوباتي اَيرادياا هةية, ئةمة تةاري َيكي سياسي نيية
, تةاري َيك لة اليةك هةية جياواز بَي , تريؤر بؤ مةسةلةي ئيبتي ازي سياسي تةدوي ي ني امي سياسي بؤ ئةوانة دَي 
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بةآلم لة هةموواناا بة طش  ئةطةر لة نَيوان غةرب و ئَيرة ئةطةر تةاري َيكي , ارةي تر جياواز بَي تةاري َيك لة ئيا
كةسيب سياسي و تةدوي ي , ئةطينا تريؤر بة ماناي سياسي دَي , موةحةد نةبَي بؤ تريؤر ئةوة مةسةلةيةكي سياسي

تي ئَينةشاا ئَيستا ئَينة لة مةرحةلةي رزطاري لة وآل, سياسي و بةحسي سياسي بةرامبةر بة كةسان بةو ماناية دَي 
لة بنيادي موجتةمةاي , هةناَيك ئيستيحقادات كةلةسةر شاني دةسةآلت هةية بةرامبةر بة هاووآلتيان, نيشتنانيااين

ؤر ز, دوو وةزارةي اةدنان هةية, لةم وآلتةي ئَينةدا تا ئَيستا تةميي َيك نيية, دةزطاي موةحةد, ئَينةدا صةحافةي حور
من ثَيم واية ئةمة لةسةر , ش  لةمانة كة ئيستيحقاداتة لةسةر شان ئةمة زةمينةي ئريهابي دةوَلةت دَينَيتة ئاراوة

, ئةبَي رةداَيكيش بؤ ئريهابي دةوَلةتيش دابنَيني, هاووآلتي نةكةين ضي  كرد وات لَي دةكةين و وادةكةين
ئا ئةمانةش حاَلةتي منع تةوازن ئةداتة , بواري دميوكراتيتةسك كردنةوةي , دةستطرتن بة سوَلتةوة, وابةستةبوون

حةرفَيك زيادة , من ثَيم واية زؤر بايةخ نةدرَيتة اليةنة دةواايايةكةي, شةكَيك و وةزنَيكي سياسي دةداتَي, دانونةكة
ة ئةطةر تةاري ي زيان طةيانان بة  ينط, با هاووآلتي باجي لةسةر دابنَي , وةزني دانونةكة ضؤنة و ضؤن نيية, يان نا

لةبةر ئةوة تةخريب ئةطةر رةب  كرا بة مةسةلةي , سياسي تةخرييب نةدرَيَ  ئةبَي نةورؤزيشنان لَي مةنع بكرَي 
 .سوثاس, سياسي ئةو كاتة ئةبَيتة تريؤر

 :بةَرَي  سارا فقي خار
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

نطاربوونةوةي تريؤر ياني ضارةسةر يان رووبةرووي تريؤر تَيبينيةكةم لةسةر ئةوةية كة ئَينة دةَلَيني ياساي بةرة
بةآلم لةهةمان كاتاا ثَيويستة , من ثَيم واية ضارةسةر كردني تريؤر راستة زةروورة كة بةياسا بةرةنطاري بكةين, ببينةوة

كة ,  بؤ تريؤري لةسةر ثةرلةماني كوردستان و اليةنة ثةيوةناارةكانيش تةنها وةك رووي بةرةنطاربوونةوةكة بنوَينني
با ئةو هؤكارانةش طرنطي ثَي باةين كة , ئةويش تةنها بة ياساية كة ضارةسةري ئةو مةسةلةي بكةين لة كوردستان

يان ئةو هؤكارانة ضني كة وا لة طةجنَيكي كورد , بوونةتة هؤي ئةوةي تريؤر بةربآلو بَي  ياخود بَيتة كوردستانةوة
ئةو اليةنانة هَيناة و ضةنا سةرداَلن كة بةياسا ضارةسةري بكةين با بة ياني حةدة , دةكةن بيَب بة تريؤريس 

اليةنةكةي تريشةوة طرنطي ثَي باةين و هةوَلي جاي بارَي بؤ ئةوةي كة ئةو دياردةية كة كؤمةآليةتيشة كاري بؤ 
اي تريؤر وةكو هةناَيك دةَلَين يةكَيكيان ئةوةية ئايا ئَينة كة دةَلَيني ياس, دوو ثرسياريشم هةية, ئةوة تَيبينيةك, بكرَي 

ئايا ناكرَي لة داهاتوودا ياخود دواي , مادام ياساي س ادان هةية كة بةرامبةر ئةو تاوانانةي كة ئيشارةتي ثَياراوة
بؤ ئةوةي , ناكرَي ئةو ياسايةش طؤَرانكاري تَياا بكرَي , نووسينةوةي دةستوور كة ياساي نوَي دادةرَيذرَي بؤ س ادان

ياساي س ادان كة هةية ياساي , و سةردةم و ئةو بارودؤخةي ئَيستادا بطوجنَي كة مةسةلةي تريؤر هاتؤتة ثَيشيلةطةَ  ئة
ياني لةطةَ  ئةو , ناكرَي طؤَرانكاري بكرَي لةو ياساية, س اداني اَيرادي بَلَيني كوردستان كة لة داهاتوودا دةنووسرَيتةوة

ئةوةية ئايا تريؤري  نان دةكةوَيتة كوَيي ئةو ياساية؟ بةو شَيوة دَرناانةية  سةردةمةي ئَيستادا بطوجنَي؟ ثرسياري دووةم
كة ئةجنام دةدرَي بة شَيوةيةكي نامرؤظانة و دَرناانة بةرامبةر بة  نان دةكةوَيتة كوَيي , كة لة كؤمةَلطةي ئَينةدا دةكرَي

ثَيم واية , مةسةلةي كوَيرانةية,  ةي ثَياائةو ياساية؟ يةك روونكردنةوةشم هةبوو لةسةر ئةوةي كة نازناز خان ئاما
دةَلَي ئةطةر يةكَيك كة طرووثَيك دةكاتة , لةرووي رَي مانةوة ئةو مةسةلةية ئةطةر مةجا  هةبَي روونكردنةوةيةك باةم

, وةكةواب امن لَيرة مةبةس  ئةوةية جاري وا هةية راستة طرووثة تريؤريستة رَيكخرا, ئامانج يان كوَيرانة ئةجنامي دةدات
, لةوانةية ئةو رَيكخراوة مةبةس  بَي  كة كةسَيكي مواةيةن تريؤر بكات, بَريار دةدات كارَيكي تريؤريس  بكات

