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 ي نائاسايي(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 32/3/3111 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيراق  -كوردستان  انيثةرلةم  13/1/1111رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمـال كـةركووكي  .د)حممـد اـادر عبـدا    بة سـةرؤكايةتي بـةِرَي    

, ثةرلــةمانبــةِرَي  سرســت عبــد عبــدا  ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و ارســ ن بــاي  الاعيــ .د بــةِرَي 
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(1)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ــة    ــةكاني بِرط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــرِ ( 11)ي م ــة ثَي ــارة  ةول ــاوخؤي ذم ــاَلي  (1)ي ن ــةمواركراوي س ي ه

درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان ي 1331
نيـــوةِرؤي رؤذي ضوارشـــةممة رَيكـــةوتي  ي(11)ســـَييةمي هةَلبـــذاردن لـــة كـــا  خـــولي نائاســـايي  ي(1)

 :بةم شَيوةية بَيت دا 13/1/1111
بةرضاوخسنت و طفتوطؤ كردني رووداوة نةخوازراوةكاني ئـةم دواييـةي هـةرَي  و دؤزينـةوةي رَيطـا       - 1

 .ضارة بؤيان، ئةمةش لةثَيناوي ثاراستين ئةزموونة دميوكراسيةكةمان وسةروةري ياسا
 

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشـتنةكةمان دةكةينـةوة، خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي دووةم، خـولي        
بـةثَيي  : ، بةرنامةي كار13/1/1111ي نائاسايي، رؤذي دانيشنت (1)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 

ــة   ــوكمي بِرط ــاددة (1)ح ــاوخؤ ( 4)ي م ــةيِرةوي ن ــة ث ــارة ل ــاَلي  (1)ي ذم ــراوي س ــةموار ك ي 1331ي ه
ثةرلــةماني كوردســتاني عَيــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريــدا بةرنامــةي كــاري دانيشــتين  
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ــارة  ــذمَير    (1)ذم ــة كات ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــولي س ــايي خ ــةممة  (11)ي نائاس ــوار ش ــوةِرؤ رؤذي ض ي ني
 :دا بةم شَيوةية بَيت1111/ 13/1رَيكةوتي 

ةرضاوخسنت و طفتوطؤ كردنـي رووداوة نـةخوازراوةكاني ئـةم دواييـةي هـةرَي  و دؤزينـةوةي رَيطـا        ب -1
 .ضارة بؤيان، ئةمةش لةثَيناوي ثاراستين ئةزموونة دميوكراسيةكةمان وسةروةري ياسا

 بةِرَي ان، ثَيش دةست ثَي كردن بة كارةكةمان، دةايقةيةك رادةوةستني بؤ رَي طرتن لة طياني ثاكي ئةو
 .شةهيدانةي كة لةم رووداوانةدا طياني ثاكيان لة دةستدا، زؤر سوثاس

بةِرَي ان، دانيشتنى نائاسايى ئةمِرؤي ثةرلةمانى كوردستان، لةبارَيكى هةستياردا بةِرَيوة دةضَيـت، بؤ 
باسكردن و طفتوطؤكردن لةبارةى رووداوة نةخوازراوةكانى هةستةى رابردووى هةرَيمى كوردستان و، 

 .ةوةى رَيطةضارة بؤيان، كة هَيشتا بةردةوامةدؤزين
بةرَي ان، بةستنى ئةم دانيشتنة نائاساييةى ثةرلةمانى كوردستان تايبةتة بةو  رووداوانةى كة لة 

ى 17ثارَي طاى سلَيمانى  وهةولَير رووياندا لةئةجنامى خؤثيشاندانَيكى ئاسايى و ياسايى، كة لة رؤذى 
امدراو، لة كؤتاييةكةيدا  كةسانَي هةوَلياندا خؤثيشاندانةكة لة لة سلَيمانى ئةجن 1111شوباتى 

 .رَيِرةوى ئاسايى و ئسوىل خؤى  دةربكةن
ديارة خؤثيشاندان بةثَيي  ياسا ماسَيكى سروشتييةو، مايف هةموو كةسَيكة خؤثيشاندانى هَيمنانةو 

ى ساَلي (11)ذمارة ئاشتيانة ئةجنام بدا ، ماسَيكى رةواى خةَلكى كوردستانة، بةثَيى ياساى 
لة هةرَيمى كوردستان طردبوونةوةي جةماوةري و خؤثيشاندان ( ياساى رَيكخستنى خؤثيشاندان)1111

لةم روانطةيةشةوة هاوواَلتيانى  . رَيكبخةن، هةروةها ماسَيكى دةستوورى دانيشتوانى ئةم هةرَيمةية
وازى و ناِرةزايي و ئةو كَيشانةى هةرَيمى كوردستان مايف خؤيانة بةو ثةِرى ئازادى و رَي ةوة داخ

هةيانةو خؤيان بةمةغدور دةزانن خبةنةِروو و، داواى ضاكسازى و بةرةنطاربوونةوةى طةندةَلى بكةن 
 .واليةنةكانى دةسةاَل  و خةَلكى كوردستانى ىَل ئاطاداربكةنةوة

لة هةرَي  كارَيكى  ديارة ئةجنامدانى ئةم كارانةش لةسنوورى ياساو ثابةندبوون بة ياساي خؤثيشاندان
ضونكة ياساكة زؤر بة روونى رَيوشوَينى طوجناوى بؤ ضؤنيةتى ئةجنامدانى . دروست و رةواية

 .خؤثيشاندان بةشَيوةيةكى هَيمنانةو ثاراستنى ماسى خؤثيشاندةران دياريكردووة
ان خؤثيشاندةرانيش ئةوانةى كة بةشَيوةيةكى ئاشتيانة لة طؤرةثان و شةاام و شوَينة طشتيةك

بؤماوةيةكى دياريكراو كؤدةبنةوةو ئاماجنيان دروستكردنى رايةكى يةكطرتووى طشتيية، بؤ وةديهَينانى 
مةبةستَيكى دياريكراوو خستنةِرووى داخوازيةكانيان، مايف خؤيانة بةخؤثيشاندةر ناو بربدرَين، نةك بة 

ةسنت، داوا دةكةن ئاذاوةطَيِر، ضونكة ئةوانة خؤثيشاندةرن و بةكارى ئسوولي خؤيان هةَلد
داخوازيةكانيان بؤ جَيبةجَي بكرَيـت، لة شوَينَيكى دياريكراو خؤثيشاندانةكة ئةجنام دةدةن و 
داخوازيةكانيان بةنووسراو ثَيشكةش بة اليةنى بةرثرس دةكةن لة هةرَيمى كوردستان وثابةندى ئةو 

 .دةكرَيتحةايقةتةن كةخؤثيشاندان ماسَيكى دةستوورييةو  بةثَيى ياسا ثيادة 
بؤية  ئةركى حكومةتيشة  رَيوشوَينى  ثَيويست بطرَيـتةبةر  بؤ ثاراستنى  خؤثيشاندةران،  بةثَيى 
ياسا،  لةهةمان كاتدا  ئةو اليةنانةش بثارَي َيـت، كة خؤثيشاندانيان لةدذ دةكرَيـت،  هةروةها ئةركى 
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تيان و شارةكان لةكارى توندو تيذى  حكومةتيشة طيان وموَلك و ماَلى طشتى و تايبةتى  وئارامي هاوواَل
 .  بثارَي َى

 .خوشك و براياني بةرَي 
 .ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

ى شوبا  كةسانَيك  بَى رةضاو كردنى بارى ياسايى ومايف 17بةداخةوة لةخؤثيشاندانى ئاسايى وئسولي 
دانى ئاماجنى خؤثيشاندانةكةو هاوواَلتيان وطوَينةدان بةئاكامى رةستارى نامةسئووالنة هةوَلي تَيك

كة بةداخةوة ئةو رووداوة دَلتةزَينة نةخوازراوةى لةشارى سلَيمانى . سةاامطريى وئارامى ناوضةكةياندا
روويدا، شةهيدو برايندارى لَيكةوتةوةو بووة هؤى تَيكضوونى بارى ئارامي شارةكةو دَلةِراوكَيى خةَلك 

 .كاروكاسبى هاوواَلتيان و زةرةرو زيانى  زؤري ثَيطةياندن وكاريطةرى خراثي كردة سةر ذيانى رؤذانةو
ئةم ئةزموونةى لةهةرَيمى كوردستاندا هةية، بةئاسانى نةهاتؤتة بةرهةم، بةَلكو وةك ئاشكراية لة 
ئةجنامى خةبا  وسيداكارى طةىل كوردستان وخوَينى شةهيدة سةربةرزةكامنان وطيان سيدايي 

لكراوةكامنان و كيميابارانى كوردستان و سووتاندنى ماَل وموَلكى ثَيشمةرطةو طيانى ثريؤزى ئةنفا
 .هاوواَلتيان و بَيسةروشوَين كردنى بَى ذمار لةرؤَلةكانى طةلةكةمان هاتؤتةدي

ئةمِرؤ لةهةموو رؤذَيك زياتر ثَيويستيمان بةيةك ري ى و هاوخةباتى هَي ة سياسيةكان و كؤمةاَلنى 
ا  تا بةدةستهَينانى تةواوى ماسةكامنان بةتايبةتى طَيِرانةوةى ناوضة خةَلك هةية، بؤ درَيذةدان بةخةب

، بةتايبةتى كة ئةمِرؤ لة 161كوردستانية دابِرَينراوة كَيشة لةسةرةكان وجَيبةجَيكردنى ماددةى 
رؤذهةاَلتى ناوةِراست و ناوضةكة بةطشتى بارَيكى تايبة  هاتؤتة ثَيشةوة، ئةطةر يةك هةَلوَيستى 

ضونكة . َي ين، بةدَلنياييةوة دةتوانني  بة تةواوى خواست وماسة نةتةوةيةكامنان بطةينخؤمان بثار
نةبوونى يةك هةَلوَيستى دةمانطَيِريتةوة ضوارطؤشةى سفر، كة ئةمةش خواستى هيض كةسَيكى دَلسؤزو 

 .نيشتمان ثةروةر نيية لة كوردستاندا
رة ضارنووسازةكانى طةلةكةمانة، هةروةها بؤ ثةرلةمانى كوردستان شوَينَيكى ثريؤزةو مةرجةعي بِريا

بةداواداضوونى كَيشةكانى ناو هةرَيمى كوردستان، ثَيويستة ثةرلةمان وةك ضاودَيرى حكومة  بكةينة 
 .مينبةرى خستنةِرووى ديدو بؤضوونة جياوازةكان و دؤزينةوةى رَيطةضارةى  طوجناو بؤ  طرستةكان

ردنى دادثةروةرى، ئةركي ئَيوةى ثةرلةمانتارو ليذنةكانتانة، كة بؤية لةثَيناو ضةسثاندنى ياساو دابينك
بة وردى لةبارى  كوردستان و داخوازيةكانى خةَلك ئاطاداربن و  راثؤرتى خؤتان  لةبارةى هةموو 
مةسةلةكان ئامادة بكةن، بؤ ئةوةى زؤر بةوردى و بةجددى وةك ثةرلةمان بةداواداضوون لةسةر 

ينة راستيةكان و خستنةِرووى ئةو هؤكارانةي بوونة مايةى ئةوبارة رووداوةكان بكةين، تا بطة
نةخوازراوةي ئةمِرؤ لة هةرَيمي كوردستان هاتؤتة ثَيشةوة، حةايقةتى رووداوةكان ض ئةوانةى زيانيان 
ثَيطةيشت، ض ئةوانةى كة بريندارن، ض ئةوانةى كة شةهيد بوون، ض ئةوانةى كة هَيرش كراية سةريان 

انى كوردستان و بؤ عةدالة  دةربضَيت، هةركةسَيك بةثَيى كةمتةرخةمى خؤى ئيجرائاتى بؤ هاوواَلتي
 .لةطةَل بكرَيت و بة س ا بطةيةندرَيت

شةهيدى طةنج و ضةند بريندارَيكى لَيكةوتةوة، كة  3زؤر بةداخةوة رووداوةكانى هةستةى رابردوو 
كى تر ثرسةو سةرخؤشى خؤمان مايةى نيطةرانى ء ئةسةيف هةموو اليةكمانة، لَيرةوة جارَي
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بةخانةوادةى سةربةرزى شةهيدةكان رادةطةينني و هاوبةشى خةم و ئازارةكانيان دةكةين، هيواى 
ضاكبوونةوةى خَيراش بؤ بريندارةكان دةخوازين، ضونكة ئةمانة هةموويان كوِرو براو كةسوكارى 

ان و كةسة ن يك لةطةَل ئةوةى تَي دةطةين كة لة دةستدانى جطةر طؤشةكامن. ئَيمةن
وخؤشةويستةكامنان ض حاَلةتَيكى ناخؤش ء ثِر لة ئازارةو ضةند كاريطةرى هةية لةسةرمان، بةتايبةتى 
بؤ دايك وباوك وخوشك وبراو هاورَيياني ن يكي، بةاَلم جَيى خؤيةتى لَيرةوة ئاماذة بة هةَلوَيستى 

يندارة بةِرَي انة بكةين، كة لة ثريؤزو نةتةوةيى خانةوادةى  ئةو شةهيدة سةربةرزانةو ئةو بر
خؤبووردوانة داوايانكرد شةهيد بوونى جطةر سؤزةكانيان ببَيتة هةوَينى ئاشتى و برايةتى و ئارامي لة 
كوردستان، كار بكرَيت بؤ دةِرخستنى راستيةكان و س ادانى ئةوانةى كة بوونة هؤى لة دةستدانى ئةو 

 .جوانةمةرطانة
تر ثشتيوانى خؤمان بؤئازادى كارى راطةياندن و رؤذنامةنووسان دووثا  بةرَي ان، لَيرةوة جارَيكى 

دةكةينةوة، داوا لة هةموو اليةك دةكةين، كة سةالمةتى طيان و كاري رؤذنامةنووسان  بثارَي ن  و، 
دةكةين و، هةر كارَيكى توندوتيذى ترى ( ناليا)هةروةك  ئيدانةى  توندى سووتاندنى كةناَلى ئالانى 

ةولَيرو سلَيمانى بةسووتاندنى ئةم بارةطاو بةردبارانى ئةو بارةطا بةتوندى ئيدانة دةكةين، كة كة لة ه
دذى رؤذنامةنووسان و كةناَلةكانى راطةياندن لة هةر شوَينَيك كارَيك ئةجنام بدريـَت، ئَيمة لَيرةوة 

لانى و راديؤكان ئةركى ئةمِرؤ ئيدانةى دةكةين، ضونكة ثاراستنى ئازادى رؤذنامةكان و كةناَلةكانى ئا
ثريؤزى طشت خةَلكى كوردستانةو لةثَيشيانةوةش ثةرلةمانى كوردستان وحكومةتى هةرَيمى 
كوردستانةو، داواى لَيكؤلينةوةى ورديش دةكةين لة هؤكارةكانى سووتاندنى كةناَلى نالياو 

. خؤيان بطةن حةايقةتةكةشى بؤ خةَلكى كوردستان دةربكةوَيت و تاوانكارانيش بةس اى ياسايي
جَيطاى وتنة كة سوثاسى اليةنى سياسى و كؤمةَلطاى مةدةنى و سةنتةرةكان بكةين، كة هةوَلى 
هَيوربوونةوةى وةزع و ثاراستنى ئارامى لة هةرَيمى كوردستان ئةدةن و بة بةرزييةوة سةيريان ئةكةين 

كة هةوَل ئةدةن ئةو و دةستخؤشيان لَي ئةكةين، دةستخؤشى لةكؤميتةى ثةرذينى ئاشتى ئةكةين، 
وةزعة ئارام بَيتةوةو توندوتيذى نةكةوَيتة ناو هةرَيمى كوردستانةوة، كَيشةكان بة هَيمنى لةطةَل 

سوثاسى زيندانيانى سياسى، ثَيشمةرطةكان ئةكةين، ئةوانيش هةمان . اليةنى دةسةاَل  ضارةسةر بكرَيت
ون بؤ ئةوةى بتوانن دةنطى جةماوةرى بؤضوونيان هةيةو، سوثاسى ئةو ثةرلةمانتارانةش ئةكةين ضو

خؤثَيشاندةر وةربطرن و بيطةيةننةوة ثةرلةمانى كوردستان و، بؤ ئةوةى بتوانني بةدواداضوون بؤ 
 .حةايقةتةكان بة وردى بكةين، هةر سةربةرز و سةرسراز بن

 .خوشكان و براياني بةِرَي 
وخسنت و طفتوطؤ كردني رووداوة ئَيستاش دَيينة سةر بةرنامةي كارمان، كة تايبةتة بة بةرضا

نةخوازراوةكاني ئةم دواييةي هةرَي  و دؤزينةوةي رَيطا ضارة بؤيان، ئةمةش لةثَيناوي ثاراستين 
ئةزموونة دميوكراسيةكةمان وسةروةري ياسا، بؤية داوا لة ليذنةي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان 

اثؤرتةي كة ئامادةيان كردووة دةربارةي دةكةين كةرةم بكةن بؤ سةر مةنصة، بؤ خوَيندنةوةي ئةو ر
 .سةرموو بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتةكةئةو وةزعة، ئَيستا ليذنةي ناوخؤ 

 :بةِرَي  الاعي  حممود عبدا 
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 سةرؤكايةتي ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق/ بؤ بةرَي 

 ثيشوازى كردن/ ب
ــر   ــا  ذمَي ــةمم  (11:11)ك ــَى ش ــةيانى س ــَييةمى     11/1/1111ة ى ب ــةوةي س ــاوخؤ كؤبوون ــةى ن ليذن

نائاســايى ئةجنامــدا بــة مةبةســتى طفتوطــؤ كــردن لةطــةَل بــةِرَي  وةزيــرى نــاوخؤى حكومــةتى هــةرَيمى  
كوردســتان لةســـةر دواهــةمني رووداو و ثَيشـــها  ودةركةوتــة سياســـيةكانى ســةر طؤرةثـــانى هـــةرَيمى     

 .شوبا  رووياندا/17كوردستان، كة لة 
ــةرةتا  بــةِرَي  وةزيــرى نــاوخؤ تيشــكى خَيــراى خســتة ســةر بارودؤخةكــةو، كــة ئةمــةى خــوارةوة          س

 :ثوختةكةيةتى
 .تةاة كردن وكوشنت خواستى كةس نةبوو -1
 .لة هةولَير ودهؤك حيمايةمان بؤ بارةطاى ئةح اب دانا -1
 .هةستمان كرد كة ب ووتنةوةى طؤِران موستةهدةسة -3
 .لة دهؤك هيض نةبووة -6
 .ةولَير دوو بارةطاى طؤِران هةية، يةكَيكيان سةالمةتةلة ه -5
 .لة هةولَير وسؤران كةمتةرخةمى بووة، خةَلكةكة ثةالمارى بارةطاى طؤِرانيان داوة -4
 .لة شةاَ وة ذوورَيكى بارةطاكة سووتاوة بةهؤى سؤباى كارةباييةوة -7
سـلَيمانى بةمةبةسـتى ثاَلثشـتى كردنـى     هَي ى زَيِرةظانى بةتةنسيق وبِريارى حكومـة  نَيـردراوة بـؤ     -8

 .هَي ةكانى ناوخؤ لةوَى وخراونةتة ذَير سةرمانى وةزيرى ثَيشمةرطة
 .هَي ةكة هَيدى هَيدى دةطةِرَيتةوة -3

 .بارودؤخةكة لة سلَيمانى باش نيية -11
 .ةينليذنةى لَيكؤَلينةوةمان دروست كردووة دواى تةواو بوونى لَيكؤَلينةوةكان ئيجرائا  دةك -11
 .بةَلَينى دا بةرامبةر كةمتةرخةميةكانى دام ودةزطا ئةمنيةكان ئيجرائا  بكا  -11
هةر كةسَى لةسةرى ساغ بَيتةوة كة ثَيشَيلكارى ياسايى كردووة ئيجرائـاتى ياسـايى لةطـةَل دةكـرَى،      -13

ةى خوارةوة ثاشان ئةندامانى ليذنة بريو بؤضوونى خؤيان سةبارة  بةبارودؤخةكة خستةِروو، كة ئةمان
 :ثوختةكةيةتى

 .ئارامكردنةوةى بارودؤخةكة ئةركى هةموومانة -1
 .هَيور كردنةوةى طوتارى راطةياندنةكان -1
 .خؤثيشاندان ماسَيكى ياسايى هةموو هاوواَلتيانة لة ضوار ضَيوةى رَيكارة ياساييةكاندا -3
 .مةتةثاراستنى دام دةزطاو بارةطا سةرمية حكومى وح بيةكان ئةركى حكو -6
 .مامةَلة كردن لةطةَل خؤثيشاندةران بةشَيوةيةكى هَيمن وشارستانيانة ودوور لة توندوتيذى -5
جوواَلندنى هَي ى سةربازى لة شارَيكةوة بؤ شارَيكى تر نابَيت بكرَيت، مةطـةر لـة حاَلـةتى مةترسـى      -4

 .دةرةكى
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ةَلـة كـردن لةطـةَل دؤخةكـةداو     كةمتةرخةمى لة دام ودةزطاكـانى ثـؤليو وئاسايشـدا هـةبووة لـة مام      -7
دواى تةحقيق اليةنى كةمتةرخةم دةبَى س ابدرَيت، هةروةها بةرثرسة دةزطا ئةمنيةكانى كةمتةر خةم 

 .بطؤِردرَين و، بةثَيي كةمتةرخةميان ئةطةر ثَيويستى كرد دةريش بكرَيت
 .ندةرانيشةئةركى هَي ةكانى ثؤليو وئاسايش  ثاراستنى سةروماَلى هاوواَلتيان وخؤثيشا -8
ــوناس  -3 ــار  )ش ــوَينى ك ــاو، ش ــاو، ب ــك و     ( ن ــة دةمام ــدرَيت ب ــت و نةهَيَل ــكرا بَي ــان ئاش ــ ة ثارَي طارةك هَي

 .ئوتومبَيلى بَى ذمارة وجام رةش هاتوضؤ بكرَيت
 .نابَى هَي ة ح بيةكان بةشدارى لةِرووداوةكاندا بكةن -11
هةَلسوكةو  لةطـةَل خؤثيشـاندةرانيان لـة    تةنها هَي ةكانى ضاالكى مةدةنى وثؤليسى ناوخؤ ئةركى  -11

 .ئةستؤداية
دةبــَى ئيجرائــا  بةرامبــةر هــةموو رووداوو تاوانــةكان لةاليــةن دادوةرو داواكــارى طشــتى يــةك يى    -11

 .بكرَيتةوة
ثشتطريى لة داوا رةواكانى خةَلكى كوردستان وخؤثيشاندةران دةكةين و داوا دةكةين هةموو اليـةك   -13

اريةتى وبــَى توندوتيــذى وهَيمنانــة داواكــةيان خبرَيتــة بــةردةم حكومــة  و داوا لــة   بــةطيانى بةرثرســي
 .حكومةتى هةرَيميش دةكةين بةخَيرايي بةدةم داخوازيةكانى خؤثيشاندةرانةوة بضن

 .خؤثيشاندان نةبَيتة هؤى ثةكخستنى كارو كةسابة  وذيانى رؤذانةى هاوواَلتيان -16
َي ة ئةمنيةكان و هةواَلطريةكان لةكاتى خؤثيشاندا لة ذير دةسةاَل  دةبَى سةرجةم داموو دةزطاو ه -15

 (.ثارَي طار، ااميقام، ومدير ناحية)وسةرمانى سةرؤكى يةكة ئيداريةكاندا بَيت 
ثاســاوةكانى ئامــادة نــةبوونى وةزيــرى ثَيشــمةرطة لةاليــةن ليذنةكةمانــةوة ثةســند نييــة، دةبوايــة   -14

 .ئامادة بَيت
وةزيري ناوخؤ بة وةكالـةتي ئـةويش هـاتبوو، خؤشـ  ثةيوةنـدي  ثَيـوة كـردو لةبـةر          هةرضةندة بةِرَي 

ئةوةي مةسئووليةتي ئةمين شاري سلَيماني ثَي سثَيردرا بوو نةيتواني لة كؤبوونةوةكة بةشداري بكا ، 
ردستان، بةاَلم طوتي لةكاتَيكي تردا ئامادةم ثةرلةماني كوردستان داوام بكا ، بَيمة بةردةم ثةرلةماني كو

 .ئةوة هةروةكو روون كردنةوةيةك بوو، بؤ ئةوةي ثَيي ئاطادار بن

 :ثَيشنيازةكامنان لة ليذنةي ناوخؤ
 .هةموواليةك هةوَلبدا  بؤ هَيوركردنةوةى ئةو بارو دؤخة ناهةموارة و راطرتنى هَيِرشى ئيع مى -1
 .يانبؤ شوَينى خؤ( زَيرةظانى)طةِراندنةوةى هَي ة جووَلَيندراوةكان  -1
ــ ة سياســيةكان     -3 ــوان هــةموو هَي كــة لــة ثةرلــةمان  )دةســت ثَيكردنــى طفتوطؤيــةكى نيشــتمانى لــة نَي

 .ضاودَيرى ثةرلةماندا لة ذَير ضةترو( نوَينةريان هةية
سـازدانةوةى هـةموو هَي ةكـانى     ئـةركي  داِرشـتنةوةى هةيكـةل و   ثَيشـنياز دةكـةين ثَيداضـوونةوةو    -6

لة ضوارضَيوةى هَي َيكى نيشتمانى رَيـك   هةواَلطةريةكان بطرَيتةوةو اروثؤليو و ئاسايش و هَي ة ضةكد
 .بةثَيي ياساش بةكار بَيت حكومةتدا بَيت و خبرَيتةوة، هةروةها ضةك دةبَى لةدةستى ياساو
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ئامـادة بكرَيـت   ( سياسـى، ئيـدارى، كومةاَليـةتى، دادوةرى، مـاىل، ئـةمنى     )ثرؤذةيةكى ضاكسازى طشتى  -5
مامؤســتايانى زانكــؤو  رَيكخراوةكــانى  كؤمةَلــةى مــةدةني و  َل هــةموو اليةنــةكان وبةبةشــدارى لةطــة

 .ثسثؤران و خةَلكانى بى اليةن و دَلسؤز
 .ثَيشنيار دةكةين سةرؤك كؤمارى عَيراق و سةرؤكى هةري  بطةِرَينةوة بؤ كوردستان -4
وةكـانى ئـةم دواييـةى هـةرميى     زيان َلَيكةوتووةكانى روودا( كةس و اليةن و دةزطا)اةربووكردنةوةى  -7

 .كوردستان لةاليةن حكومةتةوة
بانطَيشت كردنى وةزيرى ثَيشمةرطةو وةزيرى ناوخؤ بؤ ثةرلةمان، بةمةبةسـتى روونكردنـةوةو  لـَي     -8

 .زؤر سوثاس. ثرسينةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

و برايانــةي كــة ئَيســتا ئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان، ئــةو خوشــك  ســوثاس بــؤ جــةنابت، بــةِرَي ان 
دةيانةوَيت اسة بكةن دةستيان بةرز بكةنـةوة، بـؤ ئـةوةي ناويـان بنووسـني، نواتـةي ني اميـت هةيـة          

 .سةرموو
 

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بِريار بوو سةرؤكي سراكسيؤنةكان اسة بكةن، ئينجا ئةواني تر اسة بكةن
 :لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

 .سةرؤكي سراكسيؤن و ليستةكان يةكة يةكة دةست ثَي دةكةن، سؤزان خان كةرةم بكة
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي مانطةوة لةناو شـاري سـلَيماني دةسـي ثـَي كـردو ضـةند       17زؤر سوثاس، دواي ئةو خؤثيشاندانةي لة 
ثَيشــها  و رووداوي نــةخوازراو و خوَيناويــان لــَي كةوتــةوة،     رؤذَيكــة لَيــرةو لــةوَي درَيــذةيان هةيــة،     

، هيـواي ضـاك   ةسو كاري شةهيداني ئةم رووداوانةسراكسيؤني كوردستاني وَيِراي خةم دةربِرين لةطةَل ك
 :بوونةوةي هةرضي زووتري بريندارةكان دةكا  و جةخت لةسةر ئةم خااَلنةي خوارةوة دةكا 

نـاوخؤو ئاسـايش و ئةجنومةنـة خؤجَييـةكان دةكـةين، كـة ثَيشكةشـي        ثشتطريي لة راثـؤرتي ليذنـةي    -1
 .ثةرلةماني كوردستانيان كردووة، سةبارة  بة بةدواداضوونيان بؤ رووداوةكاني ئةم دواييةدا

سوثاس و ثشتطريي تةواوي هةوَل و كؤشش و تةاةاَلي سةرجةم مامؤسـتاياني ئـايين و مامؤسـتاياني     -1
مةندان و رَيكخراوةكاني تري كؤمةَلطةي مةدةني  دةكةين لة هـةر اليـةنَيك   زانكؤ و رؤشنبريان و هونةر

و طروثَيك، كة تاكو ئَيستا بةردراو و بةردةوامة بؤ ضةسثاندني ئارامي و سةاامطريي و هَيور كردنةوةي 
 .بارودؤخةكةو ثاراسي شةرعيةتي ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان

 .شتيانة، ماسَيكي دةستووري و اانوني هةر كةس و كؤمةَلَيكةخؤثيشانداني هَيمنانةو ئا -3
حكومــة  دةبَيــت بــةزوويي بــة دةم داخــوازي هاوواَلتيانــةوة بضــَيت، بــؤ ئــةم مةبةســتةش ثَيويســتة  -6

حكومة  ليذنةيةكي بااَل ثَيك بهَينَيت، كة راستةوخؤ طوَي لة خواست و ويستة رةواكاني خةَلك بطرَيت، 
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راسثاردةكاني ئةو ليذنةية، حكومة  بةرنامةيةكي كردةيـي لـة ماوةيـةكي ديـاري      ثاشان لةسةر بنةماي
كراودا بؤ جَي بةجَي كردنـي داخوازيـةكان دابنَيـت و، ثةرلـةمانيش ضـاودَيري جـَي بـةجَي كردنـي ئـةم          

 .بةرنامةية بكا 
طشـتيةكان و  توندوتيذي و ثةنا بردن بؤ ضةك، جا لة هةر اليةكـةوة بَيـت، هةَلكوتانـة سـةر شـوَينة       -5

ماَل و موَلكي خةَلك و هاوواَلتيـان، تاوانبـار دةكـةين و دةبـَي سـةبةبكاران و ئةجنامـدةرانيان لـة رَيطـةي         
 .رَيكاري ياسايي بةطوَيرةي اانون مامةَلةي لةطةَلدا بكرَيت

 دةبَيت هَي ةكاني ضاالكي مةدةني و هَي ةكاني ثؤليو سةرو طياني خؤثيشاندةران و سيستةم و مـالَ  -4
و موَلك و طياني هاوواَلتيان بةثَيي ئةو ميكاني مةي لة اانون بؤيان دياري كراوة بثارَي ن و، زيادةِرؤيي 

 .لة بةكارهَيناني هَي دا نةكةن، دةنا دةكةونة بةر بةرثرسياريةتي اانونييةوة
َينـاوة، بـؤ   ئةو ليذنـة بااَليـةي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ لَيكؤَلينـةوةي رووداوةكـان ثَيكـي ه          -7

ئةوةي بَي اليةنانة كاري خؤي بكا ، داواكارين ئةنـدامَيكي دادطـاي تـةميي  سـةرؤكايةتي ئـةو ليذنةيـة       
بكا  و، بةزووترين كا  ئةجنامةكان بؤ راي طشي ئاشكرا بكرَين و، ليذنةي كاروباري ناوخؤ و ئاسـايش  

بكــا  و ثةرلــةماني لــَي ئاطــادار و ئةجنومةنــة خؤجَييــةكان لــة ثةرلــةمان موتابةعــةي ليذنــةي نــاوبراو 
 .بكاتةوة

هــةموو ئــةو كةســانةي لــة ئاكــامي خؤثيشــاندانةكان طــرياون و هــةتاكو ئَيســتا ئــازاد نــةكراون، ئــازاد    -8
 .بكرَين

ثَيويســتة حكومــة  اــةرةبووي هــةموو ئــةو كــةس و اليةنانــة بكاتــةوة، كــة لــةم رووداوةي داواييــدا   -3
 .زةرةرمةند بوون

يديا رةوش و بـارودؤخي كوردسـتان لةبةرضـاو بطـرن بـة ئاراسـتةي هَيـور كردنـةوةو         كةناَلةكاني م -11
ــتيانةي        ــةدةني و ئاش ــةباتي م ــة خ ــرةودان ب ــوون و ب ــاَلي ب ــك ح ــالؤ  و لَي ــةي دي ــي زةمين ــؤش كردن خ
هاوواَلتيان كاري ثيشةيي خؤيان بكةن و دوور لـة زمـاني هانـدان و ورووذانـدن بـة مةبةسـي ثاراسـتين        

ي و بةرضاو طرتين ئيتيكي رؤذنامةواني، هةروةها ئَيمةش بـة تونـدي ئيدانـةي هَيـرش و     ئاشي و تةباي
هةَلكوتانة سةرو سووتاندني كـةناَلي ئالـاني ناليـا دةكـةين و، داواكـارين ليذنـةي لَيكؤَلينـةوةي لةسـةر         

 .ببةسرتَيت و ئةجنامةكاني بَ و بكرَيتةوة
رايـي دةبَيـت تـةسعي  بكـرَين، بـؤ بةطـذ داضـوونةوةي        دةستةي داواكاري طشي ديواني ضـاودَيري دا  -11

طةندةَلي، دةستةي نةزاهةش وةك ميكاني مَيكي طوجناو بؤ هاوكاري كردني ئةو دوو دةزطاية دامبـةزرَي،  
 .بةزوويي ثاش ثةسند كردني ياساي دةستةي نةبراو لة ثةرلةماندا

بارة  بــة ضاكســازي سياســي، حكومــة  هةرضــي زووة بةرنامةيــةكي روون و ئاشــكراي هــةبَيت ســة -11
 .ئيداري، ئابووري، كؤمةاَليةتي و سةرهةنطي ثَيشكةشي ثةرلةمان بكا ، زؤر سوثاستان دةكةم

 سراكسيؤني كوردستاني
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، كاك كاردؤ كةرةم بكة
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .نداماني ثةرلةماني كوردستانبةِرَي ان ئة

رووداوةكاني حةو  رؤذي رابردووي هةرَيمي كوردسـتان، تةاـةكردني رةمـةكي لـة خؤثيشـاندةراني بـَي       
ديفاع لةبةردةم لقـي ضـواري ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتان و ضـةند طـةِرةك و ناوضـةيةكي تـري شـاري           

 ، رةشـبطريي و راوةدوونـان و بيسـةرو    سلَيماني، شةهيد كردن و برينـدار كردنـي دةيـان هـاوواَلتي سـ ي     
شوَين كردني هاوواَلتيان، داطـري كـردن و سـووتاندن و تـااَلن كردنـي بارةطاكـاني ب ووتنـةوةي طـؤِران لـة          
هةولَير، دهؤك، اةزاي سؤران، بنةسَ وةو شةاَ وة، جوواَلندني هَي ي ضةكدار بةرةو شـاري سـلَيماني و   

تاني لـة سـةر رَيطـةوبان و لـة ضـةندين ناوضـةي ثـِر دانيشـتواندا،         بَ و كردنةوةي بةشـَيوةيةكي ناشارسـ  
بـة زةبـري ضـةك و برينـدار كـردن و      ( N. R. T)داطري كردن و سووتاندني راديـؤو تةلـةس يؤني ناليـا    

ــذداني      ــذي كردنــة ســةر رؤذنامةنووســان، زجنريةيــةك كــاري دِراندنــة بــوون كــة وي ــدان و دةســت درَي لَي
ــةرَيمي    هــةمووماني لــة ناخــةوة هةذانــ  ــةر ئــةزمووني حــوكمِراني لــة ه دو لةكةيــةكي رةشــي خســتة س

 .كوردستاندا
سراكسيؤني طؤِران لة ثةرلةماني كوردسـتان، لةكاتَيكـدا بةتونـدي ئيدانـةي ئـةو زجنـرية تـاوان و هـةموو         
توندو تيذيةك دةكا ، خؤثيشاندان بـة مـاسَيكي بنضـينةي هـةموو هاوواَلتيـةك دةزانـَي، بةرثرسـيارَيي        

ي ئةم رووداوانة، ثَيشها  و ثاشهاتةكاني دةخاتة ئةستؤي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان و دةزطـا   يةكةم
ئةمنيية ثةيوةنديدارةكان، كة نةيانتواني طياني هاوواَلتياني كوردستان بثارَي ن، نةيانتواني بةرطري لة 

نتواني وةاَلمَيكـي رؤشـين   بارةطاي هَي ة سياسيةكان بكةن و لة سـووتان و تـااَلن كـردن بيانثـارَي ن، نـةيا     
ـــةوة جووَلــةيان ثــَي كــرا بــة  17/1/1111هاوواَلتيــان بدةنــةوة، كــة ئايــا ئــةو هَيــ ة ضــةكدارانةي لــة  

سةرماني كَي و بة ض مةبةستَيك جووَلةيان ثَي كراوة  نةيانتواني بةرطري لة ميدياو دةنطي ئازاد بكـةن  
 .ضةكدارةكان و سووتاندن بثارَي ن و رؤذنامةنووس و كةناَلة ئةهلييةكان لة دةست درَيذي

بةِراي ئَيمة ئةم شكستةي حكومة  و دةزطا ئةمنييةكان دةرةجنامي شكسـتَيكي ثَيشـووتري حكومـة  و    
سةرمانِرةوايــةتي هةرَيمــة بةطشــي لــةوةي كــة نــةيتواني كؤتــايي بــة ديــاردةي ح بــي ضــةكدارو ح بــي  

ة هَيــ ي ضــةكدارو دةزطــاي ئــةمين نيشــتماني خـاوةن دةزطــاي ئــةمين موخابــةِراتي بــَييَن ولــة بـِري ئــةو  
 .دامبةزرَييَن، كة تاكة وةاليان بؤ نيشتمان هةبَيت، نةك بؤ ح ب و دةسةاَلتداران

ــاي       ــونكة دةزط ــيارَيتيية، ض ــةو بةرثرس ــة ل ــةري نيي ــتانيش بَيب ــةماني كوردس ــة ثةرل ــان واي ــة بِروام ئَيم
ين و بةرطريي نيشتماني ئـةوتؤ دروسـت   ثةرلةمان نةيتوانيوة حكومة  ناضار بكا  مةن ومةيةكي ئةم

بكا ، كة بـةبَي مـةرو ئازادييـةكان و طيـاني هاوواَلتيـان بثـارَي َي، ئةَلبةتـة ئـةم كَيماسـييةي ثةرلـةمان           
بةشَيكة لة اةيرانَيكي طةورةتر، كـة ثةيوةنـديي بـة الوازيـي رؤَلـي رةاـابي و تةشـريعي ئـةم دةزطايـةي          

 .ئَيمةوة هةية
ثةرةســةندنة مةترســيدارةو ئــةم شكســتةي حكومــة  و ثةرلــةمان، ئَيمــة لــة بــؤ ضارةســةر كردنــي ئــةم 

 :سراكسيؤني طؤِران ثَيشنياري دوو ضارةسةر دةكةين
ضــارةيةكي هونووكةييــة، كــة اــابيلي دواخســنت نييــة، بــةوةي هــةر ئــةمِرؤ ثةرلــةماني  : ضــارةي يةكــةم

 :كوردستان بِريارَيك دةربكا  بة
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ــةوة جووَلـةيان ثـَي كـراوة بـؤ      17/1ئةو هَي انةي كـة لـة رؤذي    كشاندنةوةي دةست بةجَيي هةموو -1
 .بارةطاكانيان

راطرتين دةست بـة جَيـي راوةدوونـاني هاوواَلتيـان و ئـازاد كـردن و ئاشـكرا كردنـي هـةموو ئةوانـةي            -1
 .زيندان، يان بَيسةرو شوَين كراون

اوواَلتيـان كـردووةو شـةهيدو    دادطايي كردن و س اداني هـةموو ئـةو ضـةكدارانةي كـة تةاـةيان لـة ه       -3
 .برينداريان كردوون، هةروةها ئةو بةرثرس و سةرماندانةي سةرماني تةاةكردنيان داوة

دادطايي كردن و س اداني هةموو ئةو ضةكدارو سةرماندةو تؤمةتبارانةي كة تَيوةط ون لة سووتاندن  -6
ح بيــةكان لــة هةرســَي ثارَي طــاي  و دةســت درَيــذي كــردن بــؤ ســةر كــةناَلي تةلــةس يؤني ناليــاو بارةطــا   

 .سلَيماني و هةولَيرو دهؤك
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
كة سراكسيؤني طؤِران ثَيشنياري دةكـا  ضـارةيةكي ريشـةيي ئـةو اةيرانـة سياسـيية، كـة        : ضارةي دووةم

ميش تيايـدا ثةرلـةمان و حكومـةتي هةرَيمـة،     سةرضاوةي ثةرةسةندني لةم جؤرةية، بةرثرسياري يةكة
 :ئةويش لةم خااَلنةدا بةرجةستة دةبَيت

ســـةندنةوةي متمانـــة لـــةم كابينةيـــةي ئَيســـتاي حكومـــة  و ثَيكهَينـــاني حكومـــةتَيكي ئينتيقـــالي   -1
 .تةكتنؤكرا ، كة سةرثةرشي هةَلبذاردنَيكي ثَيشوةخت بكا 

ــ ة  ئــةو حكومةتــة ئينتيقالييــة ئــةركي رَيكخســتن  -1 ةوةو بةنيشــتماني كــردن و طــؤِريين وةزيفــةي هَي
ثَيشـمةرطة، ثـؤليو، ئاسـايش،    )ضةكدارةكان و دةزطا موخابةِراتيةكان جَي بةجَي بكـا ، واتـة وةزيفـةي    

هةردوو دةزطاي ثاراسنت و زانياري، بطؤِرَي لة وةزيفةي بةرطري كردن لـة ئـةمين ح بـةوة بـؤ بـةرطري      
تيان، هةروةها طؤِريين بةِرَيوةبةرو بةرثرسي ئةو هَي و دةزطايانـة لـة   كردن لة ئةمين نيشتمان و هاوواَل

 .كةسي ح بييةوة بؤ كةسي ثيشةيي و بَي اليةن
ئاشت بوونةوةيةكي طشي لةنَيوان دةسةاَل  و طةلدا، لةِرَيي طرَيبةسـتَيكي سياسـي كؤمةاَليةتييـةوة،     -3

 .بَيتكة لة دةستوورَيكي دميوكراتي و هاوضةرخدا بةرجةستة دة
ــك و مــاَلي طشــي و تايبــة  لــة رَيطــةي      -6 كؤتــايي هَينــان بــة ديــاردةي طةنــدةَلي و ثــاوان كردنــي موَل

 .دةركردني ياسايةكي تايبةتةوة
هةموار كردنـي هـةموو ئـةو ياسـايانةي كـة ثةيوةنـدييان بـة سيسـتمي سياسـييةوة هةيـةو دوور لـة             -5

 .ة ئاراداية بؤ تَيثةِراندنيانراون، يان هةوَل لَيثةِرَيندرَيكةوتين نيشتماني ت
لة كؤتاييدا هيوادارين هةمووان لة ئاست بةرثرسيارَيي اؤناغةكةدا بني و ئةم هةَلوَيسـتةي ئَيمـة وةك   

لةطــةَل ئــةو ثــةِري . نةخشــةِرَيي ضارةســةر كردنــي اــةيراني سياســي هــةرَيمي كوردســتان لَيــك بدةنــةوة
 .رَي ماندا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . س بؤ جةنابت، رَي دار كاك عومةر عبدالع ي  كةرةم بكةزؤر سوثا
 :بهاءالدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 
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 .سراكسيؤني يةكطرتووي ئيس مي
 .بس  ا  الربن الرحي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي  ئةنداماني ثةرلةمان

نـة جَيطـاي نيطـةراني هـةموومان     بةو ثَييةي كة رووداوةكان بة الي هةموومانةوة نةخوازراو بوو و، بوو
بةِراسي، بةتايبةتي كة سةري لة توندوتيـذي و شـةهيد بـووني ضـةندين هـاوواَلتي و، برينـدار بـووني        
ســةدان هــاوواَلتي و زةرةرو زيــان كــةوتووي دامودةزطاكــاني لَيكةوتــةوة، مــن وا دةزاس ئــةمِرؤ ثَيويســتة  

َلمَييَن كــة دةزطايــةكي ضــاودَيري سيعلــي و ثةرلــةماني كوردســتان اســةي جــددي خــؤي هــةبَيت و بيســة 
نوَينةري توَيذةكاني خةَلكي كوردستانة، من سةرةتا سَ و دةنَيرم بؤ طياني ثـاكي ئـةو شـةهيدانةي لـةو     
رووداوة شةهيد بوون و، هيواي شيفاي خَيراو ضاك بوونةوةي خَيرا بؤ بريندارةكان دةخوازم، وا دةزاس 

بضينة سةر خاَلي جددي، كة لةم هةلومةرجة بَي بة زةيين هـةموومان،  ئَيمة نةضينة تةساصي ، دةبَيت 
ئــةويش ضــةند خاَلَيكــة، هــةموومان مةتــةسيقني كــة خؤثيشــانداني هاوواَلتيــان مــاسَيكي دةســتووريية،    
خؤمان لَيرة ياسامان بؤ دةركردووة، ياسـايةكي كـةموكور ، كـة هـةمووتان دةزاس ضـةندها مشـتوموِري       

وو بــة توندوتيــذي وةاَلمــي هاوواَلتيــان بدرَيتــةوة، دةبوايــة ســومعةو موصــداايةتي  لَيكةوتــةوة، نــة دةبــ
دامودةزطا تةنفي يةكان نةخرَيتة ذَير ثرسيار بةو شَيوةية رووبـةِروو بوونةوةيـة بَيـت، ئَيمـة ضـةندين      

ت، كَيشةو طرسي كةَلكة بوومان هةية، سااَلنَيكي زؤرة بـاس لـة طةنـدةَلي و بـاس لـة كـةموكورتي دةكريَـ       
هاوواَلتياني كوردستان ئَيستاشي لةطةَلدا بَيت داواي مايف خؤيـان دةكـةن، خـةركَيكي زؤر هةيـة تـةعني      
نــةبووة، داواي تــةعني بــوون دةكــا ، برســَيي زؤرة، خــةَلك داواي تَيــري دةكــا ، داواي ئةمنيــة  و         

ران، بةرثرسة ح بيةكان مةعيشة  دةكا ، رةنطة ئَيمةي بةرثرسان، دامودةزطاكان، ثةرلةمانتاران، وةزي
ئاطامان لة كَيشةو خةم و خةستةكاني هاوواَلتيان نةبَيت، لَيرةوة دةردةسةري و طرسي طةورة بؤ هةموو 
واَلتَيك، لة هةموو شوَينةكان دروست دةبَيت، كة ناضينةوة ناو واايعي خـةَلكي خؤمـان، سـةرةِراي ئـةوة     

ين، هــةر جارَيــك بــة شــتَيك و هــةر جــارةي بــة   ئــةو خةَلكــةي داواي مــايف خــؤي دةكــا  ئيتيهــام دةكــة  
دةســتةواذةيةك، بؤيــة مــن وا دةزاس جــةماوةرو توَيــذةكاني خــةَلكي كوردســتان كــار لــة رةش و روو  و  
برسيةكانةوة دةسي ثـَي كـرد، كـار طةيشـتة ياسـاناس و تةنانـة  ئةنـداماني ثةرلـةمان و مامؤسـتاياني          

 اري دةردةبِرن لةم وةزعةي ئَيستاي كوردستان هةية، هةمووي زانكؤ، دَلنياش  دةطاتة وةزيرةكان، كة بَي
لة نةتيجةي كةَلةكة بـووني طريوطرستـةكان و، لـة نةتيجـةي هـةنطاو نـةناني جـددي بـؤ ئيصـَ حيا  و          
ــةرز          ــةوة ب ــةم واَلت ــؤزاني ئ ــة دَلس ــك ل ــةن زؤرَي ــَ ؤ لةالي ــي ئيص ــااَلنَيكي زؤرة دروال ــة س ــازي، ك ضاكس

بـة بـةَلَين كـا  دةبةينـة سـةر، دَلنيـام، كـةس نيطـةران نـةبَيت لـةم ثةرلةمانـة             دةكرَيتةوة، بةاَلم تـةنها 
بةِرَي ة، كة بَلَي  دةركةو  كة ئَيمة لة متمانةدان بةكابينةي تازة بة هةَلة ضووين، ضونكة نةيتواني بة 

ي ئةركي خ مة  كردن و جَي بةجَي كردني ئةركةكاني خؤي هةَلبستَيت و، كةس دَلطـران نـةبَيت لـةوة   
كة بَلَي  ثةرلةمانيش كةوتة ذَير ثرسيار كـة نـةيتواني بـؤ تاكـة جارَيـك ئيسـتيجوابي وةزيرَيـك بكـا ،         
لةبةر ئةو وةزعةي لة كوردستاندا زاَل بووة، كة تةدةخوالتي ح بي و لة كَيشـة كةَلةكـة بووةكـان، بؤيـة     

كي هةنـدَي لـةو حاَلةتـةي    ئةمِرؤ ثةرلةماني كوردسـتان دةتوانَيـت بيسـةنَينَيت بـةالي كـةمي ئيسـتيدرا      
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كةموكورتيانة بكا ، بةوةي كة ئَيستا عةرزي دةكةم، سوثاسي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم كـة لةسـةر   
داواي موعارةزة ئةم كؤبوونةوةي طرَيدا، حةمتةن خؤشـيان هـةر بـة تـةما بـوون، ضـاوةِرَيي دةرسـةتَيكي        

 .وايان دةكرد
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بـؤ موعـارةزة هةيـة، سـةرؤكي ثةرلـةمان بـةثَيي صـةاَلحيةتي خـؤي داواي كـرد، ضـونكة           ببوورة، رَيـ م  
موعارةزة ليستَيكيان تةادي  كرد بوو، هةندَيك لـةو بةِرَي انـةي كـة ئيم ايـان كـرد بـوو لَيـرة نـةبوون،         
 ذمارةكة نةدةطةيشتة حةددي اانوني خؤي، لةبةر ئةوة ئَيمة نةماندةويست ئيسارةي بكـةين، ئيم اكـان  

بةِرَي َيكي تر بؤي كرد بوون، نةمان بردة باري اانونييةوة، بةاَلم سةرؤكي ثةرلةمان داواي كرد كة ئةو 
دانيشتنة ببَيت، بةثَيي ئةو راطةياندراوةي كة ئةو دةسةاَلتةي هةمانة ئةو راطةياندراوةي بَ و كـردةوة،  

 .كةرةم بكة
 

 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  
  .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

ثةرلةمانتار ئيم اي كردووة بـة سراكسـيؤني موعارةزةشـةوةو ضـةند بـةِرَي َيكي      ( 37)من ئةوةي ب اس 
 .تريش بؤ كؤبوونةوة

ئةمة وةرةاةي ئَيمةية وةكو سراكسيؤني يةكطرتووي ئيس مي كوردستان كة داواكارين خبرَيتـة بـةالغي   
واكارييـةكاني ئَيمـة بةتايبـةتي تـةرةيف موعـارةزة      خيتامي ئـةمِرؤي ثةرلـةمان، لـة ئةطـةري ئـةوة كـة دا      

لةبةرضاو نةطريَيت، دةبَيت اسة لةسةر ئةو حةدةسة، هةندَي اسةي تر بكةين، كـة دوايـي ئامـاذةي ثـَي     
 دةكةم

 .ثاراستين مايف ئازادي خؤثيشانداني هاوواَلتيان -1
تيــان و هةَلكوتانــة ســةر ئيدانــةو تــةحري  و تــةجري  كردنــي توندوتيــذي و تةاــة كــردن لــة هاوواَل -1

 .بارةطا سةرميةكان و بارةطا ح بيةكان و، زيانطةياندن بة ماَلي طشي و تايبة  لة هةر اليةكةوة بَيت
ــةوة         -3 ــؤ لَيكؤَلين ــةَلك، ب ــارةزةو خ ــة  و موع ــةراني حكوم ــة نوَين ــةش ل ــةكي هاوب ــاني ليذنةي ثَيكهَين

 .و شةهيدو بريندار كردني هاوواَلتيانلةسةبةبكاراني توندوتيذي و تةاة كردن لة هاوواَلتيان 
 .تةئكيد كردن لةسةر ياسا سةروةريي و ئيحتكام بؤ ياسا لة هةموو كَيشةكاندا -6
اةرةبوو كردنةوةي مـاددي و مةعنـةوي شـةهيدان و برينـداران  و زيـان لَيكـةوتوواني رووداوةكـاني         -5

 .ي دواتر17/1
 .ة، بؤ ثرسينةوة لة رووداوةكاني ئةم دواييةبانطهَيشي هةردوو وةزيري ناوخؤ و ثَيشمةرط -4
 .طوَي انةوةو دوورخستنةوةي هَي ة ضةكدارةكان لة ن يكرتين كاتدا -7
داواي لَيبـــوردن لـــة هاوواَلتيـــان لةاليـــةني حكومةتـــةوة لةســـةر رووداوةكـــاني ئـــةم دواييـــةو كـــةم    -8

 .تةرخةميةكان
ايي داواكــاري هاوواَلتيــان و ثـــرؤذة   هــةنطاوناني عةمــةلي حكومــة  بــؤ ئيســَ حا  لةبــةر رؤشــن        -3

 .ئيصَ حية بنةِرةتيةكان و، بنرِب كردني طةندةَلي و دياري كردن و س اداني طةندةَلكاران
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و رؤذانــي دواتــرو، كؤتــايي هَينــان بــة ضــاودَيري و موالحةاــةو        17/1ئــازاد كردنــي طرياوانــي    -11
تايبةتي ئةوانةي بةشداري خؤثيشـاندانةكان  بةدواداضووني هاوواَلتيان و ئةندام و كاديري ح بةكان، بة

 .دةكةن
خــــاَلي كؤتــــايي لةضــــةند تةوةرَيكــــدا طــــرنطرتين ضارةســــةرة هةنووكةييــــةكان لــــة كَيشــــة          -11

 :هةَلثةسَيردراوةكان، ثةرلةمانيش زؤربةيان اسةيان لةسةر كردووة خبةينة روو
 .هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَي طاكان لة ن يكرتين وادةي طوجناودا-1
 .ضارةسةرَيكي خَيراو بنةِرةتي كَيشةي كارةبا -1
 .يةك  كردنةوةي كةيسي بَيسةرو شوَينةكان -3
 .خستنةِرووي داهاتي بةرهةمة نةوتيةكان و مينحةي طرَيبةستة نةوتيةكان -6
 .ضارةسةري كَيشةي بَيكارو دانةمةزراوةكان -5
وازي مووضةي سااَلني رابردووي دةظـةري  اةرةبوو كردنةوةي مووضةي سةوتاوي سةرمانبةران و، جيا -4

 .سلَيماني
هتــد، كــة هــةمووتان لَيــي ........ضارةســةري كَيشــة خ مةتطوزاريــةكاني تــاثؤو، ئــاوةِرؤو، رَيطاوبــان و -7

 .ئاطادارن
 .تةواو كردن و بةدواداضووني ثرؤذة ئةجنام نةدراوةكان لةاليةن وةزارةتة ثةيوةنديدارةكانةوة -8
 .بازاِرو، دياردةي اؤرخكردن لةاليةن هةندَي بةرثريسي ح بيةوة ضارةسةري طراني -3

 .ضارةسةري طرسي كؤنرتؤَلي نةوعي لة هاوردةكاني خؤراك و دةرمان -11
 .راثؤرتة 1511لَيكؤَلينةوة لة راثؤرتةكاني ديواني ضاودَيري دارايي كة زياتر لة  -11

ن، دةبـَي ثةرلـةمان بـة ئـةركي خـؤي هةسـَي لـة        ئَيمة لَيرة رادةطةيـةنني ئةطـةر ئـةم هةنطاوانـة نـةنريَ     
 .ثَيداضوونةوةي هةَلوَيسي خؤي لةمتمانة بة حكومة  و كابينةي ئَيستا، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، كةرةم بكة
 (:ب ل)ابد سلَيمان عبدا .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اؤ اسة دةكا لةجياتي من كاك سةب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة كاك سةباؤ

 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
 "ان اهلل يأمر بالعدل واالحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر"
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ن و اوربانياني سةربةرزي خؤثيشاندانةكان دةكةين و سةرةتا ثرسةو سةرةخؤشي لة بنةماَلةي شةهيدا
هيواي ضاكبوونةوةي خَيراو بةزوويي بؤ برينـداران دةخـوازين، هـةروةها ئيدانـةي سـووتاندني كـةناَلي       

 .ئالاني نالياو هةموو بارةطاو بنكةيةكي ح بي و شوَيين طشي دةكةين
ــريي     ــة ب ــةموومان ل ــتة ه ــةوةي ثَيويس ــةواومان هةيــة ب ــِرواي ت ــؤ  ب ــةيي ب ــةوزوعي و ريش ــةري م ضارةس

كَيشةكاني ئَيستادا بني و رَي بطرين لـة كَيشـة ئيحتيمالييـةكاني ئاينـدة، ضـونكة ضاوثؤشـي و سـثاردني        
ضارةسةر لة داهاتوو كَيشةكان زياتر اووَل دةكاتةوة، ئةم دانيشتنةي ثةرلةمان دةكرَيـت ببَيتـة خـاَلَيكي    

ان، ئةطـةر بتـوانني ثـارَي ةرو وةاَلمـدةرةوةي خواسـت و      وةرضةرخان لة رةو  و رةوشي سياسي كوردسـت 
داخوازيــةكاني خــةَلك بــني و هــةنطاوي عةمــةلي و جــددي و ســةوري بنــَيني، وَيــِراي دةســت خؤشــي لــة   
ليذنةي ناوخؤو ثشت راستكردنةوةي زؤرَيك لةو ثَيشنيارانةى كردوويانـة، هةرضـةند هةنـدَيك تَيبـيين     

ستخؤشيان لَي دةكـةين، ثَيشـنيارةكاني ليسـي كؤمةَلـةي ئيسـ مي لـة       لةسةر هةندَيكيان هةية، بةاَلم دة
ضــةند خاَلَيكــدا دةخةمــة رووي بــةِرَي تان و هــةموو هاوكــاراني بــةِرَي و خؤشةويســتمان لــة ثةرلــةماني  

 .كوردستان
تةئكيد كردنةوة لةسةر اليةنطري ثةرلةمان بؤ جةماوةري كوردستان و ئيل ام كردنـي حكومـة  بـة     -1

 .تن لة داخوازيية رةواكانيانطوَي طر
 .تةئكيد لةسةر ثاراستين ئةمنيةتي خةَلك و طَيِرانةوةي ئاشي كؤمةاَليةتي -1
 .تةئكيد لةسةر مايف ئازادي رادةربِرين بؤ هةموو هاوواَلتيان بةبَي بايكؤ  و سانسؤر كردن -3
تيانة لة هةموو ئاستةكاندا لة رووبةِرووبوونةوةي طةندةَلي بةشَيوةيةكي ريشةيي و بة ث نَيكي زانس -6

 .سةرةوة بؤ خوارةوة
زةروورةتــي ئيصــ حي سياســي هةمــة اليةنــةو بــة ثةلــةو نةهَيشــتين دةســت تَيــوةرداني ح بــي لــة     -5

ــةروةردةو      ــتيةكاني ث ــة طش ــةكان بةتايبــة  كةرت ــؤليو و سةرمانط ــايش و ث ــمةرطةو ئاس ــاني ثَيش دةزطاك
 .تةندروسي

ةماني لــة هــةموو سراكســيؤنةكان، بــؤ بةدواداضــوون و طــوَي طــرتن لــة   ثَيكهَينــاني ليذنةيــةكي ثةرلــ  -4
 .خؤثيشاندةران بة زووترين كا 

 .طؤِريين زماني زبري راطةياندنةكان بة زماني نةرمي و وتووَيذو ديالؤ  -7
تةحرميي توندوتيـذي و تةاـةو بـةكارهَيناني هَيـ  لةسـةر هـةموو اليـةك، بةتايبـةتي رَي طـرتن لـة            -8

 .ثؤليو و هَي ة ئةمنيةكان بةثَيي ياساتوندوتيذي 
تةحرميي ثةالماري بنكةو شوَينة حكومي و ح بي و شوَينة طشتيةكان، ئةمة ببَيت بة كةلتورَيك بؤ  -3

 .هةموو خةَلك
سةبارة  بةو زيانة طياني و مادديانـةي كةوتوونةتـةوة، ثَيويسـتة ياسـاو دةسـةاَلتي دادوةري رؤَلـي        -11

 .ةشي بؤ راي طشي بَ و بكرَيتةوةخؤيان ببينن، ئةجنامةك
هةموو ئةو خااَلنةي ثةيوةسنت بة حكومةتةوة، ئةطةر لة ماوةي دياري كراودا، يةعين رةنطـة ئـةو    -11

كاتة ثةرلةمان بِريار بـداتن ضـةند مـانن، نـةيتواني جـَي بـةجَيي بكـا ، ئـةوا داوا دةكـةين متمانـة لـة            
 .ثَيك بهَينرَيت، زؤر سوثاسحكومة  بسةنرَيتةوةو حكومةتَيكي تةكنؤكرا  
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَي  كاك سامل كةرةم بكة

 :بةِرَي  سامل تؤما كاكؤ
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةو            ــةر ئ ــوو لةس ــرد ب ــان ك ــة ئيم ام ــة ئَيم ــةوة، ك ــادار دةكةم ــةوة ئاط ــةس ئ ــدةين ب ــي راسي ــو ليس وةك
ئَيستا، هةرضةندة ئَيمة نـة دةسـةاَلتني، نـة ئؤثؤسيؤنيشـني، بـةس بـؤ زانـيين        كؤبوونةوةية نائاساييةي 

 .جةنابتان، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةندامي ثةرلةمانن، نوَينةري خةَلكن، نوَينةري اليةنَيكي نةتةوةيني، كةرةم بكةن
 :بةِرَي  سامل تؤما كاكؤ

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ي ثةرلةمانبةِرَي ان ئةندامان

سةرةتا ثرسةو سةرةخؤشي خؤمان ئاراستةي كةسوكاري شةهيدةكاني هةستةي رابردوو دةكةين وهيواي 
 .ضاك بوونةوة بؤ بريندارةكاني هةستةي رابردوو لة شاري سلَيماني و هةولَير دةكةين

طــةراني هــةر لــة يةكــةم رؤذي رووداوةكــاني ئــةم دواييــةي ئــةمِرؤي هــةرَيمي كوردســتان، كــة جَيطــاي ني
هةموومانةو دذي بةرذةوةندي طشت خةَلكي كوردستانة، خـوا نةخواسـتة ببَيتـة هـؤي رووخانـدني ئـةو       
ثَيشكةوتنةي هةرَي ، كة لة رووي ئةمين و سياسي و ئـابووري و كؤمةاَليـةتي هاتؤتةكايـةوة، هةوَلمانـدا     

ــاو     ــةرَيكي طوجن ــةوةي ضارةس ــةثَيناو دؤزين ــان ل ــةَل هاوكارةكامن ــردن لةط ــةكار ك ــةن   ب ــةكة لةالي ــؤ كَيش ب
 .ثةرلةمانةوة

راستة مومكينة ضةندين تَيبينيمان هةبَيت لةسةر ئةداي حكومـة  و بـَي متمانـةيي نَيـوان جـةماوةرو      
حكومــة  لةاليــةك و ثةيوةنــدي حكومــة  و ثةرلــةمان لةاليــةكي تــرةوةو، بــاس كــردن لــة طةنــدةَلي و  