ئينجا كَي , لةوانةشة هةر مةبةس  بَي  تةدينةوةكة ئةجنام باات, لةوانةية مةبةس  بَي  كؤمةَلة خةَلكَيك تريؤر بكات
 .زؤر سوثاس, واب امن ئةو كوَيرانة بةو ماناية دَي , ية شَيوانانَيك بكاتطرنط ئةوة, بةبةر دةكةوَي  طرنط نيية

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةنسبةت ضارةسةركردني تريؤر بةراس  ئَينة ليذنةيةكي وةتةنينان دروس  , وةَلآل دوو سَي نودتةي ئيسارة كرد
, ئةو ليذنةية ئةو كارةي هةية و ئةو كارةمان لةياساوة ثَيااوة, تايبةتي هةية كردووة لةناو ياسايةكة و مادةيةكي
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ئةوة بة , بةحةديقةت ئةطةر ئافرةت تريؤريس  بَي  ياساكة ئيعتيادي دةيطرَيتةوة, بةنسبةت جَيطاي ئافرةت لة ياساكة
زؤر بة رووني ئةو مةسةلةي ( 416)لة ماددة , تةفصيل لة ياساي س اي اَيرادي هاتووة ئةوةي ئةو تةفصيالتةي داوة

ئَيستا لَيرة لة ليذنةي دانوني مودتةرةحَيك هةية كة , بةنسبةت هةموار كردني ياسا زؤر ئيعتيادية, ضارةسةر كردووة
نةك مةسةلةي تةاايالت و ئةو شتانة و لةزميين ئةو ضوار , ئةو ياساية نافي ي مةفعو  بَي  بؤ ماوةي ضوار ساَ 

 .زؤر سوثاس, تةاايالت لة زميين ئةو دانونة بكرَي ساَلةش ئينكان هةية 
 
 

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
اليةني كؤمةآليةتي , هةر ئَينةية, مةسةوليةتي كَيية, منيش هةر موالحةزةيةكم هةية لةسةر ئةو خاَلةي كة باسي كرد

يةتي تريؤر ئةو مةوزوواة زؤر باس ئةطةر لةو كؤن راسةي كة كرا بؤ د ا, و اليةني ئاييين و هةموو اليةك دةطرَيتةوة
مةسةوليةتي رووبةرووبوونةوةي تريؤر دةخاتة سةر , ئةو ديكؤمَينتةي كة بآلويان كردؤتةوة لة كؤن راسةكة, كراوة

ئةوةي ااياي , ثةرلةمان, وةزارةتي ناوخؤ, وةزارةتي داد, رؤشنبريي, لة ثَيش هةموويانةوة ثةروةردة, هةموو كؤمةَلطا
واجيب , لةرووي دانونةوة ئَينة ضؤن رووبةرووي تريؤر دةبينةوة؟ بةآلم واجيب وةزارةتي ثةروةردةشة, ونةثةرلةمانة دان

واجيب هةموو ح بةكاني ترة كة رؤشنبريي بآلو , واجيب وةزارةتي دادة, واجيب ح بة ئيسالميةكانة, زاناياني ئايينية
ضةنا , دةس  نيشان بكرَي  كة تريؤر ضةنا د ي مرؤظة,  رؤشنبريي هةبَي, بكةنةوة و دادثةروةري لة كؤمةَلطة هةبَي 

لةبةر ئةوة ئَينة ناتوانني لة جياتي هةموويان لة دانوناا ئاما ة بةو , ئةو كةسةي كة تَيي نةطةيشتووة, د ي خؤيةتي
وة هةريةكة لة مةوديعي خؤيةوة دةبَي بةو مةسةوليةتة, بةآلم ئةوانيش هةر يةك لةدَلي خؤيةوة, شتانة بكةين
 .هةَلبستَي 

 :دلري امساايل حقي شاوةيس.بةَرَي  د
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

من لةطةَ  كاك ديلنامن باسي ئةوةي كرد دياردةي تريؤر , بةراس  وةكو باس لة دياردةيةكي مَيذوويي طةورة دةكةين
ئةو سةردةمانةي كة موَلكااريةتي  بةبريوبؤضووني من ئةطةَرَيتةوة بؤ, دياردةيةكي مَيذوويية, دياردةيةكي نوَي نيية

ئةم تريؤرة , هؤكارَيكي زؤر زؤر هةية كة تريؤري دروس  كردووة, تايبةتي وهؤيةكاني بةرهةمهَينان هاتؤتة ئاراوة
, ئةمة لةاليةك, بة جؤرةها شَيوة خؤي نيشان دةدات, طةشةي كردووة بة جؤرةها شَيوة لة دؤناغة جياوازةكاني مَيذوودا

وة دانوستانان و باسكردنةكاني ئَينة بؤ تريؤر بة داخةوة ئةوة نيشان دةدات كة تاكو ئَيستا ئَينةي لةاليةكي ترة
هةر , ئةنااماني ثةرلةمان تَيَروانينَيكي ئاشكراو ديارمان نيية بؤ تريؤر و بؤ ئةو دياردانةو ئةو شتانةي كةباسي دةكةين

داواي لَي بوردن دةكةم بؤ ئةو وشانةي كة , كةين هةناَي جاربؤية هةناَيك طريوطرف  و هةناَيك مونادةشةي زيادة ئة
بؤية من ئةوة , هةناَيك جار ئةبَيتة هؤي كات بة فرَيؤ بردن, بةكاردةهَينم دةربارةي ئةو ياسايانةي كة دةرياةكةين

ئةطةر ئَينة , دةخةمةوة يادي بةَرَي تان كة كاتي خؤي مةسةلةيةك هةبوو كة بة ثةيَرةوي ناوخؤي ثةرلةماناا بضينةوة
بؤ منوونة ياخود كؤمةَلَيك مسينارمان , بةراس  هةناَيك ضاكسازميان بكردباية لة ثةيَرةوي ناوخؤكة, ئةوةمان بكردبا

ثَيم , بؤ ئةنااماني ثةرلةمان سةبارةت بة دياردةي تريؤر بةو مةسةالنةي كة مونادةشةي دةكةين, بطَيَريباية بؤ خؤمان
من ثَيم وابَي ئَينة ناتوانني ئةطةر , بةهةرحاَ  بَينة سةر كَرؤكي مةسةلةكة, ةبوو لة ئَيستاوابَي ئةجنامةكةي باشرت د