ة  ئةم بارودؤخة بـة تونـدِرةوي و ابـول نـةكردني     كةموكوِري لَيرةو لةوَي، بةاَلم بة اةناعةتي ئَيمة ا
يةكرتو ثةنابردنة بةر توندوتيذي ضارةسةر ناكرَيت، بةَلكو دةست بةجَي دةبَي هةنطاوي عةمـةلي بـؤي   
بهاوَيـذرَيت و بارودؤخةكـة هَيـور بكرَيتـةوةو ئـارامي سـةاامطري بكرَيـت و رووداوةكـان لـة ضوارضــَيوةي          

 :َيت و، بةم شَيوةيةي خوارةوةهةستياري موعامةلةي لةطةَل بكر
تةبعةن من زؤر سوثاسي هةردوو ليسي بةِرَي  ليسي ئةجنومـةني ميللـي كلـداني و ئاشـووري و ليسـي      
ئةرمةن دةكـةم، كـة منيـان تـةخوي  كـرد بـةناوي هةرسـَي ليسـتةوة ئـةو راثؤرتـةمان ئامـادة كـردووةو             

 :بيخوَينمةوة
نةي حكومـة  و ليذنـةي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان،      ثةلة كردن لة جَي بةجَي كردني كاري ليذ-1

سـةبارة  بــة ديــاري كردنــي هؤيــةكاني رووداوةكــةو راطةيانـدني و ثَيداضــووني تــةواوي بــؤ بكرَيــت بــة   
 .مةبةسي ضارةسةر كردني كَيشةكةو بة دادطايي كردني سةبةبكاران بةثَيي جةايقةتةكان
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ن، ئةو دةوري خؤي ثِر بة مسئووليةتةوة ببينَيت لة لةسةر حكومة  و دةزطا رةلييةكاني كوردستا -1
دةست ثَي كردني ضاكسازي ئيـداري و هـةنطاوي ديـارو بـة ثةلـة هاوَيشـنت بـؤ ئـةم مةبةسـتة ضارةسـةر           

 .كردني زَيدةِرؤيي و طةندةَلي
بــَي اليــةني دةزطــا ئةمنيــةكاني كوردســتان بةطشــت جؤرةكانييــةوةو موعامةلــة كــردن لةطــةَل هــةر     -3

 .ك لة ضوارضَيوةي ياساو بةبَي جياوازي لة كاتي رووداني هةر طرذييةكرووداوَي
مومارةسة كردني خؤثيشاندان و هةر ماسَيكي هاوواَلتيان بة تاك و بة كؤمةَل لة ضوارضَيوةي ياسـاو   -6

ثةنا نةبردنة بةر توندوتيذي و ض لةاليـةن دةزطـا حكـومي و ح بيةكانـةوة، ض لةاليـةن هاوواَلتيانـةوةو       
نةكوتانــة ســةر دةزطــا رةلــي و نارةليــةكان و، دةرنةضــوون لــة ضوارضــَيوةي  ياســايي خــؤي و    هــةَل 

 .ئاماجنةكاني
لةسةر دةزطا حكومي و ح بيةكان، كة طوَي لة داواكاري خةَلك بطريَي و ديالؤك و طفتوطـؤ ضارةسـةر    -5

 .كردني بؤ بدؤزرَيتةوة
مةسئووالنة لةطةَل هـةر رووداوَيـك و هةوَلـدان     موعامةلة كردني دةزطاكاني راطةياندن بةشَيوةيةكي -4

 .بة هَيور كردنةوةي هةر طرذييةك لة هةر شوَينَيك بَيت، نةك تاودانيان
لةســةر سياســةمتةدارو بةرثرســاني ح بــي، دةبــَي راطةيانــدني تونــدو اســةي وا نــةكرَيت، كــة ببَيتــة  -7

 .ة لةناو خةَلكي كوردستانمايةي ثةرةسةندني هةر كَيشةيةك و بوونة هؤي دروست بووني ستن
ثَيداضوونةوةي حكومـة  بـة سياسـةتي جـَي بـةجَي كـردن و ئةركـةكاني و ثابةنـد بـوون بـة ياسـاو             -8

رَينماييــةكان و توجيهــاتي ثةرلـــةمان و ســةرامؤش نـــةكردنيان و مامةَلــة كـــردن لةطــةَل ثةرلـــةمان و      
بـةهَي  كردنـي ثةيوةنـدي نَيـوان      حكومة  بةو ثـةِري مةسـئووليةتةوة، بـةثَيي ثـ ن و رَينماييـةكان و     

 .وةزارةتةكان و بةرثرسةكان و ضارةسةر كردني كَيشة هةَلواسراوةكان
نةهَيشــتين هــةنطاوي زيــادو بــازدان لةســةر رؤتــني لــة جــَي بــةجَي كردنــي كــاري هاوواَلتيــان و كــةم    -3

 .يانكردنةوةي اؤناغةكاني موعامةال ، بة مةبةسي زووترو زياتر خ مة  كردني هاوواَلت
ئةجنامداني هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَي طاكان و شارةوانيةكان بةشَيوةيةكي ثـاك و عادي نـة بـة     -11

 .نوَينةرايةتي ثَيكهاتةكاني كؤمةَل بة ئةمانة ، لةطةَل رَي ماندا
 .ليسي ئةرمةن، ليسي كلداني سرياني ئاشووري، ليسي راسيدةين، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، براياني توركمان كةرةم بكةن زؤر

 :بةِرَي  يشار جن  الدين نورالدين
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا ثرسةو سةرةخؤشي خؤمان ئاراستةي شةهيداني رووداوةكاني ئةم دوايية دةكةين، هيـواي ضـاك   
نيطـةرانني لـةم ضـةند رؤذةي     بووني بة ثةلة بؤ بريندارةكان دةخوازين، ئَيمة وةكو نةتـةوةي توركمـان  

رابردوودا بارودؤخَيكي نائارام هاتؤتة ئاراوة، بؤتة مايةي ثشَيوي جةماوةري كوردستان بة طشي دؤست 
و ياراني ئةزموونةكةمان بةتايبةتي، دةبَيت بةرذةوةندي كوردستان لة سةرووي طشت بةرذةوةندييةكان 

 .بَيت بة بيانووي لةناوبردني ئةزموونةكةمانسةير بكرَيت و هيض بؤضوون و كَيشةيةك ناكرَيت ب
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بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، ديارة ضةند خاَلَيكمان ئامادة كرد بوو بؤ خستنةِروو، بةاَلم ئةو خااَلنـةي كـة   
ــرةدا       ــي دةزاس لَي ــة ثَيويس ــاوخؤ، ب ــةي ن ــنيارةكاني ليذن ــة ثَيش ــ يكن ل ــردووة زؤر ن ــان ك ــة ئامادةم ئَيم

ليذنـةي نـاوخؤ بكـةين و ثَيويسـت ناكـا  خاَلـةكان خبوَينمـةوة، هـةمان ئـةو           ثتشطريي لة ثَيشنيارةكاني
خااَلنةن كة ليذنةي ناوخؤ خستؤتية روو، سوثاستان دةكةم، ليسي هةولَيري توركمان، ليسي ضاكسازي 

 .توركمان، ليسي ب ووتنةوةي دميوكراتي توركمان
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةد كةرةم بكةسوثاس، بةِرَي  كاك دكتؤر ئة
 :ابد ابراهي  علي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بَيطومان طؤِرانكارييةكاني ئةمِرؤ لة جيهان و بةتايبةتي لة ناوضةكةدا كاريطـةريان لةسـةر هةرَيمةكـةي    
ييانـةدا نةكـةين، بَيطومـان بـة خـرا       ئَيمةشةوة هةية، ئةطةر ئَيمة ذيرانة مامةَلة لةطـةَل ئـةو طؤِرانكار  

لةســةر ئَيمــة دةشــكَيتةوة، ئَيمــة وةك سراكســيؤني ب ووتنــةوةي ئيســ مي بــة نيطةرانييــةوة دةِروانينــة  
رووداوةكاني ئةم دوايية لة هـةرَيمي كوردسـتان، كـة بةداخـةوة ضـةند اوربـاني و بـة دةيـان برينـداري          

طاو دامودةزطا ح بي و حكوميةكاني لَيكةوتةوة، هةروةها لَيكةوتةوةو، هَيِرش كردن و ثةالمار داني بارة
سووتاندنيان و سووتاندني ضةند كةناَلَيكي راطةياندن، ئَيمة لَيرةوة سةرةخؤشي لة بنةماَلةي شةهيدان 

 .و اوربانياني ئةو كارةساتة دةكةين، هةروةها داواي شيفاي بة ثةلةش بؤ بريندارةكان دةخوازين
طةَل ثَيشنيارةكاني ئَيمة بـؤ ضارةسـةري بارودؤخةكـةو بـةياني كؤتـايي دانيشـتين       بةِرَي ان، سةرموون لة

 .ئةمِرؤي ثةرلةمان
ئَيمة بةنيطةرانييةوة دةِروانينة ئةم بارودؤخةو داوا دةكةين كة بة هةسـتياري و بةرثرسـيارَيتيةوة    -1

ــدا بكرَيــت، هــةموو اليــةك هــةوَل بــدا  بــؤ هَيوكردنــةوةي ئــةو با    رودؤخــةو ئــارامي و مامةَلــةي لةطةَل
سةاامطريي هةرَيمةكةمان بثارَي َيت و هَيرشي ئيع مي رابطريَيت، لَيرةشةوة سوثاسي هةموو ئةو كةس 
واليةنانة دةكةين، كـة هةسـتاون بـة هةوَلـداني هَيوركردنـةوةي بارودؤخةكـة لـة مامؤسـتاياني زانكـؤ و          

ان و هةروةها دةستخؤشيش لة ليذنـةي  مامؤستاياني ئايين و هةموو ئةو كةس اليةنانةي تر لة رؤشنبري
 .ناوخؤ دةكةين بؤ ئةو هةوَل و ماندوو بوونانةي ئةجناميانداوة، ئةو راثؤرتةي كة خستوويانةتة روو

خؤثيشاندان ماسَيكي دةستووريي و ياسايية، ثَيويسـتة لةضوارضـَيوةي ياسـادا دوور لـة توندوتيـذي و       -1
ــةجن   ــتانيانة ئـ ــةو شارسـ ــَيوةيةكي هَيمنانـ ــةَل    بةشـ ــتانيانة لةطـ ــةي شارسـ ــةروةها مامةَلـ ــدرَيت و هـ ام بـ

 .خؤثيشاندةراندا بكرَيت
 .لَي ثرسينةوة لة كةمتةرخةميةكان و دامودةزطا ثةيوةندارةكان، وةك ئاسايش و ثؤليو بكرَيت -3
ثاراستين دامودةزطا حكومي و ح بيةكان و ئيدانة كردني ثةالمارداني هةر دامودةزطايـةكي حكـومي    -6

ضونكة هةموو ئةو دامودةزطايانة بة موَلكي ئةم ميللةتـة دةزانـني، هـةروةها اةدةغـة كردنـي       و ح بي،
 .تةاة كردن لة خؤثيشاندةران بة هةر بيانوويةكةوة بَيت
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طةِراندنــةوةي هَيــ ة جووَلَينراوةكــاني زَيرةظــاني بــؤ شــوَينةكاني خؤيــان و نةجوواَلنــدني هَيــ ي          -5
ي ناوخؤدا هاتووة لةنَيوان شارةكاندا، مةطـةر لـة حاَلـةتي مةترسـي     سةربازي وةك لة راثؤرتةكةي ليذنة

 .دةرةكي لة ضوارضَيوةي ياسادا
ثَيكهَينـــاني ليذنةيـــةكي تايبةمتةنـــد لـــة هـــةموو اليةنـــةكان و ثةرلـــةمان و حكومـــة  و نوَينـــةري  -4

 .خؤثيشاندةران، بؤ لَيكؤَلينةوة لة رووداوةكاني سلَيماني و هةولَير
 .طرياوةكان و اةرةبوو كردنةوةي اوربانيان و زيان لَيكةوتوواني ئةم رووداوةي هةرَي ئازاد كردني  -7
ثشتطريي داوا رةواكاني خةَلكي كوردسـتان و خؤثيشـاندةران دةكـةين، خؤثيشـاندةرانيش كـوِري ئـةو        -8

ي ميللةتةن و كوِري ئةو خاكةن، هةموومان كـوِري ئـةم خاكـةين و، ثَيويسـتة هـةموومان لـة ضوارضـَيوة       
 .ياسادا مامةَلة لةطةَل يةكرتي بكةين

تــةنيا هَي ةكــاني ثؤليســي نــاوخؤ و ثؤليســي ضــاالكية مةدةنيــةكان مامةَلــة لةطــةَل خؤثيشــاندةراندا   -3
دةكةن و هَي ة ح بيةكان دةبَيت دوور بن لـة رووداوةكـان و تـةدةخول نةكـةن لـة كاروبـاري دامـةزراوة        

 .حكوميةكان و كاروباري سياسي
ناو دروسـت كردنـي متمانـةو دَلنيـايي، ثَيويسـتة ضاكسـازي هةمةاليةنـةو راسـتةاينة ئـةجنام          لة ثَي -11

 .بدرَيت و كةموكوِريةكان ضارةسةر بكرَين و طوَي لة رةخنةو ناِرةزاييةكاني خةَلك بطريَيت
ئةم ضاكسازيية لة ئةجنامي ديالؤطَيكي تةندروسـت وطشـي لـة هـةموو ئةسـتةكاندا بَيتـةدي، كـة ببَيتـة         

هتــد ............. رؤذةيــةكي نيشــتماني و هــةموو بوارةكــاني سياســي و كــارطَيِري و ئــابووري و دادوةري ث
ــايين و         ــتاياني ئـ ــؤو مامؤسـ ــتاياني زانكـ ــيةكان و مامؤسـ ــة سياسـ ــ ب و اليةنـ ــةموو حـ ــةوةو، هـ بطرَيتـ
ــةرَيكي    ــةي ضارةسـ ــن و ئةجنامةكـ ــدار بـ ــدا بةشـ ــثؤِران تيايـ ــةدةني و ثسـ ــةي مـ ــاني كؤمةَلطـ  رَيكخراوةكـ

راستةاينةي لَي بكةوَيتةوة، كـة كـؤي جياوازةكـاني تـر تَيـدا بةشـدار بوونـة لـة نةخشـة رَيطاكـةي، ئـةو            
ليذنةيةش كـة بـةِرَي  سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان بِريـاري لَيـداوة، ليذنـةي بـااَلي بةرةنطاربوونـةوةي           

 .طةندةَلي بة زوويي دةست بةكار بَيت
رةيي و يةكخسـتين هَي ةكـاني ثَيشـمةرطةو ئاسـايش و دةزطـا      نةهَيشتين هيض دياردةيةكي دوو ئيـدا  -11

 .ئةمنيةكان
ثاراستين يـةكَيي و يـةك بـووني نيشـتماني و بةراـةرار كردنـي عةدالـة  و يةكسـاني و ثاراسـتين           -11

يــةك ريــ ي طةلةكــةمان و رَيطــا طــرتن لــة ثــةر  بــوون و دابِردابــِر بــوون، هةوَلــدان بــؤ دةربــاز بــووني   
ئاســايش و ســةاامطريي هــةرَيمي كوردســتان بــة ســةالمةتي لــةم اةيرانــة، كــة ئةمــة  ئةزموونةكــةمان و 

 .ئةركَيكي ئايين و نيشتماني هةموو اليةكمانة
بــووني دةســتوور بــؤ هــةرَيمي كوردســتان بــةطرنن دةزانــني، كــة ثةلــةي لــَي بكرَيــت و كــة هــةموو  -13

 .ووردادامودةزطاكاني هةرَيمي كوردستان رَيك دةخا  لةضوارضَيوةي دةست
راطةياندن دةوري ئيجابي و بَي اليةني بطرِيَي و خؤي لة زماني زبرو ورووذاندن و تـةخوين كـردن    -16

 .بثارَي َيت
لةكؤتاييدا تةئكيد دةكةمـةوة، كـة ئَيمـة ثَيويسـتة بـة ذيرانـة مامةَلـة لةطـةَل ئـةو رووداوانـةدا بكـةين،            

نـةغرؤ بَيـت، بَيطومـان هـةموومان لةطـةَلي      ضونكة هةموومان لة يةك كةشي داين، ئةطةر ئةم كةشتية 
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ــياري          ــةموومان بةرثرس ــان ه ــَيت، بَيطوم ــةبار بض ــة ل ــةر ئةزموونةك ــَيني، ئةط ــني و دةخنك ــةغرؤ دةب ن
تَيكضوونةكة دةبني و ذياني سياسي شريازةي سةاامطريي كوردستان دةكةوَيتـة بـةر هةرةشـةو مةترسـي     

و ح بـة سياسـيةكان دةكـةين، كـةوا لةسـةر مَيـ ي       جددييةوة، بؤية جـارَيكي تـر داوا لـة هـةموو اليـةن      
 .طفتوطؤ دابنيشن و ضارةسةري هةموو كَيشةكان بكةن، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَي دار كاك عبدا  حاجي حممود كةرةم بكة
 :بةِرَي  عبدا  حممود حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤسياليسي كوردستان بةسرين خان ثَيشكةشي دةكا  وتةي سراكسيؤني ح بي
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة، سةرموو
 
 

 :بةِرَي  بةسرين حسني خةليفة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان

لــة شــاري ســةرةتا نيطــةراني خؤمــان دةردةبــِرين بةرامبــةر بــةو رووداوانــةي كــة ضــةند رؤذي رابــردوو  
سلَيماني روويانداو، بةداخةوة طةيشتة توندوتيذي و لةئةجناميشدا شةهيدبووني ذمارةيةك هـاوواَلتي و  
بريندار بووني ذمارةيةكي تري لَيكةوتـةوة، هـةر لَيرةشـةوة ثرسـةو سةرةخؤشـي ئاراسـتةي كةسـوكاري        

 .ان دةخوازينخانةوادةي شةهيدان دةكةين و ئومَيدي بة ثةلة بؤ ضاك بوونةوةي بريندارةك
ئَيمة ثَيمانواية خؤثيشاندان لة ضوارضَيوةي ياسادا ماسَيكي ياسايي و ئاسايي هاوواَلتيانةو ثشـتيواني لـة   
هةر رَيطايةكي مةدةنييانـةي رادةبـِرين دةكـةين، تـا مـانطرتين مةدةنييانـةو خؤثيشـاندانيش، هـةروةك         

ؤثيشـاندةران و هاوواَلتيـان و دةسـتةبةر    ئةركي حكومة  و دامودةزطا تايبةتةكان لة ثاراستين طيـاني خ 
كردني ئةو ماسـة ياسـاييانة بؤيـان، لـة هـةمان كاتـدا نيطـةرانني بةرامبـةر بـة هـةر الدانَيـك لـة رةوتـي              
خؤثيشاندانةكان و هَيِرش كردنة سةر دامودةزطاو دامةزراوةكاني حكومة  و بارةطاكاني ح بي و موَلك 

انة هةَلوَيسـي سـةرجةم اليةنـة سياسـيةكان بـوو هـةر لـة        و ماَلي طشـي و تايبـة ، ئةمـةش خؤشـبةخت    
 .سةرةتاوة تا ئَيستاش

ــة          ــة ب ــان ل ــاني خؤي ــةركي سةرش ــة ئ ــنت ب ــدار هةس ــةني ثةيوةندي ــاوخؤ و الي ــي ن ــني وةزارةت دواكاريش
دواداضووني ياسايي بؤ رووداوةكان و دةرخستين ئةجنامةكان، داواكاري و داخـوازي جـةماوةري هـةرَيمي    

ضاكســـازي و دذايـــةتي كردنـــي طةنـــدةَلي، بـــة داواكارييـــةكي رةوا دةزانـــني، هـــةر لـــةم  كوردســـتان بـــؤ 
ثةرلةمانةشةوة هةمان داواكاري كراوة لةسةر هةردوو ئاسي تةشـريعي و بةدواداضـوون بـؤ ئـةو كارانـة      
كراوة، كة وةكو دوو ئةركي سةرةكي ثةرلةمانن، لة ئَيستاشـدا بـة دةنطـةوة ضـووني جـةماوةرو بةهةنـد       
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ئةجنامدانى ضاكسازى لة هةرَيمى كوردستان بةِرةوا دةزانـني ، وة   (خواستةكانيان)داواكاري و  تينوةرطر
ضارةسةر كردنى هةر كَيشةو اةيرانَيك بة تايبة  لة ئَيستادا كـة شـةثؤلَيكى طـةورةى طؤِرانكـارى ِرووى     

ةرو اليةنة سياسيةكان، لة ناوضةكة كردووة، ثَيويستة دةزطا نيشتيمانيةكانى هةرَيمى كوردستان، جةماو
بة هةستيارى و بةو ثةِرى مةسئولية  و بةر ثرسياريةتيةوة مامةَلة لةطـةَل وةزعةكـة بكـةن و، هـةوَل     
نةدرَيت بؤ طواستنةوةى ئةجَينداو ئـةزموونى جيـاواز بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان، بـة تايبـةتى ئةجَينـداى         

خـاوةن سـةربةخؤيى و بـَى هةِرةشـة و مةترسـى      ِراثةِرينى جةماوةرى لة واَلتـان، كـةوا دةوَلـةتى ئـازادو     
دةرةكني و، لة ذَير ِرذَيمى دةسةاَلتى ديكتاتؤريدا حـوك  دراون، جـا بـؤ ضارةسـةرى طرستـةكان ئَيمـة لـة        
سراكســيؤنى حي بــى سؤسياليســتى دميــوكراتى كوردســتان بــة طرنطــى دةزانــني، وة بــةَلكو بــة ئــةركَيكى   

 :جةماوةرو دةسةاَل  و هةموو اليةنةكانى دةزاننيهةمةاليةنةى نيشتيمانى بؤ ئةو اؤناغةى 
دةبَيت بـة هـيض شـَيوةيةك ِرَيطـا نـةدرَيت بـة ِرووبةِرووبونـةوة لةطـةَل ميللـةتى خؤمـان، هَيـ ى ئـةم             -1

ئةزموونــةو ســةركردايةتى سياســى و اورســايى ئــةم هةرَيمــة، لــة نــاوخؤو لــة بةغــداو لــة دةرةوة، لــةم    
تَيــك ضــوونَيك لـة ثةيوةنــدى نَيــوان خـةَلك و نوَينــةرانيان، لــة    ميللةتـةوة سةرضــاوةى طرتــووة و، هـةر  

ــة      ــتى بــة ثةل ــى دةزانــني و ثَيويس ــت و مةترس ــتيمانى و عَيراايــةكانى دةســةاَل ، بــة طرس ناوةنــدة نيش
 .ضارةسةركردن هةية

و ثاراستنى طيانى هاوواَلتيان و دةزطا نيشتيمانيةكان و ِرَي  و شكؤيان بة ئةركى هاوبةشـى جـةماوةر   -1
ــرةوانرت بنرَيــت، بــؤ ضاكســازيةكى          ــتة هــةنطاوى طــةورةترو س ــةاَل  و اليةنــةكان دةزانــني، ثَيويس دةس
سةرتاســةرى لــة هــةرَيمى كوردســتان و، هَينانــة كايــةى ميســااَيكى نيشــتيمانى، كــة ســةروةرى و ِرةمــ ة  

 .َيتنيشتيمانى و ضارةنووس سازةكانى نةتةوةكةمان، وةك خاَلى هاوبةش و كؤ كةرةوة بثارَي 
ــة        -3 ــتنى ئةركـ ــدؤلؤذى و ثاراسـ ــى و ئايـ ــةكى سياسـ ــةر ملم نَييـ ــة هـ ــمةرطة لـ ــى ثَيشـ ــةدوور طرتنـ بـ

 .نيشتيمانيةكان، وةكو هَي َيكى نيشتيمانى بؤ هةموو خةَلكى كوردستان
داواكـارين كـةوا بـة طفتوطــؤو دانيشـتنى هةمةاليةنـة و ثـِرؤذةى كردارةكــى و بـة هـةايقى هـةوَل بــؤ          -6

وطرستةكان بـدرَيت و هـةمووانيش بـة طـوَيرةى ئـةرك و بةرثرسـيارَيتى خؤمـان،         ضارةسةركردنى كَيشة
بتوانني لةو ِرؤَلةدا دةورمان هةبَيت، وة دوور لة هـةموو حةساسـيةتَيك و طيـانى بـَى متمانـةيى و تؤَلـة       

 .سَينى
هانـة، بـؤ   جارَيكى تر داوا لة جةماوةر و دةسةاَل  و اليةنة كان دةكةين، هيض كَيشةيةك نـةكرَيت بـة بة  

طرتنةبــةرى و بــة كارهَينــانى تونــدو تيــذى و ســةرةجناميش ِرةوشــَيكى مةترســيدار بــؤ ســةر هــةرَيمى    
كوردســتان خبوَلقَيــت و، ضارةنوســى طةلةكــةمان و هةرَيمةكــةمان، بــةرةو هةَلــدَير بضــَيت و، ئاســؤى          

تـة بيـانوو، لةبـةردةم    ِروونيشمان بةرةو ناديار بضَيت، بةاَلم هيض كـاتَيكيش ثاراسـتنى كوردسـتان نةكريَ   
ضاكسازى و بة دةنطةوة نةضوونى داوا ِرةواكانى جةماوةرى كوردستان، سراكسيؤنى حي بى سؤسياليستى 

 .دميوكراتى كوردستان، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرَي دار هاذة خان سةرموو
 :بةِرَي  هاذة سليمان



17 

 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :رلةمانبةِرَي ان ئةندامانى ثة

ى 17ئَيمة بة ثةرؤشةوة لة ِرووداوةكانى ئةجمارةى ضةند ِرؤذةى دوايى شارى سلَيمانى دةِروانني، كة لة 
، وة دواتر ِرووياندا و بووة هؤى طيان لة دةستدان و بريندار بوونى ذمارةيةك هاووالََتى، 1111شوباتى 

ة جَيطاى نيطةرانى و خةمى هةموو اليـةن و  وة تا ئةمِرؤش بارَيكى نا ئارامى خولقاندووة لةم شارةدا، ك
كةسَيكى نيشتيمان ثةروةر و دَلسؤزى ئةم طةلةية، كة لة ثاش ئةو هةموو هـةوَل و تَيكؤشـانةى خـةَلكى    
كوردستان لة ثَيناو ِرزطارى و زامن كردنى دميوكراسى و ذيانَيكى ئارام، هةرطي  نةدةبوو ِرةوتى ناوخؤى 

، لة كاتَيكـدا ئَيمـة ثَيمـان وايـة، ثـاش كةَلةكـة بـوونى ئـةو هـةموو كـةم و           كوردستان بةو ئااارةدا بِروا 
كوِرية سياسى و حي بى و ئيداريانةى كوردستان، ماسى هةموو كةس و هاوواَلتى و حيـ ب و اليـةنَيك و   
ِرَيكخراوَيكى سياسية كة بة ئازادانة، تَيِروانينى خؤيان دةربرِبن، بةشدارى كارا بكةن لة دروست كردنـى  
ِراى طشتى و، بِريارى سياسـى و ذيـانى نـاوخؤى ئـةم هةرَيمـةدا، بـة شـَيوةيةكى هَيمنانـةو شارسـتانيانة،          
دوور لة هةرضى توندو تيذى و هَيـرش و تاوانبـار كردنـى ثـَيش وةختانـةو، بـة مةبةسـت، بـة تايبـةتى          

رضـدانةوةيةكى  هَيرش كردنة سةر بارةطاو بنكةى حي ب و اليةنةكان، لة هةمان كاتـدا دذى هـةر بةرثة  
ضةكدارانةين، لة بِرى طفتوطؤ و طوَى طرتن لة داخوازيةكان، كة ببَيتة مايةى زيان طةيانـدن و طيـان لـة    
دةستدانى هاوواَلتيان و، لةكة داركردنى ئةزموون و دةستكةوتةكانى ئةم طةلة، كةبة خوَين و تَيكؤشانى 

هاتؤتـة ئـاراوة، بؤيـة رووى داواكارميـان      خةَلك و، هـةموو اليةنـة سياسـيةكان و ثَيشـمةرطةى كوردسـتان     
دةكةينة خةَلكى كوردستان، كة هَيمنى و ئاسايشى ئةم كوردستانة بثـارَي ن و دووربـن لـة هةَلسـوكةوتى     
ناشارستانيانة و، دوور لة عورسى نادميوكراسيانةو توندو تيذانة، لـة هـةمان كاتـدا داوا لـة سـةرؤكايةتى      

كومةتى هةرَي  و، تةواوى حي ب و اليةنة سياسيةكان، بـة تايبـةتى   هةرَي  و ثةرلةمانى كوردستان و ح
حي بةكانى خاوةن دةسةاَل  دةكةين، بة خَيرايى و بة دَلسؤزيةوة، لـة هةسـتيارى دؤخةكـة بـِروانن، وة     
ِرَيطــة نــةدةن زمــانى تفــةنن و هةِرةشــة جَيطــاى هةَلوَيســت و نيشــتيمان ثةروةرانــةيان بطرَيتــةوةو، بــة  

انةوة بة تةنن داخوازى و خواستةكانى ئةو خةَلكةوة بضن، با زمـانى لةيـةك تَيطةيشـنت    سينطَيكى سرةو
و طفتوطؤى شارسـتانيانة بكةينـة ضـةكى ملم نـَى و، وة هـةنطاو بـةرةو ضاكسـازى و ثَيشـكةوتن بنـَيني،          
لَيرةشةوة ئةو ثةِرى خةم و دَلتةنطى خؤمان ئاراسـتةى كـةس و كـارى ئـةو شـةهيدانة دةكـةين، هيـواى        
ضاك بوونـةوة بـؤ برينـدارةكان دةخـوازين، لـة كؤتايـدا ئَيمـة ثَيشـنيارةكامنان  بـةدوو تـةوةر دةخةينـة            
رِِِووتـــان، يـــةكَيكيان، لـــة خاَلـــة هةنووكةييـــةكان خـــؤى دةطرَيتـــةوة، كـــة ثَيشـــكةش بـــة ســـةرؤكايةتى  

 :ثةرلةمانيشمان كردووة
سا، كة مـاوة بـة تـةجاوز نـةدرَيت، دةزطـا      ثاراستنى ماسى ئازادى و خؤثيشاندان و ِرَيكخسنت بة ثَيى يا-1

 .ئةمنيةكانيش ثابةندى ياسا بكةن
ثاراســتنى موَلكيــةتى طشــتى و تاكــة كةســى و ســةاامطريى و ئاشــتى كؤمةاَليــةتى، اشــخا ، ممتلكــا ،  -1

 .مقرا  اح اب، مقرا  و موئةسةساتى ئيع مى
نــةكردنيان بــة طَيرةشــَيوَين و دروســت كردنــى حيــوارى ِراســتةوخؤ لةطــةَل خؤثيشــاندةران و نــاوزةد -3

 .تَيكدةر، جطة لةوانةى ياسا ثَيشَي  دةكةن
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داوا لة حوكمة  بكرَيـت دوو ئيجرائـا  بكـا ، ئيجرائـاتى بـة ثةلـة، واتـة بـؤ هَيـور كردنـةوةى بـارو            -6
 .دؤخةكة، دامةزراندنى ليذنةيةك بؤ حيواركردن لةطةَل خؤثيشاندةران

ة شــةساسية  و يةكســانى زامــن بكــا  و لــة ِرَيطــاى ِراطةيانــدنى  دامةزرانــدن بــة ثَيــى ميكاني مَيــك كــ-5
ــانى      ــك و، دان ــةاَل  بدرَيتــة هــةر وةزارةتَي ــةاَل ، دةس ــدرَيت و بدرَيتــة دةس ــى ِرابطةيةن ــاتى وةزيف مي ك

 .ليذنةيةك لة ضاودَيرى ئيدارى لة ضاودَيرى كردنى جَيبةجَى كردنى ئةو كارة دوور لة ليستى حي بى
 (.اانون جملو اخلدمة)لةمان لة بِرياردانى اانونى ئةجنومةنى ِراذة ثةلة كردنى ثةر-4
 .كاركردن بؤ دؤزينةوةى سةرسةتى زياد كردنى كار كردن لة كةرتى تايبة  بة ثشتطريى حكومة -7

 :دةربارةى خاَلة سرتاتيذيةكان
اد نــانى تــةرخان كردنــى بــِرى زؤرى بودجــةى وةبــةرهَينانى ئةمســاَل لــة ياســاي بودجــة، بــؤي بونيــ   -1

 .كارةباثِرؤذةكانى وةبةرهَينانى 
 ذمارةيـان  دةكرَيـت  ضاوةِروان كة ئايندة، ساَلى ئامادةيى دةرضوانى وةرطرتنى بؤ زانكؤكان كردنى ئامادة-1

 .بَيت زؤر
 .حكومة  كاروبارى لة حي ب تَيوةردانى دةست بؤ دانان سنوور-3
 .وةبةرهَينان ثِرؤذةكانى تةندةرو لة شةساف ميكاني مى بِرياردانى-6
 .سوثاس زؤر طةندةَلي، بوونةوةى ِرووبةِروو بؤ حكومة  سياسةتى بنةماكانى ِراطةياندنى-5

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .فاضل كاك ببورن سةرموو، عبدا  كاك ِرَي دار

 :حسن فاضلبةِرَي  
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 ســلَيمانى، شــارى خؤثيشــاندانةكانى يدانىشــةه كــارى و كــةس لــة دةكــةين سةرةخؤشــى ثرســةو ســةرةتا

ــةروةها ــواى ه ــاغ هي ــةالمةتى و س ــاك زوو و س ــةوةى ض ــدارةكان بوون ــوازين، برين ــارة دةخ ــةوةى دي ــة ئ  ل

 ناعةدالةتيـةكى  و طةنـدةَلى  طرنطرتينيـان  هةية، هؤكارى كؤمةَلَيك ئةجنامة، ئةم ِروويدا، خؤثيشاندانةكان

 باشـى  بـة  كوردسـتان،  هـةرَيمى  ِرةوشـةى  ئةو ضارةسةركردنى نةوةوكرد هَيور بؤ ئَيمة بووة، كةَلةكة زؤرة

 :بةرضاو خبةينة خوارةوة خااَلنةى ئةم كة دةزانني
 و طشـتى  بـة  كوردستان هةرَيمى هاوواَلتيانى و شةهيدان كارى و كةس لة سةرةخؤشى ثرسةو ِرةلى بة-1

 .بكرَيت تايبةتى بة سَليمانى شارى
 دام كردنى باران بةرد و خؤثيشاندةران لة كردن تةاة وةك تيذيةك، ندوتو جؤرة هةموو كردنى ئيدانة-1

 .مةدةنيةكان ضاالكية ثؤليسى ، و حي بةكان بارةطاى و حكومة  دةزطاكانى و
ــة-3 ــرين ب ــا  زووت ــى ك ــةكانى وةاَلم ــاندةران داخوازي ــةوة خؤثيش ــة بدرَيت ــةن ل ــةتى الي ــةرَيمى حكوم  ه

 .ثةرلةمان و هةرَي  تىسةرؤكاية هةردوو هاوكارى بة كوردستان،
 سةردانى بة سراكسيؤنةكان، و ليست هةموو بةشدارى بة كوردستان ثةرلةمانى لة ليذنةيةك ثَيكهَينانى-6

 .داخوازيةكانيان لة طرتن طوَى و خؤثيشاندةران كردنى
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 ريشةيى ىسازيةك ضاك ِرَيطاى لة كوردستان، هةرَيمى دامةزراوةكانى بة هاوواَلتيان متمانةى طَيِرانةوةى-5

 دةسـت  دةزطـاى  دامةزرانـدنى  هـةروةها  ئـةمنى،  و كؤمةاَليـةتى  و دارايـى  و ئيـدارى  و سياسـى  بوارةكانى لة

 .مةبةستة ئةم بؤ نةزاهة ثاكى
 .بةركةوتووة زيانيان ِرووداوانة لةم كةوا ئةوانةى هةموو و برينداران و شةهيدان كردنةوةى اةرةبوو-4
 ىَل دَلتــةزَينى ِرووداوى و كارةســا  جارَيــك هــةموو كــة حي بــةكان، دنىِراطةيانــ هَيرشــى لــة طــرتن ِرَيطــا-7

 .دةكةوَيتةوة
ــن-8 ــى زام ــَى كردن ــةنى ب ــ ى الي ــمةرطةو هَي ــؤليو ثَيش ــايش، و ث ــوان كَيشــةكانى لــة ئاس  و حي بــةكان نَي

 .خؤثيشاندةران و حكومة 
 بـة  خؤثيشـاندانةكان  يدانىشـةه  و طشـتى  بـة  كوردسـتان  هـةرَيمى  هاوواَلتيـانى  لة كردن لَيبوردن داواى-3

 سةربةخؤى زةبةتكَيشانى حي بى ليستى كوردستانةوة، هةرَيمى سةرؤكايةتى هةرسَى لةاليةن تايبةتى،

 .سوثاس كوردستان،
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 اليةنـةكانيان  بؤضـوونى  بريو سراكسيؤنةكان، سةرؤك ناوخؤ، ليذنةى ئَيستا بةِرَي ان بةِرَي تان، بؤ سوثاس

 تيـا  تكـرارى  بـةس  تكايـة  بكةن، اسة و بكةن موداخةلة ئةيانةوَى ئَيستا كة بةِرَي انةى ئةو كرد، َيشكةشث

 ئـةكرةم،  كةيلى ئازاد، طؤران دارا، طةشة ع ي ، ئاشتى بَلَى، ناو  تكاية بةسةرضاو، هةموويان هةر نةبَينت،

 دَلشـاد  خليـ ،  بشـري  حممـد،  كوَيستان اوب ى، ثةريهان ع الدين، ثةميان عبدالربن، عمر نورةدينى، عمر

 ئاسـؤ  ئةسـعةدى،  تـارا  سـةرهةنن،  بَيري ـان  حممـد،  حسـن  ،رضاا  سـةرطولَ  علـى،  حةمة سعيد حةمة شهاب،

 نـورى،  مـةال  عبـدا   الـدين،  جنـ   ع ميـة  عبـدالكري ،  ثةميان ابد، ثةيام ،رؤوف زانا سعيد، شاهؤ كةري ،

 عبـدالربن،  سـةروةر  ابـد،  شـ ان  عبـدالربن،  ثـةروين  سةرةو، سةرهةنن ستاؤ، ِرَيباز ،عثمان سيوةي 

 كـاروان  مجـال،  نةسـرين  ا ، بيـت  صـباؤ  بةروارى، عبدالس م سابري، رسيق شريف، عمر ذيان حممود، ساالر

 .كةرةمكة ني امية، تؤسيق، ناسك عبدالرحي ، ظيان  ،عثمان عدنان صاحل،
 :بةِرَي  عمر صديق هةورامى

 .بةِرسةرؤكى ثةرلةمان
 ئـةو  كـرد،  تَيبينـي   ئةوةندةى من كرد، ثَيشكةش سراكسيؤنةكانيان بؤضوونى ِراو سراكسيؤنةكان ةرؤكىس

 .بةِرَي ان لة هةريةك خااَلنةى
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 ئــةو كــردووة، تةســجي  ناويــان بةِرَي انــةى ئــةو بــةِرَي ان دانيشــة، رةجائــةن، نيــة، ني امــى ئــةوة تكايــة

 ئـازاد  طـؤران  دارا، طةشـة  شـارةزورى،  حممـد  ع يـ ،  ئاشـتى  بكـةن،  مداخةلـة  كردووة ايانداو كة بةِرَي انةى

 كوَيسـتان  اـوب ى،  ثـةريهان  ع الـدين،  ثـةميان  عبـدالربن،  عمـر  نـورةدينى،  عمـر  ئـةكرةم،  كةيلى ابد،

 ،عثماان  خليـ   ابـد،  خورشـيد  ،رضاا  سـةرطولَ  علـى،  حةمة سعيد حةمة شهاب، دَلشاد خلي ، بشري حممد،

 ثةميان ابد، ثةيام ،رؤوف زانا سعيد، شاهؤ كةري ، ئاسؤ ئةسعةدى، تارا سةرهةنن، بَيري ان حممد، نحس

 ثـةروين  سةرةو، سةرهةنن ستاؤ، ِرَيباز ،عثمان سيوةي  نورى، مةال عبدا  الدين، جن  ع مية عبدالكري ،

 عبدالسـ م  سـابري،  رسيـق  ،شـريف  عمـر  ذيـان  حممود، ساالر عبدالربن، سةروةر ابد، ش ان عبدالربن،
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 تؤسيـق،  ناسـك  عبـدالرحي ،  ظيـان   ،عثماان  عـدنان  صـاحل،  كاروان مجال، نةسرين ا ، بيت صباؤ بةروارى،

 .ع ي  ئاشتى كةرةمكة لري، نةرميان، بي ل،
 :بةِرَي  ئاشتى ع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 ثَييـةى  بـةو  ثةرلةمانـة،  دامةزراوةى كة كةم،ب ثَى دةست خؤمانةوة دامةزراوةكةى لة ئةمةوَى من سةرةتا

 تةشريعى ئةركى لة بريتية كة بووة، دروست وةزيفةية ئةو بؤ ئةوةية ثةرلةمان، سةرةكى ئةركى دوو كة

 ثرسـيار  ذَير دةضَيتةوة تةشريعيش مةسةلةى وةكو بينيمان، دؤخةدا لةم ئَيمة بةداخةوة بةاَلم رةاابى، و

 كـةم  هةموو بة ناوخؤكة ثةيِرةوة بةتةنها كة دةسةاَلتانةى ئةو ثَيى بة ةكةشى،ِرةاابي ِرؤَلة ديسان هةم و،

ــةوة و ــة كوِريةكان ــةزةمان ك ــة موالح ــةرى، هةي ــةيِرةوة لةس ــةى ث ــةجَى ناوخؤك ــة، جَيب ــة بكرداي  دةبواي

 لةسـةر  كؤبوونـةوة  ِرؤذ حـةو   دواى لـة  ئـاوا،  تـارئى  دؤخَيكـى  لةسـةر  نةوةسـتاية  ثةرلـةمان  سةرؤكايةتى

 ذَيـر  لـة  خةَلك ذيانى ضونكة بكرَيت، تارئ  دانيشتنَيكى ئيع ني بوو ثَيويست بكا ، حةساس وا كىوةزعَي

 كـة  مةدةنيـةوة،  جلـى  بة دةكرَيت، ىَل تةعةداى خةَلك مةدةنيةوة، جلى بة دةكوذرَيت خةَلك داية، خةتةر

ــةس ــت ك ــةربةكَيية، نازانَي ــةروةها وة س ــة ه ــريعيةكةى ِرؤَل ــى تةش ــة خؤش ــايةك ك ــا د ياس ــةناو ةردةك  ل

ــةمان، ــر ثةرل ــؤى دوات ــةو خ ــاية، ئ ــة ياس ــةى ك ــن، بةزؤرين ــان دةن ــد خؤت ــوون، ِرةزامةن ــةى ب ــة ئةوان  ك

 كردنـى  تةشـكي   لـة  بةرثرسـة  كـة  ئـةوةى  كـردووة،  تةشـكي   حكومـةتيان  زؤرينـةى  ليسـتى  نوَينةرايةتى

 جَيبـةجَيى  بـؤ  خـؤى  حكومةتةكـةى  ياسـاية  ئةو لَيرةية، ئةندامانى زؤرينةى خؤشحاَليةوة، بة حكومة ،

 لـةوة  بـاس  كـة  نـةهاتووة،  بِرطةيـةكى  هـيض  لـة  ياسـاية  كةلـةو  خؤثيشـاندان،  ياساى لة ية بريتى كة ناكا ،

 طرتـة  وة بكـةى،  خـةَلك  لـة  تةاـة  شةخسـى،  دةمانضـةيةكى  بـة  بكةويت، خؤثيشاندةر دواى م111 بكرَيت

 كـة  وابَى ئةوة وةك بةردةوام ئةو اَلمبة ،6 لقى لة كةوتؤتةوة دوور م111 خةَلك كة شاهَيدة، ظيديؤيةكان

 تايبـة   بـة  تاوانبـارن،  هـةموويان  ئةمانـة  بكـةوَيت،  دةسـتى  ئةيـةوَيت  دةمَيكـة  زؤر كة بكا ، شتَيك ِراوى

 ئـةو  هـةموو  وة داوة، ئـةجنام  كردنيـان  تةاـة  كـة  ئةوانـةى  دةركردووة، كردنيان تةاة بِريارى كة ئةوانةى

 بـة  ئـةدرَيت  ، خةَلكـة  طشتى داهاتى ثارةى لة دةكرَيت، سةرف كة نةىثارا ئةو هةموو كِراوة، كة ضةكانةى

 بـة  ئاسايشـَيك،  هـيض  ثؤليسـَيك،  هيض دةركةو ، بؤمان داخةوة بة ِراهَينان، خوىل بة ئةدرَيت و تةاةمةنى

 كةس تريش، زؤرى خةَلكانى و ثؤليو و ئاسايش نةكةن، بةرامبةريان تاوان ئةوةى بؤ زؤريان ذمارةيةكى

 ئـةوةى  بـؤ  دةكرَيـت،  سةرف بؤ زةبةالحى ثارةى دةرةوة، كةلة ِراهَينانةكان خوىل ئةمانةية ئَيمةن، كارى و

ــت خــةَلكا لةطــةَل كردنيــان معامةلــة ئاســتى ــى شــَيوازَيكى بــة يــان بطؤِردرَي ــت، دميوكراس  داخــةوة بــة بَي

 ثرسيارَيتى بةر ئاستى لة دةزطايةكى هيض كة سةناندى ثشَيوى، لة دةايقةوة نؤ دواى لة هةرَي  حكومةتى

 دةايقةيةكـدا  ضةند لة كاتدا، لةهةمان وة سلَيمانى، شارى لة بكا  ثشَيوية ئةو كؤنرتؤَلى بتوانَيت كة نية،

 هـــةر وة تـــر، سياســـى ب وتنةوةيـــةكى طـــؤِران، وةك ب وتنةويـــةكى بارةطايـــةكى ضـــةند ســـةوزا، بـــةناوى

 ئةمـة  تـر  جـارَيكى  ضـةند  كـة  دةركةو  بؤمان ،بَيت زؤرينة ليستى دةرةوةى لة ئةطةر تر، ب وتنةوةيةكى

 ذيـانى  كةواتـة  بكـةين،  ديـاريكراو  سياسـى  بوختـانَيكى  نيـة،  تؤمـة   ئةمة خوانةخواستة بؤتةوة، دووبارة

 نيشـتيمانى  هَي َيكـى  ثَيويسـتة  كة دةكةين، لةوة باس لَيرة هةميشة ئَيمة هةِرةشةداية، ذَير لة هةموومان

 ثشَيوية ئةو لةح ةيةكى ض لة هةمووتان، هةر لة خؤم، لة دةكةم ثرسيار من بكا ، هةموومان لة بةرطرى
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 مـن  دةكـا  ،  هـةموومان  مـاَلى  سةرو لة ئَيمةو لة ثارَي طاى هةية نيشتيمانى هَي َيكى كرد هةستمان ئَيمة

 نـةبوو،  موزاهـةرة  ثشـَيوى  بةِراسـتى،  كـرد  دروست سلَيمانى لة ثشَيويةى ئةو كة ئةوةى هةية، رةئي  يةك

 يـةك  لة خةَلك كردوونةتةوة، كؤ خؤى لة هةرَي  دةسةاَلتى و هةرَي  حكومةتى كة بوو هَي انة ئةو رىزؤ

 نائاسـايية،  حاَلـةتَيكى  ئةمـة  كـة  ئـةزانَيت  مـةنتق  و ويـذدان  و ئـةا َ  بكةم، ناوةكانى تةدةروجى من كاتدا،

 هَيـ ى  وة ثـؤليو،  هَيـ ى  ةكان،مةدةنيـ  ضاالكية هَي ى ئاسايش، هَي ى تريؤر، دذة هَي ى زَيرةظانى، هَي ى

 هةيـة،  ظيـديؤى  طرتـةى  وة مـةدةني،  جلـى  بـة  خانـةاا،  جـادةى  لـة  خؤثيشاندانةكة دووةمى ِرؤذى تريش،

 ئـةم  كردنـى  تـةدةروو  كةواتـة  كردووة، خةَلك لة تةاةى كة حاَلة، شاهَيد كة هةية خةَلك وة هةية، بةَلطة

 دايـة،  خةتـةر  لـة  هـةموومان  ذيانى كة نية، نيشتيمانى هَي َيكى ئةمة كة مانايةكة خؤى، بؤ خؤى هَي انة

 ئةمة ثَيويستة كردن، ضارةسةر وةكو هةية تةرح  سَى من ثَيويستة، ثَيشمةرطة هَي ى دؤخةيا لةو ئةطةر

 بةِرَيوةبـةرى  بكشـَيتةوة،  كـار  لـة  دةسـت  سـلَيمانى  ثارَي طـارى  ثارَي طـا،  ئاسـتى  لةسـةر  بكرَيـت  لَيكؤَلينةوة

 ويسـتَيكمان  خوانةخواسـتة  يـا  راَيـك،  وةكـو  نـةوةك  ئةمانـة  مةدةنيـةكان،  ضـاالكية  بةرىبةِرَيوة ئاسايش،

 ئةطـةر  كردنـى  ضارةسـةر  ئةمانـةوىَ  ئَيمـة  بـووة،  دروسـت  وااعَيـك  وااعَيكا، بةسةر بكةين سةرزى هةبَيت،

 رَيكىجـا  خـةَلك  وة سـلَيمانى،  شـارى  لـة  داوة لةدةست خؤيان متمانةى ئةمانة بةِراستى ضونكة ئةمانةوَى،

 شـوَينانة  ئةو بةجَى، دةست تر خةَلكى ثَيويستة بكا ، نوَينةرايةتى كة ناكاتةوة دةزطايانة بةو متمانة تر

 ثَيشـمةرطة  وةزيـرى  ثَيويسـتة  حكومةتيشـدا  ئاسـتى  لةسـةر  بـن،  خةَلك متمانةى جَيطاى كة وةربطرَيتةوة

 هةنووكـةيى  ئـاوا  وةزعَيكـى  لـة  يوة،نـةزان  بـةرثرس  بـة  خؤى كة ئةوةندة تةنها بكشَينَيتةوة، لةكار دةست

 حةدةســة ئــةو ِرؤذة حــةو  كــة نــاوخؤش، وةزيــرى هــةروةها وة نــاوخؤ، ليذنــةى لــة هــةبَيت تــةواجودى

 بكـا ،  سـلَيمانى  شارى سةردانى بضَيت بفةرموَى، ئةزيةتة ئةو كة نةكردووة خؤى لة تةكليفى ِروويةداوة،

 بكـةن  شوَينةكة سةردانى يةكةمةكان، بةرثرسة هةموو مةسروزة تةوارية، حاَلةى كردنى ئيع ن ئةمة كة

 ســةرؤكايةتى ئــةبَى دةكــةم داوا مــن ثةرلةمانيشــا، ئاســتى لةســةر هــةروةها وة ِروويــداوة، تيــا ثشــَيوى كــة

 جةنابتان ضونكة دةبَيت، دروست تازة ثةرلةمانَيكى كة كاتةى ئةو تا بكشَينَيتةوة، كار لة دةست ثةرلةمان

 نيشـتيمانى  يةكيـةتى  نوَينـةرى  جةنابيشـت  كوردسـتانى،  دميـوكراتى  ثارتى نوَينةرى جةنابت سةناندتان،

 دانـةنَييت  بوختـانى  بـة  كـة  ئـةوةى  بـؤ  تـؤ  كـا ،  زووترين بة بوو ثَيويست ني، نوَينةر ئةطةر كوردستانى،

 بــة لــةح ةدا لــةم بــةاَلم منــة، ِرةئــى ئةمــة نيــة، جــةنابت لةطــةَل شةخســيمان شــتَيكى هــيض وة جــةنابت،

 ئةوةى لةبةر خؤمة، ماسى ثةرلةمان ئةندام وةكو من داية، ثرسيار ذَير لة جةنابتان ثؤستةكانى اوةتىتةو

 وة بكةيتـةوة،  ئـارام  دؤخةكـة  بتـوانى  كـة  خـؤ   خيتـابَيكى  بـة  ببينـى،  كـةرةوة  يـةك   دؤخـى  كة دةتوانى

 هـةرَي   سـةرؤكايةتى  لة كة ياسايةى ئةو ثَيى بة كراوة، ثَى جوَلةى كة هَي انةى ئةو هَي انة، ئةو هةروةها

 سـنوورةكان  لـة  ثارَي طارى ئةطةر زَيرةظانى هَي ى بَى، نيشتيمانى ئةجنومةنى ئاطادارى بة ثَيويستة هةية،

 ئاطـادار  ئَيمـة  بـا  كردنةكـةدا،  جوَلـة  لـة  تيايـة  جةنابتى رةئى نةكردؤتةوة، ئاطادار ئَيمة  جةنابت دةكا ،

 جــةنابتان مةســئوليةتى دياريكراوةكــان حي بــة لــة ارةيــةكذم مةســئوليةتةكة كةمــةوة، بةاليــةنى بــني

 كـة  بةِراسـتى  نـني،  متمانةيـة  ئـةو  جَيطـاى  مـن  لةالى ئَيوة نةكراوة، جةنابت بة ثرسيش ئةطةر هةَلبطرن،

 .سوثاس زؤر بكةن، ثةرلةمان سةرؤكايةتى بتوانن
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .رمووسة شارةزوورى حممد خؤش، دةست جةنابت، بؤ سوثاس
 :بةِرَي  حممد ابد شارةزوورى

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 ضـاك  هيـواى  كاتـدا  هـةمان  لة و، شةهيدانة ئةو بنةماَلةى بؤ دةنَيرم خؤم سةرةخؤشى ثرسةو سةرةتا من

 هــيض لــة ِرووداوانــة، جــؤرة لــةو تــر جــارَيكى دةكــةم ئومَيــد دةخــوازم، برينــدارةكان بــؤ خَيــرا بوونــةوةى

 و اليـةن  هـةموو  بـؤ  ئـةنَيرم  خؤم زانينى ثَى و سوثاس كاتدا هةمان لة نةداتةوة، ِروو ستانكورد شوَينَيكى

 هَيور وةزعةكان ئةوةى بؤ داوة، هةوَليان سةترةية ئةو كوردستان، لة كة توَيذانةى و ئةوضني و، كةسايةتى

 شـةهيدان  خـوَينى  ةبـ  و بـوون  ماندوو و هي كى بة كة ئةزموونةى ئةو بتوانني ضيرت ئةوةى بؤ بكةنةوة،

 هـةموو  مـاسى  سروشـتيانة  هَيمنانـةو  خؤثيشـاندانى  ِراسـتة  بيثـارَي ين،  اليةكمان هةموو بة بووة، دروست

 هاوواَلتيـان  ثَيشـنيارى  و كـارى  داوا لـة  طـوىَ  كوردسـتانيش  هـةرَيمى  لـة  ثَيويسـتة  وة كوردستان، لة تاكَيكة

 كوردسـتان  خـةَلكى  توَيذةكانى و ضني ةمووه خ مةتى كة سةرشانيةتى، ئةركى حكومة  ضونكة بطرَيت،

، لـة هـةمان كاتـدا دةبَيـت     دةزاس بـاش  كـارَيكى  بة سروشتيانة و هَيمنى خؤثيشاندانة ئةو من بؤية بكا ،
اَلتيـان، بـة شـَيوةيةكى شارسـتانيانةو مةدةنيانـة      وهَي ةكانى ضاالكى مةدةنى و ثؤليو سةرو طيـانى هاو 

لةهةر اليةكةوة بَيت، من وةكو ئةنـدام ثةرلـةمان مـةحكومى دةكـةم،     بثارَي ين، وة بةكارهَينانى ضةك، 
ضونكة بةِراستى بةكارهَينانى توندو تيذى ئـاوا، طـؤِرينى ئاراسـتةى خؤثيشـاندةران، ئـةو كةسـانةى كـة        
ــارى و        ــةو داواك ــتى ئ ــا  دةس ــت ناك ــونكة ثَيوس ــَيت، ض ــد لةباردةض ــة تةئكي ــردووة، ب ــاندانيان ك خؤثيش

هاتؤتــة جــادة، بؤئــةوةى ناطاتــة دةســتى حكومــة  و ضارةســةر نابَيــت، دةبَيــت   ثَيشــنيارةى كــة خــةَلك 
حكومة  ليذنةيةكى تايبةمتةند، بـة زوويـى بـؤ ئـةم كَيشـانة دابنَيـت، طـوَى لـة داواكـارى هاوواَلتيـان و           
نوَينـــةرى هاوواَلتيـــان و، نوَينـــةرى خؤثيشـــاندةران بطرَيـــت، بـــؤ ئـــةو داواكاريانةيـــةتى، خ مـــة          

، ثاراستنى ئةمن و ئاسايشـة، ئـةو داواكاريانـةى كـة خؤثيشـاندةران بـةكارى دةهَيـنن، لـة         طوزاريانةيةتى
هةمان كاتدا من ثَيشنيار دةكةم كة ئةو ليذنةيـةى دروسـت دةبَيـت لـة ذَيـر ضـاودَيرى ثةرلـةمان بَيـت،         

نـدامانى  ليذنة تايبةمتةنديةكانى ثةرلـةمان، يـان ئةنـدامانى ثةرلـةمان، يـان ثةرلـةمان، وة بـةِرَي ان ئة       
ثةرلــةمان، ضــؤنيان ثــَى باشــة ئاطــادارى ئــةو لَيكؤَلينةوانــة بكرَيــت و، وة نةتيجــةى لَيكؤَلينــةوةكان، لــة  
ِراطةياندنةكان بَ و بكرَيتـةوة، هةركةسـَيك تاوانبـارة بدرَيتـة دادطـا، هـةاى خـؤى بـة ثَيـى ياسـاكان لـة            

و، ضاودَيرى دارايى، تـةسعي  بكرَيـت، بـؤ    كوردستان وةربطرَيت، من داوا دةكةم كة ِرؤَلى داواكارى طشتى 
بةرهةَلست كردنـى لـة طةنـدةَلى، وةلةهـةمان كاتـدا لَيثرسـينةوة لـةو كةسـانةبكرَيت كـة بـة ئةنقةسـت            
ــنت بــة ئــيش و كارةكــانى خؤيــان لــة حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان، بــؤ ئــةوةى خ مــةتى            هةَلناس

موو شوَينةكان، ئةوةش بةشَيكة لـة طةنـدةَلى   هاوواَلتيانى كوردستان بكةن، خ مةتطوزارى بطةيةننة هة
كــة هةركةســَيك لــة حكومــة  هةَلنةســتَيت بــة ئــيش و كارةكــانى خــؤى، مــن لَيــرةدا داوا لــة ســةرجةم   
ئةندامانى ثةرلةمان دةكةم، ئَيمة هةَلبذَيردراوى خةَلكني، خةَلك دةنطى داوينـةتَى، وةزعَيكـى نائاسـايى    

هةموومان بتوانني ئةو وةزعـة هَيـور بكةينـةوة، بتـوانني هاوكـارى       لة كوردستان ِروويداوة، داواكارم كة
خــةَلك بــني لــة طةيانــدنى داواكــارى و ثَيشــنيارةكان، بتــوانني هاوكــارى ئــةو ليذنــة لَيكؤَلــةرةوةبني كــة   
ــةرَيمى      ــةتى ه ــةم حكوم ــايى بكرَيتــةوة، داوا دةك ــة ئاس ــةو وةزع ــا ، بتــوانني ئ ــتى دةك حكومــة  دروس
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بةرنامةيةكى هةمةاليةنةى هةبَى بؤ ضاكسازى لـة ِرووى سياسـى و ئـابوورى و    كوردستان هةرضى زووة 
كؤمةاَليةتى، بة بةرنامـة، وة ئـةو بةرنامةيـةش ثَيشـكةش بـة ثةرلـةمانى كوردسـتان بكـا ، بـؤ ئـةوةى           
هةموو ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، بة نوَينةرايةتى خةَلكى كوردستان، بـؤ ئـةوةى ئاطاداريـان لـةو     

يــة هــةبَى، ئــةخري خــاَل  لةســةر ِراطةياندنــة، ِراطةيانــدن دوو ِرؤَلــى هةيــة، ِرؤَلَيكــى ئيجــابى و،   بةرنامة
ِرؤَلَيكى سلبى، بؤية داواكارم بة هةموومان، دةورو تةئسريمان لةسـةر ِراطةياندنـةكان هـةبَى، كـة زمـانى      

، ِراطةيانـدن ئـةتوانَيت   زبر لة ِراطةياندنةكان بةكارنةهَيندرَيت، ضونكة وةكو ئـةوةى، كـة عـةرزم كـردن    
دةورَيكى باش ببينَيـت، بـؤ ئـةوةى زمـانى زبـر لـة ِراطةياندنـةكان بةكارنةهَينـدرَيت، بتـوانني شـتةكان           
بةباشى بطاتة خةَلكى كوردستان، بتوانني هةموومان دةستمان هةبَى لة هَيور كردنـةوةى ئـةو وةزعانـة،    

دةضــَيت، هــةموومان زةرةر دةكــةين، هــةر  ضــونكة ئةطــةر وةزعةكــة تَيــك بضــَيت، لــة هــةموومان تَيــك  
 .ئةوةندةم هةية، سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، طةشة خان سةرموو

 
 
 

 :بةِرَي  طةشة دارا ج ل
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــك لــة ِرؤذهــةاَلتى ناوةِراســت لــة ئارادايــة، كــة ئــةو     كةشــة هــةرَيمى  بــةِرَي ان، ديــارة ئــةمِرؤ بارودؤخَي
كوردستانيشى طرتؤتةوة، ئينجا ئايـا هـةل و مـةرجَيكى بابةتيـة، يـاخود هـةر هؤكـارَيكى تـرة، شـةاامى          
ــةمان و       ــتان، ثةرل ــةمانى كوردس ــو ثةرل ــتة وةك ــة ثَيويس ــلَيمانى ورووذاوة، وة ئَيم ــةاامى س ــوردى و ش ك

انن كـة هةَلبـذَيردراوةى   حكومةتى هةرَي  كة دوو دامةزراوةى شـةرعى و، دةسـتوورى هـةرَيمى كوردسـت    
خةَلكن، ئةركى سةرشانى هةموو اليةكمانة، بيثارَي ين، وة ضةمكى شةرعية  و موئةسةساتى، شـةرعى  
ئةم هةرَيمة بثارَي ين، بؤ ِرَي  طـرتن لـة مـاسى دةنطـدةران، كـة دةنطيـان بـة نوَينـةرانى خؤيـان داوة لـة           

داوة، بـة ثَيضـةوانةى ئـةو ِرةوشـةى كـة لـة        ثةرلةمانى كوردستان و، ئـةوانيش حكومـةتيان متمانـة ثـىَ    
واَلتــانى تــر هةيــة، كــة بــة خؤســةثاندن و تــةعني كــردن، حــوكمى واَلتــةكانيان دةكــةن، بةداخــةوة لــة    
خؤثيشاندانةكانى شارى سلَيمانى، ضةندين ِرووداوى نةخوازراو ِروويداوة، بووة هؤى ئـةوةى كـة خـةَلك    

مة  بـوو كـة باشـرت ئـةو ِرةوشـة بثارَي َيـت، ديـارة هةنـدَى         توِرةتر بكا ، لةسةر شةاام، وة ئةركى حكو
اليــةن بــةرثرس بــوون، لــةو كةمتةرخةميانــة، كــة ثَيويســتة ئَيمــة لــة ثةرلــةمانى كوردســتان، جــةخت   
كةينةوة سةر ئةوةى كة ئةوان لَيثرسراو بن بةرامبةر ئةو ِرةوشة، وة بووة هؤى ئةوةى كة ضوار طـةنج  

ىَل بكةوَيتةوة، لةناو ئةوانيشان ذمارةيةكى زؤر ثؤليسى تيايـة، بـَى لـة     شةهيد بَيت، ضةندين بريندارى
هاوواَلتيان، بةِرَي ان، ديارة خـةَلك لـة خـؤِرايى نةهاتؤتـة سـةر شـةاام، خـةَلك توِرةيـة، هؤكـارى هةيـة،           
هؤكارةكــان مــن لةمــةدا دةبينمــةوة، كــةم و كـــوِرى هةيــة لــة بــوارى خ مــةتطوزارى، نــا عةدالـــةتى           

، تــةداخوىل حيــ ب بــة كاروبــارى حكومــة ، طةنــدةَلى، لةبــةر ئــةوة ئَيمــة ثَيويســتة وةكــو   كؤمةاَليــةتى
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ثةرلــةمانى كوردســتان، ئيدانــةى هــةموو جــؤرة تونــدو تيذيــةك بكــةين، كةلــة شــارى ســلَيمانى و شــارو  
ــ ة     ــ ى ضــةكدارو ثــؤليو و، هَي شارؤضــكةكان ِروويــداوة، وة كــة بةرامبــةر خؤثيشــاندةران كــراوةو، هَي

ان بةرامبةر خؤثيشاندةران كردوويانة، وة هةروةها ئيدانـةى ئـةو تونـدو تيذيانـةش دةكـةين،      ئةمنيةك
كةلةاليةن ذمارةيةكى كةم لة خؤثيشـاندةران دةكرَيتـة سـةر بارةطاكـان و بارودؤخةكـة ئـاَلؤزتر دةكـا ،        

هـةروةها   ئيدانةى سووتاندنى هةموو جؤرة بارةطا حي بيةكانى تر كةلة شارةكانى هـةولَيرو، سـؤران و،  
سووتاندنى كةناَلى ناليا دةكةم، لةبةر ئةوة ئَيمة وةكو ثةرلـةمانى كوردسـتان، ئـةمِرؤ خـةَلك ضـاوةِرَيى      
لَيمانة كة بِريارى ضارةنووسساز بدةين، كة يةك  كةرةوة بَيـت و، مةرجـةعى خـةَلك بَيـت، ثةرلـةمانى      

ش مانطــدا حكومــة  بةرنامــةى كوردســتان لــةم بارودؤخــة نــا هــةموارةدا، مــن داواكــارم لــة مــاوةى شــة  
ضاكسازى خباتة بـةردةم ثةرلـةمان، دةسـتى حيـ ب لـة حكومـة  بكشـَيندرَيتةوة، هـةموو ئـةو كـةس و           
اليةنانةى كة كةمتةرخةمن لةم ِرووداوةدا، لَيثَيضينةوةيان لةطةَلـدا بكرَيـت، هـةموو ئـةو كةسـانةى كـة       

مانيان ثـَى كـردوون بدرَينـة دادطـا، بـة هـيض       تاوانبارن و تةاةيان لة خؤثيشاندةران كردووة، ياخود سةر
شــَيوةيةك تونــدو تيــذى بةكارنةهَينــدرَيت لةاليــةن هَيــ ة ئةمنيةكانــةوة، كةناَلــةكانى ِراطةيانــدن خــاو   
بكرَينةوة، تةسعيلى داواكـارى طشـتى بكرَيـت، هةنـدَى ضاكسـازى بكرَيـت، ثَيويسـتى بـة بِريـارى ثةلةيـة           

ــدَيك   لةاليــةن حكومةتــةوة، هــةروةها بةدواد  ــى، هةن ــوونى طةنــدةَلى و ِراثؤرتــةكانى ضــاودَيرى داراي اض
ضاكسازى تر هةية، كة بةِراستى ثَيويستة لةناو ئةو موئةسةسةى خؤمـان بيكـةين، ثَيويسـتة ثةرلـةمان     
كاراتر بكةين و، ئةو اةيد و بةندانةش كةم بكرَيتـةوة، كـة لةاليـةن ليذنـة ثةيوةنديدارةكانـةوة زيـاتر       

ــا ،  ــوون بك ــةوة      بةدواداض ــتان، بطةِرَين ــةرَيمى كوردس ــةرؤكى ه ــارو  س ــةرؤك كؤم ــارم س ــةروةها داواك ه
خاكةكــةى خؤيــان، لةبــةر ئــةوةى وةزعَيكــى زؤر ناهــةموار هةيــة، خــوَين ِرذاوة، ئــةو دوو ســةرؤكة لــة   

 .هةموومان زياتر بةثرسن، كة بطةِرَينةوةو بِريارى ضارةنوسسازيان هةبَى لةو بارودؤخةدا، زؤر سوثاس
 :  سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي

 .ِرَي دار طؤران ئازاد سةرموو
 :حممد بةِرَي  طؤران ئازاد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة ئةم بارودؤخةى هةرَيمى كوردستان ثَييدا طوزةر دةكا ، وة تَييدا دةذيـت، هؤكـارى نَيـو دةوَلـةتى     

زاتى و ناوخؤيش هةية، كة هةموو  هةية، وةكو ئةو باهؤزةى خؤثيشاندان لة واَلتاندا هةية، وة هؤكارى
بةِرَي ةكان سةرؤكى سراكسيؤنةكان ِراثؤرتةكانيان دا بة وردى ئاماذةيان بة هؤكارةكاندا، كة لة نـاوخؤدا  
ضــية، ئَيمــة دةبَيــت بــ انني ئــةو هاوواَلتيانــةى كــة خؤثيشــاندان دةكــةن، خــةَلكى واَلتــانى دةروة نــني،   

ــةم    ــيض كةســَيك نينــة، نــةوةى ئ ــةم   بةردةســتى ه ــةم ميللةتةنــة، وة ب ــاوواَلتى هــةَلقواَلوى ئ طةلةنــة، ه
ثَييةشةوة ئةم هاوواَلتيانة، ثِرؤذةيةكيان ثَيية، ثِرؤذةى ضاكسازى لةم هةرَيمةدا، كةواتة بةر لةوةى كـة  
هيض هَي  و طرو  و اليةنَيك و دةسةاَل  و ثارتَيك خؤى بكا  بة خاوةنى ثـِرؤذةى ضاكسـازى، ثَيموايـة    

يانةى كة ئَيستا لة خؤثيشـاندان و لةسـةر شـةاام و طؤِرةثانـةكان كؤبوونـةوة، ئـةوة خـاوةن        ئةو هاوواَلت
تيانةى كـة  اَلثِرؤذةى ئةم ضاكسازيةن، لةم سؤنطةيةوة كة ئَيمةش هةَلبذَيردراوى ئةم طةلةين، ئةو هاوو

ننامــة بــَ و ئَيسـتا لــة طؤِرةثــان و شــةاامةكان خؤثيشــاندان دةكـةن، وة داواى ضاكســازى دةكــةن، وة بةيا  
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ــةمانى       ــؤ ثةرل ــاردووة ب ــةيان ن ــة ئَيمــة داوة، ئَيم ــان ب ــة دةنطي ــة بةِرَي ان ــةو هاوواَلتي ــةر ئ دةكةنــةوة، ه
كوردستان، ئَيمة لةم ثةرلةمانة سوَيندمان خواردووة، كةوا بةرذةوةندى ميللةتةكة بثارَي ين، وة هـةوَل  

ؤدا، ثةرلـةمانى كوردسـتان وة لـة ِرَيطـاى     بدةين بؤ ضاكسازى لةم هةرَيمـةدا، بؤيـة ئـةوةى طرنطـة لـةم رِ     
ئةندامةكانى ثةرلةمانةوة ببَيتة هؤى دروست كردنى ِرايةَلةيةكى ثتةو، بؤ كردنـةوةى دةرطـاى ديـالؤ     
و طفتوطؤ لةطةَل خؤثيشاندةران، طوَى لة داواكارى و سةرنج و بةرنامـةكانيان بطرَيـت، بـةاَلم بةداخـةوة     

بطرينة بةر لةطةَل هاوواَلتياندا، بـةر لـة هةرشـتَيك ثَيويسـتمان بـة      ئةوةى كة طرنطة ئَيمة طفتوطؤيةك 
ــونكة       ــةدا، ض ــةم هةرَيم ــؤ حكومــة  ل ــؤ ثةرلــةمان و ب ــةاَل  و ب ــؤ دةس طةِرانــةوةى متمانــةى خةَلكــة، ب
ــة، ثِرؤذةيــةكى بةردةوامــة، ئةوةنيــة      ــذ وةخت ــةكى درَي ــدا، ثِرؤذةي ــة خؤي ــؤي ل ــازى خ ئةطةرضــى ضاكس

بة بؤضوونى من ئَيمة دةرى بكةين و كؤتايى بَى، ضاكسازيش شتَيكة دةبَيت بة بةضةند ياساو بِريارَيك 
بةردةوام لة نوَى كردنةوةو لة هةنطاو نان دابني، جطة لةوةش حكومة  كؤمةَلَيك هةنطاوى باشـى نـاوة   

ا، لـة  بؤ ضاكسازى، بةاَلم لةثاَل ئةمانةشدا ضةندين بِريارو بةَلَين، كة ئَيمة لة ثةرلةمان و لة حكومةتـد 
سااَلنى ِرابردوو بةو خةَلكةمان داوة، كة تا ئَيستا هـةنطاوى جـدميان بـؤ نـةناوة، ئةمـة واى كـردووة بـَى        
متمانةيى دروست بَيت، لة نَيوان دةسةاَل ، ض لة ثةرلةمان و حكومة ، ض لـة نَيـوان ئـةو هاوواَلتيانـةى     

نني ئـةم ديالؤطـة بكـةين، وة هـةم     كة ئةمِرؤ لة جادة خؤثيشـاندان دةكـةن، بـؤ ئـةوةى ئَيمـة هـةم بتـوا       
بتوانني ئةو متمانةية بطةِرَينينةوة، بةِراستى هةموو ئةو جوم نةيةى ئَيمـة طومتـان، هـةنطاوى باشـة،     
بةاَلم دةبَيت ب انني، ضؤن هةنطاوى بؤ دةنـَيني، وة بةرنامـة عةمةليـةكان ضـية ، لـةم ِروانطةيـةوة مـن        

تان، هـةر بـةالغَيك يـاخود هـةر ِرَيطـة ضـارةيةك ثَيشـنيار        ثَيشنيارى ئةوة دةكةم لة ثةرلـةمانى كوردسـ  
دةكا ، بؤ هَيور كردنةوةى ئةو بارودؤخة، وة بؤ ضاك كردنةوةى ئةو دؤخةى كة ئةمِرؤ هاتؤتة ئاراوة، 
بةِراستى طرنطى بة كا  بدا ، كاتَيك كة دةَلَيني طةندةَلى ناهَيَلني، كاتَيك كة دةَلَيني ضاكسازى دةكةين، 

َيني ئــةم هةنطاوانــة ضــةندى ثَيويســتة، كؤمــةَلَيك بِريــارو هــةنطاو هةيــة، كؤمــةَلَيك هــةنطاوى  دةبــَى بَلــ
ــى، وة        ــارى كردن ــؤ دي ــاتى دةوَى ب ــةش ك ــةاَلم ئةم ــة، ب ــرتاتيذى و دوو مةوداي ــتى س ــة، ش ــازى هةي ضاكس

نى خـةَلك،  كؤمةَلَيكيشيان، ئَيستا حكومة  دةتوانَيت كؤمةَلَيك بِريار دةربكا ، بؤ باشرت كردنـى طـوزةرا  
هــةر لــة نةهَيشــنت و كــةم كردنــةوةى ناعةدالــةتى كؤمةاَليــةتى، هــةر لــة كرانــةوى ســةزاى سياســى لــةم  
هةرَيمةدا، كة ئةمة كؤمةَلَيك هةنطاوة كة دةتوانني ئَيمة بيهاوَيني، بؤية داواكارم لة كؤتايدا ئةطةر هةر 

ئَيمة بؤى دةهاوين لةبةر ضاو بطرين، وة هةنطاوَيكمان نا، ئةم خاَلة لةبةر ضاو بطرين، ئةو هةنطاوانةى 
لــة اليــةكى تــريش ئــةم دؤخــةى كــة لــة هــةرَيمى كوردســتان هاتــة ئــاراوة، كــة مــن نامــةوَى بَيمــة ســةر  
وردةكاريةكةى ئاشتى خان باسى كـرد، لـة ئـةجنامى جَيبـةجَى نـةكردنى، خـاَل بـة خـاَلى ئـةم ياسـايةى           

و خااَلنةى كةوا جَيبةجَى نةكرا، ئةو خااَلنة نةبوو كـة  خؤثيشاندان بوو، كة تَيبينيشى هةبوو، بةاَلم ئة
خةَلك تَيبينى لةسةر هةبوو، كؤتايى هاتنى خؤثيشاندان و، ثةر  كردنى خةَلك لة دواى كؤتايى هاتنى 
خؤثيشــاندان و، ثــةر  كردنــى خــةَلك بــةو وةســائيلة مةدةنيانــةى، ئةوانــة خــةَلك موالحــةزةى لةســةر  

نةكردبوو كة بة طولة وةاَلمى خةَلك بدرَيتـةوة، بـةاَلم ئـةو هةنطاوانـة نـرا،      نةبوو، ئَيمة باسى ئةوةمان 
بةِراستى من لةوةدا ثةرلةمانى كوردستانى خؤمـان و حكومـة  كةمتةرخةمـة لـة جَيبـةجن كـردن، وة       
ثةرلةمانى كوردستانيش بة مةسئولية  دةزاس، بؤية لةو ِروانطةوة من ثَيشنيار دةكةم، كـة ثةرلـةمانى   
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ن ئةم كؤبوونةوةى ئةمِرؤ، كؤبوونةوةيةكى نائاسايية بؤ هَيـور كردنـةوةى بارودؤخةكةيـة، بـؤ     كوردستا
ثاراستنى ئةم ئةزموونةية، كة ئَيمة هةموومان دةبَيت لةم ِروانطةيةوة و لةو ضوارضَيوةدا اسان بكةين، 

دةوامى ئاساى، بـة   بةاَلم ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة ثةرلةمانى كوردستان، لة دواى دةست ثَى كردنةوةى
ثَيى ياساو ثةيِرةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتان، ضـةند كؤبوونةوةيـةكى ئةطـةر كراوةبَيـت يـاخود         
داخــراويش بَيــت، بيكــاتن، يةكــةم هــةنطاو بــة مةبةســتى ضاكســازى لــةناو ثةرلــةمانى كوردســتان بَيــت،  

حكومـة ، نةهَيشــتنى   ضـونكة ئـةم دؤخـةى ئـةمِرؤ هاتؤتـة كوردسـتان، ضـاودَيرى حكومـة ، رةاابـةى         
طةندةَلى، ئَيمة بةشَيكني تيايدا وةكو ضاودَيرى، جا ئةو كاتة باسى هةنطاوةكانى ضاكسـازى دةكرَيـت لـة    
ــ          ــةبَيت، هَي ــار ن ــر ناض ــارَيكى ت ــةوةى ج ــؤ ئ ــة  ب ــتة حكوم ــتى ثَيويس ــت، دوو، بةِراس ــةمان بكرَي ثةرل

، هَيـ ى ثَيشـمةرطةى كوردسـتان، ئـةركَيكى     جبوَلَيندرَى، ثةنا بؤ هَي ى ثَيشمةرطةى كوردسـتان بربدرَيـت  
طةورةتر و ثريؤز ترى هةية، كـة ثاراسـتنى ئـةم ئةزموونةيـة، ثَيويسـتة ثؤليسـةكانى ضـاالكى مـةدةنى،         
هـةم زيـاد بكرَيـت لـة هـةموو شـارو شارؤضـكةكان، هـةم ئيمكانيـة  و توانايـان زيـاتر بـةرز بكرَيتـةوة،              

انى ِراطةياندن، كة باس لةوة دةكةين، كة ديالؤ  لة جادةدا ثَيويستة ئَيمة وةك بةر ثرسان، وةك دةزطاك
بكةين، دةبَيت دوور بكةوينةوة لة وشةى ئاذاوة طَيِر وتَيكدةر، ضـونكة ئـاذاوة طَيـِرو تَيكـدةر ئَيمـة نـني       
ديارى دةكةين، ئةمة ياساية ديارى دةكا  كَى ئاذاوة طَيِرو تَيكدةرة، وة س اى ئةو كةسانةش دةداتـن، وة  

كردنى ئةم ِراية، لة ِرَيطاى طفتوطؤى ئةم ليذنانةى كة لة ثةرلةمانى كوردستان، لة رٍَِِيطـةى ئـةم    دروست
نوَينةرانة، بؤ شـؤِر بوونـةوة بـؤ نـاو خـةَلك، وة جطـة لـةوة ثشـتطريى لـة سـةرجةم خاَلـةكانى ِراثـؤرتى             

خاَلى شـةش، كـةوا    ليذنةى ناوخؤ دةكةم، لة س ادانى كةسانى كةمتةرخةم، وة تَيبينيش  هةبوو لةسةر
جوواَلنى هَي ، تةنها لةبةر مةترسى دةرةكى نية، بـةَلكو ثَيويسـتة بـة ثَيـى ياسـا بَيـت، كـة ياسـا ديـارى          

 .كردووة لة ض كاتَيكدا هَي  دةجووَلَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرَي دار كةيلى ئةكرةم سةرموو
 :بةِرَي  كةيلى ئةكرم مةنتك

 .ى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
سةرةتا دةمةوَيت دةسثَيكى اسةكاس بةوة بَيت، كة سـةرى ِرَيـ  و نـةوازش دا بنـوَينني بـؤ طيـانى ثـاكى        
شةهيدانى ئةم ِرووداوة، وة داواكارم لة خواى طةورةش كة شيفاى بريندارةكان بدا ، لة ِراستيدا مايـةى  

لـة شـارى سـلَيمانى ِروويـداوة، كـة كاريطـةرى       نيطةرانية، ئةو بارودؤخة كة ضةند رٍِِؤذَيك بةر لة ئَيستا، 
كردؤتة سةر بارودؤخى كوردستان، ئةمةش بةِراستى مايةى ترسناكة بؤ دؤزى كورد، بةم شَيوةيةى الى 

 :خوارةوة
ميللةتى كورد ساَلةهاى ساَلة خةبا  دةكا ، وة اوربانى دةدا  بؤ دروست كردنى كيانَيك، كـة ضـةندين   

لة اليةن دوذمنانةوة، سوثاس طـوزارى بـؤ خـواى طـةورة كـة توانيمـان بةشـَيكى         ساَلة زوَلمى ىَل دةكرَيت،
ــى          ــت كردن ــة ، وة دروس ــى سيدرالي ــَيطري كردن ــو ج ــنني، وةك ــت بهَي ــةكان بةدةس ــواو ئاماجن ــة هي زؤر ل
دامةزراوةى نيشتيمانى، وة ثةرلةمان و سـةرؤكايةتى هـةرَي  و حكومـة ، وة زؤرى تـر، ئةمـةش بـةرى       

خةباتى ثَيشمةرطة اارةمانةكان، وة طشت خةَلكى دَلسؤزى كوردسـتانة، بـةاَلم لةطـةَل    خوَينى شةهيدانى 
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ئةمةشدا، دةبَيت ئةوةمان لةبري بَيت، كة زؤر هيواو خةونى مةزمنان ماوة، كة هَيشتا تةحقيق نـةبووة،  
اوةكـان بـؤ   بةَلكو دةبَيت كاريان بؤ بكرَيت، وة بة دةست هَينانى ئةمـةش، وةكـو طةِرانـةوةى ناوضـة دابرِ    

سةر هةرَيمى كوردستان، جَيطري كردنى ثَيشمةرطةى كوردستان لة مةركةز، وة ضةندين ئاماجنى تر، كـة  
دةبَيت بةرنامةو ث نى بؤ دابندرَيت، بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان، سـااَلنَيكة هةسـت بـةوة دةكرَيـت، كـة         

دةستكةو  و ئاماجنانـةى كـة كـورد    دوذمنامنان كةوتوونةتة ثي ن و بةرنامة بؤ لةبار بردنى طشت ئةو 
بة دةستى هَينـاوة، هةوَلـدانى بـؤ ِرَيطـة طـرتن لـة هيـواو ئاواتـة طـةورةكامنان، بـةاَلم سـوثاس بـؤ خـواى              
طةورة، تاكو ئَيستا ئـةم هةواَلنـةيان بـؤ سةراهـةم نـةبووة، بـةاَلم سـةد حـةيف و بـابن، دةبيـنني كـورد            

دنى ئةو دةست كةوتانةى كة بة دةست هـاتووة، وة لـةبار   ئيمِرؤ خؤى كةوتؤتة وَي ى خؤى، بؤ لةناو بر
بردنــى طشــت هيــواو ئاواتــةكامنان، ئاواتــةكانى طةلةكــةمان، كةئةمــةش هَينانــةدى هيــواو ئاماجنــةكانى    
ــَي  كــة شــارى هةَلمــة  و     دوذمنــةكامنان، بؤيــة ِرووى خــؤم دةكةمــة طةلــة ســتةمديدةكةم، وة ثَيــى دةَل

ســـاَلة  11ازين لةطـــةَل واَلتـــانى ميســـر و تــونو، ضـــونكة ئَيمـــة  اوربــانى بـــة تايبـــةتى، ئَيمـــة جيــاو  
ســـةربةخؤميان، بةدةســـت هَينـــاوة، وة دامـــةزراوةكانى هـــةرَيمى كوردســـتان لـــة ِرَيطـــاى ســـندواةكانى  
دةنطدانةوة، شةرعيةتى وةرطرتووة، كة هةريةك لة ميسر و تونو، بة ئينقي ب يان بة ديكتـاتؤر، يـان   

ختى دةسةاَل  بـةثَيى بـوونى سـندواى دةنطـدان نةهاتوونـة، دةَلـَي  طةلـة        ِراستةوخؤ هاتوونةتة سةرتة
زوَلــ  ىَل كراوةكــةم، تكاتــان ىَل دةكــةم ِرةوشــى ئاســايى بطةِرَيننــةوة بــارودؤخى هةرَيمةكــةمان بثــارَي ن،  
 ئةطةر داواكاريتان هةية، ئةطةر ناِرازينة، ئـةوة مـاسَيكى ئاسـايى خؤتانـة، بـةاَلم دةبَيـت ئـةوةمان لـةبري        

بَيــت، كــة شارســتانيانة بــني، دوور بــني لةهــةر هةِرةشــة كردنــةك، لةبةرذةوةنــدى بااَلكــانى ميللــة  و    
هةرَيمةكةمان، وة بةبريتان دةهَينمةوة، كة سـندواى دةنطـدانتان لةبـةر دةمدايـة، بـؤ هةَلبـذاردنى ئـةو        

ةو داواكاريانــةى كــة اليةنانــةى كــة دةتانــةوَيت، نــةوةك ِرَيطــةى نــا تةندروســت و ناياســايى، ســَييةم، ئــ  
هةندَيك اليةن ئيديعاى بؤ دةكةن، ئةوة خ مة  بـة دؤزى كـورد ناكـا ، وة هـةروةها دةبَيتـة ناشـريين       
كردنى، وة هةروةها بةَلكو دةبَيتة خ مة  كردنى ئة جَينداو ئاماجنى دوذمنانى كورد، بؤية داوا دةكةم 

ى بوونةوةى بـارو دؤخـى هةرَيمةكـةمان، زؤر    لة طشت ضني و توَيذةكانى كوردستان، هاوكار بن بؤ ئاساي
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ِرَي دار عمر نورةدينى سةرموو

 :بةِرَي  عمر نورةدينى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة ئَيستا لة هةرَيمى كوردستان، اةوارةيةكى سياسيمان هةية، كـة بـَى سـةروةرى و بـَى دان ثيـا نـانى       
اــةوارة سياســية، وةكــو ضــةترَيكى سياســى، ِرةالــاَلَيكى سياســى هــةموومان لــة ذَيريــدا    دةوَلةتيــة، ئــةم

كؤبووينةتةوة، بةرهةم هَينانى ئةم اةوارة سياسية، بةرهةمى خةبا  و تَيكؤشانى هـةمووان بـووة، بـة    
ى، هةمووانيش ئةو اةوارةية دةثارَي رَيت، ثَيويستة بة خةبا  و تَيكؤشانى هةمووانيش بة هَيـ ى بكـة  

بة هَي ى بكةين بة دميوكراسية ، بة هَي ى بكةين بة سةروةرى ياسـا، بـة هَيـ ى بكـةين بـة ثَيشـكةش       
ــاف و ئازاديــةكان، ئةمــة بةرثرســياريةتى هاوبةشــى          ــى خ مــة  طــوزارى و، اــوَل كردنــةوةى م كردن
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ةوةك بـةوةى  هةمووانى دةوَيت، بةر ثرسياريةتَيك كة جؤرَيك لة سةزاى هاوكار ئامَي يش خبـوَلقَينَى، نـ  
كة ئَيمة هةوَل بدةين، لةسةر ئاستى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان، هاوواَلتيان، حي بة سياسيةكان، ضـني  
و توَيذةكان، لةناو ثةرلةمانيشدا سراكسيؤنةكان، هةوَل بدةين يةكرت دابةش بكـةين، بةسـةر دوو بـةرةى    

اددى و مةعنةويةكانى هةموو اليةكمان، خَيرو شةِردا، كة ئةمة بةرةو ئاراستةيةكمان دةبا ، كة توانا م
ــةكى       ــةم هَينانةوةي ــؤ بةره ــك و، خ ــاد نانَي ــةى بني ــَيوةى ثرؤس ــة ضوارض ــدا ، نــةوةك بيخات بــة زايــة ب
بةردةوام، لة ئَيستاو لة ئايندةدا، ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان، ضةندين ميكاني مى ياسايى و سروشتى و 

ية، سراكسيؤمنان هةية، حي بـى سياسـيمان هةيـة، ميـديامان     دميوكراسيمان هةية، ئَيمة ثةرلةمامنان هة
هةيــة، كؤمــةَلطاى مــةدةنيمان هةيــة، دةبــَى هــةموو ئــةو ناوةندانــة بكــةين بــة شــوَينَيك، بــؤ طفتوطــؤ،     
طفتوطؤيةكى بنيـا  نةرانـة، طفتوطؤيـةك خـاَلى لـة تونـدو تيـذى، بـة دَيوةزمـة كردنـى اليـةنَيك و، بـة             

طفتوطؤيــةك كــة ببَيتــة مايــةى تةواســَ  و تــةكاملى هــةرَيمى سياســى و  سريشــتة كردنــى اليــةنَيكى تــر، 
سيســتةمى سياســى لــة هــةرَيمى كوردســتان، ئَيمــة دةبَيــت طــوَى لــة يــةكرت بطــرين، حكومــةتى هــةرَيمى  
كوردســتان، ثةرلــةمانى كوردســتان، موئةسةســاتى حــوكمِرانى جيــاواز لــة هــةرَيمى كوردســتان، طــوَى لــة  

، داواكاريــةكانيان بــة ِرةوا بــ انني، هــةروةها لــة بةرامبــةردا، هاوواَلتيــانى   هاوواَلتيــانى خؤمــان بطــرين 
هةرَيمى كوردسـتان دةبَيـت طـوَى بـؤ ثـةيامى حكومـة  بطـرن، طـوَى بـؤ ثـةيامى ثةرلـةمان بطـرن، هـى              
حي بة سياسيةكان بطرن، بةم شَيوةية هـةردووالمان طـوَى لـة يـةكرت بطـرين، خـاَلَيكى تـر كـة ثَيويسـتة          

ارى بهَينني، لة ثةيوةندى نَيـوان دةسـةاَلتى سياسـى و، حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان لةطـةَل        ئَيمة بةك
هاوواَلتيان، كةلةو نَيوةدا ئةَلقةيةك هةية كـة تائَيسـتا جؤرَيـك لـة غائيـب بـوونى هةيـة، دةكـرَى ئَيمـة          

يـة، بـؤ كـار    ضاالكرت و طورو و طؤَلرتى بكةين، بريتـى يـة لـةوةى كـة خوَيندنةوةيـةكى سيسـتةميانة هة      
ــَى     كردنــى دةســةاَلتى سياســى و ثةيوةنــدى نَيــوان جــةماوةر، بريتيــة لــةوةى بؤضــوونَيكى ســادةية، دةَل

هةية، واتة داواكارى هةية، ثَيشنيار هةيـة، طلـةيى هةيـة، طازنـدة     ( ئني ثو )هةميشة لةناو كؤمةَلطاوة، 
ةتى هـةرَيمى كوردسـتانةوة، لـة اليـةن     هةية، لةناو كؤمةَلطاوة هةَلدةاوَلَى، ئةمة دةبَيت لة اليةن حكومـ 

سيستةمى سياسى لة هةرَيمى كوردستانةوة وةربطريَى، بة شَيوةيةكى سروشتيانة، وةربطريَى و مامةَلـةى  
لةطةَل بكرَيت، لة بَيذينن بدرَيت، غةربةلة بكرَيت، دواى ئةوة بة ثرؤسةى تةحوي  كردن دابِروا ، تا 

ياسا، ببَيت بة بِريار، ئةو كاتة دواى ئةوةى كة لةذَير ِرؤشنايى ئةم لةوسةر ببَيت بة بةرنامة، ببَيت بة 
داواكارية هاتووانة لة اليةن خةَلكةوة، ثةرلةمان و حكومة  بِريار دةردةكا ، ياسـا دةردةكـا ، بةرنامـة    

لـة   دادةِرَيذَيت، لةوَيوة دةبينني ئةم هاتووانة، دةبن بة ِرؤيشتوو لةناو حكومةتـدا، لـة وَيـوة هاوسـةنطى    
نَيوان داواكاريةكان، لةطةَل سياسة  و بةرنامةى حكومة  دروست دةبَيت، لةوَيشةوة دةسةاَلتى سياسى، 
لة ئيشكاليةتَيك كة ثَيى دةطوترَى لـة بارضـوونى سياسـى، خـؤى دةثارَي َيـت كـة لـة بارضـوونى سياسـى          

وبـةِرووى يـةكرتى دةبنـةوة،    ئةوةية، كاتَيك كة هاوواَلتيـان و دةسـةاَلتى سياسـى، بـة مانـا سـلبيةكةى ِرو      
بــةَلكو لــة وَيــوة، متمانــة دروســت دةبَيــت، لــةوَيوة خؤشةويســتى دروســت دةبَيــت، لــة وَيــوة بــةردةوامى  
دةسـةاَلتى سياســى بــة شـَيوةيةك دةبَيــت، كــة دةتوانَيـت لــة ئاســتى ئةركـة ِراســتةاينةكانى خؤيــدا بــَى،     

َل ئةوةى كة بة بريو بؤضوونى سراكسيؤنةكاندا بةهةرحاَل لةو ضوارضَيوةيةدا، من ثَيشنيار دةكةم، لةطة
ــةى زؤرى         ــة زؤرب ــان، ك ــةكانى هاوواَلتي ــوونى داواكاري ــرتن و بةدواداض ــوَى ط ــااَلى ط ــةى ب ــاتبوو، ليذن ه
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سراكسيؤنةكانيش تةئكيدى لَي كردةوة، هةروةها ليذنةيةكى تر لة سـةر ئاسـتى ثةرلـةمان و حكومـةتى     
يذنةى بـااَلى ئامـادة كردنـى ضاكسـازى، كـة دةكرَيـت ئـةم ليذنـة         هةرَيمى كوردستان ثَيك بَيت، بةناوى ل

ــةرى        ــةَل نوَين ــا ، لةط ــةدةنى بك ــةَلطاى م ــةَل كؤم ــا ، لةط ــذةكان بك ــني و توَي ــةَل ض ــؤ لةط ــة طفتوط بااَلي
ــةى         ــة ماي ــةوا بؤت ــةى ك ــةو هؤكاران ــةكَيك ل ــة ي ــة ببَيت ــة لةوانةي ــر ك ــاَلَيكى ت ــا ، خ ــاندةران بك خؤثيش

، بريتية لة مةسـةلةى ديـاردةى طةنـدةَلى، بـؤ ئـةوةى ديـاردةى طةنـدةَلى، لـة         خوَلقاندنى ئةم بارودؤخة
دروالةوة بطوازرَيتةوة بؤ بةرنامةيةكى سيعلى، بؤ ئةوةى طةندةَلى لة بةكارهَينانَيكى زبرى ناو طوتارى 

ى ئيع ميةوة، بطوازرَيتةوة بؤ بةرنامةيةكى كاراو سةعال، من ثَيشنيارى ئةوة دةكـةم حكومـةتى هـةرَيم   
كوردستان، بـة هةماهـةنطى لةطـةَل وةزارةتـى خوَينـدنى بـااَل و، لةطـةَل موئةسةسـاتى عيلمـى و زانكـؤو           
ــة         ــةوةى ب ــؤ ئ ــدةَلى، ب ــةى طةن ــةر بةرنام ــت لةس ــة  بكرَي ــَيكى تايب ــةدا، كؤنفرانس ــةم واَلت ــةعريفى ل م

ني، كة ضـؤن ئـةوان   شَيوةيةكى زانستيانة ديراسةى ئةم دياردة بكةين، منوونةى واَلتانى تر هةَلبسةنطَين
بة شَيوازى جياواز و جـؤراو جـؤر، بـة شـَيوازى ياسـايى، بـة شـَيوازى موئةسةسـاتى مـةدةنى مامةَلـةيان           
لةطةَل دياردةى طةندةَلى كردووة، تا لة سةرينى ئةم كؤنفرانسةوة، بة دةرةجنام و بةرئـةجنامى زانسـتى   

طـةَل ئـةم ديـاردة نـةخوازراوة ِرووبـةِروو      بطةين، بؤ ئةوةى لة داهاتوودا هةموومان ضؤن بتوانني كـة لة 
ببينةوة، سنوورى بؤ دابنَيني، لة داهاتوودا هةوَل بدةين ئيحتيواى بكةين و كـؤنرِتؤَلى بكـةين، خـاَلَيكى    
تر كة دةكرَى ئَيمة بريى ىَل بكةينةوةو، لة داهاتوودا كارى لةسةر بكةين، بريتية لة طفتوطـؤى زينـدوو،   

ةندامانى ثةرلةمان، طفتوطؤى زيندووى ليذنةكانى ثةرلةمان لةطـةَل ضـني و   طفتوطؤى زيندووى نَيوان ئ
توَيذةكان، لةطةَل هَي ة كؤمةاَليةتيـة كاريطـةرةكان، لةطـةَل هاوواَلتيـان، بـؤ منوونـة، ليذنـةى كؤمـةَلطاى         
مةدةنى، طفتوطؤيةكى سرةوان لةطـةَل دام و دةزطاكـانى كؤمةَلطـةى مـةدةنى بكـا ، بـؤ منوونـة، ليذنـةى         

ةوااف و كاروبـارى ئـاينى، طفتوطـؤ لةطـةَل زانايـانى ئـاينى بكـا ، ليذنـةى ثـةروةردةو خوَينـدنى بـااَل،            ئ
طفتوطؤ لةطةَل مامؤستايانى زانكـؤ و مامؤسـتايان بكـا ، لـةوَيوة طفتوطـؤى طـوَى طـرتن بَيـت، طفتوطـؤى          

 .وةرطرتنى ِراسثاردةو ثَيشنيار بَيت، بؤ مامةَلة كردن لةطةَل ئةم
 :رؤكى ثةرلةمانبةِرَي  سة

تكايـة، لـة بابةتةكـة دةرنةضـن، كَيشـةيةكمان لةبـةر دةسـتداية، جةلسـةى ئيستيسـنائيمان بـؤ كــردووة،           
كَيشةى خؤثيشاندان و ضؤن هَيور بكرَيتةوة، حمازةرا  بؤ تةسقيفى ئَيرة، لـةدةرةوة بؤخؤتـان بيكـةن،    

 .تكاية، رةجائةن
 :بةِرَي  عمر نورةدينى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مامةَلــة لةطــةَل ئــةم دؤخــة دةكــةين، بــة شــَيوةيةكى هةنووكــةيى و بــة شــَيوةيةكى ســرتاتيذى، زؤريــش  
ئاسايية ئةطـةر بـريو بؤضـوونَيك لـة حمـازةروة سَيـر بـووبني، خ مـةتى دؤخـى واَلتةكـةمان بكـا  لَيـرة             

اكسـيؤنةكانى نـاو   بيخةينة بةرضاو، خاَلَيكى تر من ثَي  باشة ئةوةية كة هةوَل بـدرَيت لـة ئاينـدةدا، سر   
ثةرلةمان كؤببنةوة كة لة داهاتوودا ضؤن مامةَلة بكةن لةسةر ئاليةتَيكى طورو و طؤَل تر بؤ دةركردنى 
ياسا، لة ضوار ضَيوةى نوَى كردنةوةى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان، كةمن ثَيمواية ئةمة، بةشَيك دةبَيت 
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م طـريى سياسـى، ثاشـان ِرةنطدانـةوةى لةسـةر      لة كةم كردنةوةى طرذيةكان، لة ئـارامى سياسـى، لـة سـةاا    
 .ئاستى كؤمةَلطا، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار عمر عبدالربن سةرموو

 :علي عمر عبدالربن
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

تة دَلتـةزَين و  من ثَيشةكى وتةكاس بة ثرسةو سةرةخؤشى بؤ سةجةم ئةو شةهيدانةى كـة لـةو كارةسـا   
ناخؤشانةى كـة ضـةند ِرؤذة لـة سـلَيمانية، بوونةتـة اوربـانى و هيـواى ضـاك بوونـةوى بـة ثةلـةش بـؤ             
ــارى       ــةى ش ــو برينةك ــة، وةك ــدة طةورةي ــةوانيش ئةوةن ــةكانى ئ ــمواية برين ــوازم، ثَيش ــدارةكان دةخ برين

كى جـدى ئـةوَيت بـؤ    سلَيمانى و، برينةكةى ئةزموونى كوردستان، ضـاك بوونةوةيـةكى بـة ثةلـةو ئيشـيَ     
ئةوةى بتوانني هةموومان ساِرَيذى ئةو برينانة بكةين، بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان، ئاشـكراية نـاِرةزايى      
ئةو خةَلكة، جا ئةطةر هةندَيك لة حي بـةكان و ب ووتنـةوةكانى نـاو كوردسـتان ثَيـي هةَلسـابن، يـاخود        

و ثَيشكةش بة حوكمةتةكةى خؤيان بكـةن، مـن    تةنيا كارَيكى كؤمةاَلنى خةَلك بَى و داواكاريان هةبَيت
ثَيموايــة شــارى ســلَيمانى نــامؤ نيــة بــة مةســةلةى خؤثيشــاندان و موزاهــةرةو نــاِرةزاي هةرلــة كؤنــةوة،  
شارَيكة شارَيكى زيندووة، شـارَيك نيـة دةسـتى كةسـى لةسـةر طريابـَى، لةسـةر بـريو بـاوةِرى ئـازاد و ِراى           

شـارى شـَيم مـةبودى نـةمرةو، شـاعريانى زَيـوةرو مـةحوى و بـَى         ئـازاد، ِرؤذنامـةو شـيعرو ئـةدةب و ،     
كةسة، شارى خةَلكى ِرؤشنبريو سياسى و ِروناكبري بووة، ثَيمواية خةَلكةكة زؤر بـة حـاَلى بـوونى ياسـاى     
خؤثيشــاندان ئاشــكرا نــةبوون، ئاشــكرا نــةبوون بــة ضــؤنيةتى ئــةو ياســايةو مامةَلــة كــردن لةطــةَل ئــةو  

ك طرذى ىَل كةوتؤتةوة، من لة دَلةوة ثَي  ناخؤشـة نـابَى طـرذى ىَل بكةوَيتـةوة، ئـةو      ياساية، بؤية هةندَي
ياساية لة ثةرلةمانى كوردستان دةرضووة، ثةرلةمانى كوردستان زادةى ئريادةى ئةو خةَلكة بة شـةرسةى  

نـةى كـة   كوردستانة، ثةرلةمانى كوردستان، زادةى هةوَل و تَيكؤشانى ضةندةها سـاَلةى، زؤر لـةو برادةرا  
ئَيستا لَيرةن و، ئةوانةش كةلة دةرةوة سةرؤكايةتى حي بـةكان و اليـةن و طرووثـة سياسـيةكان دةكـةن،      
ذيانى خؤيان تيا سةرف كرد، بةهارى ذيانى خؤيان بردةسةر هةتا ئـةم ئةزموونـةيان دروسـت كـردووة،     

وة، بةاَلم كار لَيرة ئةوةيـة  ثَيمواية ثَييان خؤش نية، هةروا بة شَينةيى لة دةست دةربضَيت و خبرَيتة ال
كة ياساي خؤثيشاندان مةسروز بوو، من لَيرةوة واى ئةبين  مـةسروز بـوو، دام و دةزطاكـانى ِراطةيانـدن،     
اليةنة ثةيوةنديـدارةكان، رٍَِِيكخراوةكـانى مـةدةنى، حي بـةكان، كؤميتـةكان، لقـةكان، ئـةوةى كـة ناويـان          

دَيك لةو ياساية باس كرابوايـة و ضـاكيةكةى و خراثيةكـةى    هةية، ئاطادارى خةَلكيان بكردبايةوةو، هةن
و، ضؤن ضؤنى دةِروا ، ضى بكرَيت باشـة، ئـةطينا خؤثيشـاندان مـاسَيكى سـةرةتايى و بنـةِرةتى هـةموو        
تاكَيكة، جاِرنامةى طةردوونى ماسى مرؤظ باس لة بريو باوةِرى ئازاد دةكا ، شةريعةتةكان باس لـة بـريو   

ياســاكانى كوردســتان بــاس لــة بــريو بــاوةِرى ئــازاد دةكــةن، دةســتى هــيض كةســَيك   بــاوةِرى ئــازاد دةكــةن،
نةطرياوة، بةاَلم هـةموو ئازاديـةكانيش ئـةبَى لـة ضوارضـَيوةى ياسـايةك بَيـت، ياسـا ِرَيكخـةرى بَيـت، بـؤ            
ــاى       ــةدام و دةزط ــةَلك و ن ــامانى خ ــةروة  و س ــاندةر، نــة س ــةبَى نةخؤثيش ــد ن ــةس زةرةر مةن ــةوةى ك ئ

نى حكومة ، كة هةمووى هى خؤمانة، خؤثيشاندةرةكانيش هةمووى كوِرى ئةو شـارةن، بـة   سةرمانطةكا
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وجودى ئةوانيش ئةم ثةرلةمانةو ئةو ياساية دروست كراوة، لةبةر ئةوة ثَيويست بوو، يةكسانى و يةك 
ن تةريبى لة بةينى ِراو بؤضوونةكانى خـةَلك و ياسـاكة، خـةَلك تَيبطةيةنـدرَيت كةضـى ثـَى باشـة، ثاشـا        

جَيى نيطةرانية، خؤثيشـاندةر بـة بـارى طـرذ و نيطـةرانى  جـوابى بدرَيتـةوةو ببَيتـة مايـةى كوشـنت و           
بِرين، من ثَيمواية جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، سةرتاسةرى سراكسيؤنةكانى ثةرلـةمان، كـة بـة جهـودى     

ئةبَيتـة جَيطـاى    هةموو ئةو برادةرانة ئـةم ثةرلةمانـة دروسـت بـووة، بـةردةواميش ئـةبني ئينشـائةَلَ ،       
هَينانـــةدى هـــةموو ئـــاوا  و ئاماجنـــةكانى ئَيمـــةش و، ئةوانـــةى كـــة لةســـةر جـــادةش داواى ئـــاوا  و   
داواكاريةكانى خؤيان دةكةن، لة ميحوةرَيكا تةلةباتةكانيان كؤ بووةتةوة، من زؤر دَلخؤش بووم ئـةمِرؤ،  

 بـةكان و، ِراو بؤضـوونى تـاكيش و    بةوةى كة لة ِراثؤِرتةكانيان، بة جياوازى لة حي ب و سةلسةسةى حي
بــة حيــ بيش، كــؤك بــوون لةســةر ئــةوةى كــة ثةرلــةمان، دةزطايــةكى تةشــريعية، دةزطايــةكى شــةرعى   
واَلتةكةيانة، لة ِرَيطةى ثةرلةمانةوة مواتةرةحاتةكان لة ميحوةرَيكا هةموويان يةكيان طرتةوة، ئةويش 

بــة حماســةبة كردنــى ئــةو كةســانةية، ض لــة  بــة اــةرةبوو كردنةوةيــة، بــة مــةنن كردنــى تونــدو تيذيــة،
ــة         ــن، ك ــاندةران ب ــة دةرةوةى خؤثيش ــن، ض ل ــاندةران ب ــة خؤثيش ــدابن، ض ل ــة دةوَلةت ــةاَلتدابن، ض ل دةس
ويستبَيتيان ئيستيغ ىل خؤثيشاندانةكة بكةن، ببنـة مايـةى طـرذى لـة نـاو شـارةكة، لـة كوردسـتاندا لـة          

ة لــة ميحوةرَيكــا كؤبوونةتــةوة، حلولــةكانيان تــةنيا ئــةو  واَلتةكــةمان، لةبــةر ئــةوة زؤر دَلشــاد بــووم كــ 
حةلةية كة ئةطةر هةَليان سةنطَينني و، تةسسـريَيكى ياسـايى و سياسـى و سةلسـةسى، هـةموو شـتَيكى بـؤ        
بكرَيت، يةك نةتيجـة ئةهَينَيتـة دةسـت، كـة ئـةويش ئةوةيـة كةلـة ِراثؤرتةكانـدا تةاـدي  كـرا، وَيـِراى            

ن زؤر دةسـت خؤشـى لـة ليذنـةى تايبةمتةنـد، ليذنـةى نـاوخؤ دةكـةم، كةبـة          ِراثؤرتى سراكسيؤنةكان، م
سةرجةم ئةندامةكانى خؤيـةوة، بـؤ ِراثـؤرتَيكى زؤر زؤر حةساسـةوة، لـة كـاتَيكى زؤر زؤر حةساسـةوة،        
بةبَى هيض ئيعتريازَيك بة هةموو اليةنةكانةوة، ئيم اى ئةو ِراثؤرتـةيان كـردووة، كـةم و كورتيـةكانيان     

ةضاوى باس لةسـةر كـردووة، حلوليشـيان داوة، منـيش بؤخـؤم لةطـةَل ئـةو حلولـةدام، ئَيمـةش          زؤر بة ِر
دةبَيت هاوكارى ئةو حلولة بني، بةاَلم ئَيمـةش دةبَيـت هاوكـارى حكومـة  بـني وةكـو ثةرلـةمان، وةكـو         
 زةميل  كاك عمر باسى لةسةر كرد، ثةرلةمان بؤ هةرشتَيك ليذنةيةكى تايبةتى خـؤى هةيـة، ئـةتوانني   

لة ِرَيطةى ليذنةكانةوة، لةطةَل حكومةتدا كار بكةين، داواكاريةكانى خـةَلك خبةينـة بـةردةمى، لـة كـاتى      
تايبةتيدا لَيى بثرسينةوة زياتر، كاراتر بني لةسـةرى، حكومـةتيش ئـةبَى زيـاتر دةسـت كراوةتـر بَيـت،        

بة دؤخـى خراثـى بـارى    حكومةتيش نابَى جارَيكى تر بة وةعدةكانى خؤى بؤ ضاك كردنى طةندةَلى و، 
ئابوورى و، ئيجتيماعى و ئيقتيسادى و سةحى خةَلك، ضيرت بيانةوَيت لَيى دووركةونةوة، نةخَير نابَيت 
لَيى دووركةونةوة، ئةوانيش دةبَيت بةرثرسـيار بـن، ثةرلـةمان مـن ثَيموايـة ئـةتوانَيت لـة ِرَيطـةى ئـةو          

ِراســتة ئــةوةى كــة لةســةر شــانى ئــةو    ليذنانــةوة، زةختــى زيــاتر لةســةر حكومــة  بكــا ، هةرضــةندة  
حكومةتةية، تةنيا حكومةتَيك كـة سـاَلَيك و نيـوة مـن بـؤ حكومـة  ناثاِرَيمـةوة، وةكيلـى حكومـةتيش          
ني ، كةس واى تةسسري نةكا ، بةاَلم ئةوةى لةسةر بارى حكومةتة و لةسـةر شـانى ثةرلةمانـة، كةَلةكـة     

ةرلةمان لة خوىل دووةم، لة هةردوو سراكسـيؤنى، لـة دوو   بوى سااَلنى ِرابردوومانة، لةشةِرى ناوخؤ، لة ث
كوتلةي، ئةمانة هةمووى كةَلةكة بووة و شتى تازةشى دَيتةسةر، ناَلَي  ئيهماىل شتة كؤنـةكان بكرَيـت و،   
شتى تازةش نةكرَيت، ئةكرَيت حكومة  لة ِرَيطةى ليجانى تايبةتةوة تةنسيق بكـا ، بةشـَيك لـةو شـتة     
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رةسةريان بؤ بدؤزنـةوةو شـتةكانى تـازةش بةرنـة ثَيشـةوة ئيشـى لةسـةر بكـةن،         كؤنانة حةل بكةن، ضا
بؤية من لَيرة داوا لة حكومةتيش دةكةم، هةرضـى زووة، لـةو وةعدانـةى كـة دراوة، لـةو ياسـايانةى كـة        
هاتؤتة بةردةم ثةرلةمان، كة جَيبةجَى كراوة، كارى جدى لةسةر بكةن، كة ئةوة بة نةتيجةى ئيجابى و 

ةحةتى هةموومانــة، هــةموو طرذيــةك و هــةموو ئاَلؤزيــةك مــن ثَيموانيــة، نــة لــة شــةاام نــة   لــة مةســل
خؤثيشــاندارةكان، نــة حي بــةكانى موعــارةزة، نــة حي بــى دةســةاَلتى ســوودمةند، تــةنيا دوذمنــانى          
ــةر      ــوَينى زؤرى لةس ــةر دراوة، خ ــةوَلى زؤرى لةس ــة ه ــةم ئةزموون ــرن، ئ ــوودى ىَل وةردةط ــةمان س طةلةك

هةموو كةس جهودى خؤى تيا سةرف كـردووة، بـا مـن باسـى نةكةمـةوة، ئةطـةر ثَيويسـتى بـة          ِرَيذراوة،
 .تةعمري كردنة تةعمريى بكةن، نةوةك برِيووخَينني، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ثةميان ع الدين سةرموو

 :عبدالربن بةِرَي  ثةميان ع الدين
 .  نبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةما

ــلَيمانى و        ــارى س ــةق وايــة ئــةم ِرووداوانــةى دواى ش ــةم، كــة ه ــَى بك ــةوةوة دةســت ث ــةم ل ــةز دةك مــن ح
دةوروبةرى، ِراضَلةكينَيك بَيت بؤ ئَيمةى ئةنـدامانى ثةرلـةمان، كةلـةو وةهمـة، بـة هـؤش بَيينـةوة، بـة         

نـةى كـة ئَيسـتا لـة     ئؤثؤزسيؤن و، ليستى زؤرينةشةوة، كـة ئـةو خؤثيشـاندةرانةى، ئـةو دةنطـة ناِرةزاييا     
شارى سلَيمانى و دةوروبةريدا هةيـة، وة ِرؤذ لـة دواى ِرؤذ، ذمارةيـان لـة زيـاد بووندايـة، نـة هـةموويان         
ــرة، نــة ئــةو مةبدةئــةى كــة هــةتا ئَيســتاش     دةنطــدةرى ئؤثؤزســيؤنن، سراكســيؤنةكانى ئؤثؤزســيؤنن لَي

ةيةى دةنطى بـةم ليسـتةى ئَيـرة داوة،    مةبدةئى زؤرينة كارمان ثَيى كردووة لة ثةرلةمان، نة ئةو زؤرين
ئةو زؤرينةيةن كة ِرازيـن، بـةو بةرنامةيـةى كـة ثارتـة سياسـيةكانى دةسـةاَل ، وة حكومـةتى هـةرَيمى          
كوردستان، ثةيِروى دةكا ، مةسروزة ثَيش هةموو شتَيك، ئيقرار بةوة بكةين، كـة هاوواَلتيـانى نـا ِرازى    

كـة لـة هـةموو، كـة دةنطـدةري هـةموو سراكسـيؤنةكانن كـة ئَيسـتا          خـةَلكانَيكن  تيانَيكن كؤمةَلَيك هاوواَل
بوونيان لة ثةرلةماندا هةية، بؤية حةاة ئَيمة بة ئةمانةتةوة بة بَي ئةوةي كة ئةو دةنطـة ناِرةزاييـةي   
كة دروست بووة، ئةو تةاينةوةى كة دةوروبةر هؤكارَيكي سةرةكي بووة لـةوةى كـة ثةلـة بكـا  لـةوةى      

دستانيشدا رووبدا ، نةيكةينـة اوربـاني ملم نَيـي سياسـي و بةرنامـة سياسـيةكاني       كة لة هةرَيمي كور
نَيوان ئؤثؤزيسيؤن و دةسةآل ، حةاة ئَيمة بؤ ئةوةى بة وَيذدانةوة اةرار لةسةر ئةم دؤخةي ئَيسـتاوة  
بدةين و ئةطـةر ئةمانـةوَى بـة سيعلـي ضارةسـةري بكـةين، لـةو ِروانطـةوة ضارةسـةري بكـةين كـة ضـؤن             

انني بــة بــَي ئــةوةى لــة كَيشــمة كَيشــمي ئؤثؤزيســيؤن و دةســةآلتدا بــة الي بةرنامــة سياســيةكاني  ئــةتو
خؤماندا ِرايانكَيشني، ضؤن ئةتوانني ئيشي جيددي و بة ثةلة لةسةر ئةو خؤثَيشاندةرانة بكـةين، بؤيـة   

لَيـرةوة، لـة   من كؤمـةَلَيك خـاَل ئةخةمـة روو،  بـة تايبـةتيش ثـَيش خاَلـةكان، ئةطـةر ئَيمـة بـة سيعلـي            
دةنطداني ئَيمةوة، لـة اسـة كردنـي ئَيمـةوة، لـة بِريارةكـاني ئَيمـةوة دةرئةكـةوَيت ئـةو طومانانـةى  كـة            
هةتاكو ئَيستا لـة الي زؤرينـةى خـةلَوك و لـة اليـةن ئؤثؤزيسـيَون بـة هـةموو سراكسـيؤنةكانيةوة هةيـة،           

ة يـان دةزطايـةكي تةشـريفاتية،    طوماني ئةوةى كة ثةرلةمان بـة سيعلـي دةزطايـةكي رةاـابي و تةشـريعي     
ضونكة كاتَيك ئَيمة بة كؤمةَلَيك ئيدانة و دروش  و اسةوة بضـينة دةرةوة، ثـَي  وابـَي لـة ضوارضـَيوةى      
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دةورة تةشريفاتيةكةوة كؤ ئةبينةوة نةك تةشريعي و رةاابيةكةى، بؤية مـن كؤمـةَلَيك خـاَل ئةخةمـة     
انـةوَي دؤخةكـة بـة سيعلـي ضارةسـةر بكـةين و       روو وةك ضارةسةر كردنـي ئـةو دؤخـة، ئَيمـة ئةطـةر مب     

خوَيين زياتر لة سـلَيماني و دةورووبةريانـةوة نـةِرذَي، ضـونكة ئـةبَي ئَيمـة بـة بـَي ئـةوةى كـة حيسـاب            
لةسةر ئةم اسةي بكرَي بؤ ئةوةى ناوضةطةريةتية، بةاةدةر ئـةوةى كـة خوَيندنةوةيـةكي واايعيـة بـؤ      

سروشت و ثَيكهاتـةى خـةَلكي سـلَيماني و دةوروبـةري بةرضـاو      شارةكاني هةرَيمي كوردستان، مةسرووزة 
بطريِِي، سروشت و ثَيكهاتةى خةَلكي سلَيماني سروشتَيكي دةستةمؤ نية، سروشتَيكي دةستكَيشـة، لةبـةر   
ئةوة ئةبَي ئَيمة بةاةدةر ئةو سروشتة ضارةسةري بة ثةلة بدؤزينةوة بؤ كَيشةكان، بؤية خـاَلي يةكـةم   

بِريارَيكي جيددي و بة ثةلة بؤ نةهَيشتين هؤكـاري ئيسـتيف ازى خـةَلكي سـلَيماني،      ثَيويستة ثةرلةمان
كة هؤكاري سةرةكي ئيستيف ازي خةَلكي سلَيماني لة ئَيستادا، تةجةموع كردني ئةو هةموو هَي ةية كة 

ِرةظـاني  كةس نازانَي سةر بة كَين و ضؤن هاتوونةتة شاري سلَيماني، كَيشانةوةى بة ثةلةي هَي ةكاني زَي
شوبا  كة ئةمة بةِراي من بة داواكـاري و بـة تكـا و رجـاي      17بؤ شوَينةكاني خؤيان بؤ ثَيش رووداوي 

ثةرلـةمان نابَيـت لـة دةسـةآلتي تـةنفي ي بةاـةدةر ئـةوةي بِريـارَيكي بـة ثةلـةي ثةرلـةمان ئـةبَيت بـؤ              
يان، خـاَلي دووةم، ثَيويسـتة   كشانةوةى دةست بةجَيي هةر ئةمِرؤي هَي ةكاني زَيِرظاني بؤ جَيطاكاني خؤ

ي شـوباتدا، نيـةتي   17ثارتي دميوكراتي كوردستان وةك اليـةني سـةرةكي و دةسـتثَيك لـة رووداوةكـاني      
ــةبَي           ــي ئ ــة ض ــة ب ــةوةى دؤخةك ــوةر كردن ــةتي هَي ــا ، ني ــكةرا بك ــي ئاش ــة رةل ــةوةى ب ــوةر كردن هَي

ضـاك بوونـةوة بـؤ برينـدارةكان     بةسةرخؤشي كردني لة كةس و كـاري اوربانيـةكان نابَيـت، بـة هَيـواي      
نابَيــت، بــةوة ئــةبَيت كــة هاوكــا  لةطــةَل ئــةوةى كــة خؤشــبةختانة ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان، كــة  
سةرؤكي ثارتي دميوكارتي كوردستانة، دوَييَن خةآلتي ئاشي لـة ئيتاَليـا وةرطـر ، ئـةبَي لَيـرة بـة ثةلـة        

ي ثـارتي دةربكـا  لـة ريـ ي      6رثرساني لقـي  نيةتي سيعلي خؤي دةربكا  لةوةى كة كاربةدةستان و بة
ــاردةري تةاـــةكردن بـــؤ لقـــي    ــ ايان بـــدا ، هـــةروةها بِريـ ــارتي كـــة ئةنـــدامي   6ثارتةكـــةي و سـ ي ثـ

ــارتي        ــاكي ث ــة  ث ــة ني ــرَي، ئةم ــة دةربك ــي ثارتي ــةبي سياس ــدامي مةكت ــان ئةن ــة ي ــةركردايةتي ثارتي س
َيماني و دةوروبـةري، حكومـةتى هـةرَيمي    دميوكراتي كوردستانة بةرامبةر جةماوةري ناِرازي خةَلكي سل

كوردستان بؤ ئةوةى نية  ثاكي خؤي بؤ هَيـور كردنـةوةى دؤخةكـة دةربـرِبَي، ديسـانةوة ئـةو يـش بـة         
ــةى طفتوطــؤكردن و ســازش كــردن لةطــةَل هَيــ ة سياســيةكاندا، مــةسروز نيــة وةكــو لــة      ســازكردني تاوَل

ة ثارتة سياسيةكان، يان لـة ثَيـنج اليـةني سياسـي كـؤ      سةرةتادا ئاماذةم ثَيكرد، هةموو ناِرةزايي خةَلك ل
بكرَيتةوة، بةوة نية  ثاكي حكومة  دةرناكةوَي، نية  ثاكي حكومة  بةوة دةرئةكةوَي كة ثشـتيواني  
وتةكاني ئاشي خاني هاورَي  دةكةم بةوةى كة نةك داوا بكرَي ئيستيقالة بكةن، بةَلكو حكومـة  خـؤي   

سائةتي وةزيري نـاوةخؤي، لةبـةر نـا كةسائـةتي وةزيـري ثَيشـمةرطةى،       و سةرؤكي حكومة  لةبةر نا كة
لةبةر نا كةسائةتي بةرثرساني دةزطا ئةمنييةكان لة هةولَير و لة سلَيماني ئيسـتيقالةيان ثـَي بكـا  كـة     
بــة جؤرَيــك لــة دةركــردن ئةكةوَيتــةوة، لةبــةر ئــةوةى طومــاني تَيــدا نيــة، ئةطــةر لــة هــةولَيردا ثــارتي   

ردستان، بةرثرسي سةرةكي نةبَيت لةوةى كة بيناكـاني ب ووتنـةوةى طـؤِران سـووتينراوة،     دميوكراتي كو
بة ئةكيدي بةشدارة لة كةم تةرخةمي، كة كةم تةرخـةميش بةشـَيك لـة بةشـداري ئةكةوَيتـة سـةر لـة        
مةسئوليةتي ئةو كارةى كة كردوويةتي، طوماني تَيدا نية و ئةمةش حاَلةتَيكي يةاينة، ئيمكان نيـة لـة   
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هةولَيردا بة بَي ئةوةى، ئةطةر ثارتي دميوكراتي كوردستان و دةزطـا ئةمنييـةكاني بيانـةوَي ثارَي طـاري     
لة بارةطاكان بكةن، ئيمكان نية هيض هَي َيك و هيض كةسَيك بة ناوي سةر لَي شـَيواو و خـوَين طةرمـةوة    

لـة سـلَيماني كاتَيـك ئةطـةر     هةَل بكوتنـة سـةر بارةطاكـاني سـةر هـةر اليـةنَيك ، هـةروةها لـة سـلَيماني،          
موستةزعةف، لة هةرَيمي ئَيمةدا و لةزؤربةى كةلتوورةكاندا هةر ذنة، ئةطةر لة سلَيماني ذنَيكـي تـةنيا   
بذَي بة هةر هؤكارَيك بوو، كةس و كارةكةي نةسيحةتي ئةكةن كة لة طوندي ئةَلماني شواةيةك بكرَي، 

هةية وةكو ناز سيي ئَيـرة، بـةآلم تةلـةس يؤني ناليـا،     بة ئيعتيباري ئةوةى طوندَيكي ئةمينة، ثاسةواني 
ئةمة شةرمةزاريية بؤ دةزطا ئةمنييةكاني ثارَي طاي سلَيماني، تةلف يؤني ناليا لةو طونـدةى كـة خـةَلك    
ــةس، تةلــةس يؤنَيكي طــةورة و طــران ئةســووتَينرَيت و          ــان وايــة ئةمينــة، بــة موســتةزعةسرتين ك ثَيي

بؤية ثَيويستة حكومة  ثَيش ئةوةى خؤي بانن بكـرَي، ثـَيش ئـةوةى     ئةجنامدةرانيشي بؤي دةرئةضن،
كة من ثَي  واية متمانة سةندنةوة لة حكومة ، سةرةتا ئةطةر ئَيمة مبانةوَى ئـةم دةزطايـة دةزطايـةكي    
تةشريعي بَيت، لـة بانطهَيشـت كردنـي سـةرؤكي ثةرلـةمان و سـةرؤكي حكومـة  و موسـائةلة كردنـي و          

منان بةو ئيجرائاتةي كة كردوويةتي متمانةي لـَي وةرئةطرينـةوة، بـةآلم سـةرةتا     دواتر اةناعة  نةكرد
بؤ ئةوةى نية  ثاكي خؤي دةرخبا ، ئةبَي ئيستيقالة بةو وةزيرانةي بكا ، يان راسترت ئةو وةزيرانـةى  
دةربكــا  لةطــةَل بةرثرســة ئةمنييــةكاني، بَيجطــة لــةوةى كــة خــاَلَيكي زؤر طــرنن ئةوةيــة بــؤ ئــةوةى    

ةري ناِرازي هَيور ببَيتـةوة، ئةوةيـة كـة ئـةو ضاكسـازيانةي كـة بـة ثةلـة دةكـرَي دةسـت بـة جـَي             جةماو
بِرياري لَي بدرَي لة خي لي ضةند رؤذَيكدا، ئي اسة بؤ ئةو خاآلنةى كـة كـاك عومـةر عبـدالع ي  باسـي      