بؤية من بة ثَيويس  دةزامن كة تريؤر , ناتوانني كاري تريؤريس  ثَيناسة بكةين, بَيتوو ثَيناسةي دياردةي تريؤر نةكةين
اةن من ثَيناسةي خؤمم هةية بةراس  هةناَي موساهةمة بؤ ئةم مةبةستةش ئةطةر جةنابتان رَيطةم ب, ثَيناسة بكرَي 

ئةطةر جةناب  , بؤية حة  بة خؤم دةدةم دسة بكةن, هةناَي كؤَرو مسينارم كردووة لةو بابةتة, و هةناَي شتم نووسيوة
ارهَيناني تريؤر بريتيية لة بةركارهَينان يان هةوَلاان بؤ بةك), رَيطةم ثَي باةي  ئةو ثَيناسةيةي خؤم دةخوَيننةوة

بؤ لةكارخستين و لةناوبردني نةياران يان , توناو تيذي بةشَيوةيةكي سيستيناتيكي لةاليةن كةسَيكةوة يان طروثَيكةوة
بةمةرجَيك ببَيتة هؤي .. هتا, كؤمةآليةتي, ئابووري, تَيكااني هَينين لة ثَيناو بةدةس  هَيناني مةبةستَيكي سياسي
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االرهاب عبارة عن استعماجم ) بةاةرةبيش بؤتان دةخوَيننةوة ( ة هةرَيني كوردستانااتَيكااني ئارامي وئاسايشي طش  ل
او حماولة استعماجم العنف بصورة منظمة من قبل ش ص او سموعة من االش اص هلد   هويش او القضاء على املنافسني 

الخالجم باالمن واالستقرار العاي   اجتماعية اخل بشرط ان  ؤدي ارب ا, او خلق بلبلة حالة عدي استقرار الغراض سياسية
ديسان , بة بريوبؤضووني من ئةم ثَيناسةية لةاليةك ئةو كَيشةية كة كاك مجا  خستية َروو( اقليم كوردستان العراق 

كاك حمنا تةئكياي كردة سةر كة ئةمة لةاليةن دو مناني ب ووتنةوةي رزكارخيوازي طةلي كوردستانةوة بة 
ياني ئةوةي لة بةر ةوةناي , ةتوانني بة ثَيي ئةمة ضونكة ئَينة باسي هةرَيني كوردستان دةكةينئَينة د, كاردةهَينرَي 

هةم ئةتوانني شتةكان , بؤية ئةمة هةم لةو اليةنةوة ئيستي ادةي لَي دةكةين, هةرَيني كوردستاناا دةكرَي تريؤر نيية
 .سوثاس, ك بكةينبؤية من ثَيم وابَي  لةو َرووةوة ئةتوانني شتَي, ئاسانرت بكةين

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
, ثَيم واية فةردَيك هةية ئةطةرضي ثَيناسةكةي جوانة, بةآلم من لةجياتي ليذنةي دانون شتَيك دةَلَيم, زؤر سوثاس

ة ئةو فةردة هةية واب امن ل, كاري ئريهابيان ثَيناسة كرد, بةآلم ئةوان ئريهابيان ثَيناسة نةكرد, جةناب  راست  فةرموو
 .خاتوو خةمان فةرموو, مةسةلةكة

 :بةَرَي  خةمان زرار اسعا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

من تةئيياي دكتؤر دلَير دةكةم كاتَيك دةَلَي ئَينة لةناو خؤمشان ئةنااماني ثةرلةمان بريوبؤضوون و تَيبيين و هةناَي 
ةكةمي ياساي تريؤر و بةداخةوة ئةجمارةش لة من لة خوَينانةوةي ي, جار رةنطة رةئيي سةير و نادروستيشنان هةبَي 

ئةويش ئةوةية ئةوةناة , خوَينانةوةي دووةمي ئةم ثرؤ ةي ياسايةي كة دانراوة هةس  بة نيطةرانيةكي زؤر دةكةم
يان ئةم ثةلة ثةليةي ئَيستاكة ئةمانةوَي بة سةريعي بَروات و بةتايبةتي , ثةلة ثةلي داَرشة لةو ثرؤ ةي ياساية كراوة

بةآلم ترسَيك الي من دروس  , َيك كة ماددةكان دةخوَينينةوة هةس  دةكةم ترسَيك الي من دروس  دةكات بشنبوورنكات
ضونكة ئةوةناةي رةد فعلَيكة بةرامبةر بة كارَيكي , دةكات لةو اةدَليةتي كة ئةم خةَلكانةي كة ئةم ماددةيان داناوة

ئةوةناة بريوَراي , ئةوةناة كارَيكي ناياسايي نيية, ريستانةوة ئةكرَينادروس  نائينساني كة لةاليةن خةَلكانَيكي تريؤ
لةبةر ئةوة من ديسان ثَيم واية ئةم ياساية ناكرَي ئةم ثةلة ثةليةي لَي , خةَلكَيكي ياسايي و هَينن دايان نةَرشتووة

ئةبَي ئةوةمشان لةياد , كرَي بكرَي  و بةراس  ئةبَي زؤر دانيشتين تري بؤ بكرَي  و ئةبَي تَيبيين زؤرتري لةسةر ب
ئةمانة مواالةجة , نةضَي كة ئَينة دائينةن دةَلَيني ئةم ياسايانة جارَي دووبارة كردنةوةي ياساكاني دانوني اقوباتة

مةاقو  نيية ئَينة ئَيستا , ياسايَيكة ثَيشَيلكاري مافةكاني مرؤظة, دانراوة 0969خؤي ياساي اقوبات لة ساَلي , دةكرَين
بَلَيني ئةوة  0969ي تر بَينينةوة بةناوي ياساي تريؤر كة تةشاياتر و ثَيشَيلكارتر بَي  لة ياساي س اداني ياسايةك

لةبةر ئةوة ئةبَي بةراس  , بةناوي بنرَبكردني تريؤرة بؤ مافةكاني مرؤظ يان ثَيشَيلكاري جارنامةي مايف مرؤظيش بكةين
 .سوثاس, لةسةر بكرَي  ثةلةي لَي نةكرَي  و ديراسة و دانيشتين زؤرتري

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم نودتةيةكي تر هةية لة ثاَ  ئةوةدا حةز , ثةلةي لَي بكرَي  و ثةلةي لَي نةكرَي  ئةوة مةسةلةيةكة, زؤر سوثاس

سةري دياردةي تريؤر دياردةيةكة سةرتا, ئةويش ئةوةية مةوزووع ثةلة كردن و ثةلة نةكردن نيية, دةكةم اةرزتان بكةم
هةموو ئةو وآلتانةي كة رووبةَرووي تريؤر بوونةتةوة ي وآلتة ئيسالميةكان و ي وآلتة ئةوروثيةكان و , دنياي طرتؤتةوة

بةآلم لةطةَ  ئةوةشاا ثَياا دةضنةوةو لةدواي ئةوةدا دةطةَرَين ثَيناسةي ئريهاب , ي ئةمريكا دانوني اقوباتيان هةية
ثَيش ضةنا رؤ َيك بةريتانيا دانونَيكي دةرهَينا و ثةلةشي لَيكرد و بة ئةكسةريةتيش  ,دانونَيك بؤ ئريهاب دابنَين, بكةن

بةرامبةر كاري ئريهابي ناتوانن راوةسة وةَلآل , ضونكة ناتوانن راوةسة, زؤريش مونادةشةي لةسةر كرا, وةرطريا
لةبةر ئةوة مةوزوواةكة , ا دةبَرَيتةوةثَيااويس  هةية و راي ليذنةي دانوني وةردةطريَي لةثةرلةماناا كة ئيقرار كر

لة , دوو مانطة خوَينانةوةي يةكةم كراوة, وانةبَي دوَييَن هَينابَيتنان ئةوة ن يكةي دوومانطة, وةك ثةلةشي لَي نةكراوة
كرد  لةطةَ  ئةوةشاا ليذنةي مايف مرؤظ داواي, دوو مانطاا هيض دانونَيك نيية ماوةي دوو مانطيشي باةيَ  و ثةلةش بَي 
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و ثشتطريي لة ناو ثةرلةماناا طوَينان لة هةموو , كؤن رامسان بةس  بة كاملي, كة تةئخري بكرَي و تاخريمان كرد
, كؤن راسي د ة تريؤر كة كرا لةسةر وانيش هةر راوةستاين, بؤضوونةكاني رَيكخراوةكان بوو كة موهتةمن بة مايف مرؤظ

ليذنةي ناوخؤ ئةوانيش ديراسةتيان كرد ثةلةي لَي , َيم واية ماوةمان دانليذنةي دانوني داواي ماوةيةكي تري كردبوو ث
 .فةرموو كوَيستان خان, بةآلم لةطةَ  ئةوةشاا ئَيستا دوو ئةناامي بةَرَي  ماون دسة بكةن, نةكرا

 
 

 :بةَرَي  كوَيستان حمنا اباا 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم كة هةر مونادةشةيةك , ةتايبةتي منيش لةطةَ  تةئجيل كردني بووملةطةَ  ئةوةي زؤربةي موالحةزةكامن وترا ب
بةآلم بة اام ثرؤ ةكة ئةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسايي تةرجةمةكةي , دةكةين من لةطةَ  مانةوةي ثَيناسةي تريؤرم

, بةرة و ب وَين البةرةال( ي)زؤربةي ئةناامانيش لةسةر ثَيناسةكة كة هةناَيك , زؤر الوازة بةتايبةتي ثَيناسةكة, خراثة
 .سوثاس, ياني ئةطةر بكرَي ثَيناسةكة دابَرَيذرَيتةوة بؤ ئةوةي مةفهومرت بَي 

 :بةَرَي  خليل ابراهيم حمنا
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

هؤكارَيكة , ليذنةي ياساييش هةر بةو زاويةية سةيري كردووة, ئريهاب موستةلةحَيكة لة موستةلةحاتي دانوني جةزائي
من زؤر تةئيياي ئةوة دةكةم فعلةن نةدصَيك لة , هؤكارةكاني فشار بؤ طةيشة بة هةناَي ئاماجني دياريكراو لة

تةاريف هةية و زؤر لة دةواميس و مةااجم دياريكراوة دانوني سيالريوس مواجةمي موستةلةحاتي فيقهي و دانوني 
, مةوسواةي سياسة, واةي اةرةبي االةميمةوس, داموسي سياسي, و مواجةمي موستةلةحاتي الومي ئيجتينااي

ياني نة تةن ي ن , ئةمانة هةموو باسي اونصرَيك دةكةن لة تةاريف كة خوشكة ضنارو كاك بارزان ئيشارةتيان ثَيكرد
سياسيية ...  وصوال اىل حتقيق اهااف و غايات معينة)بةآلم , خؤي فيعلةكة فيعلَيكي ئيجراميية, لة مةشرواي ئيجرامي

ئيشارةت بة غةرةز هةتا لة تةاريف باسي غةرةزي سياسي كة , مادديية يةاين مةكاسيب ماددية, يةئاياؤلؤجي
ئةوة ئي افة بكرَي  بؤ , يةاين موهيم غةرزَيكي ترة غةيري ئريهابي و, اونسرَيكي موهينة بؤ ئريهاب يان ئاياؤلؤجي

, رةتي بةوةي داوة كة استعنا  انف غري دانونيزؤر ئيشا, شتَيكي تر لةو مةااجم دةواميسانةم دي , تةاريف زؤر باشة
ئةم دوو , مةوزواي مقاوةمة ئةم شتانة نةضَيتة  َيري, يعين ئي افةي دةياي غةيري دانوني تا مةوزواي تةحرير

وصواًل ارب يقيق )ئةَلَيني, يةاين لة جياتي بَلَيني جيري الية اهاني نشروع االجرامي, دةياة باشة ئي افةي بكرَي 
 .زؤر سوثاس, يان هةر شتَيكي تر تةواو, (هدا  او الاايات السياسية او ايدولوجيةاال

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك شَيروان

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ي موخاليف نةبووة بينام هيض رةئييةك, بة ئيجنااي ليذنةي دانوني بووة, ئَينة كة ئةو تةاري ةمان ثَيشكةش كردية
دوو بة دةنااةتي من ئةو دانونة يةكةمني ياساية دواي ثةسةنا كردني , ئةوة يةك, فيهم كاك خليل كة لةطةَلنان بووة