وةشـاندنةوةى  كرد و ثشتيواني لَي ئةكةم، مـةسرووزة هـةر ئَيسـتا كـة سـةرؤكايةتي هـةرَي  بِريـاري هةلَ       
ئةجنومةنى دادوةري بدا ، ضونكة يةكَيك لة هةرة طرستةكاني نا عةدالةتي لة هةرَيمي كوردستاندا، نـا  
عةدالةتي دادطاكان، زوَل  كردن لة خةَلك، ضارةسةر نةكردني كَيشةكان، بة دةنطةوة نةهاتين ئةمنيـة   

ئةبَينَيتـةوة، بؤيـة ثَيويسـتة دةسـت      و ئاساييشي خةَلك، بة ثلةي يةكةم لة ئةجنومةنى دادوةريدا خؤي
بة جَيي ئةو ئةجنومةنة هةَلبوةشـرَيتةوة و بـة هةَلبـذاردن لـة نَيـوان دادوةرةكانـدا دروسـت بكرَيتـةوة،         
جطة لـةوةى كـة دووثـاتي دةكةمـةوة ئـةو اسـةي كـة كـاك عومـةر عبـدالع ي  لـةو شـتانةي كـة خـةَلك               

ي و ثـارتي هـةتاكو ئَيسـتا ئَيمـة ئةنفالـةكان طـرسي       نيطةرانة لة دةسةآلتي كوردي بة تايبةتي لة يـةكيَ 
زؤري بؤ دروست كردووين، لة دواي ضةندين ساَل ئَيمة توانيمان اةرارَيكي مةوتي حوكمي بؤ بـَي سـةر   
و شوَينةكان دابنـَيني، بـةآلم شـَيوة ئـةنفالَيك لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا هةيـة كـة كؤمـةَلَيك بـَي سـةر و             

اوةخؤيدا، ض ئةوانـةى كـة لـة اليـةن دةزطـا ئةمنييـةكان طـرياون هـةتاكو ئَيسـتا          شوَين، ض لة شةِرةكاني ن
ضارةنووسيان دياري نية، بة بَي ئةوةى نة ئةم ثةرلةمانـة و نـة دةسـةآلتي ئيـداري كـوردي هـةنطاوَيكي       
جيددي بؤ نابَيت، جطة لةوة كة بةرنامةى ضاكسازي بة ئيقراري خؤش بةختانـة، لَيذنـةى نـاوةخؤ كـة     

ي هــةمووي تَيدايــة و زؤرينــةى ئةنــداماني ثةرلــةمان، ئيقرارَيكــة كــة طةنــدةَلي لةســةر هــةموو نوَينــةر
مستةوايةكان لة هةرَيمي كوردستاندا هةية، بؤ ئةوة، ئةمة ثَي  واية جؤرَيكة لة خةياَل، كة ثَيمان وابَي 

ةو ثــةيِرةوى ســةعاتدا ضاكســازي ئــةكرَيت، لَيذنةيــةكي بةثةلــةي ثةرلــةمان بــؤ داِرشــتنةوةى ئــ  16لــة 
ناوةخؤي ثةرلةمان و زائيدةن هَينانـةوةى دةسـتوور و ضـاو خشـاندنةوة بـة دةسـتووردا، ئةمانـة خـاَلي         
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بنةِرةتني و ئيش كردني جيددي لة ماوةيةكي دياري كراو و سةافَيكي زةمةني موحةدةدي هـةبَيت بـؤ   
 .ئةو ثرؤذة ضاكسازيانةى كة هةموو اليةك ئةيانةوَي، زؤر سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  
 .سوثاس بؤ جةنابت، رَي دار ثةريهان خان سةرموو

 :حممد علي بةِرَي  ثةريهان اب ي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

، كة ئَيمة شاري سلَيماني بةراسي، ئةو مةج ةرةي كة 17/1لة دواي رووداوةكةي رؤذي ثَينج شةممةى 
كةس لة رؤذي يةكةمدا بريندار بـوو، شـةهيدمان    41بيين شاري سلَيماني كة لة نيو سةعاتدا زياتر لة 

ــاوة      ــة ئيحص ــة ب ــوارةميش ئَيم ــةتا رؤذي ض ــةبوو، ه ــةس      51ه ــَي ك ــووة، و س ــدار ب ــاتر برين ــةس زي ك
شةهيدمان داوة و هةروةها ضةندين كةس كة بة كةم ئةندامي جةستةيي و نةسسيش ئةمَينَيتةوة، لَيرة 

سـايي بـووة، ثـَيش ئـةوة مؤَلـة  وةرطـرياوة لـة حكومـة ، لـة          ئَيمة ئةم خؤثَيشاندانة خؤثَيشاندانَيكي ئا
ئيدارةى سلَيماني، لة ئيدارةى سلَيماني، لة بةرَيوةبةرايةتي ئيدارةى سـلَيماني، لةبـةر ئـةوة ثـَيش ئـةوة      
خؤ ئامادة بوون هةبووة بؤ ئةم خؤثَيشاندانة، بةآلم بةداخةوة ئةو رووداوةى لَي كةوتةوة، لةبـةر ئـةوة   

ــرة   ــة لَي ــي     ئَيم ــةر لق ــةوة بةرامب ــَي كةوت ــةم رووداوةى ل ــةن ئ ــةم، تةبع ــة   6داوا ئةك ــتا ب ــارتي، ئَيس ي ث
دؤكومَينت هةية و بة طرتةي ظيديؤيي هةية، هةتا تاوانبارةكان ديـارن، داوا ئةكـةم بـة بـَي لَيذنـة، ئـةو       

ةوةى زؤر زؤر تاوانبارانة هةر ئَيستا بريار بـدرَي لـة ثةرلةمانـةوة كـة بطريَيـن، بدرَينـة دادطـا، لةبـةر ئـ         
وازحية ئةوان لة ثشتةوة كة تةاة لة هاووآلتيـان ئةكـةن، و لـة هـةموو تةلف يؤنةكانـدا بـآلو كراوتـةوة،        
لةبةر ئةوة لَيذنة وا ب اس كوشتين وةاتة، لةبةر ئةوة داوا دةكةم تاوانباران بة زووترين كا  هةر دواي 

َيســتا ديــار نــني لــة زيندانةكانــدا، بِريــاري   ئــةم دانيشــتنة بــدرَين بــة دادطــا، ئةوانــةى كــة طــرياون تــا ئ   
دةركردنيــان بــؤ دةربكــرَي، ئةمــة لــة اليةكــةوة، لــة اليــةكي تريشــةوة ئــةو خؤثَيشــاندانةى كــة خــةَلكي   
سلَيماني ئَيستا سازي دةكا  و بةردةوامة لةسةري، ئةبَي ثةرلةمان ثشتطريي لَي بكا  و بةردةوام بووني 

َيرييةي كة بـة نـاوي طـةجناني شـاري سـلَيمانيةوة كـة ئـةوان دروالـي         بداتَي و هةروةها كة ئةو ئاذاوة ط
ضاكسازييان هةَلطرتبوو، ئةوة ئاذاوة طَيِري نية، ئةوة لةبةر ئةوة ئةبَي حكومـة  داواي لَيبوردنيـان لـَي    
بكا ، ئةوة يةكـةم، دوو، لَيـرة حكومـة  كةمتةرخـةمي خـؤي دةرئـةبِرَي، زؤر زؤر كـةم تةرخـةم بـووة          

وةى كة ثاراستين موَلك و ماَلي هاوآلتييان بكا  و لةطةَليشيان شةهيدمان داوة، لةبةر ئـةوة  بةرامبةر ئة
حكومة  ئةبَي هةر ئَيسـتا داواي دةسـت لـة كـار كَيشـانةوة بكاتـةوة، لةبـةر ئـةوةي نيـوةى وةزيرةكـاني           

َيكـي زؤر كـة   كةمتةرخةم بوون، لةبةر ئةوةى وةزيري ثَيشمةرطة هَي ي نـاردووة بـؤ نـاو سـلَيماني، هَي     
ئةوة بووةتة هؤي ئةوةي كة توند و تيذي لَي بكةوَيتةوة، جا نابَي وةزيري ثَيشمةرطة، ئةطـةر سـةرؤكي   
هةرَي  سةرماني ثَي نةدا، بة ثَيي ياساي سةرؤكايةتي هةرَي ، هَي ي ثَيشمةرطة جوولةى ثَي بكا ، تةنها 

ترسَيك هةبَي لةسـةر ئـةوةي كـة هـةرَي       بؤ سنوورةكاني دةوروبةري هةرَيمي كوردستان نةبَيت، ئةطةر
بــارطرذي لــَي بكةوَيتــةوة، لَيــرة وةزيــري نــاوةخؤ بةرثرســيارة لةبــةر ئــةوةي هَي َيكــي زؤري ثاراســنت،    
ئاسايش لةطةَل ثؤليسي ضاالكي مةدةني كة زؤربةيان، هةموويان نا، بةآلم زؤربةيان كة لةوةيةن نـازانن  

كةن، كة ئَيمة  بة ثَيي ئةوةي كة ئـةو ياسـاييةيان دةركـردووة،    ضؤن تةعامول لةطةَل خؤثَيشاندةراندا ب
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كة ئةوةية كة تؤ نابَي بة هيض جؤرَيك تةاـة يـان هـةر جـؤرَيكي      1111ثةرلةماني كوردستان لة ساَلي 
توند و تيذي بةرامبةر هاووآلتي سي ي  بةكار بَيين، بةآلم لَيرة كة ئةبينني ئَيمة هـيض جـؤرة ثؤليسـي    

ــةدةني  ــة،      ضــاالكي م ــة تةا ــتاوة ب ــةك هةس ــةواني بارطاي ــةوة ثاس ــةآلم بةداخ ــةبووة، ب ــي ن ــيض دةورَيك ه
هاووآلتييان بة شَيوةيةكي زؤر زؤر كة موحةرةمة دةوليةن، لةبةر ئـةوة، ئةمـة كةمتةرخـةمي وةزيـري     
ناوةخؤ، وةزيري ثَيشمةرطة، لةطةَل سةرؤكي حكومـةتيش لةبـةر ئـةوةى كـة نـةيتوانيوة وةك ثَيويسـت       

ــاي  ــةم ياس ــوانَي      ئ ــت بت ــَيوةيةكي تةندروس ــة ش ــةمووي ب ــان ه ــوانَي دام و دةزطاك ــا  و بت ــةجَي بك ة جَيب
تةعامول لةطةَل ئةم هاووآلتييانة بكا ، ئَيمة لة ثةرلةمانني، ئَيمة نوَينةري خةَلكني، بةآلم بةداخـةوة،  

مـة نـةمانتوانيوة   دواي حةستةيةك لة دانيشتنمان ئينجا دانيشنت ئةكةين لةسةر ئةم بارة نا ئاسايية، ئَي
تةتبيقي ( حبذافريه)ئةم ياساية كة دةرمان كردووة كة ياساي خؤثَيشاندان كة ئيل امي حكومة  بكةين 

بكا ، لةبةر ئةوة مـن ثةرلـةمان بـة كةمتةرخـةم ئـةزاس، داوا دةكـةم لـة حكومـة  كـة هةَلوةشـَيتةوة،           
، ثةرلةمانيش ئةو ياسا طرنطانةى كـة  ثةرلةمانيش حكومةتَيكي ئينتيقالي دابنرَي لة ماوةى سَي مانطدا

ئَيستا ثَيويستة بؤ ئةوةى كة بتوانني ئَيمة هةَلبذاردني تـر بكـةين، دةربضـَينني لـةم سـَي مانطـة، لةبـةر        
ئةوة، هةر لة ئَيستا بِريار دةربكرَي، نا لَيذنة، مـن ئيمـاس بـة لَيذنـة نيـة، لةبـةر ئـةوةى لَيذنـةمان زؤر         

تةوة بؤ شوَيين خؤي، ئةو تاوانبارانة، ئةوةى كة بة دؤكيومينـت و ئةوانـة   بينيوة، هَي ي ضةكدار بطةِرَي
اـةرةبوو بكرَيتـةوة، ئـةوان ئةسـَلةن ِرةتـي لَيذنـةيان كردووتـةوة،        ( nrt)هةنة بطريَين، هةروةها كةناَلي 

ثاس بـؤ  داواي لَيذنة ناكةن، ئةوانيش بدرَينة دادطا، تا دانيشنت بكرَيت لةطةَلياندا، لةبـةر ئـةوة زؤر سـو   
 .ئَيوة

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَي دار كوَيستان خان
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةرؤكي           ــان، س ــة هاوِرَيم ــةوة ك ــارة بكةم ــة دووب ــةو ثةيام ــان ئ ــة ي ــةو راثؤرت ــةكاني ئ ــةوَي خاَل ــن نام م

ييةوة، ديارة من تةئيدي هةموو ئةو ثَيشنيارة دةكةم، ضونكة ديـارة  سراكسيؤنةكةمان كاك كاردؤ خوَيند
ــةو         ــةر ئ ــدةم لةس ــةوة ب ــدَي روون كردن ــةوَي هةن ــن ئةم ــا ، م ــةموومان دةك ــي ه ــة رةئ ــةعبري ل ــةوة ت ئ
داواكارييانةى كـة ئَيمـة داوامـان كـردووة، بـؤ  بـؤ ئَيمـة داواي ضاكسـازي سياسـي ِريشـةيي ئةكـةين لـةم             

ئةمةية ئةتوانَي ضارةسةري ئةم كَيشةية بكا ، ئةمة داخـوازي خؤثَيشـاندةرانة،   هةرَيمة  لةبةر ئةوةي 
هَيــور كردنــةوةى ئــةم ِرةوشــة بــة ضاكســازي سياســي ِريشــةيي ئــةكرَيت، نــةك بــةوةى وةآلمــي طــةجناني  
تينووي ئازادي و يةكساني و دادثةروةري كؤمةآليةتي بة سيشةك بدرَيتةوة، من هيض بيانوويةك نابَين  

كة شةرعية  بدا  بةوةي كة ضاكسازي سياسي ِريشةيي نةكرَيت، لةسةر مةسـةلةي رووداوةكـة،   بةوةى 
 6بةراسي رووداوةكة و ئةو  تةاةكردنةى كة ئـةكرَي بةداخـةوة لةاليـةن ثاسـةوان و بةرثرسـاني لقـي       

ةديوة، ئَيسـتا  ةوة بةرامبةر خؤثَيشاندةران، بةِراسي كةم وَينةية، لة دِرندايةتي، بةِراسي من شي وام ن
بــة ثَيــي تةمــةني خــؤم لــة هــيض خؤثَيشــاندانَيكدا تــاواني وا كــةم وَينــةم نــةديوة، ديــارة مــن كؤمــةَلَيك  
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دؤكيؤمَينت  الية كة وَينة و ناوي ئةو تةاةكةرانةى تياية، بة ِرةس ، بة ظيديو و بـةناو، دواتـر ئةيـدةم    
لة ئةوة بِريارى تةاة كردني داوة و ئةوانةى كة بة هاوِرَيياس لة لَيذنةى ناوةخؤ كة ثَيويستة زؤر بة ثة

تةاة ئةكةن بةو شَيوةية ئةو خةَلكة ئاوا راوئةنَين، بدرَينة دادطا، و هـيض ثاسـاوَيك نيـة كـة ئةوانـة لـة       
دادطا ِرزطار بنب، بؤ مةسةلةي هَي ةكان، سةربارى ئةو تَيبينيانةى خؤم هةمة، بةِرَي  نَيضريظان بـارزاني  

 انة بة بِرياري سةرؤكي حكومة  و وةزيري ثَيشمةرطة جـوولَينراون، بـةآلم دواتـر ئـةم     ئةَلَيت، ئةم هَي
دوو بةِرَي ة وةآلم ئةدةنةوة كة تا هَي ةكة نةهاتووتة تاسلوجة ئةوان ثَييان نـةزانيوة، ئةمـة هةَلئـةطرم    

ئةمة ثَيشـَي  كردنـي   ئةم روونكردنةوةية بؤ خؤيان، ئةو لَيدوانانة، بةآلم لة هةموو حاَلةتَيكدا، دواجار 
سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستانة، كـة بـة ثَيـي    ( ا)بِرطةى  11هةروةها ماددةى  11بِرطةي  11ماددةى 

جووآلنـدني ئـةم هَي انـة تـةنها لـة دةسـةآلتي سـةرؤكي هةرَيمدايـة كـة سةرمانـدةى هَيـ ة            ) ئةم ياساية 
ض ئاماذةيـةك لـةم ياسـاية نيـة كـة ئـةم       ضةكدارةكانة، بة ِرةزامةندي ثةرلةمان بؤ دةرةوةي هـةرَي ، هـي  

هَي انة بةكار بهَينن بؤ دذي هاونيشتمانيان، كةواتة ئةمة ثَيشَي  كردني ئةم ياسايةية، هةروةها ثَيشَي  
، ياسـاي رَيكخسـتين خـؤ ثَيشـاندانة كـة بـؤ بةِرةنطاربوونـةوى خؤثَيشـاندان         1بِرطـةى   5كردني ماددةى 

ني و ثـؤليو و دذة تـريؤر و ئاسـاييش و نـازاس ئـةنواع هَيـ ي ديكـة،        تةنها ثؤليو دانراوة، نةك زَيِرةظا
كةواتة ئةم هَي انة لةطةَل ئةوةي ئةبَي ئـةمِرؤ ثةرلـةمان بِريـار بـدا  هـةموو ئـةم هَي انـة بطةِرَينـةوة         
جَيي خؤيان، ئةبَي ئةو كةسةي بِرياري جووالندني ئةم هَي انةى داوة بةدةر لة ياسا، س اي ياسـايي زؤر  

بدرَي، من دَيمة سةر مةسةلةي ناليا، بةِراسي هاوِرَي  ثةميان خـان باسـي لـةوة كـرد، كـة ئةمـةش        توند
هةر شةرمةزاريية بؤ هَي ةكاني ئاسايش، بةِرَي ان لَيمان تَيك نةضَي ئـةوة شـةرمةزاريية بـؤ هـةموومان     

ئةضَيتة سـةرَي بـةو    كة كةناَلَيكي سةربةخؤ و لة ماوةيةكي زؤر زةمةني كورتدا ثةخش دةكا ، هَي َيك
ــةكةيان        ــةزةمي ئيش ــا مون ــةلي و ن ــة ثةلةث ــان ل ــر خؤي ــةميين ئاوايــة، دوات ــوَينَيكي ئ ــة ش ــة ل ــَيوةية ك ش
ئةسووتَين و ئةبرَينة خةستةخانة و عي و دةكرَين و دوايي و ئةطوَي رَينةوة، بةِراسي ئةمة حاَلةتَيكة 

يـة ئـةبَي دةسـت بـةجَي ئـةم كةناَلـة حكومـة         كة باوةِر ناكـةم لـة هـيض شـوَينَيكي دونيـا روويـدابَي، بؤ      
اـةرةبووي بكاتـةوة، ضـونكة هــةر هَي َيـك كـردبَيي و هـةر هَي َيــك بةشـداري لةمـة كردبـَي، حكومــة           
بةرثرسة و كةم تةرخةمي حكومةتة، بؤية ئةبَي بةثةلة اةرةبوويان بكاتـةوة و بثارَي رَيـت بـؤ ئـةوةى     

ئـةو خؤثَيشـاندانةدا خـاَلي طةشـة بةِراسـي ئةوةيـة  كـة بـة         ثةخشةكةيان بكةوَيتةوة طِر، ئةوةي لـةناو  
هيض شَيوةيةك خؤثَيشاندةران نةضوون بؤ الي هيض موَلك و ماَلَيكي هاووآلتييانةوة، و نابَي رَيطـا بـدرَي   
بة هيض كـةس و اليـةنَيك ئـةم خاَلـة طةشـة بشـَيوَينَيت، ضـونكة تـا ئَيسـتا بةِراسـي خؤثَيشـاندةران بـة             

شارســتاني خؤيــان ثَيشــاندا و دةســتيان بــؤ هــيض موَلــك و ماَلَيكيــان نــةبردووة و هــيض     شــَيوةيةكي زؤر
هَي َيكيش بِرواي بةوة نية و نابَي هيض كةسَيك و هيض اليةنَيك لَيي ابوَل بكرَيت ئةم شـَيوازة ناشـريين   

يةتي بكا ، من ئـةخري شـت  مةسـةلةي هَيـ ي دذة تـريؤرة، مـن ئةمـةوَي هـةر ئـةمِرؤ وةآلم لـة سـةرؤكا           
ــةرعيةتي         ــدا ش ــةتي هةرَيم ــوَيي حكوم ــة ك ــريؤر ل ــة دذة ت ــرم، ك ــاوةخؤ وةربط ــةى ن ــة لَيذن ــةمان، ل ثةرل
وةرطرتووة ، هَي َيك هةيـة لـة سـلَيماني و دةوروبـةري بـةناوي دذة تـريؤر، طـةورةترين رؤَلـي هةيـة لـة           

ثةرلـةمان يـان ئـةم    ترساندن و تؤااندني خةَلك و ثةالماردان و بَي سةر و شوَين كردنـي خـةَلك، ئـةبَي    
 .هَي ة حةل بكا ، يان بؤمان روون بكاتةوة لة كوَي شةرعيةتي وةرطرتووة ، سوثاس
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زؤر سوثاس، بةِرَي   بة نيسبة  دذة تـريؤر يـان هـةر هَي َيكـي تـر، ئيشـي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان نيـة،          
ئَيمـة لَيـرة سـةددام حوسـني نـني دانيشـتووين بـة        ئيشي ثةرلةمانة، ئيشتانة،  ثةرلـةمان اـةرار دةدا ،   

كةيفي خؤمان اةرار بدةين، ثَيشنيارةكةى جةنابت بة ثشتيواني برادةران دةخيةينة ثـَيش ثةرلـةمان و   
 .بشري سةرموو.مونااةشةي دةكةين، زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَي دار د

 :تؤسيق بشري خلي .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دا كة ئَيستا ئَيمة دانيشتووين لة ناو هؤَلي ثةرلةمان، دَلنيام لةوةى كةوا خةَلكانَيك لة ناوةوةي لةو كاتة

هةرَي  و لة دةرةوةي هةرَي  موراهةناتيان لةسةر ئةوة بوو كة ئةمِرؤ دانيشتين ثةرلةمان تَيـك بضـَي و   
بؤضووني ئةوان دةرنةضوو و ، ئةمة بة بري و (احلمد )توند و تيذي دروست بَي، بةآلم خؤش بةختانة 

دانيشتنةكان زؤر بة هَيمنانة  و بة شَيوازَيكي مةدةنيانة بةِرَيوة دةضَي، ئةصَلةن بووني طشت بـرادةران  
لة هةموو سراكسيؤنةكان وجوديان لةناو ثةرلةمان ئةمـة نيشـانةى ئةوةيـة كـة هـةموو اليـةكمان لـةناو        

ن بـة هانـاي ئـةوة دةضـني كـة مةسـةلةكة حـةل        ثةرلةمان خـةم خـؤري وةزعةكةينـة و هـةموو اليـةكما     
بكــرَي، بينيمــان كــة بــةع َيك لــة هاوكارامنــان ضــؤنن، رةخنــةى تونــد لــة ثةرلــةمان و لــة حكومــة  و    
تةنانة  لة سةرؤكي ثةرلةمان و لة جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانيش دةطرَي، زؤر رةخنةيـةكي شـةساسانة،   

وةآلميان دةدةنـةوة، مـن ئومَيـدةوارم ئـةم جـؤرة       بةآلم دةبينني جةنابتان بة دةم خؤش و دةست خؤش
حيوارة، ئةم جؤرة ئاَل و طؤِركردني بري و موعارةزةية لةناو هؤَلي ثةرلةمانةوة بطوازينةوة سةر شـةاام  
و جاددةكان و لةناو جةماوةري خؤمان، ئاوا بةو شَيوةية رةخنة لـة يـةكرت بطـرين و بـةو شـَيوة وةآلمـي       

تةكة با لةناو هةموومان بَي، من دةست خؤشي لة لَيذنةى ناوةخؤ دةكةم و رةخنةكان بدةينةوة، روحية
لةطةَل هةموو ئيقترياحا  و ثَيشنيارةكانيان دام و، لةطـةَل زؤربـةي ثَيشـنيازي راثـؤرتي سراكسـيؤنةكان      
دام، ئةوانةى كة سةبارة  بة خ مةتطوزارى و ضاكسازي سياسي و كؤمةآليةتي و ئيـداري هةيـة، بكـرَي،    

ها سةبارة  بةوةي كة يةكةم تةاة كَي بووة  ثَيويستة ئَيمة وةكو ثةرلةمان ئةمـة بةراسـي، زؤر   هةروة
بة جيددي كاري لةسةر بكةين، ئةطةريش ديارة و دوكيؤميني ظيديؤيي هةية، وةلآل ثَي  خؤشـة ئةمـة   

ثَيشــاندان و هــةر زؤر بــة جيــددي ئاشــكةرا بكــرَي و مامةَلةيــةكي ياســايي لةطــةَل بكــرَي، بــةِرَي ان، خؤ  
بةرزكردنةوةى دةنطي ناِرةزايةتي، ياساناسان دةَلـَين ئةمـة مـاسَيكي ياسـايية و مـاسَيكي دةسـتوورية، مـن        
وةكو مامؤستايةكي ئاينيش دةَلَي ، بَيجطة لـةوةى كـة مـاسَيكي دةسـتوورية، ئةمـة مـاسَيكي ئاينيشـة، لـة         

اسـة بـة خـةَلكان دراوة، مـايف ئـةوةى كـةوا       هةموو ئاينةكان بةتايبةتي لة ئايين ثريؤزي ئيس مدا  ئـةو م 
دةنطي ناِرةزايي خؤ  دةربِري، بةآلم لة ضوارضَيوةى رَيكارة شةرعييةكاندا، يةعين مةمجوعة رَيكارَيكي 
شةرعي دانراوة وةكو رَيكارة ياساييةكان، بؤ ئةوةى ناِرةزاييةكاني تؤ ضؤن بَي، رَيكارةكان بريتني لةوةى 

دةربِرينة تَيكدان و توند و تيـذي نـةبَي، بـةَلكو ئيصـ ؤ و ضـاككردنةوة بـَي،        كة مةبةست لةو ناِرةزايي
هــةروةها موازةنــة و هاوســةنطيةك دروســت بكــرَي لــة نَيــوان مةصــاَلا و مةساســددا، بــ انني ئايــا زيــاني  

كي شـةرعي بـَي،   وازَيك بَي كة ئوسـلوبةكةي ئوسـلوبيَ  ضةندة و اازاجنيشي ضةندة، هةروةها ئةمة بة شَي
ر ئةوةى داواكردني ماسَيكي رةوا بة ئةسالييب ناِرةوا ناكرَي، دةبـَي وةسائيلةكانيشـي رةوا بـَي، خـؤي     لةبة
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ئةطةر بَيت و هةَلةيةكيشي هةبَي لة حكومة  و لـة واايعـدا، ئـةم هةَلةيـة بـة هةَلـة ضارةسـةر نـاكرَي،         
ر بة ثَيويسي دةزاس كـة بـة   بةَلكو هةَلة بة راسي و بة دروسي ضارةسةر دةكرَي، بؤية بةِرَي ان من زؤ

زووترين كا  دةست بكرَي بة كارَيكي جيددي لـة حكومـة  و لـة ثةرلةمانـةوة بـؤ ئـةوةى ريفـؤرمَيكي        
سياســي و كؤمةآليــةتي و ئــابووري و خ مــةتطوزاري بكــرَي، هــةروةها ضارةســةرَيكي جيــددي بكــرَي بــؤ  

رةدا ثةرلـةمان بـة دةر لـة مةسـئوليا      طةندةَلييةكاني ئابووري و ئيداري و مالي كـة مـةوجودة، مـن ليَـ    
نابَين ، بةَلكو بارة اورسةكة لةسةر ثةرلةمان دةبَين  و بة زؤريش لةسـةر سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، كـة     
لة رَيطةى تةخوي  كردني لَيذنةكانةوة زياتر كة بتوانَي طفتوطؤ لةطةَل خةَلكانَيك بكـا  و بـة تايبـةتي    

وي  بكرَي و زياتر رَيطةى ثَي بدرَي و بواري ثَي بدرَي كة كارةكـةى  لَيذنةى نةزاهة، بةراسي زياتر تةخ
خؤي لةناو ضوارضَيوةى ياسادا بكا ، هةروةها داوا دةكةم لة خولي طرَيداني داهاتوودا كةوا ثاش ضـةند  
رؤذَيكي ديكة دةست ثَي دةكا ، ثَيويستة ثةرلةمان زؤر بة جيددي ئةم جارة لة خولي داهاتوودا دةست 

ة ضاودَيري كردني دام و دةزطاكاني حكومة ، بة ضاودَيري كردني ثرؤذة ياساكان، بـة ضـاودَيري   بكا  ب
كردني خةرو كردني بودجة و داناني بودجة، هةروةها بانطهَيشت كردني وةزيرةكان و بةرثرسةكان بـؤ  

ي زؤر روو لـة  ناو هؤَلي ثةرلةمان، ئةمة مةسةئةلةيةكة بةراسـي خـةَلكَيكي زؤرداوا دةكـا ، و خـةَلكَيك    
ئَيمة دةكا ، ئةَلَين باشة ئَيوة تا ئَيستا يةك وةزيرتان بانن نـةكردووة بـؤ لَيثَيضـينةوة، بةِرَيوةبـةرَيكي     
ــؤ       ــؤ خــولي داهــاتوو بــؤ لَيثَيضــينةوة نــةك ب طشــتيتان بــانن نــةكردووة، ضــتان نــةكردووة، ثَيويســتة ب

كَيك بـوو لـة موناسـةبةيةك بـووم، دايكَيـك      روونكردنةوة زياتر ئةم كارة بكرَي، دوَيـين مـن طـوَي  لـةداي    
دةيطو  من منداَلَيك  هةية سَي ساآلنة، ئةم منداَلة سَي ساآلنة دةيطو  داية سلَيماني سـووتا، بؤيـة مـن    
لَيرة بةناوي هةمووتانةوة، داوا لة هةموومان دةكةين، داوا لة هةموو اليةنة سياسـيةكان دةكـةم كـة بـة     

َلي خؤمان بةيـةك خبـةين بـؤ ئـةوةى سـلَيماني و كوردسـتان نةسـووتَي،        هةموومان ئيش و تةاةال و هةو
ئةم ئاطرة طِرةكةى ئةطةر بةر بَي نازانني داخوا كؤتاييةكـةي لـة كـوَي دةبـَي ، بـا خـوَيين شـةهيدةكاني        
ئةم خؤثَيشاندانة، خوَيين شةهيدةكان نةكةينة كراسي عولان، بؤ ئةوةي مةصاليحي شةخصي خؤمان 

بــةَلكو بيكةينــة كراســي حــةزرةتي يوســف بــؤ ئــةوةى كــةوا ضاكســازي بــة دواوة بــَي و    بــة جــَي بَيــنني،
ــان و         ــةموو دام و دةزطاك ــؤ ه ــوثاس ب ــي و س ــت خؤش ــة دةس ــَي، بؤي ــةدواوة ب ــاكي ب ــاوكرانةوة و روون ض
رَيكخراوةكان و اليةنةكان و ئةوانةى كةوا دةسـت و رؤَليـان هـةبووة لـة هَيـوةر كردنـةوةى مةسـةلةكان،        

رةش رؤَلـي مامؤسـتاياني ئـايين لـة بـري بكـةين، بةِراسـي مامؤسـتاياني ئـايين رؤَلـي وةكـو رؤَلـي             نابَي لَي
هةميشةييان بةتايبةتي لة شارؤضكةى هةَلةجبـةى شـةهيد وةكـو بينيمـان ض رؤَلَيكـي بـاش و طـةورةيان        

ةوتي م طــ 1811هــةبوو و مــن لَيــرةوة داوا دةكــةم لــة مامؤســتاياني ئــايين لــة جومعــةى داهــاتوودا، لــة 
كوردستان كةوا نوَيـذي جومعـاني تَيـدا دةكـرَي بـا هـةموومان بـة يةكـةوة وتارمـان بـؤ هَيوركردنـةوة و            
طةِرانةوةى بارودؤخةكة بؤ بـاري ئاسـايي خـؤي بَيـت، داواش دةكـةم لـة هـةر بـةالغَيكي كؤتـايي ئةطـةر           

ياني ئايين لةضاو بطَيرَي، ثةرلةمان دةيكا  ئةمِرؤ، لةهةر بةالغ و بةياننامةيةكي كؤتايي رؤَلي مامؤستا
لــة كؤتاييــدا مــن وا نــابَين  كــةوا ئــاسرة  موســتةزعةسة، بــةَلكو ئــاسرة  رؤَلــي خــؤي هةيــة لــة هــةموو  

و اعتصـموا ببـ  ا  مجيعـا و ال    ) بوارةكاندا، كؤتاييش  بةو ئايةتة دَين  كة خواي طةورة دةسـةرمووَي  
 .، زؤر سوثاس(تفراوا
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وثاس بؤ جـةنابت، بةراسـي زؤر سـوثاس بـؤ رؤَلـي مامؤسـتايان كـة ئيشـارةتت ثـَي كـرد، بـة تةئكيـد             س
 .دةورَيكي زؤر بةرز و ثريؤزيان هةبوو، ئَيمة لَيرةوة سوثاسيان دةكةين، رَي دار دَلشاد شةهاب سةرموو

 :حاجي حممد بةِرَي  دَلشاد شهاب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةكو عورسَيكي لَي ها ، ئـةطينا ئـةوةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان كـردي لـة جيـاتي        بةناوى خواي طةورة، 

ئةوسـةروةرانة و يـاخود ئـةو اوربانيانـةى كـة لـة       ةمووالان بؤ رَي طرتن لة طياني هةموومان بووة و ه
رووداوة نةخوازراوةكاندا سةري رَي  و نةوازش جارَيكي تر دادةنوَينني و تةمةناي ضارةسةري بةثةلةش 

ةين بؤ بريندارةكان و هاوخةمي و هاودةردي خؤمان بؤ كـةس و كارةكانيـان رادةطـةينني، بـةِرَي ان،     دةك
ســةرؤك و ئةنــداماني ثةرلــةماني بــةِرَي ، بــؤي هةيــة بةشــَيك لــة دةزطاكــاني راطةيانــدن، هةنــدَيك لــة    

ردستاني، ئَيمة طوتنةكامنان بطوازنةوة، بؤية دةَلي  رووي دةم  دةكةمة جةماوةري بةشةرةيف خةَلكي كو
ئةمِرؤ بـة بـارودؤخَيكي زؤر هةسـتيار و ناسـكدا تَيثـةِر دةبـني، كـة بـريتني لـة دوو ئاراسـتةي جيـاواز،            
يــةكَيكيان داواي رةوا و شــةرعي ميللةتــة لــة داواكردنــي ضاكســازي و ماســة رةواكانيــان لــة هــةر ضــني و   

مـة بـة هـةموو شـَيوةيةك ثاَلثشـي ئـةم       توَيذَيكدا، لة هةر شوَين و هةر شار و شاروضكةيةك بَيت، كة ئَي
ئاراستةية دةكةين و ئـةركي ئَيمةشـة وةكـو ثةرلـةمان و ئةنـداماني ثةرلـةمان كـة ثاَلثشـي كـةر بـني و           
ــي        ــةر كردن ــؤ ضارةس ــة  ب ــاني حكوم ــةر دام و دةزطاك ــة س ــار خبةين ــاخود سش ــاني، ي ــاني دام و دةزطاك ه

انة و سةردةميانة و دميوكراسيانةي تَيدا بثارَي رَيت طريوطرستةكانيان و بة شَيوازَيك كة شَيوازي مةدةني
بة ثَيي ئةو ياسا و ِرَيسايانةى كةوا لة هةرَيمي كوردستاندا هةن و لةسةر هةموو كةس و اليةنَيك وةكـو  
يةك جَيبةجَي بكرَي و كةسيش بةدةر نةبَيت لة سةثاندني ياسا بةسةريدا، دووةمي ئاراستةيةكة كة لة 

ا بؤ توند و تيذي دةبا  بة هةموو شَيوازةكاني، ئةوةى جَيطاي ئومَيدة ئةوةية كة هةر لَيرة و لةوَي ثةن
لة سةرةتاي رووداوةكانةوة و تا ئَيستاش ئةم ئاراستةية ِرة  كراوةتـةوة لـة اليـةن طشـت اليةنـةكان، بـة       

ضـونكة   ئؤثؤزيسيؤن و دةسةآل  و تةنانة  لة اليـةن خـةَلك و ميللـة  و تَيكـِراي طـةلي كوردسـتانيش،      
ئةمـة خ مـةتي ئـةو رَيبـازة يـاخود ئـةو ئاراســتةية ناكـا ، ئـةوةي كـةوا هـةموومان كـؤكني لةســةري و            
دةمانطةيةنَيتــة ئاماجنــةكان، ئــةم دةســتكةوتانةى ئَيســتا بــةِرَي ان، بــةري ِرةجنــي خــةبا  بــوو، خــوَين و 

هةيـة موَلكـداري بكـا ، نـة     اوربانيدان و مَيذووي ميللة  دةطا ، بة تَيِروانيين ئَيمة نـة كةسـَيك بـؤي    
كةسيش بؤي هةية تَيكي بدا  و لة باري ببا ، حةددي يةك كةرةوةش نَيوان ئةمـةدا بـة ديـتين ئَيمـة     
راي ميللةتة و سندواي دةنطدانة و بة ثريةوة ضوونة بؤ داواكاري ميللة ، كة ئةمةش تا ئَيستا شَيوازي 

ئَيستاش ئَيمة تَيدا اسة دةكةين و ئَيمة طفتوطـؤي   حوكمِراني بووة لة كوردستان، ئةو ثةرلةمانةى كةوا
تَيدا دةكةين بةرهةمي ئةم شَيوازي هةَلبذاردنةيـة كـةوا بةرنامـةي ن يكـةي سـاَلَيك و نَيـو لـة هـةرَيمي         
كوردستان دةست بةكار بووة، كة شَيوازَيكة من باوةِر ناكـةم هـيض خيتـابَيكي سياسـي و هـيض طوتنَيـك و       

اكاري تاكَيكيش جياواز بَيت لةطةَل ئـةم شـَيوازةى كـةوا ثَيـي هاتووتـة وجـود ،       هيض طوتارَيك و هيض داو
شانازي دةكةين لة هةرَيمي كوردستان تا ئةم دةايقةية هيض هَي َيك، هيض دةزطايـةك، هـيض دةزطايـةكي    
راطةيانــدن مــةح ور و اةدةغــة كــراو نيــة، هــيض كــارَيكي سياســي اةدةغــة كــراو نيــة بــة مــةرجَيك لــة   
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ى ئةو ياسايانة بَيت كة لة هةرَيمي كوردسـتان ِرةضـاو كـراون، مةرجـةكاني ئـازادي سياسـي و       ضوارضَيوة
كةس دةست  61ثَيكهَيناني حي ب و كاري سياسي لة كوردستان ئةوةندة سووكن تةنانة  ئةطةر ئةمِرؤ 

ك بـؤ  بكةنة، نازاس ئةطةر لة ذمارةكة دةايق بب ، ضةند كةسَيك دةست بكةنة ثَيشكةش كردنـي داوايـة  
ثَيكهَينــاني حي بَيــك يــاخود رَيكخراوَيــك يــان كــارَيكي سياســي يــاخود مــةدةني، يــان حــةتا كردنــةوةى    
دةزطايـةكي راطةيانـدنيش، ئـةم ئازاديــة تـا ئـةم دةايقةيـة سةراهةمــة، لـة كـةش و هةوايـةكي وا دا ئــةم          

سـا بـةدةر كـار كـرا و     ئازادييانة تَيك دةضـن، كاتَيـك كـةوا لـة ياسـا بـةدةر كـار دةكرَيـت، بؤيـة كـة لـة يا           
ئاراستةى ثاكي خؤثَيشاندةران و ئاراستةى ثاكي ويست و خواسي ميللة  بـة ئاراسـتةيةكي تـر طـؤِردرا     
كة بةداخةوة من دَلنيام ئةوة ئاِراستةي خؤثَيشاندةران نية، ئةمة ئارسـتة و داواكـاني خـةَلكي سـلَيماني     

كو رةنطـة هةسـت و سـؤز و ثـاكي ئـةم خةَلكـة       نية، ئي هيض كةسَيكيش نية لة هـةرَيمي كوردسـتان، بـةلَ   
ئيسـتيغ ل كرابــَي، بـؤ ئــةوةى بـة ئاراســتةيةكي تــردا كـة ئــةم كـارة نةخوازراوانــةى لـَي كةوتنــةوة، بــة       
ــةبَي      ــرَين و ئ ــةركَونة بك ــةبَي س ــي ئ ــان و هةمووش ــاركي ياس ــةمووي خ كارةكــان وبةكاردانةوةكانــةوة ه

وحاسةبةشي لةسةر بَي، خؤثَيشاندان ئةم ماسةيـة كـة دةبـَي    هةَلوَيسي بةرامبةر نيشان بدرَي و ئةبَي م
ــاسَيكي          ــاندان م ــانطو  خؤثَيش ــا  دةم ــةو ك ــةري، ئ ــةوة س ــرد، ناطةِرَيين ــان ك ــار بال ــةندين ج ــرة ض لَي
دةســتووريية، يــاخود مــاسَيكي سروشــتيية، ئَيســتا ئــةَلَيني مــاسَيكي ياســايية، ضــونكة ياســايةك بــؤ ئــةم    

َيوةشي بؤ دانراوة، هةم لةسةر خؤثَيشاندةر و هةم لةسةر هَي ةكانيش كة مةسةلة دانراوة، بةآلم ضوارض
هاووآلتييــان ئــازادن لــة ضوارضــَيوةي ياســايةكةدا و ئــةركي حكومةتيشــة لــة اليــةك طيــان و ســةالمةتي   
ــامان و        ــك و س ــةكان و موَل ــةزراوة سةرميي ــي و دام ــوَينة طش ــةكيش ش ــة الي ــارَي ي، ل ــاندةران بث خؤثَيش

ش بثارَي َيــت كــة بــة هــةموو شــَيوةيةك لَيــرةدا ئةمــةوَي ئــةوة كــور  كةمــةوة، ئَيمــة ســةروةتي خــةَلكي
ئيدانــةى هَيــِرش كــردن لةســةر دامــةزراوةكان و لــة طشــت شــار و شاروضــكةكان لــةو بارةطايانــةى كــةوا     
دووضــاري هَيــرش كــردن لةســةر بوونةتــةوة، لــة هــةر شــوَينَيك بَيــت، لــة ســلَيماني و لــة هــةولَير و لــة   

كاني تر، بةِرَي ان، ثاراستين ئةمن و ئاسايشي هةرَيمي كوردستان لة بـارودؤخَيكي وا هةسـتيار   شارؤضكة
و ناسكدا، لة هةموو رؤذاني ثَيش ئَيستادا، لة ثارضةيةكي واي وآل  كة ئَيمة لة ناوضـةيةكدا دةذيـن بـة    

ة، طـرتن و ئاشـكرا   تَيكِرا تةهديدي، ياخود هةِرةشـةى تـريؤر لةسـةر ناوضـةى ئَيمـة و وآلتـي ئَيمـة هةيـ        
كردني شةبةكاتي تريؤرسي لة ماوةى بةردةوام و لة ضةند ماوةيةكي كةمي ثَيش ئَيستا هـةموومان بـة   
بري دةخاتةوة، ئةمة ثاساو نية بؤ ئةوةى ئَيمة بَلَيني، خـةَلك نـابَي هـيض بكـا  بـؤ ئـةوةى بـاري ئـةمين         

َيـ ة ئةمنيـةكان و هَي ةكـاني ثاراسـتين     تَيك نةضـَي، ئـةمما دةبـَي لـةوةش وريـا بـني، سـةرااَل كردنـي ه        
ئاسايش لة هةرَيمي كوردستان، هةموو تةركي َيك لةسةر ئةم وةزعةي كة ئَيستا خوَلقاوة و ثَيش ئَيسـتا  
خوَلقاوة كة بة خؤشـحاَلييةوة ئـةَلَي  ئَيسـتا بـةرةو شـَيوازَيكي باشـرت و مةدةنيانـة تـر  و هَيـواش تـر و           

ةَلطرتين ئةو هةموو هَي انـةش بـةو وةزعـةوة دةرطايـةك بـةرةو رووي      هَيمن تر دةِروا ، ئةم مةسةلة ه
ــان،          ــوردوودا بينيم ــةني راب ــةموو زةم ــة ه ــة ل ــةوةي ك ــو ئ ــةوة، وةك ــة دةكات ــةم تةجروبةي ــةزاني ئ ناح
بضووكرتين دةرسة  تةنانة  جةذنةكانيش ئيستيغ ل كراون بؤ ئةوةى كةوا زةربة لة هاووآلتييان و لة 

َي، ئَيمــة ئــةبَي لــةم مةســةلةية زؤر وريــا بــني و بــ انني، لَيــرةدا لــة ِروانطــةى  خــةَلكاني كوردســتان بــدر
لَيذنـةكاني لَيكؤَلينـةوة تـةسعي     : بةرثرسياريةتي مَيذوويي خؤمان وةكو ثةرلةمانتار داوا دةكةين، يةك
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بكــرَي، و بــة وردي لــة اليــةن لَيذنــة ثةيوةنديــدارةكاني ثةرلةمانــةوة بةدواداضــووني بــؤ بكرَيــت و          
جنامةكانيشــي رابطةيــةنرَيت، لــة ضوارضــَيوةى ئــةوةدا نــةبَيت كــةوا، وةكــو هةنــدَيك لــة هاوكــارة           ئة

داوا دةكـةين لـة طشـت اليةنـةكان، لـة      : بةِرَي ةكاس ئاماذةيان ثَي كرد، تةنها ناوهَيناني لَيذنـة بَيـت، دوو  
وتووَيذي طفتوطؤ بـدةن   ِروانطةى بةرثرسياريةتي مَيذووييدا ديسانةوة، بةردةوامي بة كؤبوونةوةكان  و

لةسةر ئاسي بةرز و بة ئريادةى ضارةسةر و بة ئريادةى بة كردةوة، نـةك تـةنها دانيشـنت بَيـت، ضـونكة      
خةَلكي ضاوةِرواني بةرهةم لةم دانيشتنانة دةكةن، بةِرَي ان راستة ئةمة ئةركي حكومةتة، و زؤرتـريش  

ارةكان دةكرَيت، ئةوانةى كـة حكومـةتيان ثَيـك هَينـاوة،     ضاوةِرواني لة هَي ة، با بَلَيني لة هَي ة دةسةآلتد
بةآلم دةرحةاي وةزعَيكي وا كة ئاراستةى ميللة  و ئاراستةي ثةيِرةوي بةِريوةبردني وآل  و ئاراستةي 
ئاينــدةى سياســي وآل  و ئاينــدةى ئيــداري وآل ، ئةمــة ئــةو حــةدة ساصــَلةى كــة لــة نَيــوان دةســةال  و   

رَي، ضونكة هةموومان هاوبةشني لةو مةسئوليةتة نيشتيماني و نةتةوةييةي ئؤثؤزيسيؤن داية، هةَلدةط
كة لةسةر شاني هةموومانة، راطرتين دةم و دةسي راطةياندني تونـد بـؤ ئـةوةى كـةوا كةشـَيك دروسـت       
بكةين، بيطومان هةموو ئةو داخوازييانةى كـةوا هـةظاآلس، بـةِرَي ان ثَيشـي مـن خسـتوويانة ِروو، ئـةبَي        

هــةبَي بــؤ ئــةوةى بتــوانَي ئــةم داخوازييانــة تَيــدا جَيبــةجَي بكــرَي، اليــةني هاريكــاريش ئــةم     كةشــَيك 
راطةياندنانةدا بن كة بة داخةوة، بؤ ئـةوةى بـةرةو ئاراسـتةي ضارةسـةر بـِرؤين، ئـةطينا مـن ثـَي  وايـة          

  كـردن  مةسئوليةتي هةنـدَيك لـة دام و دةزطاكـاني راطةيانـدن لةورذانـدنَيكي نادروسـت و هةَلسـةوكةو       
لةطةَل هةندَيك لة رووداوةكاندا، بة ئاراستةي زيـاتر بـةرةو ئـاَلؤز بـردن و هانـداني طـةجنان بـؤ ئـةوةى         
كةوا كاري واي لَي بكةوَيتـةوة، هةنـدَي جـار لـة كـؤنرتؤَلي خـودي خؤيـان و كـةس و كـار و عائيلةشـيان           

ةي هَيمنانةيانـدا، ئةمـة بِريـاري    دةربضَيت، كة كارَيكي نةخوازراوة من باوةِر دةكةم لـة كـاتي بريكردنـةو   
ــاري         ــري داواك ــة ث ــاريكراودا ب ــاوةى دي ــة م ــي و ل ــة سيعل ــةرَي  ب ــةتى ه ــةبووبَيت، حكوم ــَيك ن ــيض كةس ه
خؤثَيشاندةرانةوة بضَيت، سيعلةن من ثشتطريي ئةم طوتنة دةكةم، حكومة  خةريكي ئةوة نةبَيت، ضؤن 

ــنج اــوَلي لــة كوردســتاندا دةبَيتــةوة بــؤ   ــنج الشــةوة    ئيتيفــااَيكي ثَي ئــةوةى بــةياني ئَيمــة بــة هــةر ثَي
نةكةوينةوة بن ثرسيار و خةَلكَيكي تر بَيتة سةر جـاددة و بـة ئَيمـة بَلَيـت ديـارة طرستـةكاني ئَيمـة بـؤ         
ئةوة بووة ئَيوة ئيتيفااَيكي ثَينج اؤَلي ثَي بكةن، ياخود بةرةو ئاراستةيةكي حـةلي طرستـةكاني بـةيين    

ــرس    ــة ط ــةن، ئَيم ــَي بك ــاني ث ــة      خؤت ــارَي ل ــةبَي ج ــة  ئ ــة حكوم ــة، بؤي ــةوة طرنط ــة الي ئَيم ــةَلك ب ي خ
ئةولةويةتي كارةكاني بة ثري داواكاريةكاني خؤثَيشاندةران و بةراستةوخؤ بضَيتة ثَيشةوة، لَيكؤَلينةوةى 
ورد بكرَي لةوةى لة كاتَيكدا كة هةندَيك لةو بةِرَي انةى لةو هةست و سؤز و ثاكانةى لة شاري سلَيماني 

هةنـدَي مةبةسـي مةشـروع خؤثَيشـاندانيان كـرد، كةضـي ئاراسـتةكانيان طـؤِرا و هَيـرش كردنـي لـَي            بؤ 
دروست بوو، مؤَلة  بؤ ئةمة وةرنةطريابوو، زؤر ئةطوترَيت كةوا ئةبَي ياساكان، حكومة  ياسا جَيبةجَي 

ش ياسـا جَيبـةجَي   بكا ، اليةنـةكان ياسـا جَيبـةجَي بكـا ، هـةروةها دةبـَي خؤثَيشـاندةر و هاووآلتييـاني        
بكةن، كاتَيك كة مؤَلة  وةرطريا بوو، مؤَلة  بؤ ئةوة وةرنةطريابوو كةوا هَيِرش بكرَيتة سةر بارةطايـةك  
يــان ســةر خــةَلكَيك يــان ســةر هــةر اليــةنَيك، هــيض يــةكَيكيش لــةم هَيِرشــانة، بــؤ ئــةوةى اســةكاس بــة    

  يـاخود ثاسـاوانةكانيان يـاخود هـةر     ئاراستةيةكي تردا نةضَيت، موبةرير نـني، بـؤ ئـةوةى كـة دةسـةآل     
كةسَيك بة توند و تيذي وةآلمي ئةم شَيوازة بداتةوة، بؤية من دووثـاتي دةكةمـةوة، بهـَيَلني لَيذنـةكاني     
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لَيكؤَلينةوة تةسعيليان بكةين و بهيَلني كاري خؤيان بكةن و دةستنيشـاني كـةم و كـورتي بكـةن، طومـاني      
ة ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان هاتووتة وجود كاريطةري بةسةر بذَيوي تَيدا نية بةِرَي ان ئةو ِرةوشةى ك

ذياني هةموو خةَلكةوة هةية، لةسةر ذياني سةرمايةدار، لةسةر ذياني كاسبكار، لةسـةر ذيـاني ثيشـةكار،    
تةنانة  بةسةر ذياني ئـةو كرَيكـارةى كـة بـة دواي اـووتي يـةك رؤذيـش دايـة، مـن بؤيـة ناضـمة سـةر             

ضارةسةري و داواكاني خةَلك و طةندةَلي و شَيوازةكاني ضارةسةر كـردن، ئَيمـة ئـةمِرؤ     طرستةكان و سةر
لةبةردةم مةسئةلةيةكي تر داين، ضؤن ئةم كةشة دروست بكةين بؤ ئةوةى طفتوطؤ لةسةر ئةم بابةتانة 

، بكةين، ئةطينا من وا دةزاس كةوا نةك كؤبوونةوةيةك و ضةند دةايقةيةك بةخشيين وةاـت بـة ئَيمـة   
بةَلكو ضةندين دانيشنت و ثةجنة خستنة سةر طرستةكان، بؤية لَيرةدا داواي لَيبؤردن دةكـةم كـة ئةطـةر    
نةثرذامــة ســةر ئةوانــة، مــن مةبةســت  ئةوةيــة كــة كؤبوونةوةكــة بــؤ ضارةســةركردني وةزعَيكــي وايــة،  

خـي خؤشـيدا ئـةوة    ئةطينا من زؤر شت  هةن كةوا سيعلةن دةبَي هةنطاوي بؤ بندرَيت و ئينشاا  لـة وة 
دةخةينة روو، من نةمدةويست بـة هـيض شـَيوةيةك، حةايقـة ، ئةمـةم ئَيسـتا لـة نةتيجـةى طوتنـةكان          
ئي اسةم كردية بة حةايقة ، بةِرَي ان، بة هـيض شـَيوةيةك مـن نـاوي هـيض كةسـَيك و هـيض اليـةنَيك و         

دانيشــتين ئَيمــة  هــيض حيــ ب و هــيض ئةوةيــةك بيــن ، بــةآلم هــةر ئةوةنــدة داوام ئةويــة، ضــونكة          
ــةوا د    ــةى ك ــودا لةوان ــة، ج ــةئرخيي زؤر طةورةي ــئوليةتَيكي ت ــةَلكَيك   .مةس ــة خ ــرد ك ــاذةى ثَيك ــري ئام بش

موراهةنةي لةسةر تَيكضووني وةزعي ثةرلةمان كردووة، خةَلكَيكيش زؤر بة تامةزرؤوة ئينتيـ اري ئـةم   
بـــةرةو ضارةســـةركردني  دانيشــتنة دةكـــا  بــة ئومَيـــدي ئـــةوةى نوَينــةراني طـــةل هـــةنطاوَيك بنــَيني    

طرستـةكانيان، بـةرةو هَيــور كردنـةوةى ئـةم وةزعــةى كـةوا لــة كوردسـتاندا هةيـة، بــؤ ئـةوةى دةرســةتي         
ضارةسةري برةخسـَي، بؤيـة مـن دةَلـَي  ئةطـةر باسـي بارةطاكـان، باسـي حي بـةكان، باسـي اليةنـةكانيش            

كاتَيـك كـةوا هَيـِرش بكرَيتـة سـةر       دةكرَيت، هةر ئةوةنـدة دةَلـَي  بـة ويذدانـةوة بـاس بكرَيـت، ناكرَيـت       
بارةطايةك لة هةولَير، بطوترَيت ئةوة ثارتي كردوويةتي، وة ئةطةر هَيِرش كـرا سـةر بارةطايـةكي ثـارتي     
لة شوَينَيك بطوترَيت ئةمة خةَلك كردوويةتي، ئةبَي هةموو شتةكان بة يـةك ثَيـوةر بثَيـوين، مـن هـةر      

مونصف بني و بة ويذدان بني، هـةموو شـتةكان وةكـو خـؤي،      ئةوةندة دةَلَي  بؤ ئةوةى لة تةشخيصةكة 
ض ثَيوةرَيك بؤ اليةنَيك دادةنَين، هةمان ثَيوةريش بؤ هةموو اليةنةكان دابنَيني، دووثاتي ئيدانة كردني 
هةموو جؤرة توند وتيذيةك و بة تايبةتيش جطة لة ثاراستين ياخود بـا بَلـَيني لـةو كارةسـاتة طـةورةي      

 و خوَين لة هةموو شتَيك بةرزترة، لة هةموو شتَيك طةورةترة، ئـةطينا سـووتاندني   كةوا طيان بةخشني
كةناَلَيكي سةربةخؤي راطةياندنيش ئةمةش تاوانَيكة بة حةايقة ، ئَيمة بة هةموو شَيوةيةك ئيدانةى 

وةى دةكةين، دةرسة  بؤ لَيذنـةكان دةهـَيَلني بـة ضـاودَيري لَيذنـةكاني ثةيوةنديـداري ثةرلـةمان بـؤ ئـة         
تةشخيصي كةم و كورتيةكان و الدةرةكان و سةرثَيضي كارة الياساكان بكـةن، بـؤ ئـةوةى رؤذَيكـي تـر بـة       

 .دةرئةجنامةوة بة رةو رووي خةَلك بينةوة و، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار حةمة سةعيد حةمة عةلي، سةرموو
 :بةِرَي  بة سعيد بة على

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةناوي خواي طةورة، بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا هةموو خـةَلك، لـة   
نـــاوةوة و لـــة دةرةوة و لـــة دةوروبـــةر، ضـــاودَيري ئـــةم كؤبوونـــةوةى ثةرلـــةمان دةكـــةن، و ضـــاوديري 

دةكةن، بؤية دةبَي بة مةسئوليانةوة مامةَلة بكـةين، و  دةرئةجنامةكان و بِريارةكان و هةَلوَيستةكاني لَي 
رؤَلي ثةرلةمان ببييَن، ثةرلةمان ِرؤَلـي خـؤي ببـَيين، هـةر ضـةندة مـن ثـَي  وايـة بةداخـةوة ثةرلـةمان           
درةنن كؤبووينةوة، و بةراسي ثةرلةمان دةبَيت رؤَلي خؤي ببينيبا لة رابردوو، كة من ثَي  واية وةكـو  

ينيوة، بة هؤي ضةند هؤكارَيكةوة كة ئَيسـتا كـاتي نيـة بـاس بكـرَي، ضـونكة دةبوايـة        ثَيويست ِرؤَلي نةب
ثةرلةمان مورااةبة و موحاسةبة و موتابةعةي حكومةتى بكرداية، ئيجرائـاتي بةرامبـةر بـة حكومـة      
بكرداية، بانن كردني حكومة  و وةزيرةكاني بكرداية لـة بضـووكرتين موحاسـةبةوة تـا سـةحيب سـيقة       

من دةَلَي ، ئةم رووداوانة زةمانـة  ضـيية بـؤ دووبـارة نةبوونـةوةيان  ضـونكة ثَيشـرت روويـداوة         لَيي و، 
بـؤ   15/7و رووداوةكـاني هةَلبـذاردني    1115وةكو هَيِرش كردن سةر بارةطاكـاني يـةكطرتوو لـة سـاَلي     

دروســت  بارةطاكــاني ضــةند اليــةنَيك، زةمانــة  ضــية  خــاَلَيكي تــر، داوا دةكــةم لَيذنةيــةكي تــةحقيقي  
بكرَيت، بةآلم ئةو لَيذنةية ضةند مةرجَيكي تَيدا بَي، يةكةم متنةوع بَي لة ضةند ال ثةرلةمان و اةزا و 
حكومة  و هَي ةكاني ئؤثؤزيسؤن و خةَلكي نوَينةري خةَلكي رؤشنبري و خؤثَيشاندةر، زؤر بة شةساسانة 

واي تةحقيقةكـة و سـ اداني كةسـاني    ئةجنامي تةحقيقةكة بآلوكاتةوة بؤ خةَلك و ئيجرائاتيش بكرَي د
كةم تةرخةم و كةساني هؤكار، بةِرَي ان، ئةم حاَلةتـة كـة دروسـت بـووة و ئـةم دؤخـة هاتووتـة ئـةجنام،         
ــة  و       ــةن حكوم ــة الي ــازية ل ــةبووني ضاكس ــةو ن ــةبةب ئ ــة، س ــا عةدالةتيةي ــة و ن ــةو طةندةَلي ســةبةب ئ

يصـ حية، سياسـية، و طشـتطري، و بنـةِرةتي و،     دةسةآلتةوة، بؤية دةبَي لـة زووتـرين كاتـدا ئـةو ثـرؤذة ئ     
ــؤ        ــتاياني زانك ــثؤر و مامؤس ــةنج و ثس ــنبري و ط ــةَلك و رؤش ــارةزة و خ ــةن موع ــة الي ــة ل ــةي ك عةمةليان
ثَيشكةش كراوة و ثَيشكةش دةكرَيت بة داناني سةافَيكي زةمةني بؤي بؤ جَيبةجَي كردنـي ئـةو ثـرؤذة    

ئــةو ســةافة زةمةنيــة، ثةرلــةمان رؤَلــي خــؤي ببــَيين و ئيصــ حيانة، خــؤ ئةطــةر جَيبــةجَي نةكرابايــة 
ئيجرائاتي خؤي بكا  بةرامبةر بة دةسةآلتي جَيبةجَي كار كة دةسةآلتي حكومةتة، هةر لة موحاسـةبة  
كردن تا ئيقالة ثَيكردن و ئيستيقالة كردني، خاَلَيكي تر، داواي لَيبوردن و ئيدانة كردني ئةو كارة توند 

ن و برينــدار كردنــي خؤثَيشــاندةران لــة اليــةن هــةر ســَي ســةرؤكايةتييةوة، و  و تيذييــة و شــةهيد كــرد
سةرؤكايةتي ثةرلةماني بةِرَي  خؤي داواي لَيبوردنةكة بكا  و داوايش بكا  لة دوو سـةرؤكايةتييةكةى  
تــر، و لــةو داواي لَيبوردنــة ســةحيب وشــةى طَيرةشــَيوين و ئــاذاوطَيِر بكرَيــت بــة رةلــي، خــاَلَيكي تــر،    

بووي مـاددي و مةعنـةوي شـةهيدان و برينـداران و زيـان لَيكـةوتوواني طشـي و تايبـةتي و دةزطـا          اةرة
حي بي و ئيع مييةكان، اـةرةبوو بكرَينـةوة، خـاَلَيكي تـر، ئـازادكردني طرياوةكـان و كؤتـايي هَينـان بـة          

ئةنــداماني  ضـاودَيري و موالحةاـة و طـرتين كــة بـةردةوام دةبـَي بـة داخــةوة، طـرتين خؤثَيشـاندةران و        
حي ب و اليةنـةكان، خـاَلَيكي تـر كـة ئةمـة موهيمـة، تـةحري  و تـةجرميي تةاـةكردن و بـةكارهَيناني           
ضةك و هَي ي ضةكدار و هةَلكوتانة سةر بارةطاي حكومة  و حي ب و اليـةن و دةزطـاي ئيع ميـةكان و    

وواني سي ي  دا، هَي ةكان نةهيشتين دياردةي ضةكداري و هَي  لةناو شار و شاروضكةكان و لةناو دانيشت
نةجووَلَينري، مةطةر بؤ مةترسي دةرةكي نـةبَي و بـة ئاطـاداري ثةرلـةمان، ضـونكة ئـةبَي ئـةو جيهةتـة         
ئاطادار بَي و مةسئول بَي لة جوواَلنـدني هَيـ ، خـاَلَيكي تـر، ئـازادي راطةيانـدن و مـةنن كردنـي تونـد و          
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ني راطةياندن، وةكو بَلَي مةنن و تةحري  و تـةجري   تيذي و هَيِرش كردنة سةر رؤذنامةكان و كةناَلةكا
بكرَي، خاَلَيكي تر، هةموار كردن و دةركردني ضةند ياسايةكي طرنن لة اليةن ثةرلةمانةوة، بؤ منوونـة  
هــةمواري دةســتوور، دةركردنــي ياســاي دةســتةى نةزاهــة، ئيــديعاي عــام، موسةتيشــي عــام، خــاَلَيكي تــر،  

ني لة هةموو ثَيكهاتةكاني نـاو ثةرلـةمان بنَيـردرَي بـؤ الي ثَيشـاندةران بـؤ       داواكارم لَيذنةيةكي ثةرلةما
 :ئةم مةبةستانة

 .وةكو ومت بة رةلي داواي لَيبوردن و ئيدانةى كارةكاني كة بةرامبةريان كراوة-1
 .طوَيلَيطرتن لة داواكانيان و وةرطرتين داواكانيان بة نووسني-1
 .َي كردني داواكانيان بة داناني سةافَيكي زةمةنيهةنطاوي جيددي و عةمةلي بؤ جَيبةج-3

بةِرَي ان، ئةم دؤخة، ثَي  واية بـة وتـاري ثشـت ميكرؤسـؤن و بـةَلَين و اسـةي بـَي عةمـةل هـيض ناكـا ،           
آلتياني كوردستان و خؤثَيشاندةران اةناعة  ناكةن تا بـة عةمـةلي شـت    وئةبَي بة عةمةلي، ضونكة هاو

تيان بؤ نةكرا، موعارةزة و دةسةآلتيش بَلـَين بـَي دةنـن بـن و خؤتـان      نةكرَي، خؤ ئةطةر بة عةمةلي ش
ثَيشان مةدةن، هةر خؤ ثَيشـاندان ئةكـةن، مةطـةر بـة عةمـةلي خواسـتةكان و داواكـان ضاكسـازي كـرا و          
طةندةَلي نةما و عةدالةتي جَيبةجَي كرا، موعارةزة يان اليةكي تريش بَلَيت خؤ ثَيشاندان بكةن، خةَلك 

ونكة داواكـاني جَيبـةجَي كـراون، لةبـةر ئـةوة مـن داواكـارم بـة عةمـةلي وةآلم بدةينـةوة، بـة            نايكا ، ض
عةمةلي ئيش بكةين، ض ثةرلةمان و ض حكومة   و ض دةسـةآلتةكاني تـر، لَيرةشـدا شـتَيكي تايبـة  بـة       

 .بطرنخؤم كة ثَيشكةش  بة سةرؤكايةتي بةِرَي ي ثةرلةماس كردووة، ئةخيوَينمةوة ئةطةر طوَي  لَي 
 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر لةسةر مةوزوعةكةيـة بيخوَينـة، ئةطـةر نـا بـؤ جـارَيكي تـر، نـا ئةبـةدةن، ئةطـةر عي اـةي بـةو             
 .مةوزوعة نية با وةختَيكي تر بَيت، رةجائةن دانيشة، رَي دار سةرطوَل خان سةرموو

 :حسن رضابةِرَي  سةرطوَل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ستا روو ئةدا  لة شةاامي كوردي و لة سلَيماني بة تايبةتي، من بة هؤكاري ئةوةي ئةزاس كـة  ئةوةى ئَي

دةســةآل  طــوَي بــؤ داواكــاني خــةَلك نــاطرَي، و خــةَلك متمانــةى نــةماوة بةرامبــةر ئــةو بةَلَينانــةى كــة    
دةســـةآل  بـــة خـــةَلكي ئـــةدا ، ئـــةوة ئَيســـتا كـــة خـــةَلك داواي دةكـــا  لـــة ضاكســـازي سياســـي و لـــة    
رووبةرووبوونةوةى طةندةَلي، ئَيمة ئةبينني ثَيشـرت لـةم ثةرلةمانـة زؤر اسـة لةسـةر ئةمـة كـراوة، زؤر        
ثرؤذة ثَيشكةش كراوة بؤ بنرِبكردني ئةم حاَلةتة لةم خولة كة ئَيمة لـةم خولـة ئةنـدامني و ئاطـادارين،     

دةســةآلتي حي بــي لــة  ئَيســتا زؤر بــةِرَي  باســي كــارا كردنــي رؤَلــي داواكــاري طشــي و دوورخســتنةوةي  
ئاسايش و هَي ةكاني ثؤليو ئةكا ، لةو دوو بابةتة بل ا  من ئةَلَي ، ثرؤذةمان هةبووة لة ثةرلـةمان و  
ثرؤذةمان ثَيشكةش كراوة، بةآلم لة اليةن لَيذنةى ياساييةوة بَيـت يـان لـة اليـةن زؤرينـةوة بَيـت، ئـةوة        

نـاِرةزايي خةَلكـة و خؤثَيشـانداني بـؤ ئـةكا ، و       رة  كراوةتةوة ئـةو ثرؤذانـة، ئـةوةى كـة ئَيسـتا جَيـي      
ئةوةى كة لة سلَيماني روويدا، دواي ئةوةي كة ئةو بارة نا هةموارة دروست بوو، بة داخةوة بـووة هـؤي   
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طيان لة دةستداني ذمارةيةك و برينداربووني ذمارةيةكي تر، من ثَي  وابَي لة ئةجنامي ئـيش نـةكردني   
ايانةى كـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان، بـة تايبـةتي ياسـاي خؤثَيشـاندان، كـة          اليةني جَيبةجَيكار بةو ياس

ئَيمة ئةزانني لة هيض شوَينَيك ئةو ياساية كاتي طرية شوَيين  باس كراوة، ياخود بَلَين خؤثَيشاندةران بة 
 اليةكي ديكةوة ئـةِروا ، سـةر ئةكَيشـَي بـؤ ئـةوةى كـة حاَلـةتي لـةو شـَيوةية رووبـدا  كـة لـة سـلَيماني             

روويدا، بة هيض شَيوةيةك ئاماذة بةوة نةدراوة كـة هَي ةكـاني ثـؤليو، هـةر ضـةندة ئَيمـة تَيبينيشـمان        
لةسةر ئةوة هةية كةتةنها  هَي ي ثـؤليو لـةو شـوَينة ئامـادة نـةبووة، ئـةبَي بـة رَيطـاي مـةدةني وةكـو           

ةنـةوة، بـةآلم بةداخـةوة    ئاماذةى ثَيكردووة و ئةو وةسائي نةى كة لة ياساكة باس كراوة رووبةرويان بب
ــة و      ــةو خةَلكةي ــةراني ئ ــة مايــةي نيط ــةوةى ك ــتانةوة و ئ ــةرووي خؤثَيشــاندةران وةس بــة سيشــةك رووب
ئَيســتاش بةردةوامــة لةســةر خؤثَيشــاندةران و لةســةر شــةاامةكانن كــة تــا ئَيســتا، تــا ئــةم دةاةيــة، كــة  

ن يكـةوة اسـةيان لةطـةَل بكـا       حكومة  هيض نوَينـةرَيكي نـةناردووة بـؤ الي خؤثَيشـاندةرةكان كـة لـة      
لةسةر ئةو داواكارييةي ئةوان هةيانة، ئَيسـتا ماوةنةتـةوة بـؤي لةسـةر شـةاام، ئـةوة خاَلَيكـة كـة جَيـي          
نيطةراني ئةوانة و ئَيستا ئةبينني كة جطة لةو كةسانةى كة لة رؤذي يةكـةم و دووةمـدا لةسـةر شـةاام     

رؤشــنبريان و مامؤســتاياني زانكــؤ و هونةرمةنــدان،  بــوون، ذمارةيــةكي زؤر لــة ضــني و توَيــذةكان و لــة  
ضوونةتة رَي ي خؤثَيشاندةران و ئةوانيش ماونةتـةوة لةسـةر شـةاامةكان بـؤ ئـةوةى ئـةو ثـرؤذةى كـة         
هةيانة يان ئةو داواكارياي كة ئَيمـة بيسـتوومانة بـاس لـةوة ئـةكا  كـة ئـةو ضاكسـازييةي ئـةوان داواي          

ثةرلةمانيش و هةم حكومةتيش و هةم دةسةآلتي دادوةريش كة  ئةكةن، ثَيويسي بةوةى هةية كة هةم
ئةو سَي دةسةآلتةي لة هةرَيمي كوردستاندا هـةنطاوي جيـددي خؤيـان بنـَيني وبِريـاري جيـددي بـدةن،        
بةراسي ئَيمـة ئـةبَي لـةو دانيشـتنة كـة زؤر هاوكـاري تـرم باسـيان لـةوة كـردووة كـة ئـةبَي ئَيمـة لـةوة               

ي ناِرةزايي بَي يان ئيدانـة بـَي يـان بةياننامـة بـَي، ئـةبَي ئَيمـة هـةوَلي ئـةوة          دةرضني كة تةنها دةركردن
بدةين كة بِرياري بؤ حكومة  دةركةين نةك بَلَيني داوا لة حكومة  ئةكةين ئـةوة بكـا ، بـةَلكو ئـةبَي     

ةى ثةرلةمان بِريار بدا  كة دةبَي حكومة  ضةند خاَلَيك هةية، هةنطاوَيك هةية لةم دؤخةيـة، بـؤ ئـةو   
دؤخةكة ئارام بَيتـةوة بـؤ ئـةوةى كـة هـةموومان باسـي ئةكـةين، ئـةو ئةزموونـةى هـةرَيمي كوردسـتان            
بثارَي رَي، ئةو خاالنةى كة من بة طرنطي ئةزاس كة حكومة  ئَيمة ئيل امي بكةين وةكو ثةرلـةمان كـة   

كـة لـة سـلَيماني و ئـةو      بِرياري لَي بدا ، خاَلي يةكةم، ئةو دةزطا ئةمنييانـة و ئـةو دةزطـا ئيدارييـةكان    
حاَلةتة كة ئةو دؤخة روويداوة بةرثرسن، مانةوة و نةمانةوةى ئةوان لةو حاَلةتة نةيتوانيوة كؤنرتؤَلي 
بكةن، ئةطةر كةمتةرخةميان كردبَي، بَيطومان كةمتةرخةميان كـردووة و ئـةوان بةرثرسـن و ثَيويسـتة     

اَلي تر هةية كـة مـن واي ئـةبَين ، كـة مـن خـةَلكي       بِريار بدرَي كة ئيجرائا  بةرامبةريان بكرَي، زؤر خ
ســلَيماني ، كــة خــةَلكي ســلَيماني زؤر جــار نــاِرةزايي و ئــةو هؤكــارةي كــة باســي ئةكــةن بــؤ ئــةوةى كــة    
ناعةدالةتي ئةكرَي بةرامبةر بة خةَلكي سلَيماني، زؤر جار لة كةمي ئةو ثرؤذة طـرنن و سـرتاتيذيانةى   

لة سلَيماني بةشَيكي كةمي بةركةوتووة، و زؤر حاَلـة  كـة ئَيمـة بـةو      كة هةية لة هةرَيمي كوردستاندا،
دوايية بؤمان دةركةوتووة كة ئةو طرستانةى كة ئةوان باسي لَي ئةكةن، وةكو مامؤستا عومةر و ثـةميان  
خانيش باسيان لَي كرد، ئةو كَيشةي سةبارة  بة مووضةى كارمةندان و مامؤستاياني سنووري سلَيماني 

مي دوو ئيدارةيي ئةو كَيشةيان زؤربةى ماوةيةكي زؤرة، ثَينج ساَل زياترة مووضـةى ئـةوان بـة    لة ئةجنا
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جؤرَيك لة جؤرةكاندا داوا ئةكةن كة اـةرةبوو بكرَيتـةوة، ئـةو بِريـارة ئةطـةر ئَيمـة ئيل امـي حكومـة          
َيكؤَلينـةوة،  بكةين ئيجرائـا  بكـا  يـان بِريـار بـدةين كـة ئـةوان ئـةبَي ئـةو خاَلـة خبةنـة بـةر بـاس و ل             

كؤمةَلَيك خاَلي تر كة باس كرا، ئةو راثؤرتانةى ضاودَيري ديواني دارايي كة ئةو طةندةَليانةى كة ئَيمـة  
هةموومان، هةموو بةرثرسان، هةموو اليةنةكان كؤكن لةسةر ئـةوةى كـة طةنـدةَلي هةيـة لـةم هةرَيمـة،       

ــاودَيري دا     ــاي ض ــة الي دةزط ــة هةي ــة و بةَلط ــدةَلي هةي ــةر طةن ــة    ئةط ــةردةم اليةن ــة ب ــؤ ناخرَيت ــي، ب راي
ثةيوةنديدارةكان و لَيذنةي نةزاهة كة ئَيستا خؤمان ئـةزانني لـة ثةرلـةمان ئـةو اةيرانـة هةيـة لةبـةر        
ئةوةي ئةو راثؤرتانةى لة اليةن سةرؤكي ثةرلةمان نةخراوةتة بةردةست ئةو لَيذنةيـة و ئيشـي لةسـةر    

وَينةري مايف طشتية كة داواي لةسةر تؤمار بكا ، يـةعين  بكرَي، نةخراوةتة بةردةم داواكاري طشي كة ن
ئةوانة كؤمةَلَيك خاَلن كة ثَيويستة ثةرلةماني كوردستان لة ئاسـي ئـةو بةرثرسـياريةتيةي خؤيـدا كـة      
ئَيمــة ئيل امــي حكومــة  بكــةين كــة ئــةم اةرارانــة بــدا ، كــة ئــةم هةنطاوانــة بــيَن بــؤ هَيــور كردنــي     

يش لـةو ئاسـتةدا، ئـةو خاآلنـةى كـة ثَيويسـتة بـؤ ضاكسـازي ثةرلـةمانيش          بارودؤخةكة، ئةبَي ثةرلـةمان 
هةوَل بدا  لة خولي داهـاتوودا و ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمانتاران لـة هـةوَلي ئـةوة بـني كـة كاتَيـك طفتوطـؤ            
لةطـةَل ســةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئــةكرَيت، لـة رَيــي ســةرؤكي ليسـتةكانةوة ئــةو خاآلنـةى كــة بــة زةروور      

ــةو  ــةزانرَيت، ئ ــةوة،       ئ ــةكي زؤرة ماوةت ــراوة و ماوةي ــؤ ك ــةوةى ب ــرت خوَيندن ــة ثَيش ــايانةى ك ــرؤذة ياس ث
خبرَيتةوة بةرنامة بؤ ئةوةى بِرياري لةسةر بدرَي، خاَلَيكي تريش كـة ئةمـةوَي باسـي بكـةم، زؤر بِريـار      

ِرياري لَي هةية كة هةنوكةيية، ئَيمة ئةزانني كة داواكاني خؤثَيشاندةران ئةوانةى ماوةنةتةوة بة ثةلة ب
كة تـةبرير هَينـراوة بـؤ ئـةوةى      17/1بدرَيت، ئةوةي كة ثَيشرت لة سلَيماني روويدا سةبارة  بة رؤذي 

كة تةاة لة خؤثَيشاندةران كراوة، كة خؤثَيشـاندةران بـةردباراني ئـةو بارةطايانـةيان كـردووة، بةراسـي       
ةناَلَيكي سةربةخؤ بوو، كة ثَيشـرت كـاك   ئةطةر ئةمة تةبرير بَي بؤ تةاة كردن، بةآلم ئةو كةناَلةى كة ك

باسي ئةوةى كـرد كـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا ئـازادي راطةيانـدن هةيـة، ئـازادي دروسـت بـووني             دلشاد
ئةح ابي سياسي هةية، ئـةو كةناَلـة كـة خـؤي ئـيع ن كـردووة كـةناَلَيكي سـةربةخؤية، ماوةيـةكي كـةم           

ــؤ ســووتا   ــةبريرَيك هةيــة ب ــردووة، ئــةي ض ت ــي ئةمــةش  ثةخشــي ك ــةناَلَيكي ســةربةخؤ  بةراس ندني ك
ثَيويست بة وةآلم دانةوة هةية لة اليةن ئةو دةزطايانـةى كـة لـة سـنووري شـاري سـلَيمانني، بؤيـة ئَيمـة         
وةكــو ثةرلــةماني كوردســتان، ئــةمِرؤش وةكــو كــاك حةمــة ســةعيد باســي كــرد، خــةَلك بــة ثةرؤشــةوة    

بة كؤمـةَلَيك بِريـارةوة دةربضـني، تـةنها ئيدانـة كـردن و        ضاوةِرَيي ئةم دانيشتنةى ثةرلةمانة، ثَيويستة
 .بةياننامة نةبَي و، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ســوثاس بــؤ جــةنابت، هــةر بــؤ ئاطــاداري جــةنابت، هــةر تــةاريرَيك هــاتيَب بــؤ ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان، 

ةية، بؤية ئةبَي ئةوان بةرةلي لَيي دراوةتة ضاودَيري دارايي، ئةوانةى كة رةبي بة ضاودَيري دارايي ه
بكؤَلنةوة و بةدواضووني بؤ بكةن، ثاشان راثؤرتي خؤيان بة رةلي بدةنة ئَيمة، بؤ ئاطاداري جةنابتان، 

 .رَي دار كاك خورشيد
 :بةِرَي  خورشيد ابد سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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سلَيماني دكـةم، داخـازا  سـةالمةتيَى بـؤ      ثَيشةكي ثرسة و سةرةخؤشي خؤم ل خَي انَى شةهيدَيت ريدانا
بريندارَي وَى ِريدانا دَلتةزَين دكةم، ئةز حةز دكةم ئاخاستنَى من ث نةك بن، ئةز بَيذم ض برادةر ئاماذة 
ثَى نةدانة، ئةطـةر ئامـاذةش ثَيـداثينت ب دروسـتى ئامـاذة ثـَى نةدايـة، ئـةظ ِروويـدانَيت هـةنَى، طةلـةك            

ــةظ   ــةلبى دَى ذَى ك ــتَيت س ــابوورى       تش ــةر ئ ــرا  ل س ــةتي  و خ ــا نَيط ــةكا ي ــارتَي كردن ــك ذ وان ك ن، ئَي
كوردستانَى، ضونكو ذين و ذيارا خةَلكى، ئابوورى كوردستانَى ذيـن و ذيـارا خةَلكيـة، ئةطـةر بَيـت و ئـةظ       
كَيشة بةردةوام بيت، هةايقة  طةلةك كارتَيكردنةكا خرا  ل سةر ئابوورى مة دكـة ، وة ئـةز ل ظَيـرة    

ــا ــذيت   ئاخاستن ــن  بَي ــرياوة دي ــةكى ب ــابوور ناس ــارةكى ب   ) ئ ــةمنى ك ــى و ئ ــَيت سياس ــةركرنا كَيش ضارةس
، لةوما ئةطةر (ساناهية، ىَل ضارةسةركرنا كَيشَيت ئابوورى كارةكَى زؤر ب زةبةتة و زؤر وةخت بؤ دظَى

ئةوِرؤكـة  بَيت و ئةظ وةزعة بةردةوام بيت، تةئكيد دَى طةلةك خـاَلى سـلبى ذَى كـةون، خةلكـةكَى هـةى      
دةها، بةَلكو ب سةدةها كؤمثانيَيت بيانى ظَيرة بارةطايَيت خؤى داناى، كارى خؤيَى كرى و، وةبةرهَينانَي 
كوردستانَى دكةن، ذَيرخانَى ئابوورى ل كوردستانَى ثَيش ة دخةن، ئةو خةَلكة حةمتةن دَى جـارةكى تـر   

بوَيرى كانَى ظَى كوردستانَى ثاظَيت ئـان نـا،    بري كردنةكا دى كةتةظة، ئيحتيمالة دووبارة خبؤ دابضيتةظة،
ــذى و         ــدو تي ــةها تون ــةوةك ذينطةك ــرن، ن ــة ك ــةناهي دَيت ــارام و ت ــةكا ئ ــةرهَينان، ذينطةه ــونكو ذ وةب ض
نارةحةتى تَيدابي، دوو، مةترسيا وَى ضةندَى هةى ئةو سةرمايةو، سةرمايةدارَى ل كوردستانَى كو ذبةر 

و بضن، ئةوة هةنَى ذى ئةطةر ئةوة هاتة كرن، ئةو وةزعة بـةردةوام   بنب، ل كوردستانَى شتَى خؤ ِراكةن
بيت، حةمتةن دَيتة كرن، ذظِرانـدنا وا ئةطـةر ئـةز نةبَيـذم مةحاَلـة يـان موسـتةحيلة، ئـةز بـاوةِر دكـةم           
كارةكَى طةلةك ب زةبةتة، كا ئةم دشَيني اةناعة  ب وَى خةلكى بكةين، با سـةرماية دارا ظـى جارةكـا    

يننة كوردستانَى، ئةوةذى دبيتة ئةطةرا وَى ضةندَى، كـو الوازيـا ئـابوورى كوردسـتانَى زَيـدةيا      ديكة ب ظِر
ِرذا بة تاَلَى، كةم بوونا دةرسةتا كارى، وة ئةوة تةئسريةكا زؤر ل سـةر ثاشـة رؤذا كوردسـتانَى و ئـابوورى     

ةبــةرهَينانَى يَيــت دةســتةى وكوردســتانَى دكــة ، بــةِرَي ان، تــةنها ل ســلَيمانيَى ظــَى وةختــَى، ئــةو ثِرؤذة 
ثِرؤذة ظى كاريدا، ئةطةر ئةظ كارة يان ئـةظ تونـدو    85شةش مليار دؤالرا، ن يكةى  ِروخسة  دايَى، بايي

تيذية يان ئةظ نارةحةتية ل كوردستانَى بةردةوام بيت، ثرسيار ئةظةية، ئةرَى مةسريَى ظان ثِرؤذةو، ظى 
ــي و   ــةوا دَيتــة ع ــة ض ، دَى ض ــةرمايةى دبيت ــومعةتا    س ــةر س ــةبينت ل س ــرن، وة دَى ض ِرةنطدانــةوة ه ك

كوردستانَى، ل دةرظةى واَلتى و ناظخؤيـا واَلتـى، ئةطـةر ئـةظ ثـِرؤذة هـةمى ِراوةسـتيان، موحةاـةق ِرَيـذا          
بةتاَلى دَى زَيـدةتر لَيـدَى، ئـو بـ  ئـةم ذبـري نةكـةين خةَلكـةكَى ذيـن و ذيـارا وا يـا ل سـةر وَى ضـةندَى              

ركةويت دَيضنة كارى، ئَي ارَى ض دطـةل خـؤ ديـنن، ئـةوى ذيانـاخؤ ثـَى دبةنـة سـةرى،         وةختَى سثَيدَى دة
ئةطــةر هــاتو كارنــةما، موحةاــةق كَيشــةى ماســتةر دَى ِريدةنــة كوردســتانَى، وة ئــابوورو ذيانــا خــةَلكى   

ازاِرَى ديكةظيتة مةترسى، ئةطةر ئةم بضينة بازاِرَى، سةؤ كةينة بازاِرَى تةمامةتى ِراوةستياي، جووالنا بـ 
نينة، كِرين و سرؤشنت نةماية، دانوسـتاندن نةمايـة، اـةردَى خـؤ دينـينت و ناداتةظـة، هةريـةك ثـارةيَى         

خراثرت ِرَيـى دايـة    هةبيت ل بةريكاخؤ دَيريتةوة، ئةطةر هاتو ل ثاشة ِرؤذَى ئةطةر خودَى نةكا تشتةكَى
ازاِرَى حةايقة  نارةحةتيةك، دَلطرانيةك دظ ضةند ِرؤذةكا خؤ ثَى بذينى، ِراستيا ناظ بازاِرَى ئَيستا لة لب

خـةَلكَى كوردسـتانَى ثةيــدا كـرى، كـةرتَى عــةااراتا لكوردسـتانَى كةرتـةكى هــةرة سـةرةكية لـة ئــابوورى         
وةكى نرخ دابةزى، ئةظَى تـةنَى هـةمى   % 15ـ% 11كوردستانَى، تةمامَى ِراستياى وة بِرَيذا دشَيت بَيذمة 
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ثاشةِرؤذى لسةر ئابوورى كوردستانَى كةن، لةوما ئةز دةنطـَى خـؤ دةدةمـة     خاَلَيت سلبينة لكارثَيكرنةكى
ثاَل دةنطَى هةمى برادةرَى كو دظَيت ئةم ظَى كَيشةيَى ضارةسةر بكةين، ئةز ثشتةظانيَى ل ِراثؤرتـا ليـذنا   
ــة           ــت ي ــةمى برادةرَي ــة  ه ــتانى و تَيبيني ــؤنا كوردس ــدنا سراكس ــتةظانيَى ل ِراطةهان ــةم، ثش ــاظخؤ دك ن

كسيؤنى يى دى ترى دكةم، ئةز داخاز دكةم ئةم بَى وةزعى تةنا بكةين و ئـارام بكـةين، بـةىَل لبَيـرَى     سرا
خاَلةكا دى هةى، من نـةظَى تـةنا كـرن و ئـارام كـرن بـةوَى ضـةندَى بيـت ئيسـرتاحة  مقـاتن بـؤ ضـةند             

ت بـؤ لَيـك ن يـك    ِرؤذةكا بى و بةس خةَلكى ئارام بكـةين، بـةلكو دظَيـت ئـةظ ئـارام كرنـة دةرسـةتَيك بيَـ        
بوونى و لَيك تَيطةهَيشتنَى و ِرَيكةظتنَى لسةر ثرؤطرامةكى ئةو ثرؤطرامَى يا عةمةىل بيت و يـَى بـؤ وَى   
ضةندَى بيتكو بَيتة جَى بةجَى كرن، ئةم ثَيك ة كارى لسةر بكةين تاكو ئةم ذ ظـن كَيشـةيَى، ئـةم ذ ظـَى     

ؤش تر نةكةين، ئةطةر نا ئةز ل َيـرَى ئـةز دبَيـذم    طرستَى رزطار بني و كوردستانَى توشى ض وةزعَيت ناخ
ثاشةِرؤذا ئابوورية  كوردستانَى مةترسيةكا زؤرا طةورةيَى لسـةر وةضـارةكرنا كَيشـَيت ئـابوورى طةلـةك      
زةبةتن و سةخنت و طةلةك وةخت بـؤ دظَيـت و مـة لكوردسـتانَى طةلـةكى خـؤ مانـدى كـرى هـةتا مـة           

تة ئَيرة دطةل مة كار بكةن، نوكة بسـاناهى ئـةم ظـَى زةبـةتَى     اةناعة  ب خةَلكةكى كرية و خةَلك ها
ئةمة بةالش بةين و وا ل خةَلكةكى بكةين كة خـةَلكى كوردسـتانَى جبـَي بهَيَلـى، دوماهيـا ئاخاستنـا خـؤ        

بسم اهلل الرمحن الرحيم ا وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا علاى   )ئةز ئايةتةكا اورئانا ثريؤز دين  
 . ، زؤر سوثاس(والعدواناإلثم 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كةس مـاوة، تكايـة كـةمَيك تـةركي  بكـةن زيـاتر، بـؤ ئـةوةي         ( 33)سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَي ان هَيشتا 

 .بتوانني تةواوي بكةين، بةِرَي  خةلي  عولان، كةرةمكة
 :بد عمني عثمانبةِرَي  خلي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
خؤشي لـة كـةس و كـاري شـةهيداني ِرووداوةكـاني ئـةو دواييـةي شـاري سـلَيماني دةكـةم و           سةرةتا سةرة

ــةِرَي ان لــة كــؤي ئــةو بةياننامانــةدا كــة       ــدارةكان دةخــوازم، ب هيــواي ضــاكبوونةوةي بــة ثةلــة بــؤ برين
خؤثيشاندةران لةو ضةند شوَينةي كة خؤثيشـاندان تيـا ئـةجنام دراوة و، دةري دةكـةن، داواكـاني ئـةوان       

واي ضاكسازي لة ئاسي سياسي و ئابووري و ئيداريية، هةروةها نةهَيشتين طةندةَلي و لَيثَيضينةوة لـة  دا
طةندةَلكاران و دادثةروةري كؤمةآليةتيية، ئةو داوايانةش هةموو ِرةوان و هةَلقوآلوي ويسـي كؤمـةَلطان   

مـةَلطاي ئَيمـةدا ئامـادةيي    و ِرةنطدانةوةي ئةو هةست بة مةغدووري كردنةية كة لـة نـاو بةشـَيك لـة كؤ    
هةية بةِراسي، بؤية داواكارم حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةرنامةيـةكي ضاكسـازي سياسـي، ئـابووري،     

ــةمان، دووةم      ــةردةمي ثةرل ــة ب ــراودا خبات ــاري ك ــةني دي ــةافَيكي زةم ــة س ــرتاتيجي ل ــداري، س ــي : ئي ئاس
بَيت و هةرضؤنَيك بَيت دةبَيت تةنها و  هةَلضوون و توورةبووني خؤثيشاندةران و هاووآلتيان هةرضيةك

ــتيانة لةطــةَل           ــةكي شارس ــةوة و مامةَلةي ــان بدرَيت ــذي وةآلمي ــد و تي ــة تون ــَيمين و دوور ل ــة ه ــةنها ب ت
بـة بـِرواي مـن لـةو اؤناغـة هةسـتيارةي ئَيسـتادا و بـؤ         : دةرةجنامي توورةبوونـةكانيان بكرَيـت، ضـوارةم   

ترين ميكــاني م بــؤ وةآلمدانــةوةي هاووآلتيــان ديــالؤطي  ئــةركي هةنووكــةييمان طوجنــاوترين و كاريطــةر 
ِراستةوخؤي ثةرلةماني كوردستان و حكومةتي هةرَيمة لةطةَلياندا و طوَيطرتنة بؤ داواكارييةكانيان، بـة  
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تايبةتي كة بةشَيكي زؤر لة خؤثيشاندةران نايانةوَيت هـيض اليـةنَيك لـة بـري ئـةوان لةطـةَل دةسـةآلتي        
دةستخؤشــي لــة هــةموو هــةوَلَيكي هَيــور  : لةســةر خواســتةكانيان بكــا ، ثَينجــةم سياســي دا دانووســتان 

كردنةوةي دؤخةكة دةكةم كة لةاليةن سةرجةم ضني و توَيذةكان و ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلي مةدةنييـةوة  
دةدرَيت، ئةركي سةرةكي هةموو اليةكمانة ض وةك ثةرلةماني كوردسـتان كـة دامةزراوةيـةكي شـةرعي و     

ــةعي  ــتان    مةرجـ ــةماني كوردسـ ــداماني ثةرلـ ــةي ئةنـ ــة يةكـ ــتانة، ض وةك يةكـ ــةَلكي كوردسـ ــةموو خـ هـ
بةرثرســيارَيي ئــارام كردنــةوةي طــرذي و ئاَلؤزييــةكان لــة ئةســتؤ بطــرين، بــةوةي كــة ئــةو دانيشــتنةي  
ثةرلــةمان بــة بــةالغَيكي ئارامكــةرةوةي دؤخةكــة كؤتــايي بَيــت، بــة تايبــةتي كــة خؤشــبةختانة خــاَلي    

وان ويسـي سراكسـيؤنة جياوازةكـان هةيـة، بةالغةكـة خـاَلي بَيـت لةهـةر ئةجيندايـةكي          هاوبةش لـة نيَـ  
ــةمان، دوو  ــي اليةنــةكاني نــاو ثةرل ــةكي   / سياس ــةوة ديالؤط ــة تايبةمتةندةكان ــة ِرَيطــةي لَيذن ــةمان ل ثةرل

ــيَ   ــا ، س ــدا بك ــةَل هاووآلتيان ــةردةوام لةط ــةاامطريدا،   / ب ــَيكي س ــة كةش ــة ل ــةوةي دؤخةك دواي ئارامبوون
ثةرلةماني كوردستان زجنريةيةك دانيشنت لةسةر هؤكارةكاني خوَلقـاني ئـةو دؤخـة بكـا ، بـة هاوكـاري       

 .لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان ضارةسةري كةم و كوِرييةكان بكا ، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسن، كةرةمكة.سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار د
 
 
 
 

 :وورةحسن حممد س. بةِرَي  د

 .بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ســةرةتا منــيش سةرةخؤشــي خــؤم لــة كــةس و كــاري شــةهيدان دةكــةم، هيــواي ضــاكبوونةوةي زوو بــؤ    
برينداران دةكةم، دةستخؤشي لة ستايف ئيدارةي تةندروسـي سـلَيماني و سـتايف تةندروسـي ث يشـكان و      

يف ئيسعاف و تةواري دةكةم كة بة ئةركي خؤيان هةستاون، دةستخؤشـي لـة   كارمةندان و ثةرستاران، ستا
هةموو ئةوانة دةكةم كة هةوَليان داوة بؤ هَيور بوونـةوةي ئـةو بارطرذييـة، دةستخؤشـي لـة ثةرلـةماني       
كوردستان دةكةم بؤ ئةو كؤبوونةوةية، هةرضةندة بةِراي منيش دةبوو ئةو كؤبوونةوةية زووتـر كرابـا،   

خؤثاراسـنت لـة ضارةسـةركردن    : هؤيةكيان هؤيةكةي كاتة، وتةيةكي بة نرخ هةية دةَلـيَ : هؤلةبةر دوو 
ئةو كؤبوونةوة دواي ئـةو هةوَلـة سياسـية دَيـت، ئـةو دايالؤطـة سياسـية دَيـت، دواي         / باشرتة، دووةميش

اَلَيـك  هيضيان سةركةوتوو نةبوون، بـةِرَي ان دةمـةوَي بـة ضـةند خ    : هةوَلي حكومة  دَيت، كة دةطوترَي
 :ختوورةتي ئةو بارة طرذيية دةستنيشان بكةين

 .بَيطومان ثرؤسةي سياسي تووشي اةيراني سياسي دةبَيت/ يةكةم
 .ئيستيقراري هةرَي  تَيك دةضَي/ دوو
 .وةزعي ئةمين خرا  دةبَيت و وةزعي ئيقتيصادي و كؤمةآليةتي خرا  دةبَيت/ سَي
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ويسـتمان بـة حيكمةتـة، داوا لةاليـةني دةسـةآل  و اليـةني       بؤية ئةمِرؤ لة هةموو كاتَيك زياتر ئَيمـة ثيَ 
ئؤثؤزسيؤن دةكةم كة حةكيمةكاني، موسةكريةكاني بَينة ثَيش بـؤ ئـةوةي بتـوانن ضارةسـةرَيك بـؤ ئـةو       
وةزعة بَيننة دي، بةالي من ئيستيقراري سياسي بةوة دةبَيت كة تةوازوونَيك ِرابطريَي لةاليةن دةسةآل  

دةسةآل  ِرَي  لة هةموو مايف خةَلك بطرَي، لـة هـةموو ماسـةكاني خـةَلك بـة طشـي،       و ئؤثؤزسيؤن، دةبَي 
دةبَي زةبي نةسسي خؤي بكا ، توند و تيذي و هَي  بـةكار نـةهَييَن دذي خؤثيشـاندةران، دةبـَي اليـةني      
موعارةزةش هةوَل بدا  موشارةكة بكا  لة هَيـور كردنـةوةي ئـةو بـار طرذييـة، هـةروةها هـةوَل بـدرَي         
بةوةي كة شيعاراتي توند لة جاددة كةم بكرَيتةوة، لَيرةدا منيش بؤ ضارةسةر كردن سَي خـاَل دةخةمـة   

 :ِروو
دةبَيت سـةرؤكي حكومـة  داوا بكرَيـت، بـة زووتـرين كـا  لـة ئايندةيـةكي ن يـك بـةيانَيك           / يةكةميان

 .كةثَيشكةش بكا ، كة تَييدا ضارةسةري هةموو ئةو خاآلنة بكا  كة داواكاري خةَل
دايــالؤطي نيشــتماني بــةردةوام بَيــت لــة ذَيــر ســةافي ثةرلــةماني كوردســتان، كــة لــة هــةموو            / دوو

سيستةمَيكي دميوكراسي بة تةصةوري مـن ئـةم دايالؤطـة لـة ذَيـر سـةافي ثةرلةمانـدا دةبَيـت، دايـالؤ           
رةوي سياسـي،  هةرضةندة توند و تيذيش بَيت باشرتة لة الدان و توند و تيذي و دوور كةوتنـةوة لـة ِريَـ   

 .ثَيويستة نيةتي ثاك هةبَيت لةالي هةموو اليةك بؤ سةرخستين حيوار، سةرخستين ديالؤ 
/ دةبَي ِرؤَلي ثةرلةمان ضاالك بكرَيت، ئةويش بة ضاالك كردنـي ئاليـةتي ضـاودَيري، دووةمـيش    / سَييةم

لـة  / ك، سـَييةميش دةركردني ياساي ثَيويست و طرنن بؤ ضاككردني ذياني ئابووري و كؤمةآليةتي خـةلَ 
 .ئايندةدا لَيثرسينةوة و ثرسي ئيستيجواب دةست ثَي بكا ، زؤر سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار تارا ئةسعةدي، كةرةمكة

 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

موو كوردَيكي دَلسؤزي ئةو وآلتة دةكا ، كة ئَيمة لة لةو ِرؤذةدا كة ثرسَيكي زؤر هةستيار ئينتي اري هة
 : بةرامبةر دوو شتني

لة ناوضةيةك لة ناوضةكاني ئةو هةرَيمة كـة سـلَيمانيية كَيشـةيةك تَييـدا ِروويـداوة، مـن حـةز        / يةكةم
و  دةكةم لَيرةوة بَلَي ، ئةو سروشتةي كة باس دةكرَي لة ناو سـلَيمانيدا كـة دةبـَي بـارودؤخَيكي تايبةتـة     

سروشتَيكي تايبة  هةية لة ناو خـةَلكي سـلَيمانيدا، مـن دةَلـَي  سروشـتَيكي زؤر ئاسـايي هةيـة خـةَلكي         
سلَيماني، خةَلكي سلَيماني هةر ئةو شارةية كة لـة ناويـدا هـةموو كاتَيـك ثَيشـوةختانة بـريي كردؤتـةوة        

ةي كـة ضـؤن ضـارةي    ضؤن ضارةي هةر كَيشـة و طرستَيـك بكـا  كـة هةيـةتي، ئَيسـتاش بةرثرسـيارة لـةو        
دةكا   ئةم طةجنانةي كة ئَيستا لةسةر جاددةكاندا دَليان زؤر زويرة، واب اس ضارةكردنَيكي كَيشةكانيان 
كاري هةموومانة، من هةردةم وتوومة و دةَلَي ، هةموو ئينسانَيكي سـةركةوتوو هـةر وةكـو ثـاولؤ كوَيلـؤ      

دةرئـةهَينني كـة هـةموومان بَلـَيني بةشـَيكني لـة       دةَلَي، دةَلَي بةضي سـةركةوتن دةسـت دةهَيـنني، بـةوة     
كَيشةكة، بةآلم ئينساني ساش  ئةو ئينسانةية كة بَلَي تةنها يةك شت بؤتـة سـةبةب، ئـةم طةجنانـةي كـة      
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ئَيستا لَيرةن هةَلبةتة داوايان هةية، ئَيمة وةكو لة جَيطاي بِريـار، مـن وةكـو بةرثرسـَيك و لـة شـوَينَيكي       
رعيةتَيكي ثةرلةمانةوة اسة دةكةم، بة سوَيندَيكةوة اسة دةكةم كة شـةو و ِرؤذي  متمانة ثَيكراو، لة شة

خــؤم بكــةم بــة يــةك، نــاتواس ئةركةكــةي خــؤم بــة تــةواوي بَينمــة دي، ئَيســتا ِرؤذي ئةوةيــة لــةو كاتــة  
نـة  هةستيارةدا لةطةَل ئةو طةجنانة بة دايالؤطَيكي وا لةطةَل هةموو كةسانَيكي دَلسؤزي نـاو ئـةو ثةرلةما  

بة بَي جياوازي، لة ناو هيض حي بَيك لة ناو هيض بريو بؤضوونَيك، لـة نـاو هـيض سراكسـيؤنَيك كـة هـةر       
هةموومان، من ئَيستا هةموو خاَلةكان لة دواي ئـةو هةَلسـاندنةي كـة هـةموو هةَلسـانةوة و دايـان نـاوة،        

/ يةكـةم : ةدا بـاس بكـةم  حةز دةكةم بة ضـةند خاَلَيـك، خاَلـة هاوبةشـةكاني هـةموو سراكسـيؤنةكان لَيـر       
هةموومان بة كاتَيكي دياري كراو حةز دةكـةين كَيشـةي سـلَيماني ضارةسـةر بكـرَي، كَيشـةي طـةنج لـةو         
شوَينةدا ضية بيـ انني  هةرهـةموومان دةمانـةوَي ئـازاد كردنـي طرياوةكـان، هةرهـةمووالان دةمانـةوَي         

ــةموو سراك    ــةر ه ــةك، ه ــةكارهَيناني ض ــذي و ب ــد و تي ــتين تون ــازادي  نةهَيش ــةوَيت ئ ــيؤنةكانيش دةيان س
ــِرش كردنــة ســةر ِراطةيانــدن ئيدانــة كــراوة لةاليــةن هةرهةموومانــةوة،      ِراطةيانــدن هــةبَيت، بــةآلم هَي
هةرهةمووالان دةمانةوَيت هةمواركردني ياسايةك، ئةطةر بَيت و ثَيشَيلَيك هةبَي لةضةند خاَلَيكيدا كة 

ة نـاو ثةرلةمانـدا، دةرسـي اورئـان نيـة هـةر ياسـايةك        ياساي خؤثيشاندانة بـؤ منوونـة، كـة دةرضـووة لـ     
دةردةضَي زؤر بؤ  هةية تؤ ضةند خاَلَيكي ضاك بكةيتةوة، كة ئَيمة خؤمان ثَيش هةموو كةسَي لة نـاو  
ئةو ثةرلةمانة وتوومانة ِرَيطاي طفتوطؤ كراوةتةوة، ِرَيطاي ئيش كردن لةسةري كراوةتةوة، ئينسان تـاكو  

َيـت، زيـاتر شـت سَيرمـان دةكـا  كـة ضارةسـةري بكـةين، هـةموومان لةسـةر ئـةوة            بِروا  زياتر سَيـر دةب 
سوورين كة دةتوانني ضاكي بكةين، خاَلي شةشةم كة هةموو سراكسيؤنةكان لةسةري بوون، بـة عةمـةلي   
كاركردن بة هةموو اليةك بـؤ وةرطـرتن و ئيحتيـواكردني ئـةو طةجنانـة، ئـةو هاووآلتيانـةي كـة بـة زؤر          

ــةي ِرةوا ــةكانتان     كَيش ــة، داواكردن ــةوةين كَيشــةكانتان ِرةواي ــةَل ئ ــةموومان لةط ــَيش، هةره هاتوونةتــة ث
تةواوة، بةآلم هةر هةموومان دذي بةكارهَيناني كاري ناِرةواين بةرامبةر خؤيان، طةجنةكان ئةوةل جـار،  

انَيك بةرامبـةر خؤيــان هاووآلتيــةكان كــة مــن هــيض كاتَيــك شــةرمةزاريية بــؤ مــن وةكــو ئةنــدام ثةرلــةم 
ئةلَيرةدا حةق بةخؤم بدةم كاسيب ئةو خةَلقة بوةسَي، شةرمةزاريية بؤمن، من باسي خـؤم ئةكـةم كـة    
لَيرةدا طةجنَيكة نةهَيَل  خوَيندني تةواو بكـا ، لـة وآلتـاني دنيـا خؤثيشـاندان دةكـرَي دواي نيـوةِرؤوان        

و ئـيش نـةِروا، شـةرمةزاريية بـؤ مـن      دةكرَي، ئةي هاوار، بةيانيان ناكرَيت تاكو دةوام تَيك نةضـَيت، تـاك  
ئةمِرؤ طةندةَلي، طةندةَلي، طةندةَلي نةهَيَل ، بةآلم طةندةَلي سيكري خؤم ثَيش هةموو كةسـَي بةرامبـةر   
طةجنَيك وا لَي بكةم بضَيتة سةر جـاددة، داوا بكـا ، دةبـَي هـةردةم وابكـةم بـةآلم واي لـَي نةكـةم، ضـؤن          

يةكي ياسـايي، بـة شـَيوةيةكي هَيمنانـة كـة هـةموو سراكسـيؤنةكان        بةردةوامي بكةم لـة داواكـة بـة شـَيوة    
حةزيان لَييةتي، دَل و ويسي هةموومانة، حةوتةم خاَل كة هةر هةموومان لةسـةرين، ِرؤَلـي ثـؤزةتي ي    
ِرؤشنبريانة، هةر هـةموومان لةسـةر ئـةوة جـةختني، ِرؤَلـي مامؤسـتاياني ئـايين، هةرهـةموومان لةطـةَل          

ستا تةنها لَيمان داوا كردبَي ئيتيحادي زانايان كة جوانرتين دةوري خؤيان ديتوة، كـة  ئةوةين كة نةك ئَي
هةموو كاتَي لةطةَل اليةنةكاني تريش دةست بة دةسي مامؤستاو ِرؤشـنبري، دايـالؤ  و هةماهـةنطي بـؤ     

هـةر   ضاكسازي، كة ئةوة ويسـي هـةر هـةموو سراكسـيؤنةكانة، ديسـانةوة دةيَلـَي ، لـة زؤربـةي خاَلـةكان         
هةموومان ئةوي ثشتَينةكةي لـة نـاو   ( 31)هةموومان وةكو كوردَيكي دَلسؤز، وةكو ئةو كةسانةي كة لة 
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اوِر بوو، ئةوي بة نةعلةكةي دا ِرانةئةطةيشت، ئةو طةجنةي، ئةو ثريةي كة هةموومان هةوَلي ئـةوةمان  
ي دةوروبـةري خؤمانـة،   بوو ضؤن ئةو كوردستانةي ئةمِرؤ كـة جَيطـاي حةسـوودي زؤران زؤران خـةَلكان    

هةر لةم مينبةرةوة خؤم بة شةرمةزار دةزاس ئةطةر ئـةو هـةموو طرَيبةسـتةي كردوومانـة لةطـةَل ئـةو       
وآلتانة، جَيي متمانة بوون، هاتوون لَيرة شتمان بؤ دروست بكةن، بينامان بـؤ بكـةن، شـي جوامنـان بـؤ      

م ئةوةنـدة لَيـَ  بـيَب مَيشـكةكةي بـري      بكةن، يةكةم شت بـؤ خ مـةتي ئـةو طةجنانةيـة، مـن واي لـَي بكـة       
نةكاتةوة ئَيمة ضؤن داهَينةري بؤ بكةين، ضؤن خ مةتي بكةين، ئايـا مـن ئـةو هةآلنـةي هةمـة ضـارةي       
دةكرَي يان نا  نةخؤشيش وايـة، نةخؤشـي وايـة وةكـو سـةرةتان ئَيسـتا لـة دواييـدا ئـةوةش ضـارةي بـؤ            

بة ِرووخاندني نـابَي، بةَلكـة بـةو ضاكسـازييةي هـةر       دؤزراوةتةوة، هةر شتَيك ضارة دةكرَي بة البردني،
هةموومان لةسةري هاوِراين، لةبةر ئةوة بة هةموومان ئينتيفازةمـان كـرد، بـة هـةموومان بيسـت سـاَلة       
سَيري خةَلكمان كرد بضَيتة سندوواي هةَلبذاردن، دةنن بدا بؤمان، هةر بة هةمووالان دةتوانني ضاكي 

ئةو كَيشانةي كة زؤر زؤر ئاسـانة، كـةي كَيشـةن لـة ضـاو كَيشـةي خـةَلك          بكةينةوة، هةر بة هةموومان
ــةين        ــؤن وا بك ــةوةي ض ــةي ئ ــت  لَيذن ــدا دانيش ــدام ، لةطــةَل بةغ ــرؤظ ئةن ــايف م ــة نــاو م ــن ل ــي م وةَل ه
ثرينســيثةكاني مــايف مــرؤظ بَينينــة نــاو ثــةروةردة، بِرواتــان هــةبَي لةطــةَل بةغــدا ئَيمــة وامــان دةكــرد    

كة هةموو عرياق، هةمووي بة ِرَيك و ثَيكي بَي، ضاو لـة ئـةزمووني ئَيمـة بكـةن، مـن       هةماهةنطي هةبَي
ــَي  اســةيةكي جــواني  مــام علــي    ــَي( الســ م علياا )لَيــرةدا يــةك شــت دةَل واــروا كبــارك  تــوارك  : )دةَل

، بــا طــةورةكاني خؤمــان بــة جــوان دانــَيني، ئَيمــة خؤمــان طــةورةي ئــةو وآلتــةين بــة هــةموو    (صــغارك 
سيؤنةكانةوة، بة هـةموو بـريو بؤضـوونةكانةوة، ئَيمـة هـةموومان لـة جَيطـاي اـةرارين، هـةموومان          سراك

سوَيندمان خواردووة، هةموومان ثاَلثشتني بؤ هةموو ثَيشَيلكارييةك، بـةس مـن اـة  شـةرمةزاريية بـؤ      
نـةبووة،   سـالَ ( 8)سـاَل نـةبووة،   ( 14)من، من ببمة سةبةبي ثَيشـَيلكاري سيكـري ئـةو طةجنـةي هَيشـتا      

ساَل نةبووة من لةسةر مينبةرةكاني خؤمةوة ئةوة داوا دةكةم، ضوار خـاَل  هةيـة وةكـو داواكـاري     ( 11)
ثاَلثشــي خــؤم لــة هــةموو خاَلَيــك كــة سراكســيؤنةكان ئــةوةي ضــاكة بــؤ خ مــةتي  / خــؤم، داواي دةكــةم

بـؤ خ مـة  كردنـي ئـةم      ضاكسازي، من لةطةَلي ، ثاَلثشي تةواوي خؤم بؤ لَيذنـةي نـاوخؤ دادةنـَي  كـة    
ثرســةية دانــراوة، داوا دةكــةم لَيذنةيــةكي ذنــان لــة نــاو ثةرلــةماني كوردســتان دا، بــة ثــاَل ثشــي ئــةو     
لَيذنةيةي كة دانراوة لـة هـةموو ذنَيـك كـة لـة نـاو لَيذنةكانـدا حـةز دةكـا  بـةو بريؤكانـةي كـة لـة بـؤ               

لةطـةَل ثياوةكانـدا، كـة مـن خـؤم زؤر زؤر      ضاكسازيية، بة تايبةتي ئةوانةي اانونني كة وجوديان هـةبَي  
ئيماس بةوةية كـة جيـاوازي لـة نَيـوان ثيـاو و ذن نيـة، بـةآلم يةكـةم كـةس كـة زةرةربـارة لـة نـاو هـةر               
ثرسَيكدا كة بووة، ذن بووة، كة ئةو هاوسةرةكةي و كورةكةي و براكـةي لـة دةسـت داوة، داوا دةكـةم لـة      

مي هيض كةسَي نةكرَي، ضونكة لة ناو دين بَي يان لة ناو سيكري ِراطةياندنةكان بة مةسئوليةتةوة ئيتيها
، ئـةو مةسـئوليةتة لةسـةر ِراطةياندنـة، لةسـةر      (املذنب بريء حتى يثبت إدانت : )اانوني بَي، دةووترَيت

هةموو ئينسانَيكي ِرؤشنبري، ديسانةوة بة خؤم دةَلَي  ئةطةر من لَيرةدا ئيتيهامي يةكَيك بكـةم، وابـ اس   
ذوو لَي  خؤش دةبَي، نة سوَيندةكةي خواردوومة بؤ خ مـةتكردني وآلتةكـةم لَيـرةدا، ضـَي ِرَيطـام      نة مَي

ثَي دةدا ئيتيهامي هيض شتَيك بكةم، ئةطةر من ئيسثامت نةبووبَي ضـونكة ئَيمـة جَيطـاي ياسـاين، ئـةوةي      
يـةك دةكـةم كـة لـة     داواي دةكةم ئةخري شت، ئاشتةوايي و بةيةكرت ذيان كة من ئيدانةي هـةموو طةندةلَ 
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هةر شوَينَيكدا هةبَي، ئةو ئاشتةواييةي كة داواي دةكةين ئةوة ئَيمةي طةياندة ئَيرة، ئَيمة ئَيسـتا وا بـة   
دميوكراسيانة اسة دةَلـَيني بـة هـةموو كةسـانَيك كـة خؤمـان متمانـةمان ثَيـدابَي يـان نةمانـدابَي، هـةر            

َييـت  يـان مبَينيـت  ئايـا هـةموومان ضـةند       هةموومان كؤكني لةسـةر ئـةوةي ئايـا حكومـة  تـؤ بِرووخ     
دةورمان هةية لة ضاكسازييةكة  ئةوة واب اس بةرثرسي هةر هةموومانة، داوا دةكةم بة زووتـرين كـا    
ئةو لَيذنةية دةسـت بـةكاري و لـة كـاتي ديـاريكراوي خؤيـدا ئيشـةكاني خـؤي جَيبـةجَي بكـا ، ضـونكة            

تي اري ئةو طةجنانـةمان دةكـا ، كـة ئَيسـتا ئينتيـ اري ئَيمـة       كوردستانَيكي زؤر زؤر ئازاد و هَيمنانة ئين
دةكا  لَيرة ض بِريارَي بدةين  تاكو هَيوريان بكةينـةوة، تـاكو دَلـة نةرمـةكاني خؤيـان وا لـَي بكـةين كـة         
هةوَلي بيناسازي بدةن و ئاشتةوايي بدةن، هةوَيين ئاشي باوكي جةر  سووتاوةكةي كة لة نـاو هـةموو   

ــةر      ِراطةياندنةكانــ ــ اس ه ــان دةكــةم و واب ــت لــة ملي ــريش كــة شــةهيدن مــن دةس دا، لةطــةَل ئةوانــةي ت
هةمووالان ئةطةر ئةو ِرَيية بة من بدةن، ئةو برادةرة بةِرَي انةي ئَيستا لَيرةدا لة ناو ئةو ثةرلةمانـةن  

كـةنينت  ثَيبـة  كة هةموو بة دَلسؤزي دائةنَي ، هةتا ئةوةي لةطةَل منيش نةبَي، دةَلَيـت دؤسـت ئةوةيـة    
بَييَن، دوذمن ئةوةية بتطـريَييَن، ئةطـةر هةنـدةك شـتيش دةمانطريَينَيـت، ديسـانةوة بـة خؤداضـوونَيكة         
جارَيكي تر، سوثاست دةكةم سةرؤكي ثةرلةمان، هةرضةندة تؤزَيـك درَيـذةم ثـَي كَيشـا، بـةس بـة هيـوام        

 .مةسيجةكةم طةيشتيَب كة ضاكسازي و ئاشتةواني ضارةسةرة
 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار بَيري ان، كةرةمكة
 
 

 :بةِرَي  بَيري ان  لاعي  سةرهةنن
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةتا نؤبةتي من هـا  زؤربـةي اسـةكان كـران، بـةس ئةوةنـدة دةَلـَي  ثشـتطريي هـةموو سراكسـيؤنةكان           
م ثَيشـنياري مـن ئةوةيـة ضاكسـازييةكة     دةكةم كة داواي ضاكسـازي دةكـةن لـة هـةرَيمي كوردسـتان، بـةآل      

زياتر بؤ طةجنان بكرَي، ضونكة طةنج لَيمـان توورةيـة، طـةنج اسـة بـة ثةرلـةمان دةَلـَي، طـةنج اسـة بـة           
حكومة  دةَلَي، حةاي خؤشيانة، مايف خؤيانة، طةنج كةم و كوِري زؤرة لَيرة لةو وآلتـة كـة خـؤم ئَيسـتا     

يــة تــؤ بايــةخ بــة طــةنج بــدةي، خ مــةتطوزاريي، دامةزرانــدن، لــة ناوميــة، ضــونكة ثَيويســي زيــاتر بةوة
هيوايةتةكانيان، جَيبةجَي كردنيان، بؤية كة ثَيشنيار دةكةين، ئَيمة داواي ضاكسـازيي دةكـةين لـة بـاري     
سياسي و ئيداري و ئةوةية طةنج هةست بةوة دةكا  كة ِراي ابـوَل نـاكرَي، داواكـاري جَيبـةجَي نـاكرَي،      

وونــةوةمان لــة طــةجنان و طــوَيطرتن لَييــان و جَيبــةجَي كردنــي داواكانيــان، ئــةوة         بؤيــة ئَيمــة ن يكب 
سةركةوتنة بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ضونكة زؤر لة طةجنان داواي دامةزراندن دةكـةن، هةسـت   

ئةطـةر واسـتة  نـةبَي ابـوَل نـاكرَي، ئةطـةر هـاتووش واسـتة         : دةكةن، يةكسةر اسةي طةجنةكانة، دةَلَين
و هةموو كةس بةبَي جيـاوازي دامـةزرا و هةسـتا بـة ئـيش و كـاري خـؤي، طـةجنيش لَيمـان تـوورة           نةما 

 .نابَي، زياتر بايةخدان بة طةجنان زؤر ثَيويستة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار ئاسؤ كري ، كةرةمكة
 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر كري  حممد 

 .ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
ــاو           ــة ن ــة ل ــةكاني ك ــةرجةم خاَل ــة س ــتةواني ل ــن ثش ــارة م ــةم، دي ــةكاس بك ــورتي اس ــة ك ــةوَل دةدةم ب ه
ِراطةيَيندراوي سراكسيؤني كوردستاني دا هاتوون، بةآلم دةمـةوَي بـة كـورتي لةسـةر دوو خـاَلي تـر اسـة        

ي هةية، كـةم و كـورتي هةيـة،    بكةم، ئةويش ئةوةية ِراستة لة كوردستاندا، لة هةرَيمي ئَيمةدا ناعةدالةت
طةندةَلي هةية، ِرةنطة سةرهووديش هـةبَي، ِراسـتة بـريوِراي جيـاواز لةسـةر شـَيوازي بـةِرَيوةبردني وآل         
هةية، تةنانة  ِرةنطة لةسةر كؤي سيستةمي سياسيش هةبَي، بـةآلم لةطـةَل ئةوةشـدا حةاـة دوو ئاسـت      

وةنديشـيان لـة نَيوانـدا هةيـة، بـةآلم دةكـرَي لةطـةَل        لةيةك جياواز بكةينةوة، ِراستة ئةو دوو ئاستة ثةي
ئةوةشدا بة تةنيا تةنياش اسةيان لةسةر بكةين، ئاسـتَيكيان داخوازييـةكاني خـةَلك و هاووآلتيانـة، كـة      
ثَيويستة ثةرلةماني كوردستان بة بِرواي من لـة بـةالغي كؤتـايي ئـةو كؤبوونةوةيـةدا حكومـة  ئيلـ ام        

وو بة زوو ثَيك بهَييَن، بؤ ئةوةي طـوَي لـة خـةَلك بطـرَي، لـة ماوةيـةكي زوودا       بكا  كة لَيذنةيةكي باآل ز
اليــةني اســةكردنة، بةِراســي لةســةر كــؤي سيســتةمي  / داخوازييــةكان جَيبــةجَي بكــا ، اليــةني دووةم 

سياسي، لةسةر شَيوةي بةِرَيوةبردني وآل ، لة ناو ئةو هؤَلةدا زؤر اسة لةسةر ضاكسازيي كرا، ضاكسازيي 
اسي، ئيداري، ئيقتيصادي، ئيجتيماعي و زَيرتيش، ئةمنيش تةنانة ، بـؤ ئـةو مةوزووعـة داخـؤ ئايـا      سي

طةيشتوونةتة ئةزمةيةك  ئايا ضؤن ئيـدارةي ئـةو ئةزمةيـة بكـةين  ئايـا ئيتارَيـك نيـة هـةموومان كـؤ          
ندييـة  بكاتةوة  مـن بـاس لـة دةسـتوور ناكـةم، بـاس لـة اـةوانيين نـاسي يش ناكـةم، بـةآلم خـؤ بةرذةوة            

باآلكاني طةل و نيشتمان هةموومان كؤ دةكاتةوة، با ِراي جياواز لةسـةر ئـةوةش هـةبَي، بؤيـة ئـا لَيـرةدا       
ــةدا         ــةو ثةرلةمان ــاو ئ ــة ن ــةي ل ــةكرَي، ئةوان ــةدةر ن ــَي ب ــي ل ــامي  كةس ــةني ش ــوارَيكي وةت ــتة حي ثَيويس

ــة      ــةوةي بط ــؤ ئ ــةن، ب ــةو ثةرلةمان ــة دةرةوةي ئ ــي ل ــة، ئةوانةش ــةتيان هةي ــةكي  نوَينةراي ــة ثرؤذةي ين ب
بؤ ئيص ؤ، بة بِرواي من هةر ئةوة ِرَيطة ضارةية، ثَيويستة هةموو هـةوَل  . هتد.....موتةكاميلي سياسي

 .و تةاةالكامنان لةم ضوار ضَيوةيةدا خبةينة كار، ئيدي سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار شاهؤ سعيد، كةرةمكة
 :اهؤ سعيد ستا ا ش. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان، من حةز ناكةم اسةكاني هاوِرَيكاس دووبارة بكةمةوة، نامةوَيت دةربارةي 
بةربةريةتي ئةو ِرووداوانة اسة بكةم، كـة لـة ضـةند ِرؤذي ِرابـردوودا لـة ثارَي طـاي سـلَيماني ِروويانـدا،         

ردةمي وَينـةدا دةذيـن، ئـةمِرؤ وَينـة خـؤي دةدوَي، وةكـو هـاوِرَي  ئاشـي خـان وتـي،           ضونكة ئَيمة لة سة
منيش شايةتي ئةوةم كة ضةند طرتةيةكي ظيديؤيي  بينيوة، كة ضؤن  وةكـو ضـؤن ِراوة نَيضـري دةكـرَي     

جلـي   لة سلَيماني ِراوي طةنج و ِراوي هاووآلتي ئةو وآلتة دةكرَي، لة طرتةيةكي تردا بينيومة يةكَيك بة
مةدةنييــةوة تةاــة لــة خؤثيشــاندةران دةكــا ، خــةَلكانَيكيش بــة جلــي ســةربازي و بــة جلــي ثؤليســةوة  
حيماية و ثاسةواني ئةو كةسة دةكةن، كة بة جلي مةدةنييةوة بة دةمانضة تةاة لـة هاووآلتيـان دةكـا     
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و ثةرلـةمان بكـةم،    و دوو هاووآلتي دةثَيكَي، بةِرَي ان من حةز دةكةم باس لـة بةرثرسـيارَيي حكومـة    
حكومة  و ثةرلةمان بةرثرسياري يةكةمن لـة هـةر ِرووداوَيـك كـة ِروودةدا، دةبـَي ئَيمـة بـة مـةسهومي         
بةرثرســـيارَيي دا بضـــينةوة، لـــة هـــةر شـــوَينَيك منـــداَلَيك بـــة ناهـــةق بكـــوذرَي ســـةرؤكي ثةرلـــةمان  

اَلَيك بـة دةسـي ثـؤليو    بةرثرسيارة، سـةرؤكي حكومـة  بةرثرسـيارة، لـة يؤنـان لةسـةر كوشـتين منـد        
ــيارَيي        ــيرت بةرثرسـ ــةين، ضـ ــيارَيي بكـ ــةمولي بةرثرسـ ــيرت تةحـ ــَي ضـ ــايةوة، دةبـ ــة  هةَلوةشـ حكومـ
نةبةخشينةوة، بةرثرسيارَيي تةنها ئيمتياز نيـة، بةرثرسـيارَيي تةحـةمول كردنـي ئـةو ئةركةشـة كـة        

و اسـانة دةكـةم، بـةِرَي ان ئَيمـة     لةسةر شامنانة، منيش وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان بةرثرسيارم، بؤية ئة
دا (مستضااع )لــة وآلتَيكــداين ياســا تيايــدا حــاك  نيــة، ياســا تــةنها بةســةر هــاووآلتي و بةســةر خــةَلكي  

جَيبةجَي دةبَي، بةسةر دةسةآلتدا جَيبةجَي نابَي، مـن ئـةوة اسـةيةكي ئينشـائي نيـة بيكـةم، منوونـةي        
ســاَل ( 18)دا دةرضــووة، واتــا  1333كــة لــة ســاَلي  دوو ياســا دةهَينمــةوة، يــةكَيكيان ياســاي ئةح ابــة، 