باشة , مونادةشة دةكرَي  بؤ ئةوةي ثةسةنا بكرَي , لة هةرَيني كوردستان, دةستووري اَيرا  كة تابعي جةزائي هةية
يان خؤمان وةكو هةرَيم تايبةمتةناييةك , ين لة بةغااوة ياسامان بؤ بَية و ئةوي تةتبيق بكةينئَينة هةر ضاوةَرَي بكة

ئةطةر , ئةمة خاَلَيك خاَلَيكي تريش هةية, بثارَي ين ئةو جؤرة ياسايانة بة زووترين كات لة ثةرلةمان ثةسةناي بكةين
يةاين لةوانةي صياغةكةش لة هةناَيك ئَينة , ننئةمة لة خؤمانةوة ئةو بَرطانةمان نةهَيناية حةزدةكةم ئةو ب ا

راستة ئَينة جانيب جةزائي و ايقابيةكةمان بة نةزةر ئيعتيبار , هةمووي لةمةصادر وةرمان طرتية, بةشاارمان كردبَي
ئةو , من لة بياايةت ئيشارةمت بةوةدا كة ئَينة خؤمان دوور خستؤتةوة لة تةاري ي ئريهاب, ئةوة لةطةَلة, وةرطرتية
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كة , زؤربةي دةضَيتة سةر تةاري ة ئةصليةكة كة ئريهابة, موالحةزاتانةي ئةو برايانة كة موالحةزةي لةسةر دةدةن
, ئَينة ماددةيةكي صةرحينان ثَيشنيار كردية, بةنيسبةت بنةماكاني ئةوةي مايف مرؤظ, ئَينة خؤمان لةو تةاري ة الداوة
ةضاوي بنةماكاني مايف مرؤظ بكرَي  لة كاتي جَيبةجَي كردني ئةم كة ثَيويستة ر, ئةطةر راثؤرتةكة موالحةزة بكةن

ئةطةر بَيتة , بةاَلم ومتان با دسةو دسةلؤكي لةسةر نةكرَي , هةرضةناة ئةو مةباةئة مةباةئَيكي دةستووريية, ياساية
راغَيكي وا دروس  بة حةديقةت ئَينة حة  نيية فة, لةاليةكي تريشةوة, ناو دانونةكةش واب امن هيض زةرةرَيكي نيية

ضةنا تةئجيلي ئةو ثَرؤ ةية بكرَي  بة , ياسايةك ثيادة بكرَي  كة اقوبةكةي لةسةر تريؤرستان خةفي ة, بكةين
, نةك بكةوتة  َيرباَلي ئةو ياساية, دةنااةتي ئَينة ئةوةناة ماوة دةدةين كة ئةو تريؤرستة اقوبةي خةفيف وةربطرَي 

 .زؤر سوثاس
 :مةنبةَرَي  سةرؤكي ئةجنو
 .فةرموو, كاك بكر, زؤر سوثاس

 :بةَرَي  بكر فتاح حسني
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش ئةسبابي موجةبي , تةبعةن بة نيسبةت تةئجيل كردني ئةو ماددةية, ئةو بةَرَي انة زؤر باسي ئةوةيان كرد
ثَيم واية ئةم , خؤي هةية هةريةكة ئةسبابي, بؤ بةردةوام بوون و تةصوي  كردني ئةسبابي موجةبي هةية, هةية

هيض درزَيكي , هيض كةلةبةري تَياا نةبَي , ثَيويستة ئَينة كة دانونَيك دادةَرَيذين, مةسةلةية مةسةلةيةكي زؤر طرنطة
نابَي ئَينة بةو نةفةسة دسة بكةين كة ئةمَرؤ , ئةوةتا لةسةر تةاري ةكةي مونادةشاتي زؤر هةية, تَياا نةبَي 

ئَينة هةموومان دووضاري ئافةي ئريهاب , نابَي بةو نةفةسةش دسة بكةين كة تةئجيلي دةكةين ,جَيبةجَيي دةكةين و
تةئجيل , رةنطة لةو ماوةي دوايية زةختةكةي كةمرتيش بوويتةوة لةسااَلني رابردوو, ئريهاب تازة نيية, بووينةتةوة و

ثَيويستة ئَينة زؤر بة , ري زؤري دةوَي  ومن ثَي  دةَلَيم مونادةشةكردن لةسة, كردني يان مونادةشة كردن لةسةري
مةسةلةن بؤ رَيطرتن برادةرَيكي تريش باسي , جا يةكَيك لةو شتانةي كة من خوَيناوومةوة, وردي دسةي لةسةر بكةين

مةفروزة ئَينة لة دانونةكةماناا هيض رَيطا بةوة , ئريهاب هةر ئريهابة, واب امن ئريهابي دةوَلةت هيضي تيادا نيية, كرد
ئةسةري , جطة لةوةي دةبَي  ئةو دانونةي كة دةري دةكةن,  لةناو ئَياارةي ئَينةدا هةبَي , نةدةين كة ئريهابي دةوَلةت

, كة رةنطة رووبارَيكي خؤين هةبووة لة كوردستاني ئَينةدا, ئَينة بةداخةوة بة فةتريةكاا تَيثةَر بووين, رةجعي نةبَي 
ئةوانة لةوانةية جارَيكي تر , يان كردوويةتي نازانني, ئيرت بؤي دروس  كراوةجةرميةكة , كؤمةَلَيك جةرميةي كردووة

نابَي ئةو دانونةي كة دةري دةكةين لة موستةدبةلاا ئةسري رةجعي , بَيتةوة ئةطةر لة دانونةكة جَيطةي بؤ نةكةيتةوة
ية ئةمة مونادةشةيةكي زؤري لةبةر ئةوةي من ثَيم وا, يةكَيكي تر بَينني بةو توهنةتة موحاكةمةي بكةين, هةبَي 

سوثاستان , وا نةكةين كة شتَيكي وا بكةين كاَ  وكري بَي  و زةرةري بؤ هةناَي هةبَي , ثةلةي تَياا نةكةين, دةوَي  و
 .دةكةم

 :بةَرَي  شَيروان ناصح حياري
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

نةك بة ثَيي بنةمايةكي , ايةكي دةستووريبة ثَيي بنةم, دانون ئةسةري رةجعي نيية, بةنيسبةت ئةسةري رةجعي
ئَينة وةكو ليذنةي ياسا مافَيكي سروش  خؤمانة لَيرة لةطةَ  , بةنيسبةت تةئجيل كردنةوةي, ئةوة مةفروغ منة, دانوني