ــةر       ــك بةسـ ــةنها مانطَيـ ــة تـ ــاندانة كـ ــاي خؤثيشـ ــيان ياسـ ــواندنيدا، يةكَيكيشـ ــةر دةرضـ ــةِريوة بةسـ تَيثـ
دةرضوواندني تَيثةِريوة، ياساي يةكةميان كة لة بةرذةوةندي خةَلكة، تا ئَيستا جَيبةجَي نةكراوة، بـةآلم  

دي دةسةآلتة دةست بة جَي جَيبةجَي كرا، بـة زمـانَيكي ياسـايي ياسـاي     ياساي دووةميان كة لة بةرذةوةن
ئةح اب تةايدي دةسةآل  دةكا ، جَيبةجَي ناكرَي، بـةآلم ياسـاي خؤثَيشـاندان تةايـدي ئـازادي دةكـا        
دةست بةجَي جَيبةجَي دةكرَي، كةواتة ئَيمـة لـة وآلتَيكـداين ياسـا تـةنها بةسـةر هـاووآلتي دا جَيبـةجَي         

سةر دةسةآل  دا جَيبةجَي نابَي، ضةندين منوونةي تر هةية مـن باسـي ناكـةم، بـة ثَيـي ياسـاي       دةبَي، بة
ســاَل ( 18)ةوة تــاكو ئَيســتا (33)ئــةح اب نــابَي هــيض حي بَيكــي سياســي هَيــ ي ضــةكداري هــةبَي، لــة   

يـان  تَيدةثةِرَي و حي بة دةسـةآلتدارةكان هَيـ  و جبةخانـة و دام و دةزطـاي ئاسـايش و موخابـةراتي خؤ      
هةية، ئةوة هؤكاري ئةو ئةزمةية، ئةوةي كة ئةمِرؤ لـة كوردسـتاندا دةيبيـنني دةرةجنـامي ئةزمةيـةكي      
سياسي اوَلة، ثَيويسي بة ضارةسةركردني ِريشةيي هةية، وةكو هاوكارم كـاك كـاردؤ وتـاري سراكسـيؤني     

نييــة دةبــَي هــةر ئــةمِرؤ  طــؤِراني خوَينــدةوة، ئَيمــة ثَيويســتمان بــة دوو هــةنطاوة، هــةنطاوَيكيان زؤر ئا  
دةربكرَي، ئةويش نة ثَيويسـتمان بـة بةالغـة، نـة ثَيويسـتمان بةوةيـة سةرةخؤشـي بكـةين، ضـونكة نـة           
ثَيويستمان بةوةية هاوسؤزي دةربرِبين، بةَلكو ئَيمة اليةنَيكي بةرثرسيارين، دةبـَي بةرثرسـيارانة ئـيش    

سـتانةوة وةكـو دةزطايـةكي تةشـريعي و رةاـابي      بكةين، ئَيمة ثَيويستمان بةوة هةية لة ثةرلـةماني كورد 
مــول ي  دةســـت بـــةجَي بِريارَيــك دةربكـــةين بـــؤ ئيقالــة كردنـــي هـــةموو ئــةو وةزيـــر و بـــةرثرس و     
بةِرَيوةبةرانـةي كــة تةحــةمولي بةرثرســيارَيي خؤيــان نــةكردووة، كــة هــةموويان ئؤبــاَلي ئــةو تاوانانــة  

ــف بكــا ،   ــةر حكومــة  خــؤي لوت ــة    دةضــَيتة ئةســتؤيان، ئةط ــةماعي بكــةن، ئــةوة ل ئيســتيقالةيةكي ج
بةرذةوةندي هةموو اليةكمانة، بةآلم ئةطةر نا، ثَيويستة ثةرلةمان ئةو كارة بكا ، من وةكو ئةنـدامَيكي  
ثةرلةمان داوا لة هةموو هاوِرَيكاس لة هةموو سراكسيؤنةكان دةكةم كة لة ئاسي بةرثرسيارَيي دابني و 

ةزيــرة ئــةمين و بةرثرســي يةكــة ئيداريانــة بكــةين، كــة لــة هــةردوو  ئيقالــة بــةو هــةموو بــةرثرس و و
ثارَي طاري سلَيماني و هةولَير لةسةر ئاسي حكومةتي كوردستان كةمتةرخةميان نواندووة لة ثاراستين 
طياني هاووآلتيان، بةِرَي ان ئةطـةر ئةمـة نةكـةين بـة بـِرواي مـن شـةرعييةتي هـةموو دام و دةزطاكـاني          

ــندوواةكاني    هــةرَيمي كوردســتا ــة ِرَيطــاي س ــونكة شــةرعيية  تــةنها ل ــر ثرســيارةوة، ض ــة ذَي ن دةكةوَيت
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دةنطدانةوة سةراهةم نابَي وةكو بةشَيك لة هاوِرَيكاس باسيان كرد، لة زؤر وآلتدا بينيمـان كـة لـة ِرَيطـاي     
ــي دةركــةو  ئــةو           ــت هَينــا، بــةآلم دواي ــةآلتداران شــةرعييةتيان بــة دةس ــندوواي دةنطدانــةوة دةس س

طةندةَلي، لـة  / ةرعييةتة شةرعييةتَيكي ساختة بووة، بةِرَي ان سَي شت خؤري شةرعييةتة، يةكةميانش
تَيثةِراندني تـاوان  / وآلتَيكدا طةندةَلي هةبوو يةعين شةرعيية  هةميشة لة ذَير ثرسيارداية، دووةميان

ردني ئامرازةكـاني  ثـاوةنكردني ضـةك و ثـاوانك   / بةبَي س ا، ئةويش هةر خـؤي شـةرعييةتة، سـَييةميان   
توند و تيـذي لةاليـةن هَيـ ة دةسـةآلتدارةكانةوة، ئـةويش هـةر خـؤري شـةرعييةتة، لـة كؤتاييـدا حـةز            
دةكةم وةكو هاووآلتيةك اسة بكةم، حةز ناكةم وةكو ئةندام ثةرلةمانَيكي سراكسيؤني طؤِران اسة بكةم، 

حةز دةكةم وةكو باوكَيك اسة بكةم كـة  حةز ناكةم وةكو هةَلسووراوَيكي ب ووتنةوةي طؤِران اسة بكةم، 
حةز دةكا  ئايندةيةكي ثِر لة ئاسايش بؤ منداَلةكاني دابني بكا ، بة بِرواي من ئةو نةخشة ِرَييةي كة 
سراكسيؤني طؤِران ثَيشكةشي كردووة، باشرتين نةخشةِرَيية بؤ دةربازبوون لةو اةيرانـةي كـة ئَيسـتا لـة     

بة تـةنها متمانـة لـةو حكومةتـة وةرطرينـةوة، داوا دةكـةم هـةموومان         كوردستاندا هةية، ئَيمة ناتوانني
بةيةكةوة، هةموو سراكسيؤنةكان بةيةكةوة متمانة لـةو حكومةتـة وةرطرينـةوة، هـةموو سراكسـيؤنةكان      
بةيةكةوة حكومـةتَيكي بـَي اليـةني تَيكنـؤارا  دروسـت بكـةين كـة سةرثةرشـي اؤنـاغَيكي ئينتيقـالي           

م زةمينة خؤش بكا  بؤ هةَلبذاردنَيكي ثَيش وةخت، هةم ضةك لة دةسـت هَيـ ة   بكا ، اؤناغَيك كة هة
ضةكدارةكان دةربَينَيت و بيداتة دةسـت كؤمـةَلَي دام و دةزطـاي شـةرعي كـة ئـةمين نيشـتمان بثـارَي َي،         
نــةك ئــةمين دةســةآلتداران، ِرةنطــة بَلــَين ئــةوة ِرَيكــاري ياســايي دةوَي، ِرةنطــة ئــةوة هةنــدَي كــةس بــة    

تةحيلي ب انَي، بةآلم من ئةخري ثَيشنياري خؤم وةكو شاهؤ سعيد دةكـةم، ئـةويش دةَلـَي  سـةرؤكي     موس
ثةرلةمان ئَيستا لةبةردةم تاايكردنةوةيةكي زؤر سةختداية، ئةطةر لة ذَير سشاري هةر هَي َيكي سياسي 

وة وةكـو سـةرؤكايةتي   بَي، ئةطةر لة ذَير سشاري هةر صةسقةيةكي سياسيدا بَي كة لةم وآلتةدا هةية، ئيَـ 
ثةرلةمان موبادةرة بكةن، كة سبةييَن لَيذنةيةك ثَيك بهَينرَي، بؤ ئاشت بوونـةوةي خـةَلك و دةسـةآل ،    
ئاشت بوونةوةي خةَلك و دةسةآل  لة ِرَيطةي ِرَيككةوتين نَيوان ثـارتي و طـؤِران و يـةكَيي يـةوة نابَيـت      

َيككةوتين سراكسيؤني طؤِران و كوردستاني و يـةكطرتوو  بةِرَي ان، ئاشت بوونةوةي نيشتماني لة ِرَيطةي ِر
و كؤمةَلةوة نابَيت، ئاشت بوونةوةي نيشـتماني لـة ِرَيطـاي ئاشـت بوونـةوةي نَيـوان خـةَلك و دةسـةآلتدا         
دةبَيت، ئاشت بوونةوةي خـةَلك و دةسـةآل  ثَيويسـي بـة طرَيبةسـت هةيـة، ئـةو طرَيبةسـتة بـة زمـاني           

، ثَيويستمان بة دةستوورَيك هةية كـة دةسـتووري هـةمووان بـَي، نـةك      (ستووردة)ياسايي ثَيي دةووترَي 
صةسقةي سياسي بةيين دوو هَي ي سياسـي بـَي، لـةو بِروايـةم ئةطـةر موبادةرةيـةكي وا بكـرَي، سـبةييَن         
لَيذنةيةك ثَيك بهَينرَي بؤ داِرشتنةوةي دةستووري هةرَيمي كوردستان، بؤ دامةزراندني طرَيبةستَيك لة 

وان خةَلك و خةَلكدا، لة نَيوان دةسةآل  و خةَلكدا، سةافَيكي زةمةني دياري بكرَيت بؤ طةآلَلـة كـردن   نَي
و بؤ دةنطدان لةسةر ئةو طرَيبةستة، لةو بِروايةدام ئَيمة هةنطاوَيكي باالان ناوة، تةبعةن ئةوةيان وةكو 

 .ومت ِراي خؤمة وةكو شاهؤ سعيد، زؤر سوثاس
 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

 .زانا، كةرةمكة.زؤر سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار د

 :بة كري  رؤوفزانا .بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ي شـوبا  ِرؤذَيكـي ِرةش بَيـت لـة ئـةزمووني شـاري سـلَيماني بـة تايبـة  و          (17)بَيطومان ئةطـةر ِرؤذي  

ةم يان زؤر ئازارمان ضَيشـت بَيـت،   هةرَيمي كوردستان بة طشي، بةش بة حاَلي خؤم هةموومان ِرةنطة ك
بريندار هةبوو، بـا مـن لَيـرةوة دةسـت     ( 57)ئةو داتايانةي كة وتيان لةو ِرؤذةدا يةك شةهيد و زياد لة 

دا بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان لةو بةياننامةي كة دةريكرد دَلي هةزاران (18/1)ثَي بكةم، بةآلم لة ِرؤذي 
كـرد، بةياننامةيـةك كـة تيايـدا ضـةندين دةسـتةواذةي تيايـة كـة         طةجني شاري سلَيماني لة خؤي تـوورة  

دوورن لة دةستةواذةي ياساييةوة، كة دوورن لة بةهةند وةرطرتين توورةيي و ناِرةزايي و بَي اري خةَلك 
لة طةندةَلي، بَي دادي خةَلك لة بةرامبةر طةندةَلي دةسةآلتدا، لة بَيدادي خةَلكدا لة دةسةآلتةكاندا، ئةو 

واذانةي كة ثَيش وةخت تؤمة  بةخشينةوة بةسـةر كـةس و اليةنـدا بـة بـَي ئـةوةي بناغةيـةكي        دةستة
هـــةبَيت، لـــة منوونـــةي ئـــةوةي كةضـــي لـــةو كاتـــةدا هةنـــدَيك اليـــةني سياســـي لـــة ِرَيطـــةي ميـــدياي   
هةَلخةَلةتَينةرةوة بة ناوي خؤثيشاندةران و اؤستنةوةي هةندَيك داواكاري ئةو دةستة و تاامانـة كـةس   

استةي ئاااري طردبوونةوةيان طؤِري، بةرَيي بةرثرسيارَيي نةوايةتي رةستار بكةن، ضيرت بوار نةدرَي ئار
بة هـيض كـةس و تـاامَيكي طَيرةشـَيوَين، ئـةو دةسـتةواذانة لـة ئـةدةبياتي جيلـي نـوَيي كؤمـةَلطادا نييـة             

انــة بــَي بــةرين لــةو شــاري ســلَيماني ئةو شــةاامةكاني دَلنيــابن، ئــةو طةجنانــةي كــة شــةاامةكان لةســةر 
دةستةواذانة، ئةطةر بتةوَيت تؤ عي جي ئةو طرستةية بكةيت، ئةوة تؤ هةزار جار خـةَلكي ئـةو شـارة     
ــي        ــؤ دةركردن ــتان ب ــةماني كوردس ــةوةي ثةرل ــةو كؤبوون ــةر ئ ــتةواذةية، ئةط ــةو دةس ــردووة ب ــةهيد ك ش

امةيـة ئيدانـة بكـا ، بةِراسـي     بةالغَيكي هاوبةش بَيت، ئةطةر ئـةو كؤبوونةوةيـة نـةتوانَيت ئـةو بةيانن    
ــةك         ــؤ بةياننامةي ــا ، ت ــةك دةربك ــيض بةياننامةي ــة ه ــةوة ني ــي ب ــيرت ثَيويس ــتان ض ــةماني كوردس ثةرل

دةاةي نيوةِرؤ دا بـوو بآلوكراوةتـةوة، لـة كاتَيكـدا تـؤ      ( 1:54)دةربكةيت دواي يةك ِرؤذ كة لة سةعا  
ؤبوونـةوة بكـةيت، بـةآلم دَييـت دَلـي هـةزارةها       دواي يةك حةستة بِريار دةدةي لةطةَل سراكسيؤنةكاندا ك

خةَلك لة خؤ  توورة دةكةي، بؤية بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان ثَيت ِرادةطةيَين  بـةِرَي   وةكـو سـةرؤكي    
ثةرلةمان مايف خؤتت هةية، بةآلم لَيرةدا ماست نية بَلَيـي ئَيمـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان داوا دةكـةين،       

ئةندام ثةرلةمانة بِريار دةدا لةسةر ئةوةي كة كَي اةرار دةدا   كَي ( 111)ئةوة ثةرلةماني كوردستان 
طَيرةشَيوَينة  كَيش مايف خةَلكةكة دةثارَي َيت، ئةطةر لَيرةدا بِريار نادةين، كةواتة لَيـرةدا هـيض ئـةرزش    

جَيـي  / مو بةهايةك نامَييَن بؤ هيض كؤبوونةوةيةك لـةو شـتةدا بكـرَي، ئـةوة خـاَلي يةكـةم، خـاَلي دووة       
خؤيةتي لَيرةدا بثرسني، ئايا ثةرلةماني كوردستان خاوةني بِريارة ياخود خاوةني بِريار نية  با خؤمان 
لة موشكيلةي زمانةواني رزطار بكةين، ئَيمة شةيداي وشة نـني، ئَيمـة بـري لـةوة نةكةينـةوة هـةموومان       

خـةَلك لـة دؤَلَيكدايـة، دةسـةآل  لـة      دةمانةوَيت طةجنـةكاني خؤمـان ِرازي بكـةين، طـةنج لـة دؤَلَيكدايـة،       
ــةماني       ــةر ثةرل ــَي، ئةط ــار دةزان ــاوةني بِري ــؤي بــة خ ــتان خ ــةماني كوردس ــةر ثةرل ــة، ئةط ــي ترداي دؤَلَيك
كوردستان خؤيشي بة خاوةني بِريار نازانَي، هـةردووكي دؤخَيكـي هةيـة، دَيمـة سـةر يةكـةميان، ئةطـةر        

ر دةزانـَي، دةبـَي دةسـتبةجَي بِريـار بـدا  لةسـةر       ثةرلةماني كوردستان بة حةق خؤي بـة خـاوةني بِريـا   
متمانـــة وةرطرتنـــةوة لـــة كابينـــةي حكومـــة ، حكومـــةتَيك هـــاواري كاكـــة زمنـــاكؤ لةبـــةردةمي ئـــةو  
كؤنكريتةدا، لةبةردةمي ئةو بةردة كؤنكريتيةدا كة طةيشتة كةشكةالني سةلةك، هةموو دنيا ثَيي زانـي،  
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نةبوون لَيرةدا اسة بكةن، يةعين ضي هةموو دنيا ئاطادارة،  وةزيري ناوخؤ و وةزيري ثَيشمةرطة ئامادة
بــةآلم دوو وةزيــر كــة دوو كةســي ثةيوةنديــدارن، بــةِرَي ان اــةيران ئــةو ِرؤذة دروســت بــوو كــة دةبابــة   
هَيندرايــة شــاري ســلَيمانييةوة، طرستــةكان لــةو دةاةيــةوة دروســت دةبَيــت كــة تــؤ نايَيــت موعالةجــةي   

ــت   ــةيت، دَييـ ــبابةكان بكـ ــَي     ئةسـ ــةوة، دةبـ ــةوالوة كراوةتـ ــة لـ ــيت ئاطرةكـ ــةَل دةسرؤشـ ــة دووكـ ــةِر بـ شـ
ضارةسةركردني طرستةكان لة ئةساسةكةوة بدؤزرَيتةوة، ئةطةر ثةرلـةماني كوردسـتان خـؤي بـة خـاوةن      
بِريار دةزانَيت، دةبَيت بِريار بدا  لة ن يكرتين كاتدا هاوشَيوةي كؤبوونةوةي ئةوِرؤ كة كؤبوونةوةيةكي 

ِريار بدا  كؤبوونةوةيةكي نائاسايي لة شاري سلَيماني طرَي بدا ، لة شاري سلَيماني ئيختيار نائاسايية، ب
بكا  بؤ ئـةوةي ِرووبـةِرووي ئـةو خةَلكـة ببَيتـةوة، حـةل كردنـي كَيشـةكان لـةوة نابَيـت لـة ثَيشـنيازي             

ــؤ        ــان ل ــة خؤي ــيؤنةكان ب ــاتووة، سراكس ــاوخؤدا ه ــةي ن ــاو لَيذن ــة ن ــاراس ل ــةِرَي اس و هاوك ــةوة،  ب كؤبوون
سراكسيؤنةكان ض ثةيوةندي بةوة هةية  خةَلك نيطةرانة لةسةر شـةاام، خـةَلك داواكـاري هةيـة لـة تـؤ،       
خةَلك بَي ارة لة تؤ، خـةَلك بـاوةِري بـة تـؤ نـةماوة، خـةَلك متمانـةي ثـَي نـةماوة، بـةِرَي ان ئـةوةي كـة             

تي لة ِرةطةوة هةَلكةندووة، ئَيمـة بـاس   شاهؤ ئاماذةي ثَيدا، طةندةَلي لة هةرَيمي كوردستان دا شةرعية.د
لةوة بكةين سـندوواةكاني دةنطـدان سـةنطي مةحةكـة، خـةَلك متمانـةي بـة تـؤ نـةماوة، ئةطـةر ئـةوِرؤ            
خةَلك باوةِري بةوة هةية تؤ عي جَيكي طرستةكان دةكةي، دَلنيابة نة باوةِري بـة تـؤ و بـة دةزطاكةشـت     

ةطةر ئةوةشي كرد، ئةو كاتة ثةرلةماني كوردستان ئةطةر تواني نامييَن، هيض ئةرزشَيكيشي بؤ نامَييَن، ئ
دةبَيــت دةســتبةجَي لةطــةَل بِريــاري ئيدانــة كردنةكانــدا هــةموو ئــةو شــتانةي كــة لــة نــاو بةياننامــةي    
سراكسيؤني طؤِراندا لةمِرؤدا خوَيندراوةتةوة، ئةطـةر هـةمووي جَيبـةجَي كـرا، دةبـَي دةسـتبةجَي بِريـار        

ضاكسازي سياسي لة ِرَيطةي ئةو حكومةتة ئينتيقاليةي كة دروست دةكرَيت، يـةعين  بدا  لةسةر ث ني 
من لَيرةدا حةاي خؤمة بثرس ، باشة ثةرلةمان كةي متمانة لة حكومـة  دةسـةنَيتةوة  بـةس يـةكَيك     
شتَيك  ثَي بَلَيت لةسةر ض ئةساسـَيك لَيـي دةسـةنرَيتةوة  لـة تريؤركردنـي شـةهيد سةردةشـت عولـان         

اَلةتَيكي سةرديية، وةزير ئامادة نةبوو لَيرةدا وةآلمَيكت بداتةوة، باشة ئةوة بوو بـة سـَي كـةس،    وتيان ح
كــةس برينــدارة، ئــةي تــؤ كــةي متمانــة لــة حكومــة  وةردةطريتــةوة  ئةطــةر حكومــةتَيك تــؤ   ( 151)

، بــةِرَي ان بــةردةوام لــةوالوة تاوانَيــك هــةبَيت بَلَيــي مــن ثاَلــةواني ضاكســازي ، مــن ثاَلــةواني طرستــةكاس 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةطةر ضاكسـازي بكردايـة لـة مـاوةي سـاَل و نيوَيكـدا دةيكـرد، بـة سـاَل و          
نيوَيك بؤضي شةش مانطي تري بؤ درَيذ بكةمةوة، دةتواني بيكا ، ناتواني بِرؤرةوة ماَلـةوة ئيسـراحة    

ةطةر ثةرلـةماني كوردسـتانيش بـة    بكة، ئةطةر ثةرلةماني كوردستان نةيتواني ضارةسةري ئةوة بكا ، ئ
ثةرلـةماني كوردسـتان   : كة دةَلـيَ ( 1115)ي ساَلي (1)سيعلي، من ناَلَي  بطةِرَيينةوة سةر بِرياري ذمارة 

مةرجةعي باآلي طةلي كوردستانة، كة تا ئةو لةح ةيةش ئةو اسةية هـيض وجـودي نيـة لـة نـاو ئـةرزي       
ثةرلةمان طةورةترين بارة بةسةر شاني ميللةتي كورد لةو واايعدا، ئةطةر ثةرلةماني وا نية باوةِر بكةن 

اؤناغةدا، ثةرلةماني كوردستان طةورةترين بارة، ثارةي داهاتي ثةرلةماني كوردسـتان حةاـة بدرَيتـةوة    
ــاو       ــة ن ــةماني حــةايقي ل ــتا ثةرل ــةوة، ئَيس ــاندةرانة ســةرف كرَيت ــةر ئــةو خؤثيش بــةو هاووآلتيانــة بةس

هاووآلتيانةي خؤثيشاندان دةكةن لة ناو ئةو جةماوةرةدا، بـةِرَي ان كـاتَي    كوردستاندا سةر شةاامة، ئةو
كة باس لة، ئَيمة باس لة خؤثيشاندان دةكةين، سكاآلي هاووآلتيان دةكةين، دةَلَين بازار وةستاوة، يةعين 
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وة، بؤ ئةوةي كـة بـازاِر نةوةسـتَيت خـةَلك خؤثيشـاندان نـةكا ، بـةِرَي ان ئـةوةي كـة بـازاِري وةسـتاندو           
طةندةَليية، ئةوةي كة هةِرةشةي دروست كردووة، طةندةَليية، ئـةوةي كـة طـةورةترين هةِرةشـة دروسـت      
دةكا  لةسةر ئـةمين اـةومي هـةرَيمي كوردسـتان، بـريي يـة لـةو طةندةَلييـةي كـة خـةَلك هـاواري لـَي             

ومة  بكةم، حكومة  دةكا ، ئَي باشة تؤ باوةِري ثَي ناكةيت، هيوادارم لةمةودوا بتواس موتابةعةي حك
ــةموومان ئاطــاداري و       ــة ه ــؤ  ل ــةمان خ ــةِرَي  ســةرؤكي ثةرل ــةي نةداوةتــةوة، ب ــي ئَيم ــاَلة وةآلم يــةك س
شارةزاتري، دةش اني بؤضي كة ناتوانني موحاسـةبةي حكومـة  بكـةين، بؤضـي تـا ئَيسـتا نـةمانتوانيوة        

رانة بكةين  باشة ئةو هةموو لةسةر ئةو هةموو ثرسةي كة لةو ماوةيةدا موحاسةبةي يةكَيك لةو وةزي
طةندةَلية لةو وآلتةدا كرا، ئةو هةموو تاوانة بكرَي بةرامبةر ئةو كةسانة، ئةي تؤ دةتةوَي خةَلكيش بَي 
ــي بــة       ــاا  و ث ن ــتة و ت ــَيوَيين دةس ــاامي طَيرةش ــَي  و ت ــةَلك بَل ــدا بــة خ ــة بةرامبةريش ــةبَي، ل ــن ن دةن

ةرامبةر بة خـةَلكي شـاري سـلَيماني و هاووآلتيـاني شـار و      ئةنقةست، بةِراسي ئةوة طةورةترين تاوانة ب
شارؤضكةكاني هةرَيمي كورستان دةيكةين، دةبَي هةرطي  ابووَلي نةكةين، ئةطةر ثةرلـةماني كوردسـتان   
ناتوانَي بةياننامةيـةك دةربكـا ، ئةوانـة جَيبـةجَي بكـا ، ثةرلـةمان ئةسـَلةن ثَيويسـي بـة بِريـار نيـة،            

 .ستيشي بة ثةرلةمان نية، سوثاسئةسَلةن خةَلك ثَيوي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس دةم خؤش، بةِرَي  ثَيشةوا، كةرةمكة
 
 

 

 :بةِرَي  ثَيشةوا توسيق مغديد
 .   بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــا ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِريــار دةدا           ــدامَيكي ثةرلــةمان الم طــرنن نيــة ئاي ــي مــن وةكــو ئةن بةِراس
ــتنَي ــيؤني،     دانيشــ ــيؤنةكاني ئؤثؤزســ ــاخود سراكســ ــارودؤخَيكي وا، يــ ــةر بــ ــرَي لةســ ــايي بكــ كي نائاســ

سراكسيؤنةكاني تر داوا بكةن بؤ ئةوةي دانيشتنَيكي نائاسايي بكرَي، بةَلكو الي مـن طـرنن ئةوةيـة ئايـا     
ــارةي        ــةين دةرب ــؤ دةك ــةَلَيك طفتوط ــة كؤم ــة ئَيم ــةوةي ك ــت دواي ئ ــي دةبَي ــتنة ض ــةو دانيش ــةتائيجي ئ ن

دؤخَيك كة ئَيستا بووني هةية لة هةرَيمي كوردستان، نةتائيجي ئـةوة ضـي دةبـَي  مـن ثـَي  طرنطـة       بارو
ثةرلةماني كوردستان بة ِرؤَلي ِراستةاينةي خؤي هةسَي، هةر كاتَيـك بـؤي دةركـةو  كـة بـارودؤخَيكي      

ــتبةجيَ     ــة، ثشــَيوي و نائارامييــةك هةيــة، دةس ــتان لــة ئاراداي ــة هــةرَيمي كوردس هةســت بــة  نائاســايي ل
بةرثرسيارَيي بةو ثَييةي كـة هةَلبـذَيردراوي كؤمـةآلني خـةَلكي كوردسـتانة، تـةعبري لـة ِرةئـي هـةموو          
هاووآلتييةك دةكا ، كـة دةنطـي داوة بـؤ ئـةو ثةرلةمانـة و بـة نوَينـةرةكاني لـة ثةرلـةماني كوردسـتان،           

ــار      ــنيار و داواك ــةوةي ثَيش ــةك ئ ــا، ن ــار بك ــا و بِري ــايي بك ــتين نائاس ــة   دانيش ــرد و ب ــةنام دةك ــن تةم ي، م
ثَيويستيش  دةزاني كة بةِرَي  سةرؤكي حكومة  و هةردوو وةزيري ثَيشـمةرطة و وةزيـري نـاوخؤ لَيـرة     
ئامادةبووبان، ضونكة بةشَيك لةو بةرثرسيارَيتيةي كة ئَيسـتا لـة هـةرَيمي كوردسـتان ئـةو بارودؤخـةي       

امـةي كـاري ئـةو دانيشـتنةي ئـةمِرؤ دةدةم، مـن       تَيكةوتووة، لة ئةستؤي ئةوانداية، مـن ئامـاذة بـة بةرن   
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تةمةنام دةكرد لةسةر تةوةرةكة طفتوطؤ بكةين بةو ثَييةي خسـتنةِروو و طفتوطـؤ كردنـي ئـةو ِرووداوة     
نةخوازراوةي كة لة هةرَيمي كوردستان هةية، هةوَل دةدةين بؤ دؤزينةوةي ِرَيطا ضارةيةك، نةك ئةوةي 

لَي بوو، كؤمةَلَي وشةي بريقةدار بةداخةوة من وا هةسـت دةكـةم ئـةم    كة كؤمةَلَيك وتاري سياسي  طوَي 
دانيشتنةش شوَيين ئةوة نةبوو، بؤية ثَيويست بوو كة لةسةر ناوةِرؤكي بةرنامةي كار بـِرؤين، بـةِرَي ان   

ِروويانــدا، ( 17/1)مــن دةمــةوَي ئامــاذة بــةوة بــدةم ثــَيش ئــةوةي كــة بَيمــة ســةر ِرووداوةكــاني كــة لــة  
ةوة ِرابطةيَين  كة ئايا ئةو خةَلكةي كة لة شاري سلَيماني كؤبؤوة، ئايا ئـةو خةَلكـة كَييـة  لـة     دةمةوَي ئ

كاتَيكدا دواي ئةوةي كة ئَيمة لة ِراطةياندنةكانةوة طوَيبيست بووين كة ِرووداوَيك ِروويداوة كةس خـؤي  
بـةآلم ئةطـةر ِرووداوَيكـي تـر     نةكرد بة خاوةني ئةو خةَلكة، كة لة شاري سلَيماني بةو شـَيوةية ِروويـدا،   

بواية ياخود كارةساتَيكي تر بواية، كـة جَيطـةي شـانازي بـا بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان، هـةموو اليـةك ئـةو           
خةَلكةيان دةكرد بة خةَلكي خؤيان، بؤية من لَيرة دةمةوَي ئةوة ِرابطةيَين  كة وةكو بةرثرسيارَيتيةكي 

كة ئةو خةَلكةي كة لة شاري سلَيماني كؤبؤوة، تـةعبري لـة   سةرشاني خؤم، من دةمةوَي ئةوة ِرابطةيَين  
ئةنداماني هةموو اليةنة سياسي و هَي ة سياسيةكان دةكا ، بة بَي جيـاوازي، خـةَلكي هـةموو اليـةنَيكي     
تَيدابووة، ديارة ئةوة ب ووتنةوةيةكي جةماوةريية، لة ئةجنامي ناِرةزايةتي و كةَلةكـة بـووني كؤمـةَلَيك    

دوو واي كـــردووة كـــة ئـــةو خةَلكـــة بَيتـــة ســـةر جـــاددة و ناِرةزايـــةتي دةربـــرِبَي، ئـــةو  ئةســـبابي ِرابـــر
ناِرةزايةتيانةي كة وايكردووة ئةو خةَلكة بَيتة سةر جاددة و تةعبري لة ِرةئي خؤي بكا ، ديارة يـةكَيك  

ن دةمـةوَي  لةوانة سسي ئةدائي ثةرلةمان بووة لة ِرابردوو بةو ثَييةي كة من وةكو ئةندامَيكي ثةرلةما
ئــةوة بَلــَي ، هــةر لــة كــاتي ســوَيند خــواردن و لــة يةكــةم دانيشــتنةوة ثةرلــةماني كوردســتان هــةوَلي دا، 
هةوَلةكةشي سةري طـر  بـةوةي كـة زؤربـةي زؤري ِراطةياندنـةكان كـة وجوديـان هـةبوو لـة نـاو هـؤَلي            

ك ئاطايان لة دانيشـتنةكاني  ثةرلةمان بكرَينة دةرةوة، ئةوة كارَيكي خرا  بوو، بؤ ئةوةي كؤمةآلني خةَل
سةرؤكايةتي ثةرلةمان ِرَيطري كرد لـة كـاتي متمانـة بةخشـني بـة كابينـةي       / ناو ثةرلةمان نةبَيت، دوو

نوَيي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ئةوةي ئَيمة بتوانني اسة لةسةر سةرؤكي حكومة ، لةسةر ئـةو  
بـؤ ئـةوةي طفتوطؤيـان لـة بـارةوة بكـةين، ِرةئـي        وةزيرانةي ثَيش ئةوةي بنب بة وةزير كانديد كرابوون 

خؤمان بدةين كة بة داخةوة ئةوانة كؤمةَلَيك بـوون، دواجـار ئـةو حةساسـيةتةي كـة دروسـت بـووة لـة         
نَيوان سراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةماني كوردستان، كة هةموو ئةوانة ِرةنطدانةوةيةك بوون بـؤ ئـةوةي كـة    

نةمَييَن بؤ ئةو ثةرلةمانـة و، داوا بكـةن ِرةنطـة هـةمووي نـةبَي       كؤمةآلني خةَلكي كوردستان متمانةيان
بــةآلم بةشــَيكي كــة ئــةدائي ثةرلــةمان سســتة، داواي هةَلوةشــاندنةوةي ثةرلــةمانيش بكــةين، لةاليــةكي   
ترةوة، حكومـة  نـةيتوانيوة وةكـو ثَيويسـت ِرؤَلـي خـؤي ببـييَن لـةوةي كـة تـا ئَيسـتاش لـة كوردسـتان              

مــة بــَي بةشــن لةســةرةتاترين ماســةكانيان، لــة خ مــةتطوزاريي، لــة ســةرهةَلداني هاووآلتيــاني ئــةو هةرَي
ــة       ــردووة ك ــارة واي ك ــةموو ئةوانــة هؤك ــرَي، ه ــاس دةك ــةردةوام ب ــدةَلي كــة ب ــة طةن ــاري، ل ــاردةي بَيك دي
ناِرةزايةتي خةَلكي لَي دروسـت بـَي، ئـةوةي كـة ِروويـداوة ئَيسـتا ئَيمـة هةسـي ثـَي دةكـةين، بةداخـةوة            

ِروويدا دواي ئةوةي كة ِرَي و شوَيين ياسـايي طريايـة بـةر و داواي مؤَلـة  كـراوة،      ( 17/1)كة لة ئةوةي 
تةجةموعَيكي جةماوةري بـوو، دواجـار دواي كؤتـايي هـاتين كاتةكـة زؤر بةداخـةوة ئـةوةي كـة ِروويـدا          

ة ِروويـدا  جَيطةي نيطةراني و داخ بـوو كـة كـةس حـةزي بـةوة نـةدةكرد، بـةآلم دةكـرا ئـةو ِرووداوةي كـ          
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كؤنرِتؤَل بكرَي، بةآلم بةداخةوة كؤنرِتؤَل نـةكرا، ديـارة لةِرَيطـةي ِراطةياندنةكانـةوة جـارَي هـيض نـةكرا،        
ئةو خةَلكةي كة هاتة سةر جاددة و تـةعبري لـة ِرةئـي دةكـرا، بـة ئـاذاوةطَيِر و طَيرةشـَيوَين و سيتنةضـي         

سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، لةاليةن  ناونران، لةاليةن ثارتي دميوكراتي كوردستان و لةاليةن
ــي        ــر دةس ــة ذَي ــانكردووة ل ــةي دةرت ــةو بةياننامةي ــة ئ ــةي ك ــةو ثَي ــةوة، ب ــةرؤكي ثةرلةمانيش ــودي س خ
ــة        ــربَي، ل ــةاارةدا ب ــةو ع ــة ب ــةوة بكرَيتــةوة، ِرووداوةك ــري ل ــةوةي كــة ب ــَيش ئ ــرا ث ــداية، بؤيــة دةك منيش

وةطَير نةدرَيتة ثاَل ئـةو خةَلكـة بـةِرَي ة، بةتايبـةتي لةاليـةن      ِراطةياندنةكاندا بووة شَيوةية تؤمةتي ئاذا
ِراطةياندني ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتان، دواجـار سـةرؤكي حكومـة  لـة كؤنطرةيـةكي ِرؤذنامةنووسـي          
ِرايدةطةيةنَي ئةوةي كة لة سلَيماني ِروويداوة سيتنةية، واتا بةو ثَييةش ئةوةي كـة بـةو كـارة هةسـتاون     

تَيناطةم ئةطةر بِريار واية سةرؤكي حكومة  بـاوكي ميللـة  بـَي، يـان حكومـة  بـاوكي       سيتنةضني، من 
ميللة  بَي، كـاتَي كـة ئـةوالدةكاني داواي ثَيداويسـتيةكاني خؤيـان دةكـةن، كـة باوكَيـك نـةتوانَي بؤيـان           

ئيـةكي  دابني بكا ، ئايا ئةوةية سيتنة  ئةوةية سيتنةضي  بؤية دةبواية بةِراسي سةرؤكي حكومـة  ِرة 
تري هةبواية، خاَلَيكي تر كة بووة هؤي ورووذاندني بارودؤخةكة و ئَيستا ئَيمة هةسي ثَي دةكـةين بـة   
دَلنياييــةوة ِرايدةطــةيَين ، ئــةو بارودؤخــةي كــة هةيــة ِرؤذ بــة ِرؤذ لــة ثةرةســةندنداية، بــة دَلنياييــةوة 

، كـة ئَيسـتا لـة شـاري سـلَيماني، لـة       ِرةنطة لة داهاتوو سةرجةم ناوضةكاني هةرَيمي كوردستان بطرَيتةوة
دةوروبةري سنووري ثارَي طاي سلَيماني هةية، خاَلَيكي تر، كة بووة هؤي ورووذاندني خةَلك جووالندني 
هَي  بوو، ئةو هَي ةي كة ثارتي دميوكراتي كوردستان بة بِريارَيكي مةكتةبي سياسي نةك بـة بِريـارَيكي   

ونكة هَيـ ي زَيِرةظـاني ِراسـتة لـة ِرووي نـاوةوة سـةر بـة وةزارةتـي         حي بي، من لَيرةوة ِرايدةطةيَين ، ضـ 
ناوخؤية، بةآلم ئةطةر سةر بة وةزارةتي ناوخؤبواية، دةبواية ئةو زيادكردنةي ئـةو مووضـةيةي كـة بـؤ     
ثؤليسي ناوخؤ زيادكراوة الوولي بكراية، بةآلم بة دَلنياييةوة ئـةو هَيـ ة هَي َيكـي حي بيـة، ئةطةرضـي      

ناو سةر بة وةزارةتي ناوخؤية، ئةوةش من دةمةوَي لَيرة ِراي بطةيَين  كة تةعبري لةوة دةكا  ئَيستا بة 
ئَيستاش هةرَيمي كوردستان دوو ئيدارةية، ئيدارةيةك لة هةولَير و دةوروبةي، ئيدارةيةك لـة سـلَيماني،   

هَي ةكاني ئةوةي كة لة  بةو ثَييةي جووالندني ئةو هَي ة، ناردني ئةو هَي ة بؤ سلَيماني تةحةدايةكة بؤ
هـةزار  ( 145)سلَيماني و دةوروبةري سلَيماني بوونيان هةية، بةِرَي ان لـة سـنووري ثارَي طـاي سـلَيماني     

هَي ي ضةكدار هةية لة ئاسايش و ثَيشمةرطة و ناوخؤ، كة ئةوانة مؤركن تايبةتن بة يةكَيي نيشتماني 
ــة     ــةك ب ــةر ثارَي طاي ــا ئةط ــتانةوة، ئاي ــ ة و    ( 145)كوردس ــةو هَي ــاردني ئ ــةثارَي رَيت، ن ــةس ن ــةزار ك ه

جووآلندني ئةو هَي ة بؤ ضية بؤ سنووري ثارَي طاي سلَيماني  لة كاتَيكـدا ئـةو هَيـ ة ضـةندين ضـةك و      
مةكائيين اورسيان ثـَي بـووة، ئـةوة نيـةتَيك هةيـة لـة جوواَلنـدني ئـةو هَيـ ة و نـاردني ئـةو هَيـ ة بـؤ              

دَلنياييةوة كاتَيك بةرثرسي سةرماندةي عةسكةري لة سنووري ثارَي طاي سنووري ثارَي طاي سلَيماني، بة 
ســلَيماني تــةوجيها  بــة هَي ةكــةي بةردةســتيان دةدةن، هــةر كاتَيــك ئةطــةر زرووسةكــة بــةرةو ئااارَيــك 
ِرؤيي، ئةوة بؤتان هةية ستواي ئةوة دراوة كة منداَل و كةس و كاري كؤمةَلَيك لة خةَلك كة دةستنيشـان  

كوذرَي و خوَينيان حةآلَلة، ئةمةش بةِراسي جَيطاي هةَلوةستة لةسةر كردنة، بؤية بة ِرةئي من، كراوة ب
من تةمةننا دةكةم ئةم دانيشتنةي ئَيمة هةر وتةي بريقةدار و دروش  نةبَيت، ئةوةي كـة منـيش طـوَي    

، ثةرلـةمان بـةو   بيسي بووم، وتاري سراكسيؤنةكان هةمووي هةر ئةوةيـة ثَيشـنيار دةكـةم و داوا دةكـةم    
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ثَييةي كة دةسةآلتي ياسا دانانة و بةرزترين دةسةآلتة لة هةرَيمي كوردستان، ثَيويستة بِريار بدا ، كـة  
بِرياريشي دا، ئايا حكومة  مول ةمة بةوةي جَيبةجَيي بكا   نةخَير مـول ةم نيـة، مـن بـة دَلنياييـةوة      

ؤكي ثةرلةمانيش دةكةم بة دوو سـيفة ، بـةو   دةيَلَي ، داوايةكيش لة سةرؤكي ثةرلةمان و جَيطري سةر
ســيفةتةي كــة ســةرؤكي ثةرلــةمان و جَيطــري ســةرؤكي ثةرلــةمان، هةردووكيشــتان ئةنــدامي مةكتــةبي  
سياســي دوو حي بــي دةســةآلتدارن لــةو هةرَيمــة، ئةطــةر لــة مةكتــةبي سياســي حي بةكانتانــدا، لــة           

ةِرَي ةوة، داوا دةكــةم ئَيــوة بِريــار بــدةن، ئَيــوة  كؤبوونــةوةكان اســةتان دةِروا و طوَيتــان لــَي ِرادةطــريَي بــ 
ثَيشنيار بكةن بؤ مةكتةبي سياسي هةردووالتان بآلوة بةو هَي ة بكةن، بؤية من بة دَلنياييةوة دةيَلـَي ،  
تاوةكو ئةو هَي انة بوونيان هةبَي لة سنووري ثارَي طاي سلَيماني و لـة م طـةو  و بارةطاكـان كـة ئَيسـتا      

تي خةَلك لةوة زياتر دةبَي، من لة كؤتاييدا دةمةوَي ئةوة بَلَي ، كة نةك دانيشـتنَيكي بـةو   ثِرة، ناِرةزاية
ــةر   ــَيوةية، ئةط ــةين و   ( 11)ش ــايي بك ــري نائاس ــتين ت ــةوة    ( 11)دانيش ــة ئ ــَي، ك ــريش دةرض ــاري ت بِري

، بةآلم حكومـة   نايطةِرَينمةوة بؤ ئةوةي كة ثةرلةمان دةزطايةكة ناتوانَي بِريار دةربكا ، بةَلَي دةتوانَي
ــة       ــةوجيها  ل ــةتي دوو حي بــة، ت ــةي كــة حكوم ــةو ثَيي ــةتيش ب ــي نيــة، حكوم توانــاي جَيبــةجَي كردن
مةكتةبي سياسي حي بةكانةوة دةردةضَي، بؤية تكا دةكـةم، ئـةوةي كـة ثَيشـرت داوام لـَي كـردن ئـةوة لـة         

 .كؤبوونةوةي مةكتةبي سياسي ح بةكانتان باس بكةن، زؤر سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

ئَيرة ثةرلةمانـة، لـة نـاو ثةرلـةمان اـةرار دةدةيـن، ئَيـوة اـةرار دةدةن، ئَيمـة يـةك دةنطمـان هةيـة، بـؤ              
خؤتان ئةو وتة بة نرخانـةي بـةِرَي   و بـةِرَي اني تـر كـة ئاماذةيـان ثَيكـرد، هـةمووتان طـوَي لـَي بـوو،            

ان، ئةوةي بة طرنطتان زاني بِريار بـدةن،  ياداشتةكانتان هةية، هةمووي ِرَيك دةخرَيت بة ئيتيفااي خؤت
مةكتةب سياسي لَيرة بِريار نادا ، هةر سراكسيؤنَيك حةاي خؤيةتي دةطةِرَيتةوة بـؤ مةرجـةعي خـؤي،    
بــةآلم ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان عي اــةي بــة ئيشــي سياســي نيــة، سةرثةرشــي ئيــدارةي دانيشــتنةكاني   

 . بؤ جةنابت، ِرَي دار ثةيام عبد، كةرةمكة ثةرلةمان و ئيش و كاري ثةرلةمان دةكا ، سوثاس

 :بةِرَي  ثةيام عبد حممد
 . بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دواي ئةوةي كة ثشتطريي تةواوم بؤ ئةو وتارةي كـة لـة سراكسـيؤني طـؤِران خوَيندرايـةوة و كـاك كـاردؤ        
ةند شتَيك بـة كـورتي   خوَينديةوة، تةئكيدي لةسةر دةكةين و بِرياري لةسةر بدرَيت، من حةز دةكةم ض

باس بكةم، ضونكة ديارة هاوِرَيكاس زؤر شتيان باس كردووة، زؤر باسـي دةسـتةواذةكان كـرا و زؤر باسـي     
ئـةو خةَلكــة كـرا كــة لةسـةر ئــةو جاددةيـةن، مــن يــةك شـت ثرســيار دةكـةم، ئايــا بـةرد هاوشــتنَيك بــؤ        

( يثتأث)ريثؤش و هَيناني تةنن بؤ بارةطايةك وةآلمةكةي بة تةاةي ك شنكؤف و بيكةيسي و هَيناني ز
كردني بارةطاكان بَي  ئايا وةآلمي ئةوة ضـية كـة ئَيمـة سـنوورةكامنان ضـةندين جـار بـة تـؤ  بؤردمـان          
كــران، بــةآلم هــيض وةآلمَيكمــان نــةبيين لةاليــةن دةســةآل  تــاوةكو ئــةم كاتــة، تــا ئــةم ســةعاتةدا هــيض     

َيـران كـة بـةردةوام سـنوورةكامنان اةصـف دةكـرَين،       وةآلمَيكمان نةبيين لة هيض كةس، بـؤ توركيـا، بـؤ ئ   
ئةو ناوضانةي كة تا ئَيستا داكؤكي لةسةردةكرَي، بؤ منوونة لة خانةاني كاتَي ماليكي هَي ي هَينا، / دوو

هَي ةكاني زَيرةظاني لة كوَي بوون  بؤ نةِرؤيشنت ديفاع بكةن لةو خةَلكة، ديارة مـن ئـةو اسـانة دةكـةم     
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خــةوة ثــَي  طرانــة كــة بةرامبــةر بــة بــةردَيك تــؤ بــة سيشــةك وةآلمــي خةَلكةكــة    بــؤ ئةوةيــة كــة لــة نا 
دةدةيتةوة، دواي ئةوة باس لةوة دةكرَي ئَيمة كة ئةو ِرووداوة لة سلَيماني ِروويدا ئا لَيرةوة لـة هـةولَير   

ــةس يؤني      ــةمان، كــة تةل ــة بارةطاك ــرد ك ــتمان بــةوة ك ــان هةس ــؤِران  (KNN)ئَيمــة خؤم ــؤي ط ــة ِرادي ، ك
ــةرة،      مةتر ــةرَيكي لةس ــةوة خةت ــة ئ ــةوة ك ــؤليو كراي ــايش و ث ــاداري ئاس ــتبةجَي ئاط ــةرة، دةس ــي لةس س

سةرةِراي ئةوة كة ئةوان ثارَي طاري ئةو بينايةيان دةكرد، ِرؤشنت ئـةو شـوَينةيان سـووتاند، ئايـا ئةوانـة      
نن  تةلةس يؤن و كَي بوون  ئايا ثؤليو و ئاسايش ضؤن ِرَيطةي بة ئةوان دا بِرؤن ئةو بينايةية بسووتَي

ِراديؤي طؤِران بسووتَينن، ئةوة بؤ خؤي ثرسيارة، هةروةها تةئكيد دةكةمةوة لةسةر اسةكاني كوَيسـتان  
خان كة باسي دذة تريؤري كرد، من لَيرة ثرسيارَيك دةكةم، لـة ثةرلـةمان و لـة لَيذنـةي نـاوخؤ، ئايـا لـة        

ةي كـَي دةزانـَي دذة تـريؤر كَييـة  يـةعين حـةز       ثةرلةمانةوة لَيذنةي ناوخؤ نةزانَي دذة تـريؤر كَييـة  ئـ   
دةكـةم وةآلمةكـةم بدرَيتــةوة، دذة تـريؤر كَييــة كـة طةجنــةكاني ئَيمـة دةبرَيــت و كـةس نــازانَي بـؤ كــوَي        

هةزارة، ( 35)دةبرَي  حةز دةكةم يةك منوونةي بةسيتتان ثَي بَلَي  لةسةر ناوضةي كفري كة نفووسي 
ِرووداوة ضةندَيكي بؤ ِرؤيشتووة، ضةند هَي ي بـؤ ِرؤيشـتووة  لـة دواي     بةآلم لةو ِرؤذانةدا كة دواي ئةو

ئةو ِرووداوانة سةوجَيكيان بؤ ناوضةي ثارتي بردووة، لةطةَل ليواي سَي ايادةي ثَيشمةرطة كة بريي يـة  
ي هةموو هَي ةكاني ثارت( 11/1)لة ثارتي و يةكَيي، تةنها ثارتيةكان براون بؤ ئةوَي، ِرؤذي يةكشةممة 

ي ئيستيتآلع، زائيدةن كة هَينراوة بؤ نـاو  (111)جاددةيان طرتووة، سريةي دذة تريؤر زائيدةن سريةي 
ــواي   ــار، زائيــدةن لي ــدةن ســةوجي   (3)جةرطــةي ش ــري دانــراوة، زائي ــت ســةيتةرةي كف ي ثيــادةي تةنيش

بةرامبـةر  سةرؤكايةتي كؤمـار، لةطـةَل ئاسـايش، لةطـةَل بـةرطري سرياكـةوتن، لةطـةَل مةاـةرَيكي سـةوو          
ااميقامية  دانراوة، كة سةر بة ليواي سَيي ثيادةن، جطة لةوةي كة مةاـةرَيكي سـةوو خـؤي لـة ن يكـي      

هةزار كةسة، ئةوةندة هَيـ ي بـؤ ِرؤيشـتووة،    ( 35)باوةشاسوار هةية، لة اةزايةكي بضووك نفووسةكةي 
ثَيشـمةرطة  ( 151)كـةالر  يةعين بةرامبةر هةر هاووآلتييةك دوو بؤ سَي ضةكدار هةية، جطة لـةوة بـؤ   

براوة لة حمةتةي كارةبا دانراوة، سةرةِراي ئةوة ضوار ئي ا بة اتعةيةكي سةوزةوة، ثِر لة ثَيشمةرطة لـة  
كةالر، براوة بؤ كةالر و ئَيستا لة ناو كةالرداية، ئةو هةموو هَي ة بـؤ  ئـةو هـةموو هَيـ ة بةرامبـةر بـة       

كـة باسـي ئـازادي دةكـةن، مـن حـةز دةكـةم ئـةو شـتانة بـاس           كَي  ئةو ثرسيارة دةكةم، دواي ئةوة ئَيمة 
دةكةم، ضونكة من خـؤم لةبـةر ئـةوةي لـةو ناوضـةيةم، خـةَلكي ئـةو ناوضـةيةم شـتةكان زيـاتر لـةوَيوة            
هاتووة، زياتر لةوَي ئاطام لة وةزعةكةية، تةنها لـة كـةالر ئَيوارانَيـك لـةو ِرؤذانـةدا، كـة بـاس كـراوة، كـة          

سة بووة هيضي تر نةبووة، دةستبةجَي ئاسـايش ثَيـنج كةسـي طرتـووة، ئةوةيـة      باسي اسة كراوة، هةر ا
ئازادييةكة كة لة كوردسـتاندا هةيـة  ديـارة مـن سـةرةِراي ئـةوة دووبـارة تةئكيـد لةسـةر ئـةو اسـانةي            
برادةراس دةكةمةوة، كة ئَيمة ئةوِرؤ لَيرة دانيشـتووين بـؤ ئـةوةي بِريـارَيكي دةسـتبةجَي دةركـةين، بـؤ        

بِريارَيك بَي بةِراسي ئةو جاددةية هَيوِر بكرَيتةوة، بةآلم هَيور كردنةوةي جاددةكة بةو وتارةية  ئةوةي
 .كة ئَيمة ثَيشكةالان كردووة، دةستبةجَي ئيشي لةسةر بكرَي، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار ثةميان عبدالكري ، كةرةمكة

 :بدالكري  عبدالقادربةِرَي  ثةميان ع
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةطةر ِرووخسة  هةبَي سِرةي خؤم دةدةمة كاك نةرميان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةمكة كاك نةرميان

 :بةِرَي  نةرميان عبدا  اادر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثةرلـةمان، مـن سوثاسـي هاوكـارم ثـةميان      بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، بةِرَي  سةرؤكايةتي 
خان دةكةم، لةبةر ئةوةي حاَلةتَيكي تايبة  هاتة ئاراوة ئَيستا، ئَيمة وةكو لَيذنةي ناوخؤ لةبةر ئـةوةي  
لةبةردةم بةرثرسياريةتييةكي مَيذوويي داين، مـن وةكـو ئةنـدام ثةرلـةمانَيك اسـة دةكـةم، نـةك وةكـو         

خؤمة، بةآلم سريةكةمان طؤِرييـةوة سوثاسـي ثـةميان خـان دةكـةم،       ئةندامي لَيذنةي ناوخؤ لَيرة، سريةي
ــةر           ــةوة س ــتا دَيم ــتييةكةي، ئَيس ــةر طش ــمةوة س ــرَي، ناض ــاس دةك ــة ب ــة ك ــةو حاَلةتان ــة ئ ــي ئَيم بةِراس
تايبةتيةكةي، سووتاني كةناَلي ناليا، زؤربةمان ئةوةمان بيستووة كة ضؤن ضؤنة، ئـةااويلي زؤر زؤر لـة   

كرَي كة ضي بووة، ضؤن بووة، يان ضي يـة  بـةآلم ئَيمـة وةكـو لَيذنـةي نـاوخؤ بـة        ثشتيوةيةتي، باس دة
هاوكاري هاووآلتيـان و ئةنـدام ثةرلةمانـة بـةِرَي ةكاني هاوكـارم، بةدواداضـووني جـددميان كـرد بـؤ ئـةم           

ئـةو  حاَلةتة، هةَلبةتة جَيطةي خؤيةتي بَلَيني كة بةِرَي ان لة سراكسـيؤني طـؤِران و ئؤثؤزسـيؤن بـةدواي     
مةوزووعةوة بوو بة دةرةجة يةك، دةيسةنَين ، ئَيمة كة ئةو حاَلةتة ِروويـدا مـةعلووماتي زؤرمـان ثـَي     
طةيشت، دةستمان كرد بة لَيكؤَلينةوة و مةعلوما  كؤكردنةوة، جَيطةي داخة لة ئـةجنامي دةسـتكةوتين   

ر بـةِرَي اس بـيين ديفـاعَيكي    بةَلطةي حةايقي مةنووس لةسةر ئةجنامدةراني ئةو كارة اَي ةوةنة، كة زؤ
زؤر واايعانةيان كرد لة دةزطاي ِراطةياندن و بريي ئازاد و كـةناَلي ئـةهلي، لـة ئـةجنامي بؤضـوونةكامنان      
دوَييَن بةِرَي  وةزيري ناوخؤ كـة بـانن كرايـة ليذنةكـةمان، بـة داخـةوة كـة وةزيـري ثَيشـمةرطة ئامـادة           

بةَلطـة، كـة بالـان لـة بةَلطـة دةكـرد، كـة بةيةكـةوة بضـني          نةبوو، داوام لَي كرد بةيةكةوة هةسـتني بـؤ   
سووتاوةكاني ئةجنامدةري تاوانةكة لة ض خةستةخانةيةكة لة ناو هةولَيردا، بة داخةوة ئةوةي نـةكردن  
لة كاتَيكدا اانونيةن، ئةخ ايةن، ياساييةن لةسةري بوو لةطةَلمان بهاتاية، لةبةر ئةوة لـة كـاتي تـاواني    

ة، هــةموو هاووآلتيــةك بــؤي هةيــة تاوانبــار بكــرَي، ض جــاي ئــةوةي كــة وةزيرةكــة بــَي،    ئــاوادا جيناياتــ
ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَي يش، طلةيي  لة سةرؤكايةتيةكةي خؤش  هةية، ئةويش ئةو بِريـارةي نـةدا،   
بةهةرحاَل ئـةوِرؤش جـةختمان كـردةوة كـة ئـةو تاوانبارانـة لـة شـوَيين خؤيـان مـاون، مـن ئـةجمار بـة              

اسةوة دةيَلَي ، سةرؤكايةتي لَيذنةكةمان ابووَلي كرد، بة مواسةاة  و بة ثَيي مةرجةعيـة  لةطـةَل   سوث
بةِرَيوةبــةري نةخؤشــخانة ئيتيصــانان كــرد، ِرةزامةنــدميان وةرطــر ، ئَيمــة حــةو  ئةنــدام ثةرلــةماني    

 مـــةتر لـــة( 511)لَيذنـــةي نـــاوخؤ ضـــووينة ئـــةو نةخؤشـــخانةية، نةخؤشـــخانةي ئيمَيرجنســـي كـــة   
ثةرلةمانةكــةي ئَيمــةوة دوورة، تاوانــةكان لــةو وآلتــة ضــؤن ئــةجنام دةدرَي  كــة ِرؤيشــتني بــة ثَيــي           
مةعلوماتةكان دةايق ضـووينة شـوَيين خـؤي، دةتـوانن هاوَلـةكاس حـةو  ئةنـدام ثةرلـةمان لـة هـةموو           

وينة سـةر  سراكسيؤنةكان و ليستةكان و كؤتاكانيشمان لةطـةَل بـوو، بـة سـةرؤكايةتي لَيذنةكةشـةوة، ضـو      
تاوانبارةكان، ثاسةوانةكانيان ِرَيطايان لَي طرتني، بة ئيهانـةوة، بـة سـووكايةتي ثـَي كردنـةوة، بـة اسـةي        
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ــارة       ــة تاوانب ــاومان ل ــةآلم ئَيمــة ض ــينة ذوورةوة، ب ــةيانهَي  بض ــتة ن ــةروساتي ناشايس ــة تةص ــتة، ب ناشايس
بِريـاري خةسـتةخانةمان وةرطرتـووة،    سووتاوةكان و تؤمةتبارةكانة، بة بـَي هـيض ثاسـاو و بيانوويـةك و     

ِرةئيسي اسمةكةمان وةرطرتووة، ثاشان لـة نـاو اسـمي سـووتاوي ذنانـدا دايـان نـاون، لـة بةشـي بربـِرةي           
ثشت لة خةستةخانةي ئيمَيرجنسـي، ثاشـان ومتـان ضـارمان نـةما ئيتيصـال بكـةين بـة بـةِرَي  وةزيـري           

ة بكــةين لةطــةَلي، ِرَيطــةيان نــةدا، بــةس بــةِرَي  نـاوخؤ بــؤ ئــةوةي بِريــاري طرتنيــان دةربكــا و ئَيمــة اســ 
وةزيري ناوخؤمان دةست نةكةو ، بةِرَي  بةِرَيوةبةري طشي ئاسـايش وتـي كـاري مـن نيـة، كـاري كَييـة        

ضـووينة ذوورى ئيـدارة بـؤ ئـةوةى تةبةَلـةكانيان       َيطةي ثَي نـةداين ثاسـةوانةكانيان  ئةمة  ثاشان هةر ِر
ئةندام ثةرلةمانةكان،  7ة بوو نةسسى ئةو ناوانة موتابقة بة شاهَيدى هةر ببينني، ئةو ناوانةى الى ئَيم

لةوَى بوو دةرةجةى سووتانةكانيشيان المان بوو، كة دوَينَى بة بةِرَي  وةزيرمـان طـو  بةداخـةوة هينـى     
نةكرد لةسةر ئةوة، نةيتوانى ئةو بِريارة بـدا بـؤ ئـةوةى لةطـةَل ئَيمـة بضـني و وااعةكـة ببيـنني، بؤيـة          
ئَيمة دةبَى ِراستطؤيانة لةطةَل ميللةتى خؤمان اسة بكةين، زامةكان هةر ضـى بَيـت دةبـَى لةبـةر ضـاوى      
ميللةتةكةمان و باجةكةشى هةر ضى بَيت دةبَى بيـدةين، ئَيمـة لةبـةردةم مَيذوويـةك و اؤنـاغَيكى زؤر      

نةما، باويشـى نـةما لـة     مةترسيدار داين، بةرَي ان ضيرت ثؤشني و مةكياو كردن و ئةوانة بةِراستى كاتى
دنيا، بةس الى ئَيمة نةبَى، من دَيمةوة سةر مةوزوعةكةم، ئَيمة كة كاتَى ويسـتمان رةاـةمى تةبةَلـةكان    
ــةى و     ــى و مــةعلوما  و تةمــةن و هينةك ــةكَيكيامنان نووســى و ِرةاةمةكــةمان نووس بنووســني، نــاوى ي

انانة بة ئيهانةى ئةندام ثةرلةمانةكان، ئـةوة  ئةوانةى لة كوَى سووتاوة و ئةوانة، هةر يةكَيك لةو ثاسةو
ئيهانةى ئةم ثةرلةمانة كراوة بةِرَي ان، هةموو ئةورااةكانى لةبةردةمى ئَيمة ِراثضِراند و بردى و سِرَيى 
دا بةو ناوةو و كؤى كردةوةو بردى، ِرَيطةى نةدا تةنانـة  ناوةكـانيش بنووسـني، تةنانـة  ئيستنسـاخى      

طومتان هةر نايكةين، لةبةر ئةوة ثَيويسـت بـة بِريـارى مـديرى خةسـتةخانةكة      تةبةَلةكانيش كة دواتر 
دةكا  كة لة ذوورى عةمةليا  بـوو، ئةمـة جةرةيانةكةيـة، ضـوار تـاوان هةيـة، تؤمـةتبار سـووتاوة لـةو          
خةســتةخانةية، دوانيــان دوَينــَى بــة شــايةدى هــةموو ئةنــدام ثةرلةمانــةكانى ليذنــةى نــاوخؤ كــة ســَى    

ى دوَينـَى   11,31بوو لـة ليذنـةكانى تـر لةطـةَل بـةِرَي  وةزيـرى نـاوخؤ، طـومت سـةعا           ميوانيشمان هة
كةسـن، برينـدارى تريشـيان     4دوانى تريان خةتةر بوون لـة مـةتارى هـةولَيرةوة ضـووة بـؤ توركيـا كـة        

ــةك       ــةكَيك دةبةي ــة  هــةر ي ــؤن بــووة ئةم ــةر ئــةوة ض ــدان و ســووتان و ئةوانــة، لةب هةيــة بــة خــؤ سِرَي
ثــَى ســثَيردراوة بــؤ ســووتاندنى اســمَيك، خــاس بــة موبةرمــةجى، لةبــةر بــَى تةجروبــةييان  بــةن ينيان