بؤية , جةنابيش  مافَيكي سروش  خؤتة كة بَلَيي تةئجيل بكرَي  يان مونادةشة بكرَي , ئةوة بني كة مونادةشة بكرَي 
 .زؤر سوثاس, ةوةي من وتوومة تةمسيلي ليذنةي دانوني دةكاتئ

 :بةَرَي  حمنا فرج ادا
 بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

يةاين ئَيستا ئَينة كة ياسايةك بؤ , من ثَيم واية ياسا بؤ هةر مةسةلةيةك ضوارضَيوة و مةرجةاي ئةساسي ئةو شتةية
يةاين مواالةجةي تريؤر , رضَيوة بؤ هةموو مواالةجةتةكاني تردةبَيتة ضوا, ئةمة دةبَيتة مةرجع, تريؤر دادةنَيني
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هةم لةَرووي , هةم لةَرووي ثةروةردةوة, هةم لةَرووي ئةمن و, بةالي كةمةوة ثَيويس  ماوة هةم لة رووي سياسيةوة
اَلم داناني ياساكة بة, زؤر روو هةية دةبَي  مواالةجة بكرَي , لةَرووي فيكرييةوة, هةم لةَرووي دينييةوة, رؤشنبريييةوة

لةبةر , هةمووي ئةو مواالةجةتانة دةبَي  لةو ضوارضَيوةيانةوة بَي , ضوارضَيوةية بؤ هةمووي, مةرجةاة بؤ هةمووي
لةو وشانةي كة هةميشة بؤ , من ئةوةي كة دةيبينم لَيرة, زؤر بة دوةت ترة, ئةوةي ئةمة تا مةحةكم ترو توكنةتر بَي 

ئريهاب هةميشة فعلةكةي لة , فيعل ئاسةوارةكاني ئةو فيعلة لةطةَ  مةبةستةكة, جيايةدووش  هةية , تةاريف كراوة
كاوَ  كارييةك لة شوَينَيكاا دروس  , يةاين خوَينَيك, مةبةستةكةي ئاراستةي جَيطايةكي تر دةكات, جَيطايةك دةكات

دةيةوَي  ثَيي , يان كارَيكي هةية, بؤ ئةوةي فشار لةسةر دةسةاَلت يان كيانَيك دروس  بكات بؤ دوو مةبةس , دةكات
ئيرت ئةمة دةبَي  لة تةاري ةكة ئةم دوو شتة , يان مةسةلةيةك هةية دةيةوَي  ئةو دةسةاَلتة خؤي لَي بوَيرَي, بكات

مةطةر رَيي ثَي , هةرطي  نايةوَي  ديبلؤماتكارَيك بكو َي , فيعلةكة بؤ موباشري نيية بؤ بةرامبةرةكة, دةبَي  ديار بَي 
بةاَلم لة شوَينَيكاا , بؤ ؟ ضونكة ئةزانَي ئةمة رَيطةي ديار نيية, ةوَي  بَلَي  تازة بةرضاوم كةوتووة با بيكو مبك

ئةمة , لةسةر دةسةاَلتةكان نةك نةفةرَيك بكو َي, ئةوة كاريطةري زياتر دروس  دةكات, مةساحةيةكي خوَيناوي دةكات
تةاري ي ئريهاب هةميشة ئيعتيناد لةسةر ئةوة , زةحايةكان دوربانني, تفيعلَيك لة جَيطايةك روودةدا, دووش  جياوازن

بةاَلم , خةَلكاني بَي تاوانن, دةبَي  ئَينة بَلَيني زةحايةكاني ئةو كردةوة خراثة دزَيوة, دةكات كة ئَينة ديارميان نةكردووة
ش بَلَيم هةر بؤ رؤشنكردنةوة نةك بؤ ش  حةزم لَيية ئةوة, بة ئاماجنَيكي سياسي يان بة ئاماجنَيكي تر كة دياري دةكات

لة مجهوريةتي  01/3/0793تارخيي دةس  ثَيكردني ئريهاب وةكو جةرميةيةكي مونةزةم تةئرخيةكةي ب ةب  لة , تر
رؤبسبَير كة سةرؤكايةتي ئةو ئينقيالبة مةدةنيةي كرد لة فةرةنسا لةسةر ثاشايةتياا , يةكةمي فةرةنسا دروس  بووة

باكوؤنيك و كؤمةَلَيك لةوانة كة هةستيان كرد كة مةترسييةكة بةرامبةر بة , اني دايتؤن و ماراتا وئةو و رةفيقةك
ئةو , بةس مةدةفةاي هةبوو 051يةاين , جةيشَيك بؤ ئريهاب, هةستان جةيشَيكيان دروس  كرد, دةسةالتةكةيان هةية

من , اةمةلي مونةزيم لةطةَ  جةرمية, خةَلكمقصةلةيان دانا بؤ سةَربَريين , هةزار ئةناامي هةبوو 6111, جةيشة
اةمةلي , يةاين كة ئةَلَيني كةسَيك بة كارَيك هةَلسا ئةوة نابَيتة ئريهاب, ثَيم واية لَيرة ئَينة ئةوةش جيا بكةينةوة

ئةمة  ,بةاَلم تةن ي ةكةي تةنيا كةسَيك دةيكات يان دةكةسة, كؤمةَلَيك خةَلك دةيكات, مونةزةم هةميشة بؤ داَرَيذراوة
ئةطينا ئَيستا كابرايةك مةسةلةن هةَلاةسَ  دة كةس , ئةصَل ئةوةية كة ئةمة شتَيكي بةدواوة دَي , نابَيتة مةسةلة

كة , ئةمة داَرَيذن, بةاَلم كؤمةَلَيك هةَلسن, جةرميةية, ضونكة اةمةلَيكي فةرديية, دةكو َي زؤر بةطرنط نايطرين بؤ
لةبةر , هةميشة ئينكانيةتَيكي بةهَي  لة ثشتيةتي,   هةميشة دةستَيك لة ثشتيةتيبَيطومان كة ئةمة دادةَرَيذن بةَراس

نابَي  بة كةسَيك بَلَيني بةوة , يةاين نَيوان تاوان و تريؤر زؤر جياوازة, ئةوة دةبَي  ئريهاب ئةم دوو شتة جيا بكاتةوة
بةاَلم ئةمة داَرَيذراوةو كاري بؤ كراوة دةستَيكي , ةنةخَير كةسَيك بةوة هةَلبستَي  دةبَيتة تاوان يةك نةفةر, هةَلاةستَي 