ئةوانةى كة ضوونةتة سةرةوة ئةوانةى خوارةوة ئاطايان ىَل نةبووة يةكسـةر ئـاطرى خؤيـان كردووةتـةوة     
وة و بة بةن ينةكة و ئةوانةى سةرةوةي حةسر كرد بوون لة ئاطر دا، هةندَيكى لة ثةجنةرة خؤى سِرَيـدا 

هةندَيكى سووتاوة، ئَيستا ضواريان لَيرةن، ئةمانة سةر بة هَي َيكـى تايبـةتن و دةشـ انني لةاليـةن كَيـوة      
ِردرَين، دةزانــني ســةر بــة كَينــة، ئةمــة ئاشــكراية و سةزحيــةتَيكى جينايــةتى زؤر طــةورةى         وهةَلدةســ

طوتيـان وا نيـة، بؤيـة ئَيسـتا      نيشتمانيشة، دوَينَى من بة هةندَى لة برادةراس طو  جينايةى نيشـتمانية 
ئَيمة لةبةردةم سةنطى مةحةك دايـن و، ئـةم ثةرلةمانـةش كـة بـاس لـة شـةرعيةتى دةكـةين لةبـةردةم          
ــةناو       ــؤ ل ــان ب ــةن طومت ــةوة ئَيمــة ئةخ اي ــان كــة طةِراين ــة ثاش ــة، ئــةو تؤمةتباران ســةنطى مةحــةك داي

ــةرؤك     ــةِرَي  س ــووينة الى ب ــةين، ض ــاس نةك ــة ب ــةم مةوزوع ــةمان ئ ــةموو  ثةرل ــةرى ه ــةمان، نوَين ى ثةرل
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هينةكان، داوامان لَيى كرد كة شتَيك بكا ، بةِرَي  كاك كري  سنجارى لة كؤبوونـةوة بـوو بؤمـان دةسـت     
نةكةو ، ثةيوةندى كرد بة جَيطرى وةزيرةوة، جَيطرى وةزير طوتى هةر ئَيستا دةيانطرم، ئةو ضـوارةش  

ادطا دةضَى و بة بةَلطةوة دةيسةنَينَى، بـةآلم بةداخـةوة   دةبَى لةوَى مبَيننةوة تاوةكو ليذنةى تةحقيقى د
ئَيستا كة من لَيرة دانيشتووم، بؤية ثةميان خاس بـرد هـةر ضـواريان دةركـردوون بـة سـةيارةى خـاس و        
دوو ثاسـةوانةكةش كـة ئـةو هـةموو ئيهانـةيان بـة ئَيمـة كـرد كـة ضـوار ثاسـةوانى تريشـيان هـةبوو لـة               

ن بينى ئَيمة مةعلوماتةكةمان لةال بوو، بؤية ئةمة جينايةتة لةم وآلتـة كـة   دةرةوة، ئةوة برادةران نةيا
ِروو دةدا ، ئةو كةسانةى كة لة ثشتى ئةوةن و لة هةر ثلة و ثايـة و مةنسـبَيك دابـن، ثَيويسـت دةكـا       

 ئةندام ثةرلةمان شايةتن، بؤيـة ئَيسـتا دةركـراون و هـةر ضـواريان      7ِرووبةِرووى دادطا بكرَينةوة، ئةمة 
بة بريندارى، بة سووتاوى دةركـراون و بـة سـةيارة و بـة عةجةلـةو بـة ثةلـة ثـروزة، ئَيسـتا بـة منيـان            
ِراطةياند، من ضاوةِرَى بووم كة بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان تةلـةسؤن بكـا  و جَيطـرى بـةِرَي  وةزيـر وتـي       

ئـةوةى حاَلـةتَيك دروسـت     ئَيستا ئةم دووانة دةطرم، ضوارةكةش دةبَى لةوَى بن تا كؤتايى ئةم هينة، بـؤ 
نةبَى، ئَيستا دةركراون، ِرؤيشتوون، كةسيان نةطرياون، بؤيـة ئةمةيـة لَيـرة شـةرعيةتى ثةرلـةمان دةبـَى       
ِرؤَلــى خــؤى ببينــَى، بؤيــة حكومــةتيش ئةمةيــة ناشــةرعيةتى  كــة نــاتوانَى كــة هَي ةكــانى تايبــة  بــة   

، لـة كاتَيكـدا هَيـ ى ناشـةرعني، بؤيـة مـن       دةسةآل  و حي بة دةسةال  دارةكان ئةمة دةكةن بـة ئاشـكرا  
لَيرة دَيمةوة سةر مةوزوعى اسةى تةبيعى خؤم، بؤية ئَيمة لَيـرة لةبـةردةم سـةنطى مةحـةك دايـن كـة       
بيسةنَينني ئةو ثةرلةمانة بوونى هةية، ئةوة ِراستيةكانة هةر كةسَيكى لة ثشتةوة بَى ثَيويسـت دةكـا    

لةوَى تاوانةكان ئيسثا  بَيـت، ئَيسـتا تؤمـةتبارةكان و ثاسـةوانةكان      ئَيمة ِرووبةِروى دادطاي بكةينةوة و
ــة         ــة ثةل ــدة ب ــة ئةوةن ــتووة ك ــةجَى هَيش ــان ب ــوَينى خؤي ــة ش ــةكانيان ل ــردراون، ئةدةوات ــتوون و ب ِرؤيش
ِرؤيشتوون، ئَيستا لةوَينةــ مـن داوا دةكـةم لـة بـةِرَي ان ئةنـدامانى ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان          

سةردانى شتةكانيان بكةين كة لةوَى بةجن مـاوة بـة ثةلـةثروزةيى دةرضـوون، بؤيـة ضـيرت        ئَيستا بضني
ــتمانة و       ــةايقى لةبةردةس ــةى ح ــة بةَلط ــى، ئةم ــةو وت ــى و ئ ــَى وت ــةَلناطرَى ك ــةوة ه ــة ئ ــة  511ئةم م ل

شمةرطة ثةرلةمانةكةمانةوة دوورة، بؤية من لَيرة دةَلَي  بةِرَي  وةزيرى ناوخؤ لةطةَل بةِرَي  وةزيرى ثَي
ــة          ــاوة ل ــةليان هَين ــةكان دا سةش ــةموو كابين ــة ه ــرن و ل ــة وةزي ــةند كابينةيةك ــؤ ض ــةردووكيان ب ــة ه ك
يةكخستنةوةى هَي ى ثَيشمةرطة كة بتوانن هَي َيكى نيشـتمانى دروسـت بكـةن، وةزيـرى نـاوخؤ سةشـةىل       

اتــةوة لــة هَينــاوة لــةوةى كــة بتوانــن مةســئولياتى خــؤى جــَى بــةجَى بكــا ، هَي ةكــانى نــاوخؤ يــةك خب  
ضوارضَيوةى وةزارةتَيك دا، بؤيـة ثَيويسـت دةكـا  ئَيمـة لـةم ثةرلةمانـة لـةو بةَلطةيـة باشـرتمان دةسـت           
ناكــةوَى، بــؤ دةســت لةكاركَيشــانةوةو متمانــة ســةندنةوة لــةم دوو وةزيــرة، ثاســاوَيكى تــر نييــة، ئةطــةر  

يارَيكى تـر، ئـةم دوو بـةِرَي ة    ثاساوَيكى تر هةية ثَيمان خؤشة بوترَيت، ئةمةش دةماخناتة بـةردةم ثرسـ  
دوو دةسةآلتى سيادين، روؤ و حةياتى خةَلكيان لةبةردةستة، بَيجطـة لـةوةى كـة باسـى زؤر دوور ناكـةم      
تةحريكى دةبابة لةم وآلتة لة كاتَيك دا ئَيمـة هـةموومان دةزانـني وةزارةتـى ثَيشـمةرطة يـةك دةبابـةى        

ةحريكى ثَى دةكرَيت، دةبابةى كَيية  سةدان دةبابة لـةم  نية، دةبابة بةسةر جادةكاندا دَيت و دةضَيت، ت
وآلتةدا هةية لةاليةن حي بةوة ئةم وةزارةتة نةيتوانيوة بيخاتةوة ذَير ِركَيفى خؤى، لةكاتَيك دا وةزيـر  
دةَلَى دةبابةمان تةحريك ثَى كردووة، جَيطرى وةزيـر دةَلـَى كـة ئـةو ثَيشـمةرطة بـة ثَيشـمةرطةى خـؤى         
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نةخَير ثَيشـمةرطةمان نةجوآلنـدووة، ئةمـة ضـؤن حكومـة  يةكخسـتنةوةيةكة  ِراسـتيش         نازانَى، دةَلَى
دةكا ، لةبةرئةوةى ئةو خؤى بة مةسئوىل هَي ةكةى حي بةكةى خؤى دةزانَى، بؤيـة بةِراسـتى بـةِرَي ان    
لَيرة دا ثَيويست دةكا  متمانة لـة سـةرؤكى حكومـة  بسـَينينةوة كـة نـةيتوانيوة ياسـاكان جـَى بـةجَى          
بكا ، ياساى خؤثيشاندان لةم خؤثيشاندانانة ثَيشـَي  كـراوة، كـة ئـةركى وةزارةتـى ناوخؤيـة بيثـارَي َى،        
سةرةِراى ئةوةى كة لةم وآلتـة ضـةند طلـةيى و طازانـدة لةسـةر ياسـاي خؤثيشـاندانةكان هـةبوو، خـةَلك          

وةش ِرَيـ ى ىَل نـةطريدراوة،   ِرذاية سةر جادة، طوَيى ىَل نةطريا، سةرةِراى ئةوانةش ئةوةشى كة داندراوة ئة
ئَيمة نووسيومانة بةرامبةر بة خؤثيشاندةران تةنها ثؤليسى ضاالكية مةدةنيةكان و ثؤليو بـؤى هةيـة   
ِرووبــةِروويان بَيتــةوة، ئَيمــة بينيمــان نــةك ئــةوة هَي َيــك هةيــة كــة كــةس نــازانَى كَييــة ِرووبــةِروويان   

ــانى     ــى هَي ةك ــة كردن ــاتى جووَل ــة ك ــن ل ــةوة، م ــان    بووةت ــوون ي ــت ب ــَي  طةيش ــلَيمانى ث ــؤ س ــانى ب زَيرةظ
نةطةيةشت بوون، تةلةسؤس كرد بؤ بةِرَي  وةزيـرى نـاوخؤ، بةداخـةوة تةلةسؤنةكـةى لَيـى دةدا و هـةَلى       
نــةطر ، تةلــةسؤنَيك  كــرد بــؤ بــةِرَي َيكى ن يــك لــة خــؤى كــة زؤربــةى ئيشــةكانى الى ئــةوة، وتــى لــة     

بوردن دةكا ، ومت حاَلـةتَيكى وا هةيـة، جـواة دةرةوة، جـوابى      كؤبوونةوةى مةكتةبى سياسية، داواى ىَل
دايةوة و كاك كري  سنجارى دةَلَى من ئاطادارى جووآلندنى ئـةو هَي انـةى زَيرةظـانى نـي ، ئـةم جةدةلـة       

هــةزارتان هَينــاو طوتتــان ســةر بــة وةزارةتــى  67ضــووة بةينمانــةوة، طــومت بــؤ لــةكاتى بودجــةى ثــاردا  
َيستا كة تةحريك دةكرَيت سةر بـة ئَيـوة نييـة  بـةآلم مـن دَلنيـام ِراسـتى طـو  ئـةو          ثَيشمةرطةية  بؤ ئ

بةِرَي ة بة من، ثاشان ئةو هَي انة وترا سةرؤكى حكومة  جووَلةى ثَي كردوون، بـةِرَي  كـاك ئةرسـةالن    
تنى يـةك  بةرهةم ئاطاى ىَل نيية، لـة دانيشـ  .باي  جوابى بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانى دايةوة وتى نةخَير د

شةممةى  ِرابردووماندا، منيش طومت نةخَير وةزيرى نـاوخؤش ئاطـادارى ئـةوة نيـة بـةم بةَلطانـة، بؤيـة        
هَي  جووآلندن لةم وآلتة كة بة داخةوة وشةى ميليشا دةَلَيني، ئَيمة خؤمان شةرمةزار دةبني بةرامبـةر  

بـووين لةوانـة، ئـةوة كـَين     بة شـؤِرش و خـةبا  و شـةهيد و ثَيشـمةرطة و تةزحيـة و خؤالـان يـةكَيك        
ئةوانــةى كــة  وا دةكــةن كــة ئيتيهــامى ميليشــيا  بــؤ دؤســت و دوذمنــةكانيش بدرَيتــة ثــاَل ئــةم هَيــ ة  
شؤِرشطَيِرة موزةحية كة خاوةن هـةموو سـةروةريةكانة، بؤيـة بـةِرَي ان كـة بـاس لـة ئـةوة دةكرَيـت كـة           

كــار نييــةو بــَى بةَلطــة نييــة، دَلنيــام  حكومــةتَيكى ئينتقــاىل دروســت بكرَيــت بــَى ســةبةب نييــة، بــَى هؤ 
هةمووشــتان ئــةو وااعــة دةزانــن، بــةآلم بــة جؤرَيــك ثَيــى ىَل دةخشــَينني كــة ئــةوة وةزعــى ئَيمــة و ئــةم  
موبةريراتانة نةماون، من لة بةِرَي ان دةثرس  ئةمة خؤثيشاندانَيكةو هـاتووةو كتـوثِرة، مـن ثـَي  وايـة      

رد، تريؤرستةكان تا ئَيستا ئةطـةر بـة ئاطـا نـةها  بَيتنـةوة بـة       هَي ة نةيارةكانى كورد، سيخوريةكانى كو
ئاطا دَينةوة و ئةطةر ئةم وةزعة بةردةوام بَيت دَين بة ناوى هةر بةشـى ئـةوةى ئـةو هَي انـة كـة كـةس       
نازانَى كَيية، دَين كارَيكى خرا  دةكةن  ضى بةرامبةر خؤثيشاندةر، ضى بةرامبـةر هَي ةكـانى تـر، ئـةو     

دةدا  لةم وآلتة، ئَيمة توهمة بةخشينةوة هةر زؤر بة ئاسانى دةكةين بةِرَي ان، يةكسةر و كاتة ضى ِروو
ــة،        ــةو هينةوةي ــتى ئ ــة ثش ــةن ل ــآلن الي ــةوة س ــى ئ ــة وت ــلَيمانى ك ــى س ــراوى لق ــةِرَي  لَيثرس ــتةوخؤ ب ِراس

اسـر كـوذراوة   مةاةرةكانى ئَيمة ئؤتؤماتيكى سووتا لَيرة، لة كاتَيك دا دةركةو  كةوا نيية، سـَى منـاَلى ا  
كة خوَيندكارن، ثاشان كة اوتابيان بارةطاى اوتابيان تَيكدرا لَيثراسراوةكةى يةكسةر هةموو ئاماذةكـانى  
بؤ ئةوة بوو كة ض اليةنَيكى لة ثشتةوةية، ثاشان سؤرانيشمان سوتا، ثاشان شةاآلوةشى هاتة سةر، بؤيـة  



73 

 

، من دةضمةوة بؤ ثةيامة ثريؤزةكةى باوكي بةِراستى هةست بة لَيثرسينةوة كردن لةالى خةَلك زؤر ترة
شةهيد ِرَيذوانى جوانةمةر ، جطةرى سـووتاوة، بـة ناحـةق كـوِرى كـوذراوة، مـن تـَى دةطـةم ئَيسـتا مـن           
دةبين  لة شارعدا زؤرَيك لة خةَلك، لة طةجنان طلةيى ىَل دةكةن كة بةو شَيوةية اسةى كـرد، بـةآلم مـن    

ية كة لة مَيذووى خؤ، لة لَيثرسراويةتى خؤى دةترسَى، لةبةرامبةر خوَيندنةوةم بؤ دَلى ئةو ثياوة ئةوة
ئةوةى كـة ئـةو خةسـارةتى كـرد، ِرؤَلـةى طةلةكـةى ئـةوانى تـريش سـبةينَى بـاس نـةكرَيت كـة بـةهؤى              
كوِرةكةى ئةوةوة بووة، ئةطينا ئةو اسانةى دةيكا  من ثـَي  وانييـة لـة نـاخى حةايقيـةوة بَيـت، بـةآلم        

ــئو  ــة مةس ــت ب ــةوة هةس ــا ،    ئ ــئولية  دةك ــت بــة مةس ــووتاو هةس ــةر س ــةكى جط لية  كردنــة، هاووآلتي
وةزيرةكانى ئَيمة و حكومةتى ئَيمة هةست بة مةسـئوولية  ناكـةن، لةبةرامبـةر بـة هاووآلتيـان، ٍِئَيمـة       
دةَلَيني شةرمةزارية بؤ هَي ةكانى ئاسايش كة دةزطايةكى طةورة و طرانى خةَلك وةكـو ناليـا لـةو شـوَينة     

ا  ناضمةوة سةرى دةسووتَى، من دةَلَي  شةرمةزاري نيية بؤ ئاسايش تةنها، لةبةر ئـةوة دةزاس  كة باسكر
ضؤن ئيش دةكةن و ضؤن كةس بة كةسـةوة نييـة، بـةآلم شـةرمةزارية بـؤ هـةموومان وةكـو ثةرلـةمان،         

توانني وةكو حكومة  و وةكو ئؤثئ سيؤن و وةكو دةسةآل  كـة لـة وآلتَيـك دا ئةمـة ِروو دةدا  ئَيمـة نـا      
ضارةسةرى بكةين، ناتوانني هَي ةكان يةك خبةين، بةِرَي  بةِرَيوبـةرى ثؤليسـى سـلَيمانى وتـى هَي ةكـانى      

! ئَيمة تةاةيان نةكردووة، وتيان ئةو هَي انة كَين كة تةاة دةكا ، وتى نازاس هَي ى كَييـة تةاـة دةكـا    
شتى يةكَيتى نيشـتمانيى كوردسـتانة   ثاشان وتى سةرؤكايةتى هةيئةى ئةركانة كة سةر بة سةرماندةى ط

تةاة دةكا ، تةلةسؤس كرد بؤ لَيثرسراوى ئةو هَي ةش، سةرؤكى هةيئةى ئةركان، وتـى وا نيـة هةنـد     
اسةى و  لةبةرامبةر ئةوةى كة بة سةهو ئةو اسةيةى كردووة بة ثؤليو، طوتى هَي ى ئَيمة لةوَى بَى 

يارى وةزير ئَيمة جووآلوين لـة كاتَيـك دا ئةمـة سـةر بـة      ضةكة، كة تةلةسؤس لةطةَل دا كرد طوتى بة بِر
وةزارة  نييــة ئــةم هَيــ ة، بؤيــة بــةِرَي ان هــةموو ئــةوةى كــة باســكرا و ئــةوةى تــاوةكو ئَيســتا لةاليــةن   
دةزطاكانى ِراطةياندنـةوة، لةاليـةن دَلسـؤزانةوة، لةاليـةن موسةكريانـةوة، لةاليـةن شـارةزايانةوة، لةاليـةن         

اليةن تةنانة  ِرؤذنامةكانى زؤرَيك لة دةسةآل  و لةوانةيش كـة سـةر بـة دةسـةآلتن،     ئؤثؤزسيؤنةوة، لة
ِراستيةكان دةوترَيت، بةآلم هةنطاو ضية  من دةَلَي  هةنطاو  كة دوَينَى بةِرَي  وةزيرى نـاوخؤ كـة داواى   

ةوةتا هةنطاومان لَيى كرد وتـى ئةوانـةى كـة كةمتةرخـةم بـوون سـ ايان دةدةيـن، هيضـ  نةبيسـتةوة، ئـ          
ضةندى بةسةردا ضووة، يةك تاوانبار طريا بَيت، نة لة دةزطاكانى خؤى كة لة دةسةآلتى ئيدارى هةيةتى 
اانونيش نية، دةتوانَى ئةوة بكا ، نة لةوانةى كة بارةطاكانيان سووتاندووة هى حي بةكان لة هةولَير و 

ى بـا بـة ويذدانـةوة اسـة بكـةين، بـة       لة دهـؤك، سـووتاندنى بارةطـاش بـةِرَي ان بـةِرَي َيكى هـاوِرَي  طـوت       
ئينساسةوة اسة بكـةين، نـابَى ئـةوةى لـق سـووتاوةو ئـةوة بَلـَيني خةَلكـةو ئـةوةى ئَيـرة سـووتاوة بَلـَيني             
ثارتيــة، مــن وةكــو ئــةوة نــاَلَي ، بــةآلم كــَى لــة ئَيمــة هةيــة طومــانى لــةوة هــةبَى كــَى ئةوانــةى ئَيمــةى     

نى سـووتاندووة لَيـرة  ئةمـة كـةلتوورة لـةم سـنوورة، شـةش،        سووتاندووة  بارةطاكانى ب ووتنةوةى طؤِرا
حةو  ح بى تر لة مَيذووى ثَيشوودا  هـةمان ئـةوةيان بةسـةر هـاتووة لـة سـنوورى هـةولَير و دهـؤك،         
لةسةر اسةيةك و لةسـةر مـةوزوعَيك، بؤيـة ئةمـة بووةتـة كـةلتور  لـة سـنوورى هـةولَير و دهـؤك، وة           

ى لة ِراى كؤمةَلَيك لة برادةران دةكـةم، ئةطـةر ئَيمـة ثةرلـةمان لـةم      دياريشة، بؤية بةِراستى من ثشتطري
وةزعــة حةساســة نــةتوانني ِرؤَلــى خؤمــان بطَيــِرين، نــةتوانني بيكةينــة خــاَلى وةرضــةرخانى مَيــذوويى   
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بةكردار، ضيرت لة ضوارضَيوةى سكرى سياسى يةكرت جيـاواز اسـة نةكـةين لـة ضواضـَيوةى بةرذةوةنديـة       
و ثاراستنى سةر و ماَل ثارَي طارى كردن لة هةرَيمى كوردسـتان بريةكـةمان داِرَيـذين،     طشتيةكانى خةَلك

ئَيمة ضى دةكةين  لَيرة كؤبووينةتـةوة ضـى دةكـةين  غـةيرى كؤمـةَلَيك اسـة و ئةوانـةى كـة طـوتراوة          
ةى ثَيمواية زؤرَيكى جَيطاى خؤيةتى و دةيان جاريش طوتراوة و دةشوترَيت، ئَيمة ضـى دةكـةين بـؤ ئـةو    

 .... .ئةو ئيحتقانةى كة لة شارع دا هةية، من تةنها باسى سلَيمانى
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

كــاك نــةرميان خاَلــةكانت بــؤ ضارةســةرى وةزعةكــة  ضــونكة ئــةوة  نيــو ســةعا  زيــاترة اســة دةكــةى،   
 .كةرةمكة

 :بةِرَي  نةرميان عبدا  اادر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

َي  وةزيرى ناوخؤ تؤمةتبار و تاوانبار و ئةجنامدةران كـة ديـار و ئاشـكران بةِراسـتى     ثَيويست دةكا  بةِر
ِرووبةِرووى دادطاى بكةنةوةو كَيش تاوانبارة لة ض ئاستَيكة و سةر بـة كَييـة بـة ثَيـى بةَلطـة بـا بدرَيتـة        

خؤى بكـا  بـؤ   دادطا، جَيطةى ِرةزامةندية، حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثَيويست دةكا  بةِراستى كارى 
ــاىل      ــةكى ئينتق ــؤ مةرحةلةي ــةموومان ب ــةى متمانــةى ه ــةكنؤكراتى جَيط ــةتَيكى ت ــوانَى حكوم ئــةوةى بت
دروست بكا ، ثَيويست دةكا  وةزيرى ثَيشمةرطة يان دةست لةكاركَيشـانةوةكةى خـؤى و متمانـةى لـةو     

كةمتةرخةميــةكان و ثةرلةمانــةوة ىَل بســَينينةوة و ثاشــان  هــةردوو وةزيــريش دةَلــَي  طةيشــتة ئاســتى  
طةيشتة ئاستى تاوان ثَيويستة ِرووبةِروى دادطا بكرَينةوة، بةِرَي ان ئَيمة دةبيـنني لـة وآلتانـدا ضـةندين     
ِرةئيسى وةكو وزةرا و وةزارةتةكان ِروبةِرووى دادطا دةكرَينةوة لةسـةر شـتَيكى زؤر بةسـيت، ئـةوةى كـة      

هةموو ئةو نةهامةتيانةش شةِرى ناوخؤ هةية و بـة  ِروويداوة زؤر طةورةية، ئةطةرى دووبارةبوونةوةى 
دةستى ئةم هَي انةى كة كةس نازانَى سةر بة كَين و لة كوَيوة تةوجيهيان ثَى دةكرَيت  دوا منوونةيشـ   
ئــةوة بــوو مــن ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان بــة لَيثرســراو دةزاس لةســةر ئــةو حاَلةتــة و هــةموو ئةنــدامانى  

سةرؤكى ثةرلةمان خؤى تةلةسؤنى كرد كـة دةبـَى ئةوانـة بطريَيـن و ئَيسـتا      ثةرلةمان، لةبةرئةوة بةِرَي  
دةرضوون و ثَي  وانية دةرضوونةكةيان بةَلطةكان بشارَيتةوة بـة تـةواوى كـة كـةس نـةزانَى كـَين  بؤيـة        
ــة دادوةرى      ــدا ب ــا  و بي ــبيت بك ــة تةس ــةو بةَلطان ــةولَير ئ ــا و دادوةرى ه ــتةوخؤ دادط داواش دةكــةم ِراس

و ليذنةيــةكى خاســيش ثَيــك بَيــت و ئــةم ليذنةيــة دةســةآلتى تــةحقيقى هــةبَى و نوَينــةرانى   ســلَيمانى 
كؤمثانياى ناليا و ئةوانةى كة زةرةرمةند بوون لة بارةطاكان تَييدا بةشدار بن و بة سعلى كـار بكرَيـت و   

ئةكرَيت  ِراستةوخؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةِراستى خاَلةكانى ضاكسازى خؤى بة عةمةىل ئةوةى
ئةمِرؤ بِريارى ىَل بدرَيت، ئةوةى دةكرَيت لة داهاتوويةكى ن يك و ئةوةى تريش لـة داهاتوويـةكى دوور   
و بة عةمةىل دةست ثَى بكا  و بة ثرس كردن بة خةَلك و ئاشتبوونةوة لةطةَل خةَلك و ئَيمة بةِراستى 

 نـاطرَى و ضـيرت خـةَلك باوةِرمـان     ثَيويست دةكا  بة عةمةل كار بكةين، ضونكة ضيرت خـةَلك طوَيمـان ىلَ  
ثَى ناكا ، من زؤر سوثاستان دةكةم، بؤية ئةوانة بةَلطةى ِراستى بوو، بؤية سِرةم لة هاوِرَيكاس بِرى، بـؤ  
ئةوةى ثَيش ئةوة كـة كؤتـايى بـة جةلسـةكة بَيـنن مـن اسـةكان بكـةم و ئةتاخنةمـة بـةردةم مَيـذوو  و            

ضَى و هةموو زةرةرو زيانةكان اةرةبوو بكرَيتـةوةو سيسـتمى   خوَينى ئةو شةهيدانةش كة بة هةدةر نة
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سياسى لةم وآلتة بكرَيـت بـة سيسـتةمَيكى موئةسةسـاتى ثـِر عةدالـة  و ثـِر شـةساسية ، داواش دةكـةم          
وةكو هةنطاوى يةكةم وةكو ثةرلةمانى كوردستان، وةك خاَلى يةكةمى دةست ثَى كردنةكان، تةنها با داوا 

ِراثـؤرتى ضـاودَيرى دارايـى     1411وا دةكةم لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان زياتر لـة  نةكةين لة حكومة ، دا
 ........ .سلَيمانى لةبةر دةستيانة بؤ دووساَل و

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
كاك نةرميان رجائةن ئةوة دراوةتة ضاودَيرى دارايى تـةحقيقى ىَل دةكـةن و ثاشـان بـة ِراثـؤرتى خؤيـان       

 .رتيش ئيشارةمان ثَيى كرد، زؤر سوثاس، عةزمية خان كةرةمكةدةماندةنَى، ئةوة ثَيش
 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من لَيرة حةزدةكةم ئاماذة بة خاَلَيك بكةم لة سةرةتاوة ئةم ثَيشـها  و ِرووداوانـةى كـة ئَيسـتا شـةاامى      

ةوةو خؤثيشـاندان و ئـةم حاَلةتانـةى كـة دَيتـة      كوردى طرتووةتةوة، من ثَيمواية هؤكارى ئةم هاتنـة دةر 
سةر شةاام ئةمانة هؤكارى هةية و دةرئةجنامى هةية، ئَيمة هيض كاتَيك و هيض اليةنَيك و هيض كةسَيك 
ناتوانَى كةسَيك تاوانبار بكا  بةوةى كة ئةم كةسانةى ئاراستة كردووةتة سـةر جـادة، مـن ثَيموايـة سـَى      

امى خةَلك بؤ سةر جادة و بؤ خؤثيشـاندان، ئَيمـة ئةطـةر بَيتـو سـةيرى      هؤكار هةية بؤ هاتنة سةر شةا
ســَى خــاَل بكــةين، ئَيمــة لــةِرووى سياســيةوة لــة هــةرَيمى كوردســتاندا، ئَيمــة هــةر ســَى دةســةآلتةكةى     
كوردستان كة دةسةآلتى ثةرلةمان و حكومة  و دادوةريـة هـيض يـةكَى لـةم دةسـةآلتانة لـة كوردسـتاندا        

ئـةوةى كـة ئـةركى سـةرةكى خؤيـةتى بـةكارةكانى خـؤى هةَلسـَى، نـة ثةرلـةمان وةكـو            نةيتوانيوة وةكـو  
ثَيويست توانيويةتى كارةكـان و هـةموو ئـةو ثـرؤذة ياسـايانةى كـة لـة بةرذةوةنـدى خةَلكـة بـة ئـةجنام            
بطا ، نة توانيويةتى ئةو طةندةَليةى كة لة كوردسـتان هةيـة لـةناو وةزارةتةكانـدا وةزيرَيـك بانطهَيشـت       

َيتة ثةرلةمان و بة ئةركى رةاابى و تةشريعى خؤى هةستَى، ئةركى حكومةتيش ئةوةية كة ئـةمِرؤ  بكر
خةَلك ضةواشة ناكرَى باس لةوة دةكرَيت كة حكومة  كراوة بة يةك حكومـة  و يـةك ئيـدارة و يـةك     
ــو دوو     ــَى كـــة وةكـ ــةموو خـــةَلكيش دةزانـ ــاوى هةموومانـــةوة و هـ ــةآلم بـــة بةرضـ داراييمـــان هةيـــة، بـ

مةتةكةيــة و دوو ئيــدارةيى و دوو داراييــة و هــيض جياوازيــةك نيــة لــة ســاآلنى ثَيشــوو دا بــة اســة  حكو
كــردن، بــةآلم بــة كــردةوة نــةكراوة، لــةِرووى دةســةآلتى دادوةريشــةوة ئَيمــة تــا ئَيســتا لــة كوردســتان دا   

 ........... .نةتوانراوة دةسةآلتَيكى 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةية، خوشكى من، بابةتَيكى تايبةتة و جةلسةيةكى تايبـةتى بـؤ دةسـت نيشـان كـراوة،      ئَيمة خاَلَيكمان ه
ئةطةر بَييتة سةر ئةو مةوزوعانة ثاشان ئةو مةوزوعانةى تـر جـارَيكى تـر دَيينـة سـةر ئةوانـة، تكايـة،        

 .كةرةمكة
 :حسن جن  الدين عظيمةبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ى ئَيمة لة كوردستان دا باس لةوة دةكةين ئَيمة ئازادميان هةية و حكومة  خاَلَيكى تر بَيينة سةر ئةوة

و سيسـتمى سياســى كوردسـتان سيســتمَيكى دميوكراتيــة، كاتَيـك كــة ياســاي خؤثيشـاندان لــة ثةرلــةمانى     
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كوردستان بة زؤرينةى دةنن ِرؤيشت، بةآلم ئةو خةَلكةى كة هاتة سةر شةاام بـة هـةموو ئةوانـةى كـة     
سياســيةكان بــوون و ئةوانــةى كــة لــة ثةرلــةمان بــوون و ئةوانــةى كــة لــة ِرَيكخراوةكــانى    لــةناو اليةنــة

كؤمةَلطةى مةدةنى بوون هةموو ئةو خةَلكانةى كة ِرذانة سةر شةاامةكان ئةو كاتة مـن دةيطةِرَينمـةوة   
ر بوو، بؤ ئةوةى كة يةكَيك لةو حاَلةتانةى كة بوونة هؤي دروست بوونى، ئةوة طوَى نةطرتن لة جةماوة

ئةو جةماوةرة زؤرةى كة هاتة سةر شةاام دةسةآل  يان سةرؤكايةتى هـةرَي  ئامـادة نـةبوون طـوَى لـةو      
جةماوةرة بطرَى و داخوازيةكانى ئةو خةَلكة جَى بةجَى بكا ، طوَى لة خةَلك بطرَى كة سةرؤكى هةرَي  

شـاندةرانة دةكـةين كـة ئاراسـتةى     ئةو ياساية ئيم ا مةكة، بةآلم لة كاتَيك دا كة ئَيمـة طلـةيى لـةو خؤثي   
ــي    ــاى لق ــةرةو بارةط ــوة ب ــاندانةكانيان طؤِرَي ــةوة     6خؤثيش ــؤ ئ ــةى ب ــتان، ئ ــوكراتى كوردس ــارتى دمي ى ث

نةهَينينة ثَيش ضاوى خؤمان كة كاتَيك ئَيمة بِريارَيك دةدةين بؤ ئةوةى كة اليةنَيك تؤمةتبار بكـةين،  
توَيذينةوةيةكى زانستى سياسى بـؤ وةزعةكـة بكـةين كـة     بؤ بري لةوة نةكةينةوة جارَيكى تر كارَيك يان 

خؤمان لَيكى بدةينةوة و بيتوَيذنةوة، ئينجا بِريار لةسةر ئةوة بدةين كة بارةطاى اليـةنَيكى سياسـى تـر    
بسووتَينني بة ماوةى يةك كاتذمَير، بـةآلم ئـةكرا لَيكؤَلينةوةيـةكى ورد بكرايـة لةسـةر ئـةوةى كـة ئـةم         

َيِرةوةكةيان طؤِرى بةاليةنَيكى سياسى ئاراستةكراو، لةبةرئةوةى ئةو اليةنة سياسية خؤثيشاندةرانة بؤ ِر
وةختى ئةم شةاامة كة جوواَل لـة هـةموو شـارو شارؤضـكةكان دا خـةَلك ِرذايـة سـةر شـةاام و داواى لـة          
سةرؤكايةتى هـةرَي  كـرد كـة ئـةو ياسـاية ئيمـ ا نـةكا ، بـةآلم دةسـةآل  و سـةرؤكى هـةرَي  طـوَيى لـة              
جةماوةر نةطر ، بؤية من دةَلـَي  ئاراسـتةى جـةماوةر بـةرةو ئـةو ئاراسـتةية ِرؤيشـتووة كـة ئةمـةى ىَل          
كةوتووةتةوة، نةك تةنها كةسَيك و اليةنَيكى ثَى تؤمةتبار بكرَيت، بَلَيني ئةمة اليةنَيكى سياسى دةستى 

دنــةوةى خؤمــة بــؤ  هةيــة و ئاراســتةى كــردووة بــةرةو ئــةو بارةطايــة، مــن الى خؤمــةوة ئةمــة شــى كر   
وااعةكة، خاَلَيكى تر كة ئَيمة لةم ضةند ِرؤذة سووتاندنى كةناَلى نالياو بارةطاكـانى ب ووتنـةوةى طـؤِران    
و تةاة كردن و وةآلمدانةوةى خؤثيشاندةران بة ضةك، ئةمة بؤ خؤى دةماخناتة بةردةم وااعَيكةوة كـة  

و هــةم ِراى طشــتيش ئايــا ئــةم سيســتمة ئَيمــة سيســتمى سياســى خؤمــان خبوَينينــةوة، هــةم بــؤ خؤمــان  
سياسية سيستمَيكى سياسى دميـوكراتى ِراسـتةاينةية  يـان ئـةم سيسـتمة سياسـيةى هةمانـة وةكـو ئـةو          
وآلتانةى كة خؤثيشاندانى تيا كراوة، سيستمَيكى تةاليدى خؤ سـةثَينةرة  مـن لـةم حاَلةتـةدا دوو شـت      

ــاندانانة دةرئــةجنامى    ــةم خؤثيش ــَيش ضــاو، ئ ــتمة دميوكراتيــة   دةخةمــة ث ــة ئايــا ئَيمــة سيس دوو حاَلةت
ِرةواكةين يان سيستمة تةاليديةكةين  كة ئةم حاَلةتانـةى ىَل كةوتووةتـةوة، بـةم سـَى حاَلةتـةى كـة لـة        
كوردســتاندا بينيمــان ســووتاندنى كةناَلةكــة، هــةم ِرَيطرتنــة لــة ئــازادى هــةروةها ســووتاندنى بارةطاكــان  

دستاندا  وة تةاة كـردن لـة هاووآلتيـان بـؤ خـؤى ثَيشـَي  كردنـى مـاسى         ِرَيطرتنة لة كارى سياسى لة كور
ــتمَيكى       ــتاندا سيس ــتا لــة كوردس ــَيني ئَيس ــاتوانني بَل ــيض شــَيوةيةك ن ــؤى بــة ه هاووآلتيانــة، ئةمــة بــؤ خ
دميوكراتى سياسى لة كوردسـتان هةيـة، دةتـوانني بَلـَيني سيسـتمَيكى تةاليـدى وةكـو ئـةو وآلتانـةى كـة           

ــةلَ  ــاندان خ ــةى ىَل        خؤثيش ــةم حاَلةتان ــة ئ ــة، بؤي ــوونى هةي ــتان ب ــة كوردس ــادةو ل ــةر ج ــة س ك هاتووةت
 .كةوتووةتةوة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدا  كةرةمكة
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 :بةِرَي  عبدا  حممد نورى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .من سوثاستان دةكةم اسةكاس كران
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةي  خان كةرةمكة

 :ابد عثمانبةِرَي  سيوةي  
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا ثرسة سةرةخؤشى خؤمان ئاراستةي بنةماَلةى جوانةمةرطةكان دةكةين، هيوى ضاك بوونةوة بؤ 
دووةم لـة بريندارةكان دةخوازين، خاَلَيك  هةية كة ثشتيوانى لة هاوكاراس دةكةم كة دةبواية ثةرلـةمان،  

دابنيشـتبا، نـةك بهَيَلـَى هةستةيـةك بةسـةردا بـِروا ، خـاَلى سـَييةم ئـةو ئيجرائاتانـة           يان سَييةم ِرؤذ دا 
باسى ليََوة ناكةم، هةموو سراكسيؤنةكان دياريان كـردووة، كـة كـَى تاوانبـارة و كـَى تةاـةى كـردووةو كـَى         

ــاَلى  ــازى داوة  خ ــةيرم  6ئيع ــن س ــةية بطا   دَي م ــة ئــةو كَيش ــَى نةدةبواي ــة كــة ســةرؤكى حكومــة  دةَل ت
ئةجنومــةنى نوَينــةرانى بةغــداو دةرةوةى هــةرَي ، ئــةو كَيشــةية طةيشــتة هــةموو دنيــا، يــةعنى ناطاتــة   
بةغداية كة طلةيى دةكا  سةرؤكى حكومة ، دةبواية سةرؤكى حكومة  هةر ئةو كاتة ئيسـتقالة بـدا    

، هـةردوو ح بـى   و واز لة كارةكةى بَينَيت لةبةرئةوةى هَي ة سياسيةكان، اليةنةكان، ح بـة سياسـيةكان  
دةسـةآل  بةتايبـةتى ثـارتى و يـةكَيتى هـيض حيسـابَيكيان لـة بـؤ نـةكرد و هَي يـان نـاردة سـلَيمانى، نـة              
وةزيرى ناوخؤ، نـة وةزيـرى ثَيشـمةرطةو نـة سـةرؤكى حكومـة  ئاطـادارى ئـةو وةزعـة نينـة، ئـةى كـَى             

ردستان، هاووآلتيانى خةَلكى ئاطادارى ئةو وةزعةية  حةمتةن مةكتةبى سياسيةكانة، ئةسَلةن خةَلكى كو
كوردستان خؤثيشاندةران نايانةوَى ئةو ئةزموونةى تَيكدةن كة هةموو خةَلك باسى دةكا ، نةخَير، من 
دةَلَي  دةسـةآلتداران دةيانـةوَى ئـةو ئةزموونـةى تَيـك بـدةن لـة خـةَلكى كوردسـتان، ح بـة سياسـيةكان            

حكومــةتى كابينــةى شةشــةم هةَلوةشــَيننةوةو  ئةوانــةى بــاآل دةســنت و مةكتــةبى سياســيةكان دةيانــةوَى
سةشةىل ثَى بَينن و ئةوة وااعةكةيةو هةر هةمووالان دةيـ انني، بـةآلم دانـى ثـَي داينـينت، خـاَلَيكى تـر        
هةية كة من سةيرم ثَيى دَيت لة ض وآلتَيكى دميوكراختواز زؤر زؤر دوابكةوَيت خةَلكى خؤثيشاندةر بـة  

آلم لة هةرَيمى كوردسـتان هـيض لـةالى مـن غـةريب نـةبوو هـةتا اازيفـة و         طوللة وةآلميان دةدةنةوة  بة
طوللـة و بيكةيسـى و تـؤثى نةمسـاوى،كة بيكةســى بـةكارهَينراوة، ئةوانـةى تـريش بـةكارهَينرا، بــا، زؤر         

 1383تةبيعى بوو، زؤرم سةير ثَي ها  بةو هَي ةى كة بةو نةوعة خةَلكيان طوللة باران كرد، لة ساَلى 
ى خوَيندكاران كرا حكومةتى بةعو ئـةوةى نـةكرد، بـؤ خؤمـان بةشـدارى ِراثةِرينةكـة بـووين،        ِراثةِرين

بةرثرسان بة خؤثيشاندةران دةَلَين طَيرةشَيوَين، باشة، بابة خؤثيشـاندةر نينـة و ئةوانـة طَيرةشـَيوَينن،     
نــاو ئــةو ثـاش ضــةند مــانطى دى هـةر ئَيمــةين دةضــينةوة نــاو خـةَلك، هــةر ئــةو خةَلكةيـة، دةضــيتةوة     

طَيرةشَيوَينانة ثَييان دةَلَى ئينسـانى باشـن و ِرؤشـنبرين و ثيـاوى ضـاكن و دَلسـؤزن و نـةوةى ميللـةتن و         
 عثمانثياوى دوا ِرؤذى ميللةتن، رجاتان ىَل دةكةين دةنطمان بدةنَى لة هةَلبذاردنةكاندا، هاوكارم عدنان 

ر اليةنَيكى سياسى هَيـ ى ضـةكدارى هـةبى    ساَلى ثار باسى لةوة كرد ئةطةر هةر حي بَيكى سياسى و هة
ضـية، سـةاريةى ئـةو اسـةى     عثماان   ميليشياية، سعلـةن هـةموو كوردسـتانيان ىَل هةذانـد لةسـةر عـدنان       
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كردية، ِراستيشى كرد، خةَلكى شارى سلَيمانى، من دةثرس  ئايا خةَلكى شـارى سـلَيمانى ئةنفالضـى بـوو      
كـرد  يــان خـةَلكى تَيكؤشــةر و ئـازا و ِرؤشــنبري و بــوَير و    ى ثــارتى 6ثيـاو كــوذ بـوو  كيميابــارانى لقـى    

ضاونةترس بوو و داواى ماسى خةَلكى كوردستانى كرد، بـةو نةوعةيـة وةآلميـان دانـةوة بـة طوللـة، ئـةو        
ليذنةيةى كة ثَيكهاتووة، كة حكومة  ثَيكى هَيناوة بؤ لَيكؤَلينةوة، هةرضةندة ئةجنامى لَيكؤَلينـةوةكان  

اس وةك كةيسةكةى سةردةشت عولانى ىَل دَيت، بةآلم ثَيشنيار دةكةم هةرضةندة اسةى لة ئَيستاوة دةز
من ئَيستا ناخوا  لةبةرئةوةى كاك نـةرميان باسـى كـرد، ئَيسـتا خةبـةرمان ثـَى طةيشـت كـة ئـةو ضـوار           

كـةس  نةخؤشةو ئةو ضوار سووتاوةى كة كةناَلى نالياى ئالانى با بَلَيني بارةطايةكةيان سووتاند، شـةش  
ى بـةيانى   4,31بوون، كة زؤر بريندار بوون، برينيان زؤر سةخت بوو، هـةردووكيان يةكسـةر سـةعا     

دوويــان ِرةوانــةى توركيــا كــران، لــة نةخؤشــخانةى ئــيمري جنســى بــؤ خــؤم ضــوومة و ســةردانى ئــةواس   
يـان نـاَلَي ،   كردووة، بةس نةم ديتونة، بة شَيوةيةكى غري موباشر ئةوةش ناوى سـووتاوةكانة كـة ناوةكان  

ــووتانيان     ــذةى ســ ــان، ِرَيــ ــارَي م ناوةكانيــ ــَى بيثــ ــونكة دةبــ ــارةى %15و % 18و % 31و % 17ضــ ، ذمــ
سايلةكانيشيان هةمووى لةالمانة، ئةوةتا بة نووسـراو وةك كـاك نـةرميان دةَلَيـت، دواى ضـوونى ليذنـةى       

هةرضــةندة مــن لــَي   ثةرلــةمانى، جطــة لــةوةى ثاســةوانى بــةردةرطاكانيش هــةآلتن هــةتاوةكو نــةطريَين،
مسؤطةرة حكومة  ناتوانَى ئةو ثاسـةوانانة بطرَيـت، نـاتوانى ئةطـةر بـة هـةموو ئةنـدام ثةرلةمانـةكان،         
ئةطةر ثةرلةمان هةموو ثةرلةمانى بة اةدةر يةك ثوشكة ايمةتيان بؤ دانانَى، ئةكيـدم ناطريَيـت، ئـةوة    

و لـة ِراثؤتةكـةى دا دةَلـَى تةاـة كـردن       مسؤطةرة و كةس الرى لةوة نةبَى، لة اسـةكانى وةزيـرى نـاوخؤ   
خواستى كةس نةبوو، بةآلم ئةمن دةَلَي  بة ث ن بوو، نةك خواستى كةس نةبوو، ئةطةر وةزيرى ناوخؤ 
ِراست دةكا  دةسةآلتى هةتا دَيطةَلةية، لة دَيطةَلةش بةوالوة تا سلَيمانى دةسةآلتى وةزيرى ثَيشمةرطةية 

هةردووكيان ئيستقالة بدةن، بابة دةوَلةمةندن و هةيانـة ئـةوة ضـةند    نيشانةى دوو ئيدارةيية و حةاة 
كابينةية، ئةطةر لة سةروة  و سامان و لة ثارة و مةعاشى باش دةترسَين با واز بَينن، ئيسـتقالة بـدةن،   
ثيــاوةتى ئــةوان بــةوةى بــة ديــار دةكــةوَى، دَلســؤزى ئــةوان بــةوةى بــة ديــار دةكــةوَيت كــة هاوخــةمى      

كة ئةو طةجنانة بة تايبةتى كة زمناكؤى دةبينـى لةبـةر ديـوار هـاوار دةكـا  و يـةك بـة        ميللةتةكةيانن 
ى ثـارتى طوللـة بـارانى دةكـا ، هَي ةكـانى زَيِرةظـانى نـازانني سـةر بـة كـَين             6خؤى هاوار دةكـا  لقـى   

تةبعـةن ســةر بـة حكومــة  نينــة، ضـونكة ئةطــةر سـةر بــة حكومــة  بـن يــان سـةرؤكى حكومــة  يــان       
وخؤ يان وةزيرى ثَيشمةرطةية ئيعاز دةدا ، من نازاس هَي ةكانى زَيِرةظانى لةبةر ضـى نـاردرا   وةزيرى نا

سلَيمانى  ئايا هَي ةكانى زَيِرةظانى دِرندة ترن لة هَي ةكانى سلَيمانى  يان ئازا ترن يان دَلسؤز ترن  يـان  
و لة ناوضة سنووريةكان بكـةن   نارديانن لةوَى بيان نَيرنة سةر سنوورةكان ديفاع لة خةَلكى كوردستان 

ى ثار  دميـوكراتى كوردسـتان لـة سـلَيمانى كـرا، ئةطـةر هَينـدةى دى كـرا بـا           6ئةوةندة تةاةى لة لقى 
اةناعةتتان هةبَى كةركووك و جَي ناكؤكةكان دةطـةِراوة سـةر هـةرَيمى كوردسـتان، ئةطـةر ئـةو هَي انـة        

هـةزار ضـةكدارة بـة هـةموو جؤرةكانيانـةوة،       145، دةسةآلتيان نية لـة سـلَيمانى زَيِرةظانيـان بـؤ بـردن     
مةسروزة بضنةوة ماَلَى و بؤ خؤيان ئيستيقالة بدةن باشرتة، نةك هةر اةزاى كةالر و كفرى هَي يـان بـؤ   
بردوونــة، بــِرؤ اــةزاى كؤيــة ببينــة هــةر بــةردةم جــادةك و هــةر ســةرة كؤآلنَيــك و هــةر بــةردةم             

، ثارَي طـارى هـةولَير دةَلـَى لةبـةر ضـاوى ئاسـايش و ثـؤليو        اوتاخبانةيةك ئةوة هَيـ ى ضـةكدارى لَييـة   
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بارةطاى طؤِران سووتا، ِراست دةكا  ئةدى ئةوان لة كوَى بوون جةنابيان، هةر دةَلَيني بـا ئـةو ئةزموونـة    
بثارَي ين، منـيش دةَلـَي  بـا بيثـارَي ين، بـةآلم ئـةوةى نايثـارَي ى خـةَلكى بـَى تـاوان و خـةَلكى سـةاري و             

ثيشاندةر و خةَلكى ئاخر شةِر نية، بةآلم ئـةوة دةسـةآلتدارانن نايانـةوَى بثـارَي رَى و مبَينـَى      خةَلكى خؤ
و اسـةم كـةم مـاوة، يـةك خـاَل  مـاوة، لـة         مِرؤ لـة ثةرلـةمان زؤرمـان اسـة كـرد     ئةو ئةزموونة، ئَيمة ئة

ى ِروويـدا هـيض   ى شوباتى خوَيناوى كة لة سلَيمان 17ثةرلةمان زؤر اسةمان كردووة، ئةو مةرطةساتةى 
ى شوبا  كة لة هـةولَير ِروويـدا، لـة ثةرلـةمان زؤر اسـةمان كـرد، زؤر       1جياوازى نية لةطةَل كارةساتى 

اسةى بريقةدارمان كردية هةر هةموو سراكسـيؤنةكان و ئةنـدام ثةرلةمانـةكان، بـةآلم مـن دةَلـَي  اسـة        
 .شةر  نيية، كردار شةرتة و زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ِرَيباز كةرةمكة 

 :ِرَيباز ستاؤ حممود.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هةرضةندة ئَيمة زؤر كةوتينة دواوة، من اسةكاس ناكةم، لةبةر دوو هؤ، يةكَيكيان ئةوةية كـة بةشـَيكى   
بـؤ خـؤم    زؤرى اسةكامنان برادةران كرديان، ثَيويست ناكا  درَيذةى ثَى بـدرَيت، سـةبةبَيكى تريـان مـن    

سةرجةم ئةو ِرؤذانةى كة خؤثيشاندان كراوة لة خؤثيشاندانةكان بووم و لة وردو درشتى و بـة تـةواوى   
لة وردةكارى خؤثيشـاندانةكان ئاطـادارم، بـةو ئومَيدةشـةوة ئـةمِرؤ هامتـةوة بـؤ كؤبوونـةوةكان كـة ئـةو           

بــة تايبــةتى ســةرؤكايةتى خؤثيشــاندانانة تةئســريَيكى كردبَيــت لــة كــاركردنى ثةرلــةمانى كوردســتان و 
ــادة كــة       ــةر ج ــةَلك بَيتــة س ــردووة كــة خ ــار واى ك ــة و هؤك ــاندان دةرئةجنام ــونكة خؤثيش ــةمان، ض ثةرل
ئةوةندةى بةرثرسى يةكةى ئيدارى تاوانبارة ياخود بةرثرسة لةو دؤخـةى كـة دروسـت بـووة، ئةوةنـدة      

بيانووى ئةوةى كة لة ياساى خؤثيشاندةرةكان بةرثرس نني، لةبةرئةوةى لة يةكةم لةح ةى ئةطةر ضى 
سةعا  ثَيشرت مؤَلةتيان وةرطر  بوو لة كـاتى طـرد    68خؤثيشاندان هَينرايةوة بؤ مؤَلة  وةرطرتن كة 

بوونةوةكةى بةردةم دةركى سةرا، هيض هَي َيك نةبوو بـؤ ئـةوةى كـة خؤثيشـاندةران بثـارَي َى، ئـةوةش       
ن و ئةسَلةن هـةدةسى خؤثيشـاندةران ئـةوة بـوو     واى كرد كة خؤثيشاندةران بةرةو جادةى مةولةوى بِرؤ

بوو، نة هةدةسيان ِرَيكخراوة دميوكراتيةكان بووة، كة دوايى لةوَى  6بضنة سةهؤَلةكة، نة هةدةسيان لقى 
كَيشة دروست بوو، ئةطةر لة طرتة ظيديؤيةكاندا ببينرَى تةئكيد لةوة دةكاتةوة كة خؤثيشاندةرةكان لة 

م دواى ئـةوةى كـة يـةكَيك لـة خؤثيشـاندةرةكان برينـدار دةكرَيـت بـةوةى كـة          تَيثةِر دةبـن، بـةآل   6لقى 
ةوة ئةوة وةشَينراوة، لة دواى ئةوة كَيشةكة دروست دةبَى  6سةرى ئةشكَينرَى، من ناتواس بَلَي  لة لقى 

و خؤثيشاندةرةكان دةطةِرَينةوة، مةبةست  لةوة بـوو كـة مـن بـة ئومَيـدةوة هامتـةوة، بـةآلم ئـةوةى كـة          
َيستا ئةو طفتوطؤيةى لة نَيوان بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان و كاك نةرميان كرا بَى ئومَيدى كـردم لـةوةى   ئ

كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةيةوَى بةردةوامى بدا  بةم دؤخةى ثةرلـةمان، ضـونكة كَيشـةكة وةكـو ومت     
ة، بـةآلم ِراثـؤرتى   لةسةر طةندةَلى دروست بـووة، خـةَلك لةسـةر طةنـدةَلى هـاتووة خؤثيشـاندانى كـردوو       

ديوانى ضاودَيرى، خؤ دةزطاى ديوانى ضاودَيرى لة سلَيمانى شةرعية و ضةند ساَلة كارى خـؤى كـردووة،   
ئةو تةئكيدى لةسةر ئةو ِراثؤرتانة كردووةتةوة، بةآلم تا ئَيستا ئةطةر ئَيـوة سـوورن لةسـةر ئـةوةى كـة      
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ذنةى نةزاهة بؤ خؤى بـة شـكلى لـةوَى دروسـت     ئةو ِراثؤرتانة ثَيشكةش بة ليذنةى نةزاهة ناكةن، وة لي
 .بووة، ثَيمواية ئةو كؤبوونةوةش تةنها ِرووكةشة و هيض ئةجنامَيكى نابَيت، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــةوة         ــة دَلنيايي ــةمان، ب ــةرؤكايةتى ثةرل ــدارةى س ــؤ ئي ــةنابت ب ــةى ج ــةر اس ــةنابت، لةس ــؤ ج ــوثاس ب س

نكة ناتوانَى لة اانون الماندا ولـة نيـ ام المانـدا، ئـةو اـانون و ئـةو       موزاهةرةكان تةئسريى ىَل ناكا ، ضو
ني امةى هةية ئَيمة ئيجراى دةكةين، دَلنيا  دةكةم لةوة، بةآلم بـَى اـانونيش ناكـةين، زؤر سـوثاس بـؤ      

 .جةنابت، ِرَي دار سةرهةنن
 :بةِرَي  سةرهةنن سرو حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لةو ئَيمـة دائيمـةن بـةالان دةخورَيـت و زؤربـةى اسـةكانى ئَيمـة دةكرَيـت، بـةآلم          ئةندامانى بةِرَي ، وة

ئــةوةى مــن دةمــةوَى بــة خَيرايــى ئاماذةيــةكى ثــَى بــدةم ئةوةيــة كــة ئَيمــة، وابــ اس باســى ئــةوة كــرا      
هؤكارةكانى خؤثيشاندان الى هةمووان ِروونة ئةوة دةرئةجنامى كةَلةكة بووى ئةو هةموو ناعةدالةتى و 

كسانى و شةِرى ناوخؤ و هةموو ئةو مةراحلة سةختانةية  كة كؤمـةآلنى خـةَلك لـةم وآلتـةى ئَيمـة      ناية
ي شـوبا   17هَيناويانة بة درَيذايى ساَل ئـةوة دةرئةجنامةكةيـةتى كـة ئَيسـتا دةيبيـنني، بةداخـةوة لـة        

كة نابةرابةريةكى كارةساتَيكى ناخؤش ِروويدا لة سلَيمانى كة ئةوة جَيطةى نيطةرانى هةموو اليةك بوو 
تةواو هةبوو لة نَيوان خؤثيشاندةران و داواكاريةكانيان و وةآلمدانةوةيان كة بةِراسـتى وةآلمدانـةوة بـة    
ــة زؤر       ــتَيك ك ــدووة، ش ــاى هةذان ــة دني ــة ك ــورةيةكة، ثَيمواي ــان، ئــةوة س ــوَين كردني ــةَلتان خ ــة و خ طولل

يشـاندانة دةكرَيـت وةكـو طَيرةشـَيوين و     نيطةرانى كردة ئةوةية كة لة هةنـدَيك ميـديا باسـى ئـةو خؤث    
وةكو ئةمةى دةستى دةرةكى لة ثشتةوةية، بةِراسـتى ئةمانـة كؤمـةَلَيك موسـتةَلةحن كـة سـواون و ئـةم        
موستةَلةحة بَى مانايانة ئةطةر هةر وةكـو تـةبريريش بهَيندرَيتـةوة لـةناو خـةَلك حةاـة موسـتةَلةحى        

لةوة بَينني بةِراسـتى ئةمانـة طَيرةشـَيوَين و دةسـتى دةرةكـى و      تازة تر بَيننةوة ناو وةكو بيانوو، با واز 
ئةمانــة، ضــونكة ئةمــة ســواوةو كــةس بــِرواى ثــَى ناكــا ، حةاــة ئــةو كةناَلــة ئيع ميانــة هةنــدَيك بــة    
مةسئووالنة مامةَلة بكةن لة طةَل دؤخةكة و ِرةوشى حـةايقى دؤخةكـة خبوَيننـةوةو مـن هـيض طومـاس       

ندةرانة هةمووى خوشك و براى ئَيمةنة، هةموو لة كةسة هةرة دَلسـؤزةكانى  نية لةوةى كة ئةو خؤثيشا
ئةم وآلتةن و لة خةَلكة هةرة دَلسؤزةكانن كة دةيانةوَى ئةم دؤخةى ئَيستاى كوردسـتان تـَى بثـةِرَينن و    
بةرةو دؤخَيكى باشرت و بضنة مةرحةلةيةكى باشرتةوة، باسى هةَلوةشاندنةوةى حكومة  كرا، حكومـة   

وةشَيتةوة بؤ  ئَيمة لة ماوةى ِرابـردوودا ئـةوةى جَيطـةى شـانازى هـةر هـةموومان بـووة لـة هـةموو          هةَل
اليةنة سياسيةكان و لة كؤمةآلنى خةَلك ئةوة بـووة كـة ئةمنيـةمتان هـةبووة، شـانازميان بـة ئةمنيـةتى        

دةرةجةى يةكـةم   ئةم وآلتةوة كردووة بةِراستى كة ئةوة و ئةوةى كة ئةو ئةمنيةتةى هَيناوةتة كاية بة
كؤمةآلنى خةَلكة و كة خةَلك هاوكار و ثشتيوانى هـةموو دامودةزطـا ئةمنيـةكان بـوون كـة لـةم وآلتـةدا         
هةبووة، ئَيستا ئَيمة لةماوةى ئةم ضةند ِرؤذة با هةندَيك لةو ِرووداوانةى كة ِرووى داوة بيهَينينة ثَيش 

ةولَير ِرووى دا بؤ شَلةذانى دؤخى ئةمنى، ئـةوةى  ضاوى خؤمان، ئةوةى لة سلَيمانى ِروويدا، ئةوةى لة ه
لة دهؤك ِروويداو، ئةوةى لة سؤران ِروويداو ئةوةى لة بنةسآلوة ِرووى داو، ئـةوةى لـةو شـةاآلوة ِرووى    
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دا، ئةوةى لـة سـووتاندنى كـةناَلى تةلـةس يؤنى ناليـا ِروويـدا، بةِراسـتى ئةوانـة يـةك سـةبةب بةسـة بـؤ              
ِراستى دةست لةكاربكَيشَيتةوةو خواحاسي ى بكا ، ئةمة ئةو اليةنة ئةمنية ئةوةى كة ئةم حكومةتة بة

بوو كة ئَيمة شانازميان ثَيوةى كرد، بة حةايقة  ئةو اسانةى كاك نةرميان و ئةو برادةرانـةى ليذنـةى   
ة ناوخؤ لةسةر مةسةلةى سووتاندنى كةناَلى ناليا كة بةِراستى ئةوة ثةَلةيةكى ِرةشة لة تارخيى ئَيمـة كـ  

موئةسةسةيةكى ئيع مى، كـة كـةناَلَيكى ِراطةيانـدن و تةلـةس يؤنَيك بسـتوونرَيت كـة ئـةوةش تاوانَيكـة          
هيضى كةمرت نية لةو تاوانانةى تـر كـة كـرا لـةم ضـةند ِرؤذة، بةِراسـتى حةاـة ثةرلـةمان اسـةى جـدى           

ةوزوعـة و دةبـَى   هةبَيت لةسةر ئةو مةوزوعة، ضونكة شةرعيةتى ثةرلةمان دةخاتة ذَير ثرسيارة ئةوم
لَيكؤَلينةوةى جدى بكرَى و ئةو خةَلكانة ِرادةستى عةدالة  و ياسا بكرَين، من داواكـارم كـة ليذنةيـةكى    
ثةرلةمانى بة زووترين كا  لة ماوةى يةك تا دوو ِرؤذ بةو مةوزوعة هةستَى و دةسـةآلتَيكيان بـدرَيتَى،   

ةَلك زؤر بة اةناعةتةوة و زؤر بةِراسـتيةتى، بؤيـة   من لة كؤتايى دا ئةوة دةَلَي  كة بةِراستى ئةجمارة خ
 .ضارةسةر كردنى ئةو دؤخة بةِراستى هةنطاوى ِراستةاينة و هةنطاوى بوَيرانةى دةوَيت، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 . ثةروين خان سةرموو
 :بةِرَي  ثةروين عبدالربن عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
رســة و سةرةخؤشــى خــؤم ئاراســتةى بنةماَلــةى شــةهيدان بكــةم و هيــواى ضــاك  ســةرةتا مــن دةمــةوَى ث

بوونةوة بؤ بريندارةكان دةخوازم، بَى طومان بوونى ئةو ثةشَيوية و ناِرةحةتيةى كـة لـة سـلَيمانى و لـة     
هةرَيمى كوردستان هةية جَيطـةى نيطـةرانى هـةموو اليةكمانـة و هـةموو اليـةكمان  ثَيـى نارةحـةتني و         

ندى هيض اليةكماندا نييـة، بـةآلم ئـةو ئةزموونـةى هـةرَيمى كوردسـتان دةرئـةجنامى خـوَينى         لةبةرذةوة
شــةهيدامنانة، لةناوضــوونى ئــةو ئةزموونــة بةهــةدةردانى خــوَينى شــةهيدانة، بؤيــة مــن داوا لةهــةموو  
اليةك دةكةم بة هةماهةنطى هـةموو اليـةكمان بـة حكومـة  و بـة ثةرلـةمان و بـة دةسـةآلتداران و بـة          