ئَيستا دةبينني لة اَيراداا ئةمريكا بةم هةموو توانايةو بةو , طةورة لة ثشتيةتي ئينكانيةتَيكي بةوةية كة لة ثشتييةتي
كةوا بوو يةاين , خةَلكي اَيرادنان بيين تواناي لة كوَي داية, ئةمة بة نةفةر دةكرَي , هةموو تةكنةلؤجيةي بةدةستةوة

, زؤر جوانة كراوة هةناَيكي, ئةوةش كة دةَلَين ئةم ياساية رةضاوي مافةكاني مرؤظ كراوة, جياوازي ئةم دوو شتة بكرَي 
ثرؤتؤكؤلي دووةمي موحلةدي ئةوة , (للحقو  السياسية وانانية)مةسةلةن بؤ منوونة لة اةهاي دةولي , بةاَلم هةموو نا

ضارةسةري ئةم , ئَينة دةبَي  بَيني بة ش  تر ضارةسةري ئةمة بكةين, (حتريم االااام)يةاين , ئيعاام كردن مةمنواة
 :مةسةلةية بة دوو ش  دةكرَي 

 .رَي  طرتنَيكي جوان لة مافةكاني مرؤظ/ يةكةم
 .لة ياسا سةروةري/ دووةم

لةناو بردني , ني مافةكاني مرؤظةلةناو برد, ضونكة مةبةس  ئةساسي تريؤر لة ئةسَلاا شكاناني ئةم دوو بنةمايةية
, تا بتوانني ئةم اليةنانةي ئةوان زةايف بكةين, دةبَي  ئَينة بَيني ئةم دوو بنةماية بةدوةت بكةين, ياسا سةروةريية

هةم , هةم سةروةري ياسا الواز دةبَي , بةاَلم هةناَي جار لة ضارةسةرة ئةمنيةكاناا ئةم دووانة هةردووكيان الواز دةبن
زؤر باشرت لة , دةكرَي  زؤر جوانرت, لةبةر ئةوة ئةطةر ئَينة دواكةوتووين, كاني مايف مرؤظيش دةبن بة  َيرةوةبنةما
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ئَيستا ئةوا ئَينة دوو , من واب امن هةر مونادةشةكة تةبيعةتةكةي واية درَيذ دةبَي , خةَلكاني تر ئةمة تةرتيب بكةين
لةبةر , ماددةمان ماوة( 07), كة ئةوا دةكرَي  ضةنا ماددةمان ماوة, نكاتذمَيرة دانيشتووين لة تةاري ةكة دةرنةضووي

 .سوثاستان دةكةم, ئةوة وةخ  باةييَن بةناوي مونادةشة كردن شتَيكي زؤر باشة
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

سبَير و يةكةم هةروةكو موالحةزةيةك من رةئيم واية ئريهاب ثَيش سةورةي فةرةنسي بوو رؤب, زؤر سوثاس مامؤستا
 .بةاَلم شَيوةكةي ئَيستاكة بةو شَيوةية نةبووة, لةطةَ  مرؤظ دروس  بووة كاري ئريهابي هةبووة, ئةوانة زؤر كؤنرتن

بةاَلم , سةروةري ياسا و مايف مرؤظ ئةساسن, وةكو مامؤستا حمةمةد فةرةج فةرمووي راس  دةكات, سةروةري ياسا/ دووةم
, بَي  لةبةردةم ئةوةي ئَينة بة ياسا رووبةرووي ئةم دياردةية بينةوة نابَي  هيض وةختَيك ئةم وشةية كؤسث

ئةويش ئَينة , سةروةري ياسا مبَينَي  و بضةسثَي , بةشَيوةيةك وةكو ثةرلةمان دةتوانني مايف مرؤظ بثارَي ين
بةشَيوةيةك رةفتاريان ئةطةر ئةو دانونةيان , ئاليةتَيكنان هةية دةسةاَلتي جَي بةجَي كردن ئاسايش و ئةمن و ئةوانةية

لةبةردةم ميللةت بة , لَيرة لةبةردةم ثةرلةمان, بؤمان هةية وةزيرةكة بانط بكةين, لةطةَ  نةصي دانونةكة نةطوجنَي 
كة لة اليةن ليذنة جياجياكان و ثةرلةمان تةدايم , بة اةلةنيةت رووبةرووي ئةو دياردانةي بكةينةوة, شةفافيةت
, دةتوانني بضينة وةزارةتةكان, ئَينة ثةرلةمانني دةسةاَلتي طةنان هةية,   لةوة برتسَينيلةبةر ئةوة نابَي, دةكرَية

, لةبةر ئةوةي خؤمان مةسةوولني و ضاودَيري بكةين, نةترسَية, ئةوة ئةركي ثةرلةمانة, دةتوانني تةحقيق بكةين
ياخود هةر ئيستيغاللَيك لةو , شَيل كردنَيكهةر ثَي, هةر كةم تةرخةميةك, ب انني ئةو دانونة ضؤن جَي بةجَي دةكرَية

, ئَينة بؤمان هةية وةزيرة ثةيوةناياارةكة بانط بكةين و, يان دةسةاَلتَيك, دانونةدا بكرَي  نوَينةراني ح بَيك
دوو سَي كةس داواتان , ئةطةر كةم تةرخةمي هةبَي  لَييان, رووبةرووي بكةينةوةو داواي لَي بكةين تةحقيق بكاتن

ضونكة مونادةشةكان بة ئيتيجاهَيك , راستيةكةي ئَيستاكة ئةطةر ئيجازةم باةن, ئَيستا داوا دةكةن, وو دسة بكةننةكرد ب
ئينجا , يان دوا نةخرَي , ئةويش ئةوةية دواخبرَي , لةبةر ئةوة ناضارين ئةو ئيتيجاهة خبةينة بةردةم دةنطاان, رؤيشة

لَيرةدا ثَيشنيارَيك , ضونكة بةَراس  خؤي دواكةوتووة, بؤ دياري بكةينئةوةي داوا دةكات دوا خبرَي  دةبَي  ماوةكةي 
كة لة سةرةتاي مانطي , ي ثةرلةماني ئاسايي2116هةية ئاَلوطؤَري رةئينان كرد لةسةري كة يةكةم كؤبوونةوةي ساَلي 

 بؤ يةكةم كؤبوونةوةي ئةوةي ثَيي باشة كؤبوونةوةكة تةئجيل بكرَية, ئةوة خبرَيتة بةرنامةي كار, سَياا دةكرَية
لةبةر رؤشنايي , دووبارةي دةكةمةوة تَي نةطةيشة, زؤر سوثاس, دةس  بةرز بكاتةوة 2116ئاسايي ساَلي 

هَيشتا جارَي بة ثَيناسةكةية , مونادةشةكانتان و موداخةلةكانتان لة اليةن زؤربةي زؤري رةئي ئةناامان تةرح كرايةوة
 .فةرموو, كاك اومسان خاَلي ني ام  هةية, دوا خستنةكةي, خبرَي  داوا كرا كة دوا, مونادةشة كراو

 (:باني ماراني)اباا  دادر  عثمان بةَرَي 
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة با , نةمانطوت تا مانطَيك, ئَينة داواي ئةوةمان كرد طومتان تا هةردوو وةزارةتي داد يةك دةطرَيتةوة دواي خبةين
بؤ ئةوةي ياساي بةرةنطاري تريؤر لة دواي ئةو , زةختيش بؤ يةكطرتنةوةي هةردوو وةزارةتي داد بيكةينة وةردةيةكي

 .زؤر سوثاس, ضونكة من ئَيستا حةز دةكةم ئةمة نةخةية دةنطاانةوة, مةسةلةية جَي بةجَي بكرَي 
 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم ئةوانةي موداخةلةيان كرد داواي , و وةزارةتةكةئةو ثَيشنيارة بةس جةناب  وت  دواخبرَي  بؤ يةكطرتنةوةي دو
ثَيويس  بة مونادةشةي , رةبتيان بةوة كرد زياتر ثَيويس  بة تاوتؤكردن هةية, تةئجيليان كرد و رةبتيان بةوة نةكرد

ي هةبوو تةنيا يةك رةئ, لةبةر ئةوة من موالحةزاتي طشتيم وةرطرت, ئي افات لةسةر تةاري ةكة بكرَي , زياتر هةية
ضونكة ئةمة دةرارَيكة كابينةكة , من ثَيم وانيية رةب  بةوةوة هةبَي , دواخبرَي  تاوةكو حكومةتةكة يةكرت دةطرَيتةوة

هةم , كة كابينةكة تةواو بووة, يةاين ئةو شكة نابَي  خبةينة ناو دَلنانةوة, دةبَي  دامبةزرَي  لة ماوةي مانطَيك داية
 .خاَلي ني ام  هةية فةرموو, ئينشائةَلاَل لة ماوةي مانطَيكاا تةواو دةكرَية, اوةهةم تةمسية كر, بؤتة دةرار

 :بةَرَي  حمنا حاجي حمنود
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 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, تا ئةو دوو وةزارةتةي داد يةك دةطرنةوة, منيش هةر ئةو رةئيةي كاك اومسامن هةية

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةما . فةرموو كاك د

 
 

 (:كنا  كركوكي.د)بةَرَي  حمنا دادر اباا  
 .بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشك و براياني بةَرَي 

بةاَلم  ياني هاوواَلتياني كوردستان طةلَيك لة هةموو شتَيك , بة حةديقةت ئةو ياساية ضةنا رَيك و ثَيك بَي  باشرتة
ضونكة , ئَينة ناتوانني بةو ياساية س اي باةين, تاوانَيك بكات, ريؤرَيكئةمَرؤ ت, لة يةكطرتين ئياارةش طرنطرتة, طرنطرتة

بؤية ضةنا زووتر بتوانني رَيكوثَيكرت ياسايةكة دةربكةين لة بةر ةوةناي خةَلكي كوردستان و , ياسايةكة دةرنةضووة
لةبةر ئةوة ياسايةكة , ةدةزؤريش مواةد, ئريهاب دياردةيةكي زؤر كؤنةو, هةرَيني كوردستان و د  بة تريؤر و ئريهابة
, يةاين ئةمة نةبَيتة اةردةلة, دةتوانرَي  تةاايل بكرَي  و طرنطرت بكرَي , دةربضَي  بةثَيي زوروف و بةثَيي ثَي انني

منيش لةطةَ  رةئي سةرؤكي ثةرلةماني كوردستامن بؤ يةكةم دانيشتين ئاسايي مانطي داهاتوو كة دانيشتين دةستثَيكة 
 .زؤر سوثاس, بةرنامةي كار دابنَين لةناو مانطي سَي كؤتايي ثَي بَينني و, ثَيشنيار بكةن

 :بةَرَي  سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش ئةوةية ئَينة دواي , بؤ ئةوةي ثَيشنيارةكة ببَيتة يةك ثَيشنيار, كةما  بؤ موداخةلةكةي. زؤر سوثاس بؤ د

تا ئةو وةخ  ئَينة بريو را ئاَلوطؤَر , ثَي دةكات ةوة دةس (0/3)كة لة  2116دةخةين بؤ يةكةم خولي ئاسايي ساَلي 
ب انني كؤسث و رةئي وا , ئةطةر ي كؤسثَيك لةبةردةم نيية دةخيةينة كؤبوونةوةي يةكةم, دةكةين و ضاالكرتي دةكةين

يخةينة دةتوانني ب, كة دواي خبةين تا يةكطرتنةوةي هةردوو ئياارة ئيعالن دةكرَي , هةية لة اليةن هةردوو ئياارةكةوة
جا ئةوةي لةطةَ  تةئجيلة بةو شَيوةيةي كة خبرَيتة كؤبوونةوةي يةكةمي خولي ئاسايي كة لة مانطي سَيةوة , دواتر

ئةطةر بة ثَيويستنان زاني دةخيةينة , لةبةر رؤشنايي ط توطؤ كردن هةموو اليةكاني ثةيوةناياار, دةس  ثَي دةكات
, كَي لةطةَ  تةئجيلة دةس  بةرز بكاتةوة, ي دةخيةينة كؤبوونةوةي دواترئةطةر بة ثَيويستنان زان, كؤبوونةوةي يةكةم

 .زؤر سوثاس, زؤرينةي دةنط دواخرا, زؤر سوثاس, كَي د ي تةئجيلة دةس  بةرز بكاتةوة, زؤر سوثاس
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