ومة  و بة خةَلكانى خؤمان هةموو دةست لةناو دةست بكةين بـؤ ضارةسـةركردنى ئـةو ثةشـَيوية و     حك
نارةحةتيةى كة هةية، لةِرَيطةى دايةلؤ  و طفتوطؤ و لةسةر مَيـ ى دايـةلؤ  دةتـوانني كَيشـةكان لـةناو      

زؤر باشـرت، مـن   شةاامةكان بَينينة ناو هؤَلى ثةرلـةمان بـؤ ضارةسـةركردنيان بةِرَيطةيـةكى ئاشـتيانة و      
ئةوة دووبارة ناكةمةوة لةبةرئةوةى هاوكارةكـاس زؤر ِراو ثَيشـنياريان ئامـاذة ثَيـدا، مـن بـةس ئةوةنـدة        
دةَلَي  با مانطى شوبا  نةبَيتة مانطى شـووم لـة الثـةِرةكانى مَيـذووى هـةرَيمى كوردسـتان، لةبةرئـةوةى        

ووة هــؤى لةناوضــوونى ضــةند كــةس كــة بــاجَيكى زؤر زؤر طــةورةمان داوة، هــةر لــةو مانطــة بــوو كــة بــ 
دوذمنامنان توانيان لة ِرَيطةى ئةو نارةحةتية و ثشَيويةى كة لةناو خؤماندا هةية كـةلَينَيك بقؤزنـةوةو   
بتوانن كؤمةَلَيك اارةمان و سةركردةى لَيهاتوومان لةناو ببةن، من بؤيـة داوا دةكـةم بـا بتـوانني مـانطى      

موو ِروويةكـــةوة، لـــةِرووى ئيـــدارى و سياســـى و ئـــةمنى و شـــوبا  بكةينـــة مـــانطى ضاكســـازى لـــة هـــة
 .خؤشطوزةرانى و، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 . كاك ش ان سةرموو



88 

 

 :بةِرَي  ش ان ابد عبدالقادر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

رد بـؤ  خوشك و برايانى بةِرَي ى ثةرلةمانتار هةريةكة بة شَيوةيةك تةعبرييان لـة بؤضـوونى خؤيـان كـ    
خةبؤرى و ضارةسةرى ئةو وةزعة و ئةو بارة نائاساييةى كة ئَيستا لة كوردستاندا هةية، منيش بـةش  
بةحاَلى خؤم لة ضةند نواتةيةك دا سةرنج و تَيبينى خؤم بؤ ئةم بارودؤخة دةردةبِرم، وَيـِراى ئـةوةى   

ى هةيـة و ِرَيـ ى تةواويشـي    كة خؤثيشاندان وةكو ماسَيكى دةستوورى و ياسايى كة باوةِرى تـةواومان ثيَـ  
لَي دةطرين، بةآلم لة ضوارضَيوةى ياسا و بة شَيوةيةكى هَيمنانةو ئارام كة بَى شك هةموو داخوازيةكانى 
خؤثيشاندةران  و هةموو خةَلكى تـرى كوردسـتان هـةر لـة هَيمنـى وئـارامى دا بـةدى دَيـت، نـةك لةمـة           

ــةدةر، دووةم ــةو   / ب ــةموو ئ ــةرةِراى ه ــة س ــةم ئةزموون ــةدان   ئ ــة زؤرة س ــكران ك ــة باس ــةى ك كةموكوِريان
ئةوةندةي ئةو كةموكوِريانةى كة باسكران كة من زؤر لةطةَل ئةو كةموكوِريانةم و ثشتطرييان دةكةم كة 
ــةروةريةو         ــةو سـ ــة ئـ ــةآلم ئةزموونةكـ ــة، بـ ــةم كةموكوِريانـ ــةرةِراى ئـ ــة و سـ ــة هةنـ ــةو كةموكوِريانـ ئـ

بةرهـةمى خـوَينى شـةهيدان و خـةباتى ثَيشـمةرطةو       دةستكةوتةكانى مَيـذوويى خـةَلكى كوردسـتان كـة    
جــةماوةرى هــةموو خــةَلكى كوردســتانة، بؤيــة ثاراســتنى ئةمانــة ئــةركَيكى مَيذووييــة و ئـــةركَيكى          
نةتةوايــةتى و نيشــتمانثةروةرى و بطــرة ئينســانى و ئةخ ايشــة لــة ئةســتؤى هــةموو تاكَيكــة كــة لــةم   

ادةى طةل دروست بووة، بؤ ِرَي طرتن لـةو ئـريادة ثريؤزةيـة    وآلتةدا دةذى، ثةرلةمان بةثَيى ئةوةى بة ئري
كة لة هةموو جيهانى دميوكراسـى وايـةو دةبَيـت هـةموو كَيشـة و طرستـةكانى طـةل لـة هـؤَلى ثةرلـةمان           
خبرَينة ِروو و بة بةردةوامى و بة حيـوارو لَيـك تـَى طةيشـنت مونااةشـة بكـرَين، منـيش بـةش بـةحاَلى          

ؤ هةموو ئـةو داواكاريانـةى خؤثيشـاندةران بـة شـَيوةيةكى هـَيمن و ئـارام كـة         خؤم ِرَي ى تةواوم هةية ب
دةخيةنة ِروو، لة كؤتايى دا ثشتطريى لة ِراطةيةنراوى سراكسـيؤنى كوردسـتانى دةكـةم كـة لـةم بارةيـةوة       

 .خراية ِروو  بؤ بةِرَي تان، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 . كاك سةروةر سةرموو

 :روةر عبدالربن عمرسة.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيستا كة بةرةو وةرزَيكى ثريؤز دةضـني لةبـةردةم بريةوةريـةكانى ِراثـةِرين و يـادة ثـريؤزة نةتـةوةيي و        
نيشتمانيةكان داين، با ئةم يادانة بة هاوبةشى بكةينةوةو  ئةو ديوارانةى كة خةريكـة اـو  دةبنـةوة و    

يــان بــدةين، بــَى طومــان ئةمــةش بــةوة دةكرَيــت كــة لــة هةســت كردمنــان بــة   ئاشــتةوايى تَيــك دةدةن ال
لَيثرسراويةتى نةتةوةيى و نيشتمانيمانةوة بةدةسةآل  و ئؤثؤزسيؤنةوة سياسـةتَيكى نـوَى بطرينةبـةر،    
يةكرتى ابوَل بكـةين و طـوَى لـة يـةكرتى بطـرين، هـيض كـام لـة سياسـةتةكانى ئيحتيكـار كـردن لةاليـةن             

د سياســـةتى ِرةد كردنـــةوةى هةميشــةيى و بـــةردةوامى هـــةموو شـــتةكان لةاليـــةنى  دةســةآل  و يـــاخو 
ئؤثؤزســـيؤنةوة خـــراثن و خ مـــة  بـــة كـــةلان ناكـــةن، هـــةمووالان تيايـــدا زةرةرمةنـــد دةبـــني و   
ئةزموونةكةالان دةكةوَيتة بةر مةترسـيةوة، ئَيمـة كـة ئةنـدامى ثةرلـةمانني سـوَيندَيكى ئـةخ ايمان        

يللةتةكةمان خواردووة و ثَيوستة هةر لَيرةوة لة ثةرلةمانةوة دةست ثَى بكةين، هةية لةبةردةم خواو م
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وةكو يةك تي  دوور لة طةِرانةوة بؤ هةر ئيعتبارَيكى تـر بـة دواى ضارةسـازى دا بطـةِرَيني، بـؤ ئةمـةش       
ثَيويســـتة هـــةنطاوى عةمـــةىل بنـــَيني، بـــةِرَي  ســـةرؤكى ثةرلـــةمان، ئـــةم ثةرلـــةمان و حكومةتـــة دوو  

راوةى شةرعى و هةَلبذَيردراون، ثَيويستة بثارَي رَين و بةهَي  بكرَين، بـةآلم بـة بةشـدارى هـةموو     دامةز
اليةكمان و بة بـَى ثشـتطوَى خسـتنى هـةموو اليـةك، دةبـَى ئـةوة بـ انني ئـةم حكومةتـة و دام و دةزطـا            

ةطـةَل ناوضـةكانى   ئةمنيةكان وايان كردووة كة لة هةرَيمى كوردستاندا ئـارامى و ئاسـايش بـة بـةراورد ل    
ترى عرياادا لةاليةن بيانيةكانةوة بة عريااةكةى تر ناو دةبردرَيت، واتة لَيرةدا ئَيمة كة دةسةآلتى ياسا 
ــةآلم         ــرين، ب ــاو بط ــةواوى لةبةرض ــة ت ــة   ب ــةرعية  و ئةمني ــةمكى ش ــةر دوو ض ــتة ه ــانني ثَيويس دان

ةكانى شارى سلَيمانى ضةند ِرووداوَيكـى  بةداخةوة لةم ضةند ِرؤذةى ِرابردوو دا لة ئةجنامى خؤثيشاندان
ناخؤش و كارةسا  بارى ىَل كةوتةوةو ضـةند كةسـَيك شـةهيد بـوون و زيـاد لـة سـةد كةسـيش برينـدرا          

ئةو بريندارانة لة هَي ةكانى ثؤليو و ئاسايش بـوون، بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان، ديـارة       1/3بوون كة 
خؤيانـة، ئـاذاوةطَيِر نـني بـةدان ثيانـانى خـودى هَيـ ة         ئةم خةَلكةى كة هاتووةتة سةر شةاامةكان ماسى

ئؤثؤزسيؤنةكانيش ئةوةية كة ئةوانيش بةشداريان تَيدا نةكردووة، لَيرةدا بة ثَيويستى دةزاس كة طـوَى  
لة داواكاريةكانيان بطرين و حكومة  بـة دةنطيانـةوة بضـَيت، ئَيمـة لَيـرةدا ثَيويسـتة هـةنطاوى عةمـةىل         

ر هةندَيك زاراوةو موسـتةَلةحا  طفتوطـؤ بكـةين، يـةكَيك لـةو شـتانةى كـةوا باسـى         بنَيني، نةوةك لةسة
لَيوة دةكرَيت لةاليةن بةشَيكى زؤر لة بـةِرَي ان و هاوِرَيكامنانـةوة وشـةى ئـاذاوةطَيِرة كـة بـةكارهَينراوة،       

وونيـةك نيـة،   ِراستة لة هةندَيك كةش و بارى نالةبار دا هةنـدَى زاراوة بةكاردةهَينـدرَيت كـة بةرضـاو رِ    
ئةمـةش ئةطــةر بَيتــو ئَيمــة لَيكـى بدةينــةوة ِراســتة لــةو بةيانـةدا كــة بــةِرَي  ســةرؤكى ثةرلــةمان دةرى    
كــردووة ئــةم زاراوةيــةى تيــادا بــةكارهاتووة، ِراســتة كــة بــةِرَي  ســةرؤكى حكومــة  لــة وتــارَيكى دا ئــةو  

انة بةِرَي  سةرؤكى ب وتنةوةى طؤِرانيش زاراوةى بةكارهَينا، دةبَى ئةوةش بَلَيني كةوا بةر لة هةموو ئةو
بـؤ خـؤى لـةم     عثماان كة يةكةم بةيانى دةركرد ئةو زاراوةيةى بةكارهَينا، ئةوةتا كة بةِرَي  كاك عـدنان  

ِرؤذنامةيةدا وةآلمى داوةتةوة، من ئةو اسانة بؤية دةكةم، مةبةست  ئةوة نية كةوا تةشهري كـردن بَيـت   
َي انــة لــةو حاَلةتــةدا كــة ئــةم وشــانةيان بــةكارهَيناوة دةكــرَى        بــة هــيض كةســَيك، نــةخَير ئــةو بةرِ    

ثَيداضــوونةوة بكرَيــت، ناكرَيــت ئَيمــة لةســةر وشــةيةكى ئــاوا كارةكامنــان ضــةق بةســتوو بكــةين، بــةآلم   
ــة       ــة ب ــةِروو، ِرَيط ــةكانيان خبةن ــة داواكاري ــَيوةيةكى مةدةنيان ــة ش ــاندةرانيش ب ــةر خؤثيش ــتة لةس ثَيويس

نَيوانيانــدا توندوتيــذى بــةكاربَينن و شــَيوازى نةشــياو بطرنــة بــةر، ثَيويســتة    كةســانَيك نــةدةن كــة لــة 
خؤثيشــاندانةكانيان لــة ثَينــاوى ضارةســازى بَيــت، نــةك خؤثيشــاندان لــة ثَينــاوى خؤثيشــاندان، ئةطــةر   
هةندَى كةس بيانـةوَى بـةم الِرَييـةى دا بـةرن، هةاـة ِرَيطـةيان ثـَى نـةدرَيت و خؤثيشـاندةرانيش ئةمـة           

نةكةن، بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان، دةكرَى لَيـرةدا هؤكارةكـانى ئـةم خؤثيشـاندانانة دةسـت نيشـان        ابوَل
كـةموكوِرى لـة بـوارى خ مةتطوزاريةكانـدا هةيـة و بةرضـاوة،       / بكةين و ثةجنةيان خبةينة سةر، يةكـةم 

ك ضــاو ســةير ناعةدالــةتى لــة كوردســتاندا هةيــة و لــة طــةىَل شــوَين و بــواردا هاووآلتيــان بــة يــة/ دووةم
ديــاردةى طةنــدةَلى لةبةرضــاوةو لــة ذمارةيــةكى بةرضــاوى بــوارة جياجياكانــدا هةيــة،  / نــاكرَين، ســَييةم

تةداخوالتى حي بى هةية / ِرؤتينياتى زؤر لة سةرمانطةكاندا هةية و هاووآلتيانى بَي ار كردووة، ثَينجةم
سـتووةو تووشـى شـةلةىل كـردووة،     لة كاروبـارى حكومةتـدا و كـارى هةنـدَيك لـة دامودةزطاكـانى ثـةك خ       
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ئةمانة بةشَيكن لة هؤكارةكان كة ثَيويستة لةبةرضاو بطريَين، بةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان، ئـةم ِرةوشـةى     
هاتووةتة كايةوة ضةند دياردةيةكى نةشياو ناشارستانى خستؤتة ِروو كة ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان 

انةى هةموو جـؤرة توندوتيذيـةك بكـةين كـة لةبةرامبـةر      ثَيويستة ئيد/ هةَلوةستةى لةسةر بكا ، يةك
ثَيويسـتة ئيدانـةى   / خؤثيشاندةراندا كراوة، بة تايبةتى تةاة كردن لةاليةن هَي ة ضـةكدارةكانةوة، دوو 

ئةو توندوتيذيانةش بكةين و ضاوى ثَيدا خبشَينرَيتةوة كة لةاليةن ذمارةيةك كةسةوة ئةجنامدراوة كـة  
خؤثيشاندانةكانةوةو ئةمةش توندوتيذى ىَل كةوتووتـةوةو خؤثيشاندانةكانيشـى   خؤيان خ اندوةتة نَيو 

ئيدانةى سووتاندن و وَيران كردنى هةموو ئـةو بارةطايانـة بكـةين    / لة ِرَيِرةوى ئاسايى خؤى الداوة، سَي
دنى ثَيويسـتة ئيدانـةى سـووتان   / كة لة شارةكانى سلَيمانى و هةولَير و سؤران و شةاآلوة دا كراوة، ضوار

ــنج     ــةناَلى ئالــانى ناليــا بكــةين، ثَي ــة بكــةين كــة لةهةمبــةر       / ك ئيدانــةى هــةموو ئــةو توندوتيذيان
ئيدانـةى سـووكايةتى كـردن بـة خؤثيشـاندةرانيش بكـةين كـة لةاليـةن         / ِرؤذنامةنووساندا كراوة، شةش

كى ثةرلـةمان،  هةندَيك لـة كةناَلـةكانى ِراطةيانـدن دا بـة جـؤرَيكى تـر سـةيريان دةكرَيـت، بـةِرَي  سـةرؤ          
بةِرَي ان ئةندامانى ثةرلةمان، ئَيرة ثةرلةمانة بـةرزترين دةزطـاى  ياسـايى وآلتـة، نوَينـةرانى سـةرجةم       
اليةنــة سياســيةكانى تيايــة، ثَيويســتة زؤرينــة و كةمينــة بــة دةســةآل  و ئؤثؤزســيؤنةوة بِريــار بــدةين، 

ــارَيكى حا     ــت و بِري ــاوةِرَيى هةَلوَيس ــتان ض ــةَلكى كوردس ــةمِرؤ خ ــؤ    ئ ــان ب ــةى خؤي ــة ثةرلةمانةك ــة ل ل
ثَيويســتة حكومــة  / ضارةســةرى ئــةم كَيشــانة، بؤيــة لَيــرةدا ثــَي  باشــة ئــةم خاآلنــة خبةمــة ِروو، يــةك

ــة         ــة بةرنام ــت ك ــةر بكرَي ــارى لةس ــدا ك ــاودَيرى ثةرلةمان ــةذَير ض ــةبَيت و ل ــازى ه ــةكى ضاكس بةرنامةي
ة ضاكســازى ئــانني كــة ثَيويســتة بــة ثةلــة ضاكســازيةكة دوو اليــةن بطرَيتــةوة، هةنــدَيك لــةو ضاكســازيان

بكرَين و ئةجناميش دةدرَيت، وةكو جياوازى مووضةى سةرمانبةران ِرَيك خبرَيت، سةرجةم ِراثؤرتـةكانى  
ديوانى ضاودَيرى بدرَين بة داواكارى طشتى، دةزطاكانى داواكارى طشتى و ديوانى ضـاودَيرى كـارا بكـرَين،    

ةى نةزاهـة لةاليـةن ثةرلةمانـةوة، كارةبـاى بـةردةوامى سـةرجةم       ثةلة بكرَيت لة دروست كردنـى دةسـت  
ــةى         ــَيت، ئةوان ــؤ دةض ــان ب ــى زؤرى كارةباي ــة بِرَيك ــت ك ــةكان برِبَي ــوَينة حي بي ــةكان و ش ــة بةرثرس ماَل
كةمتةرخةم بوون لة ِرووداوةكانى ئةم دواييةى شارى سلَيمانى دةست لةكار بكَيشنةوةو لَيثَيضـينةوةيان  

ةبارة  بــةو ضاكســازيانةش كــةوا ثَيويســتة بكرَيــت و، بــةآلم كــاتى ثَيويســتة و وةكــو لةطــةَل بكرَيــت، ســ
لَيرةوة بِريارى لةسـةر بـدرَيت و كـاتى    ....... لةاليةنةكانى سياسى و ئابوورى و زانستى و ئيدارى و هتد

زطـا  لَيثَيضـينةوة لةطـةَل دامودة  / ديارى كراوى بؤ دةسـت نيشـان بكرَيـت كـةوا حكومـة  دةيكـا ، دووةم      
ئةمنيةكانى شارى سلَيمانى بكرَيت لة كةمتةرخةميان، هَيـ ة جووَلَينراوةكـانيش لـة شـارى سـلَيمانيةوة      
ــةَلى و          ــةم تَيك ــرَيتةوة، ئ ــة  بكَيش ــة حكوم ــ ب ل ــي ح ــَى، دةس ــان، س ــةكانى خؤي ــؤ ناوض ــةوة ب بطةِرَين

شـةييةوة بـة ثشـت    لةاليـةن ليذنةيـةكى بـَى اليـةنتى ثي    / تةدةخوالتةى كة هةيـة بنـةبِر بكرَيـت، ضـوار    
بةسنت بة دةستةى داواكارى طشتيةوة بةدواداضوون بؤ ِرووداوةكان بكرَيت و هةموو ئةو كةسانة بدرَين 

جطـة لـة   / بة دادطا كة تةاةيان لة خؤثيشاندةران كردووة، يـاخود سـةرمانى تةاـة كردنيـان داوة، ثَيـنج     
الكيةكى تـرى مـةدةنى و خؤثيشـاندان    هَي ى ثؤليسى ضاالكية مةدةنيةكان هيض هَي َيكى تر بؤ هيض ضـا 

بة هيض شَيوةيةك توندوتيـذى بةكارنةهَينـدرَى بةرامبـةر بـة خؤثيشـاندةران،      / بةكارنةهَيندرَي، شةش
ثاراستنى ئيتيكى رؤذنامةوانى و دووركةوتنـةوة لـة زمـانى زبـر و ضةواشـةكارى و شـةِرانطَي ى       / حةو 
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ثَيويسـتة ئةمـة بـة تـاوان ئـةذمار بكرَيـت و هـةواَل و         لةاليةن هةندَيك لة دةزطاكـانى ِراطةياندنـةوة كـة   
ثَيويسـتة لةاليـةن حكومـة  و ثارتـة سياسـيةكانةوة      / زانيارية هةَلبةسـرتاوةكان ِرةد بكرَينـةوة، هةشـت   

داواى ىَل بوردن لةم خةَلكة بكرَيت كةوا تيايدا زةرةرمةند بوون، جـا ض زةرةمةنـدى طيـانى بَيـت يـاخود      
ة خؤثيشـاندةرانى نيشـتمانثةروةريش بكـةين لـة ثَينـاو هَينانـةدى داوا ِرةواكانيـان        داوا لـ / ماىل بَيت، نؤ

اليةنى هَيمنى و مةدةنيانةى ثرؤسةكة بثارَي ن و ئةوة ب انن كـة هـةموومان بـة يةكـةوة خـاوةنى ئـةم       
رةكانى ثةرلةمانى كوردستان ثَيويستة ِرؤَلى كارا تر بكرَيت و ِرؤَلـى زيـاترى هـةبَى و بـةكا    / وآلتةين، دة

خؤى دابضَيتةوة، لةِرَيطةى ليذنة ثةيوةندارةكانةوة زياتر بةدواداضوون بكـا ، ئةطـةر ئـةو بـار طرذيـةى      
كــة هةيــة لــة نَيــوان دةســةآل  و ئؤثؤزســيؤن دايــة ئــةوا دةبــَى شــةاامةكان ئــارام بكةينــةوة و شــةِرةكان 

ةموومانـةوة ليسـتى كوردسـتانى و    بطوزاينةوة نَيو هؤَلى ثةرلةمانةوة، ئةطةر واش نية، ئةوا دةبَى بـة ه 
ــني و داوا          ــالؤ  داب ــة دي ــة ل ــةو خةَلك ــةَل ئ ــيؤنةكانيش لةط ــتة ئؤثؤس ــر و ليس ــتةكانى ت ــةرجةم ليس س

ــازدة   ــرين، ي ــاو بط ــان لةبةرض ــةموو      / ِرةواكاني ــة ه ــى و ب ــة سعل ــدةَلى ب ــى طةن ــةبِر كردن ــؤ بن ــدان ب هةوَل
كوميــةكان بــؤ خاوةكانيــان، واتــة بــؤ  جؤرةكانيــةوة و لةســةر هــةموو ئاســتةكاني طةراِِنــةوةى موَلكــة ح  

طةِرانــةوةى هــةردوو بــةِرَي ان ســةرؤكى كؤمــار و ســةرؤكى هــةرَي  بــة / دامودةزطــا حكوميــةكان، دوازدة
زووترين كا  بؤ كوردستان لةبةر ئةوةى هةم سةرؤكى كؤمار ثَيويستة ئةطةر بيةوَيت ثَيطةى لة بةغدا 

وردســتان ئــارام بكاتــةوة، وة هــةم بــةِرَي  ســةرؤكى  بــة اــوة  تــر بَيــت و بــةهَي  تــر بَيــت بــارودؤخى ك 
هةرَيميش وَيِراى ثَيرؤزباي  بؤ ئةو خةآلتى ئاشـتيةى كـة ثَيـى بةخشـراوة، ئةطـةر بيـةوَى لةسـةر ئـةم         
سياســةتة بــةردةوام بَيــت و ئاشــتةواييةكى زيــاتر هــةبَيت خــةآلتى تــر وةربطرَيــت، ثَيويســتة ئاشــتى لــة 

كة لةهةموو دونيادا ئةطةر بَيتو اـةيرانَيك بَيتـة كايـةوة سـةرؤكى     وآلتةكةى خؤى بةراةرار بكا ، ضون
خـاَلَيكى طـرنن بـؤ ضارةسـازيةكان     / وآلتةكة لة طةشت دا بَيت بة زووتـرين كاتـدا دةطةِرَيتـةوة، سـيازدة    

ية كة ثَيويستة ثةلـةى ىَل بكرَيـت، بـؤ ئـةوةى بتـوانرَى هـةم        1111مةسةلةى تاوتوَى كردنى بودجةى 
زاريةكان ثةرةى ثـَى بـدرَيت و طـةجنانى ئـةم وآلتـة دامـةزرَينن و جيـاوازى مووضـةكان         ثرؤذة خ مةتطو

ضاك بكرَين و مووضةى هَي ةكانى ثَيشمةرطة و ثؤليو هاوتا بكرَين و ثَيويستة هةموو ليستةكان و بـة  
دوا هةموومانةوة لَيرة هةوَل و كؤششى زياتر بدةين لةوةى كةوا بةزووترين كا  ئةمة ثةسةند بكةين، 

خاَل  ئةوةية لة ثَينـاو ضارةسـازيةكى بنضـينةيى و ئاشـتةواييةكى نيشـتمانى دا كـة دةَلـَيني هـةموومان         
بةرثرسني لة ئاست ِرووداوة باش و خراثةكانى هاتوونةتة كايةوة ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة تةعديلَيكى 

ك بهَينـدرَيت و بـةِرَي ان لـة    وزارى بكرَيت و لةو تةعديلة وزاريةدا حكومةتَيكى نيشتمانى هاوبـةش ثيَـ  
ب وتنةوةى طؤِرانيش دا بةشدارى لةو حكومةتة دا بكةن، بؤ ئةوةى بتوانني كؤتايى بةو كَيشانة بهَينني 

 .و سوثاستان دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك ساالر سةرموو
 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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ةرلـةمان، ئـةم سـاتة وةختـة سـاتةوةختَيكى هةسـتيار و نائاسـايية، ثةيوةنـدى بـة          بةِرَي ان ئةنـدامانى ث 
ديارى كردنى ئةم ئةزموونةوة هةية، بؤية بةر لة هةموو مةسةلةيةك خـؤ دوور طـرتن لـة بارطـاوى بـة      
مةتَلةبى سياسى و ملم نَيى سياسيةوة ئةمان طةيةنَيتة ئااارَيكى باش، ئةو دؤخـةى لـةم ضـةند ِرؤذةى    

ــر ــةوة      ِراب ــةبارى ئازادي ــاراوة، ل ــة ئ ــَيلكارى ىَل هات ــةوة ثَيش ــةند بارَيك ــة ض ــتى دا ل ــةوة لةِراس دوو دا كةوت
سووتاندنى كةناَلةكانى تةلةس يؤنى و ِراديؤيى و لةبارى سياسيةوة ثةالماردانى بارةطاكان و هةورةها لـة  

ئةمـة بـوو بـة مايـةى     بارى هـةرة مرؤييـةوة كـة شـةهيد كـردن و برينـدار كردنـى هاووآلتيانـةوة بـوو،          
تانةيةكى طةورة لة ِراسـتيدا، هـةموومان بةرثرسـيارين لـةم دؤخـةى كـة هاتووةتـة ئـاراوة، هـةمووالان          
ثَيكةوة دةبـَى هـةوَلى ضارةسـةر كردنـى بـدةين، مـن ِرام وايـة لـة ِراثـؤرتى سـةرجةم سراكسـيؤنةكاندا و            

ــالَ       ــتاندا خ ــةمانى كوردس ــاوخؤى ثةرل ــةى ن ــؤرتى ليذن ــة ِراث ــةورةها ل ــة    ه ــة خال ــرن ل ــةش زؤرت ى هاوب
جياوازةكان، هةروةها ئةو مةتَلةبانةشى كة لة دةرةوةى ثةرلةمانى كوردستان لةاليةن خؤثيشـاندةران و  
خؤثيشاندان جَيطاكان دةبيسرتَين و دةوترَين تةعبرين لةو داخوازيانةى كة لةناو ِراثـؤرتى سراكسـيؤن و   

خوَيندكارانى زانكؤى سلَيمانى و هةروةها نووسراوى دكتؤر ليذنةكاندا هاتوون، من بةَلطةم الية بةَلطةى 
ــؤَلى       ــةناو ه ــة ل ــةو داخوازيانــةى ك ــَيكن ل ــة بةش ــلَيمانى ك ــتةخانةى س ــتى خةس ــدانى تةندروس و كارمةن
ثةرلةماندا ثَيشكةش كران، خاَلى هاوبةشى تر بريتية لة نيطةرانى هةموومان لةسةر ئةم بارودؤخة كة 

ى كة اسةيان كردووة، ئةوانةشى ماونةتةوة اسة بكةن، طوزارشت لةوة دةكـةن  هةريةكَيك لةو بةِراَي انة
كة ئةم دؤخة دؤخَيكى نةويسرتاوة، دةبَى تـَى بثةِرَينـدرَيت، بـةآلم شـَيوازى تـَى ثةِرانـدن دةبـَى دواجـار         
ــةماى        ــة بن ــَى بيكات ــؤى دةب ــدرَى ب ــة دادةن ــدةى ك ــة تايبةمتةن ــةو ليذن ــتان و ئ ــةمانى كوردس ــةوة ثةرل ئ

ةركردن، من ِرامواية بةِرَي ان ئَيمة لةسةر دوو ئةساس دةتوانني هةنطاوةكامنان جـدى تـر بكـةين    ضارةس
و ئةم اؤناغة تَى بثةِرَينني، يةكَيكيش ئاطامان لة مةسةلةى ئةمنية  بَيت كة دواجار لـة بـارودؤخَيكى   

ياســى و ئيــدارى و ئــارام و ئاســايش دا دةتــوانني ئــةم هةنطاوانــةى كــة مةتَلــةبى خةَلكــة لــة ضاكســازى س
كؤمةآليةتى و ياسايش دةتوانني لةو دؤخةدا بيهَينينة دى، لةبارى تر دا  كة ئةويش مةتَلةبَيكى طرنطة 
مةسةلةى شةرعيةتة، شةرعيةتى دامـةزراوةكانى هـةرَيمى كوردسـتان تـةنها شـةرعيةتَيكى ئينتخـابى و       

لةمَيذينةشة كـة ئَيمـة توانيومانـة ئـةم      هةَلبذاردن نية، بةَلكو شةرعيةتَيكى نيشتمانى و كؤمةآليةتى و
ــةمِرؤى        ــتنى ئ ــة دانيش ــاز ل ــةرة ضارةنووسس ــياريةتى ه ــنني و بةرثرس ــة بَي ــةم اؤناغ ــا ئ ــة ت تةجروبةي
ثةرلةمانى كوردستانةوة دةركةو  كة بةرثرسياريةتةكة زؤر لـة مةسـةلةى ميـ او و زؤر لـة مةسـةلةى      

ةى كة ثةيوةنـدى بةناوضـة و شـوَين و ئاراسـتةى     بةرذةوةندية سياسيةكان و زؤر لة مةسةلةى ئةو ِرةوت
سياسى و كؤمةآليةتى و تةنانة  ئايينيشةوة هةية بةرزترة، بؤية من واى دةخوَينمةوة ئَيمة لةبـةردةم  
دوو بــاردا دةتــوانني هــةنطاوى جــدى بنــَيني، بةشــَيك لــةو مةتَلةبانــةى كــة داواكــراون دةكرَيــت ئــانى و   

ارةسةرى بؤ بدؤزرَيتةوة، بةشَيكى تريش لـة ِراسـتى دا ثةيوةسـتة    هةنووكةيى ئيشى لةسةر بكرَيت و ض
سةروةر ئاماذةى ثَييدا، ئةمـةش كـة ثةيوةنـدى بـة زةمةنـةوة      .بة مةسةلةى زةمةنةوة كة براى بةِرَي  د

هةية و ثَيكهَينانى ليذنةش بؤ مةبةستى تةعتي  و دواخستنى ئةو مةتَلةبة طشتية نةبَيت لةِراستى دا، 
انى كوردستانة ضاودَيرى جدى بة دواى دا بكا ، من دةمةوَى دوو خاَلى طرنن ئاماذة ثَى ئةركى ثةرلةم

بكةم، بةِرَي ان من لَيـرةو لـةوَى وا دةِروامنـة هةنـدَيك ئاراسـتةى سياسـى كـة ئـةم تةجروبـةى هـةرَيمى           
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ــة       ــةوة، لةِروانط ــةآلتةكانى تريش ــةرَي  و دةس ــةرؤكايةتى ه ــة  و س ــةمان و حكوم ــة ثةرل ــتان ل ى كوردس
يةكَيتى و ثارتيةوة تةماشا دةكرَين كة ئةمة يةكَيكة لة ئيشتباهة هةرة سةرةكيةكان كة تةسةورم وايـة  
ــةمان و       ــت ثةرل ــتيةمان ال ِروون بَي ــةو ِراس ــَى ئ ــا ، بــةآلم دةب ــر دا دةب ــرا  ت ــارَيكى خ ــة ئاا دؤخةكــة ب

ئةمة ئةركى ئةندامان و حكومة  و دامودةزطاكانى تر لة يةكَيتى و لة ثارتى خؤشةويست تر بن ئةبَى، 
سةركردايةتى ئةو دوو حي بةشة هةنطاوى جـدى بنـَين لـةو مةسـةلةى كـة ثةيوةنـدى بـة جياكـارى لـة          
نَيوان دةسةآلتى حكومة  و دامـةزراوةكانى تـر لةطـةَل حكومـة  دا هةيـة، مـن تةسـةورم وايـة ئـةمِرؤ          

ةوانيــةتى تةماشــا دةكرَيــت لــة دةبــَى هــةموومان ئــةو حةايقةتــة بــ انني ئــةوةى لةمَيــذوو دا وةكــو ثالَ 
ــاييةكان و      ــةزراوة ياسـ ــى دامـ ــت كردنـ ــة دروسـ ــةِرين و لـ ــتنى ِراثـ ــة سةرخسـ ــؤِرش و لـ ــتنى شـ سةرخسـ
ــارَي ين،      ــدةين بيث ــةوَل ب ــذوو بهَيَلينــةوة و ه ــو مَي ــةوة وةك ــةرَيمى كوردســتان، ئ ــرى ه دامــةزراوةكانى ت

ؤمـان لـةطؤِر بنـَيني، بؤيـة ئـةم سـاتة       دؤخةكة لة ئَيستادا نةبةينة بارَيك كة ئةو مَيـذووة بـة دةسـتى خ   
وةختة ئةو ساتة وةختةيـة كـة ئـريادةى خـةَلكى كوردسـتان لةهـةموو ئريادةيـةك بـةهَي ترة و ئـريادةى          
خةَلكى كوردسـتانيش يـةكِري ى و تـةبايى و ئاسـايش و ئـارامى لَيمـان دةوَيـت، بؤيـة ئـةم سـاتة وةختـة            

ــةى لةطــةَل دا بكــةين،   ســاتةوةختَيكى طرنطــة هيــوادارم هــةموومان بــة طيــانى   لَيثرســراويةتيةوة مامةَل
 .سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ذيان خان سةرموو
 
 
 

 :بةِرَي  ذيان عمر شةريف
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَي ان ئةنـدامانى ثةرلـةمان، خوشـكان، برايـان، ئَيمـة هـةموومان دةزانـني ئـةو ِرؤذةى كـة بـووين بـة            
رلةمان لةم دةزطا ثريؤزة دةستمان دا بة اورئانةوةو سوَيندمان خوارد بة يةزدانى طةورة كة ئةندامى ثة

يةكثارضةيى ئةم خاكة بثارَي ين، بةرذةوةنديةكانى ميللةتةكةمان بثارَي ين، لةِروانطةى ئةوةشـةوة مـن   
ؤ بـة طشـتى   دةمةوَى بة ويذادنةوة ئَيمـة سـةيرى ئـةو ِرووداوانـة بكـةين كـة لـة شـةاامى كـوردى ئـةمرِ          

لةشاري هةَلمة  واورباني، بةتايبةتي من ثرسيارَيك دةكةم لة خةَلكي بةشةرةيف كوردستان، ئايـا كاشـي   
و مةِرمةِر بة بةرد ئةشكَيت و ئةتةاَيتةوة، من ئةمةوَيت خـةَلك وةآلمـي ئـةم ثرسـيارةي مـن بداتـةوة،       

ري سياسـي و بريقـةدارة ئَيمـة ئـةمِرؤ     بةزةمري و بةويذدانةوة، من ثرسيارَيكي تر دةكةم، ئايا ئـةوة وتـا  
باسي ئةوة بكةين، كة ئَيمة هةر هةموومان لة بةلةمَيكي كون كونني و ئةبَيت هـةموومان بـة جلـةكاني    
خؤمان كونةكاني بطرين ، ئايا ئةوة وتاري سياسي و بريقةدارة، ئةطةر ئَيمة بري لةنةوةكاني داهاتوومان 

ــةو ــة  بكةين ــةدايك ن ــة ل ــةي ك ــةو طةجنان ــي     بووبوونة  ئ ــواري زيل ــورد س ــاكي ك ــن ث ــي داوَي ــة ذن و كض ك
عةســكةري ئــةكراو جلــي ذَيــرةوةي ذنــي كــورد ئةكرايــة ثَيشــةوةي زيلــي عةســكةرييةكان و ئــةبران بــؤ   
بياباني عةرعـةر و ئةسرؤشـران بـة عةرةبـةكان، ئايـا ئـةوة وتـاري بريقـةدارة كـةمن بـريي ميللةتةكـةم            
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مناَلَيكي كورد لـة نـوطرة سـةنان، لةبرسـان ئـةطريا بـؤ خـةيار،        خبةمةوة كة من بة ديكؤمَينت بينيومة، 
داواي لةدايكي كرد كة خةيارَيكي بداتَي، دايكي لة تاواندا ئيحرتامة بـؤ هـةمووتان ثَيآلوَيكـي سـةوزي دا     
بةدةست منداَلةكةيةوة، مناَلةكة ثَيآلوةكةي دةمذي واي ئةزاني كة خةيارة، لـةدواي ضـةند سـاتَيك ئـةو     

ياني لةدةستدا و سةطة ِرةشةكانيان تَي بةرةآل كردو ثارضة ثارضةيان كـرد لةبةرضـاوي دايكـي،    منداَلة ط
ئايا ئةوة وتاري سياسية كة ئَيمة باسي ئةوة بكةين كة حكومةتةكةي شَيم مـةبودي نـةمر، ضـؤن بـة     

ــيَ         ــة بَل ــارة ئَيم ــةوة وت ــد، ئ ــانطي نةخايان ــوار م ــةمان ض ــةو حكومةت ــي ئ ــاوخؤيي و ئيقليم ــي ن ني ثي ن
سـاَلة حكومـةتني بؤيـة     17حكومةتةكةي اازي حممد، نؤ مانطي نةخاياند و بةثي ن ضي لَيها ، ئَيمـة  

منيش دةَلَي  حكومةتةكةي ئَيمة مجهوريةتي ئـةسآلتؤن نيـة، بـةَلَي ئـةَلَي  كـةموكوِري هةيـة طةنـدةَلي        
ةي جـوان تةاـدي  بكـةين،    هةية، بةآلم ئَيمة دةتوانني سشار خبةينة سةر حكومة  ئَيمة دةتوانني ثـِرؤذ 

ئَيمة ئةبَي طةجنةكامنان تَي بطةيةنني، كةضـي  ِرابردوويـةكي خـرا  ضـاوةِرواني ئَيمةيـة، ئةطـةر ئَيمـة        
لةسةر ئةم كارة بِرؤين، بةَلَي من ئةَلَي  ئةزمووني سياسي ئَيمـة ناكامَلـة ثَيويسـتيمان بةهـةموو اليـةك      

كاني كؤمةَلطاي مةدةني كة ئـةم ئةزموونـة كامـَ  بكـةين،     هةية، بةدةسةآل  بة، موعارةزة، بة ِرَيكخراوة
كة بتوانني بةرامبةر بة دوذمنةكامنان بَلَيني ئَيمة هـةين، لـةجياتي ئـةوةي شـةاام بـورووذَينني، بَلـَيني       
ئَيمة ميللةتَيكني خاوةن خاك و زمان و مَيذووين، حةاي خؤمانة حةاي مايف ضارةي خؤنووسي خؤمان 

بـةثَيي هـةموو بةنـدةكان ئَيمـة طـةورةترين ميللـةتني لةسـةر ِرووي زةمـني كـة          بدةين، حةاي خؤمانـة  
خاوةني دةوَلةتي خؤمان نني، تازة دابنيشني بة شةرمةزارييةوة بَلَيني با بةرد بؤ يةكرتي سِرَي نةدةين، 

ةيـة  با ئةزموونةكةمان لـَي تَيـك نةضـَيت، ئـةوة شـةرمةزاريية برايـان ِراسـتة ئَيمـة دةَلـَيني طةنـدةَلي ه          
كةموكوِري هةية، بةآلم دةستكةومتان هةية، ئايا ئةوة دةستكةو  نية سةرؤكي عَيراق كورد بَيت، ضةند 
ِرؤذَيكي تر كؤنطرةي لوتكةي سةراني عةرةبي لةبةردةست كوردَيكدا تةواو دةبَيت، ئايا ئةوة دةستكةو  

ــةندين وآل  و ال       ــران ببــوو، ض ــداد وَي ــذاردن بةغ ــانن دواي هةَلب ــةش م ــة، ش ــة خةتــةوة   ني ــةن هاتن ي
ــة          ــةي ئَيم ــةرؤكي هةرَيمةك ــخةري س ــت ثَيش ــة دةس ــةآلم ب ــة ، ب ــةر خ ــةوة س ــدا خبةن ــةيانتواني بةغ ن
كةسةرؤكي هةموومانة كة ثَيشمةرطةي شاخة، تواني عَيراق ِرَيك خباتةوةو حكومـة  تةشـكي  بكرَيـت،    

تان بَلَيت سوثاستان دةكةم ئةوة دةستكةو  نية كة ثاثاي ظاتيكان دةستخؤشي بنَيرَي بؤ هةرَيمي كوردس
ــداَلي         ــؤ ذن و من ــرن ب ــةنني بنَي ــتيانةكان و ثَيك ــرا كريس ــؤ ب ــةوة ب ــارامي بطةِرَينن ــان ئ ــوة توانيت ــة ئَي ك
كريستيانةكان، ئةوة دةستكةو  نية كة ئةمشةو واب اس هةموومان بينيومانة كة لة ئيتاليا ئةو هةموو 

ة بكـةن كـة لـة شـةراي ئةوسـة  تـةنها كوردسـتان        سيناتؤرة باسي ئارامي كوردستان بكةن و باسـي ئـةو  
ئَيمة هاتينة هةولَير ئَيسـتاش   1113سةاامطريي و دميوكراسي تَيداية، كة باسي ئةوة بكةن بَلَين ساَلي 

هاتووين نايناسينةوة، ئايا ئةوانة دةستكةو  نـني ، مـن وةكـو كضـي شـةهيدَيك اسـة دةكـةم مـن مـاران          
وار ِرؤذة دةطـري  بـؤ ئـةو طةجنانـةي كـة لـة سـلَيماني كـوذراون،         طازم من جةر  سـووتاس ديـوة، مـن ضـ    

تةسةور نةكةن كة ئَيمة ثَيمان خؤش بَيت ئةو شتانة ببَيت، بةآلم وةكو بـاوكي كاكـة ِرَيـذوان وتـي ئـةو      
كةسانة ِرسوا بن كة ئةو موشكيلةيان دروست كرد، منيش ئةو اسةية دةكةمةوة، من مارانطةزم، ئـةزاس  

نة ، كة بةتةلـةسؤن ئاطـادارم بكةنـةوة بَلـَين خؤشةويسـتةكة  شـةهيد كـراوة، ئَيمـة         جةر  سووتان ضؤ
اة  جورئة  ناكةين كة بةو طةجنانةي سلَيماني بَلَيني طَيـرة شـَيوَين، مـن ملكةضـ  لةئاسـي طـةجناني       
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، يـان  سلَيماني، ئةزاس ئةوانة يان كوِري شةهيدن يان كوِري ثَيشمةرطةن، يان كـوِري زينـدانَيكي سياسـني   
كةسَيكيان ئيعدام كراوة، بـةآلم ئَيمـة كةسـووَيندمان خـوارد بـة اورئـان، كـة ئةنـدامي ثةرلـةمانني، كـة           
يةكثارضةيي بثارَي ين و ئةبَي بة ئينصاسيشةوة اسة بكةين، من ئةمة بؤ مَيذوو دةكةم، يةكةم كةس و 

ثَيياني و  طَيرةشَيوَين و  ، كة17/1/1111يةكةم اليةن و يةكةم كةناَل كة بةخؤثيشاندةراني و ، لة 
بوو، مـن ئـةو كةناَلـةش بـة كـةناَلي خـؤم دةزاس، كـةناَلي كـوردة، هيـوادارم          (k.n.n)تَيكدةر، لة كةناَلي 

ئةوان لةاسةي خؤيـان ثاشـطةز ببنـةوة، ئَيمـة وامـان نـةوتووةو واش نـاَلَيني، مـن دووبـارةي دةكةمـةوة           
ِرَيتةوة، با كةرامةتي ذني كـورد بثـارَي ين، بـا جـارَيكي     بةلةمةكةمان هةمووي كونة، با ئةو ِرؤذانة نةطة

 .تر نةهَيَلني كةس تةحةداي دةوَلةتي ئَيمة بكا ، با خؤمان دروست بكةينةوة، زؤر سوثاس
 :    بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت ِرَي دار ِرةسيق صابر، سةرموو
 :رسيق صابر اادر. بةِرَي  د

 .      ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل
من هةوَلدةدةم زؤر بةكورتي اسةكاس بكةم، لةبةر ئةوةي بةِراسي من هةسـت  كـرد ئـةو ثَيشـنيارانةي     
كـة سراكسـيؤني كوردسـتاني و طـؤِران و يـةكطرتووي ئيســ مي كـة بةطشـي خسـتيانة ِروو، ئةطـةر كــؤي          

ر وةربطـرين، ئةمـة لةاليـةك    بكةينةوة ئَيمة دةتـوانني بـة ئـةجنامَيكي بـاش دةربضـني و كؤمـةَلَيك بِريـا       
لةاليةكي تريش، من هةست  كرد كة هةسـتَيكي بةرثرسـيارَيي اـوَل هةيـة، لةاليـةن هةموومانـةوة، بـؤ        
ئةوةي بارودؤخةكة بةرةو ئـارامي بـِروا ، ئـةو داخوازييـةش كـة خـةَلك كردوويـةتي وخـوَينَيكي زؤري         

ثشـتطريي بكرَيـت، مـن بةهـةموو اةناعةتَيكـةوة      لةثَيناودا ِرشتووة لةم ِرؤذانةدا، بةطرنن وةربطريَيت و 
ي 17ي شـوبا  و مَيـذووي دواي   17دةَلَي ، ئَيمة دةبَي اسة لةسةر دوو مَيـذوو بكـةين، مَيـذووي ثـَيش     

ي شــوبا ، بــةهيض شــَيوةيةك نــة بــةمَيتؤدي ئــةوة دةســةنَييَن كــة حــوكمِراني كردنــي 17شــوبا ، دواي 
ــةَلك  ــرسي خــ ــةركردني طريوطــ ــتان ضارةســ ــادي و  كوردســ ــدةَلي و سةســ ــةوةي طةنــ ــةِروو بوونــ ، ِرووبــ

بةراةراركردني ئاستَيكي مةعقولي دادثةروةري مومكني نية بةهةمان ئةو مَيتؤدو عةاَليـة  و شـَيوازة   
ي شوباتدا لةحوكمِراني كوردستاندا بةكار هاتووة، ئَيمة دةسةآلتَيكي طةنـدةَلمان  17بكرَيت كة لة ثَيش 

طةندةَلمان هةية، مـن ئةمـة لَيـي بةرثرسـ  لـةو      % 111ك، وة دةسةآلتَيكي هةية بةئيعرتايف هةموو الية
اسةية، لةوةش خةتةرتر ئةوةية كة دةسةآل  بةهةموو اورساييةكةوة نـةك هـةر كةمتةرخةمـة، نـةك     
هةر هيض ئيجرائاتَيكي جـدي بـؤ بـةرةنطار بوونـةوةي طةنـدةَلي ناكـا ، بـةَلكو دةسـةآل  خـؤي داكـؤكي           

ة كام طةندةَلكار هةيةو كام ئةوانةي كة سةرثَيضي ياسا دةكةن ذنيان كوشتووة، يـان  لةطةندةَلي دةكا ، و
ثياويان كوشتووةو لةياسا هةآلهاتوون كةم تازؤر لةسـايةي دةسـةآلتَيكدا ثـارَي راون، ئـةو كةيسـانةي كـة       

دةسةآل  هةية بة دةيان كةيو كة ديواني ضاودَيري دارايي ِرةوانةي داواكاري طشي كردووة، بة زةبري 
تةداخول كراوةتـة سـةر ئـازادي دادطـاو دةسـةآلتي دادطـا الواز كـراوة، ئـةو كةيسـانةيان ِراطرتـووة لةبـةر            
خاتري ئةوةي دادطا بوةسَي، عةدالة  بوةستَيت، بؤ ئةوةي ضـةند طةنـدةَلكارَيك ثـارَي راو بَيـت، ئةمـة      

وَلقانـدووة، شـتَيكة واي كـردووة كـة     شتَيكة ِرؤذانة بةبةرضاوي خةَلكةوةية، ئةمة شتَيكة ناعةدالـةتي خ 
ئةو داهاتة زؤرةي دةِرذَيتة كوردستانةوة كة حكومة  يةك دَلؤثة عارةاي لةثَيناودا ناِرَيـذَي، بـةحازري   
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دَيتــة بةردةســي، بــةس ئةوةنــدةي لةســةرة بــة عادي نــة دابةشــي بكــا  ئــةوةش ناكــا ، بةناعادي نــة   
ةمباَلَيك تـا ئَيـوارة دةطـةِرَي، لـةم كـون و ئـةو كـون بـاو         دابةشي دةكا ، حكومةتي هةموو دونيا وةكو ح

زياد دةكا  بؤ ئةوةي ثارة ثةيدا بكا  و بودجة بؤ وآلتةكـة ثةيـدا بكـا ، ئَيمـة بودجةيـةكي حازرمـان       
هةية، ناتوانني بةشَيوةيةكي عادي نة دابةشي بكةين، ئةمة بةشَيكة لـة اـةيراني سياسـي لةكوردسـتان،     

ي شــوبا  ثيشــانيدا كــة اةيرانةكــة تــا ض ئةندازةيــةك 17ةيرانــة هةيــة، ِرؤذي كــةمن ثــَي  وايــة ئــةو ا
ي شوبا  بؤمن ئةوةي دةرخست، كة خوَيين كورد تةنها الي داطريكـةر هـةرزان بـةها    17خةتةرة، ِرؤذي 

ي 17نية، بةَلكو الي كورد خؤشي هةرزان بةهايـة، ئـةوة اةسـاخبانةيةكة بةهـةموو مانايـةك كـة ِرؤذي       
ماني دروست كراوة، وة خةَلكيش كة ئَيستا لةسةر جادةية، بةثةلة داواي ضارةسةر دةكـا ،  شوبا  لةسلَي

يــةكَي لةداخوازييــة هــةرة ئةساســيةكاني ئةوةيــة كــة ئــةو ثياوكوذانــة، ئةوانــةي كــة تةاــةيان لةخــةَلك  
ة كردووة، بةعةمدي تةاةيان بؤ كوشنت لةخةَلك كردووة، هةمووي بة ظيـديؤو بـة ِرةسـ  هةيـة، ئةمانـ     

بطريَيــن و بدرَينــة دادطــا، ئةطــةر بَيخــةتا دةرضــوون بــا ئــازاد بكــرَين، ئةطــةر خــةتاباريش بــوون نــابَي     
تةجروبةيةك و سومعةي سياسي وآلتَيك و ح بَيك، بكرَيتـة اوربـاني ضـةند كةسـَيك كـة نامةسـئوالنة       

ــر        ــارَيكي ت ــا ، ج ــاوار دةك ــدارة ه ــَيك برين ــةن، كةس ــدا بك ــةر خؤيان ــةيتةرة بةس ــاتوانن س ــرِتَيذي ن دةس
لَيدةكةنةوة بؤ ئةوةي بكوذرَيت، لةبةر ئةوة يةكَيكة لةو داخوازييانةو بةِرةئي من طـةرةني ئةساسـيش   
بؤ دووبارة نةبوونةوةي اةساخبانةي لةو جـؤرة لةكوردسـتان ئةوةيـة، ئَيمـة لـة ثةرلـةمان بـة اـةرارَيك         

بكةين، تـةحرميي هـةر جـؤرة     تةحرميي كوشتين خةَلك بكةين، تةحرميي تةاةكردن لة خؤثيشاندةران
ــتادا      ــةدونياي ئَيس ــت، ل ــةآلتةوة بَي ــةن دةس ــاندةران، ض لةالي ــةين ض لةاليــةن خؤثيش ــةك بك تووندوتيذيي

دةســةآلتَيكيش لــةِرَيي   مةحاَلة هيض طةلَيك لةِرَيطاي تووندوتيذيي و تريؤرةوة بةئةجنام بطةن، نة هيض
بةدةسةآلتي خؤي بدا ، هةموو ئةزمووني حوكمِراني  تووندوتيذي و تريؤرو تؤااندنةوة دةتوانَي درَيذة

دونيا هيوادارم مةجامل بدةن ئةم اسةيةم تـةواو بكـةم، دوو منوونـةي حـوكمِراني هةيـة، يـةكَيكيان بـة        
اوة  و شةق خؤي سةثاندووة، كة ئةوة هةرةس دَييَن لة ِرؤذهةآلتي ناوةِراست، دووةميشيان ئةوةية كة 

خةَلكــةوة بــةو دةســةآلتة هاتووةتــة ســةر حــوك ، ئَيمــة دةرســةتي ئــةوةمان   لــةِرَيطاي اةناعــة  هَينــاني
لةبةردةمداية، كـة اةناعـة  بةخـةَلكي خؤمـان بكـةين، كـة بةِراسـي دةتـوانني نوَينةرايـةتيان بكـةين،           
دةتــوانني جَيطــاي متمانــةيان بــني، لةِراســتيدا ئــةوةي كــة لــةو كاتــةدا ِروويــدا بــاري ئــارامي و ئاسايشــي  

ةهــةر وةزعَيكــي تــر خــراثرتة، ســووتاندني كــةناَلي ناليــا بــةو شــَيوةية بةِراســي بــؤ خــؤي    كوردســتان ل
تاوانَيكة، تةحةدايةكي طةورةشة بؤ دةسـةآل  مـن كـة لةكوردسـتاندا دةذيـ  لـة ذيـاني خـؤم ئـارام نـي ،           

ئةطـةر   ئةمة هاووآلتياني كوردستان بةَلَينتان ثَي دةدةم، كة ئـةمِرؤ لةكوردسـتان هـةر كةسـَيك دةتـوانيَ     
بيةوَيت هـةر كةسـَيك تـريؤر بكـا  و لةكوردسـتانيش ون ببَيـت، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة ئـارامي و ئاسايشـي            
هةرَيمةكة، بة ئارامي و ئاسايشي تاك تاكي وآلتةكةو خةَلكةكةمانةوة بةندة، دةمةوَي كـة ئـةوةش بَلـَي     

تة ديكتاتؤر ئةوة بةاوة  ضاوي كة هةموو دةسةآلتَيكي طةندةَل لةدونيادا ديكتاتؤريشة، ئةطةر نةبووبَي
سـاَل   151بِريوةتة ئةوةي كة ببَيتة دةسةآلتَيكي ديكتاتؤر، من بةئيجازة وةرطرتن لة ماركو، كة ثَيش 

وتــي تارمــايي كؤمــؤني م بــة ئــةوروثادا دةســووِرَيتةوة، مــن دةَلــَي  تارمــايي ديكتــاتؤري لــة كوردســتاندا  
ومانة ثَيش بةو تارمايية بطـرين، ئـةوةي كـة هةِرةشـة لـة      دةسوورَيتةوة، لةبةر ئةوة مةسئوليةتي هةمو
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ضارةنووســي ئَيســتاي كــورد دةكــا ، يةكــةمني شــت طةندةَلييــة، دووةمــيش ديكتاتؤرييــة، كــة دوو ِرووي 
دراوَيكن، دواجار من حةز دةكةم ئةوة بَلَي ، من لةطةَل ئةوةدام كة متمانة لةهةردوو وةزيـري نـاوخؤ و   

ضونكة بةِراسي ئةوان سـةنانديان كـة ئةمنيـةتي خؤيـان و نوخبـةي سياسـي        ثَيشمةرطة بسةندرَيتةوة،
وآلتةكةيان بةالوة طرنطة، نـةك ئةمنيـةتي خـةَلك و هاووآلتيـان، ئـةو بودجـة زةبةالحـةي كـة لـةو دوو          
دةزطايــةدا ســةرف دةكرَيــت، لةســايةي دوو وةزيــري بــَي كةسائةتــةوة، بؤتــة هــؤي ئــةوةي كــة ئــارامي و    

ــةَلكي   ــي خ ــواني       ئاسايش ــةكاني دي ــة ِراثؤرت ــةبارة  ب ــ  س ــت، دوااسةش ــَي بَي ــؤرةي ل ــةو ج ــتان ب كوردس
ضاودَيريية، ئةوةي كة ضةند سةد ِراثؤرتَيكيان ماوة، كة كةيسي طةورةن و بةثَيي ئاطاداري من ثَيويستة 
ِرةوانةي دةستةي داواكاري طشي بكرَين، ئَيمـة يـةك سـاَلة لـة ثةرلـةمان كـةمن وةك سـةرؤكي ثَيشـووي         

يذنةي نةزاهة، داوامان كرد كة ئةو ِراثؤرتانةمان بدةنَي و بةَلَينمان ثَي بدةن، بةس لةبـةر ئـةوةي كـة    ل
ئريادةيةكي سياسي نةبوو بؤ ِرووبةِروبوونةوةي طةندةَلي، من ئةوة بةسةِراحة  دةَلَي  كة بـةَلَينيان بـة   

ــة     ــةس ك ــتمان، ب ــة بةردةس ــةوةو دةخيةن ــةك بطرن ــة ي ــةو دوو ديوان ــةدا ئ ــان   ئَيم ــةوة، وتي ــةكيان  طرت ي
دةينَيرينةوة بـؤ ديـواني ضـاودَيري دارايـي خـؤي، زؤر سـةيرة، ديـواني ضـاودَيري دارايـي سـلَيماني بـوو            

ِراثؤرتةكةي ديواني ضاودَيري  1511بةلقَيك لةديواني ضاودَيري دارايي هةولَير، بةيةك تةلةسؤن، هةر 
َير، ئةمـة ِرووداوَيكـ  بـري دةخاتـةوة، عـةلي ئاغـاي       دارايي سلَيماني بةيـةك ِرؤذ دةتوانـدرَي بطاتـة هـةول    

حةسةني مةنطوِر، سةرؤك عةشـريةتي مـةنطوِر و ثيـاوَيكي زؤر اسـة خـؤش بـوو، لةسـةرةتاي ِراثـةريين         
ئةيلولــدا، بِريــاردةدا  كــة هةســي كوردايــةتي بــةرز دةبَيتــةوة، نــاوي طونــدي ئــاَلي ِرةشــان بطــؤِرَي بــؤ    

كةسَيك وشةي ئاَلي ِرةشان بةكار بهَييَن لـةجَيطاي كوردسـتان ئـةوة سـ ا     كوردستان، بةَلَين دةدا  كة هةر
دةدرَيت، ديارة س اكة ئةوكاتة نيـو دينـار بـووة، خـةَلكَيكي زؤر لةسـةر ئـةوة سـ ا دةدا ، ِرؤذَيـك خـؤي          

ن لةديوةخانةكةي لةدةمي دةر دةضَيت و ئةَلَيت ئاَلي ِرةشان، ئةَلَين ئاغا ئةبَي سـ ا بـدرَيت، ئـةَلَيت ضـؤ    
من ئاغاتاس، س اي ضي ئةَلَين ئةبَي هةر س ا بدرَييت، ئةويش ئةَلَيت باشة نيو دينار لةو طريسانةي دةر 
ئةكا  ئةخياتة طريسانةكـةي تـري، جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمانيش ِراثؤرتـةكاني ديـواني ضـاودَيري لـةم          

 .ذوورةوة ناردؤتةوة ذوورةكةي تر، سوثاستان دةكةم
 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

زؤر سوثاس بؤ جةنابت، كة دةَلَيي دذي طةندةَلني، بةس شتَيكي بـَي ياسـايي ئةتـةوَي بـةمين بكـةي، تـا       
دوايش بَلَيي بؤ بَي ياسايت كرد، ئَيمة بةئةمانةتةوة تةسـليممان كـردووة، وةصـَلمان لَييـان وةرطرتـووةو      

، ضــاوةِرَي دةكــةين بــ انني ضــي  لةبةردةســتيانداية، وازيشــي لــَي نــاهَينني، ئَيمــة كؤثيمــان لَييــان هةيــة  
 .لَيدةكةن، ِرَي دار صباؤ بيت ا ، سةرموو

 :بةِرَي  صباؤ بيت ا  شكري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من دظَيت بةراييا سةرةخؤشى ل ماَلباتَى شةهيدَى ِروودانَى ئةظَى دمياهيَى بكةم و، تةمةنا شيفايَيش بؤ 
بؤ ِراطةياندراوا سراكسيؤنى كوردستانى، كة ئةمِرؤ ثَيشكةشى كرد، بريندارا خبوازم، دطةل ثشتةظانيا من 

وة دطةل ثشتةظانيا من بؤ ِراثؤرتى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنى خؤجَى، كـة ئةظرؤكـة لَيـرة ئاراسـتة     
كــرى، خؤنيشــاندان ماســةكَى دةســتوورية، ماســةكَى ياســايية، ماســةكَى سروشــتية، وة باوةِريامــة ب ئــةظى  
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اندانَيت هَيمنانــةو ئاشــتيانةو سـةردةميانة، ب تــةوةاوعامن، هــةمى داخــوازى و ماسَيــت  ماسـةى، خؤنيشــ 
خؤنيشاندةرا، ب ئسلوبةكَى سـةردةميانة دَينـة جَيبـةجَى كـرن، وة هةاـةكَى تةبيعيـة كـو ب ئسـلوبةكَى         
ســةردةميانة جــةماوةر داخوازَيــت خــؤ ثَيشــكةش بكــا ، بــةِرَي ان، ئــةزمونا ميللــةتَي مــة، كــة ب خوينــا 
هةزارةها شةهيداو ب خةباتا ئةظى ميللةتَى اةهرةمان هاتية وجودَى، هَيشتا هةرةشا مةترسى ل سةرة، 
ضونكى ئةم واَلتةكَى خودان سيادة نـني، هـةتا ظـَى طـاظَى ئـةم كيانـةكَى موهـةدةدين، وة ثاراسـتنا ئـةظَى          

نكى ئةركةكى نيشتيمانيةوة، ئةزموونَى، ئةركَى سةر ملَيمة هةميانة، كو مة ظَى ئةزمونَى بثارَي ين، ضو
ئةظ ئةزموونة ب خوينا هةزارا شةهيدى هاتية بةرهةم، ئةزيش دطـةل رةئيـا هةنـدةك بـرادةرا دام، كـة      
زمانَى تةسحيد ل ِراطةهاندنَى بَيتـة هَيـور كـردن، ببيتـة زمـانَى دايـة لـؤطَى و دانوسـتاندنَى، يـا سـةرا ل           

و، ِرَيكخراوَيت كؤمةَلطةها مةدةنى و، كةسايةتى و هـةمى  ظَيرَيدا من دظَيت سوثاسيا مامؤستايَيت ئاينى 
ئةوان كةس و اليةنان بكةين، دةستَى هَيوركرنَى هةبوية ل ئةوى بارودؤخَى، ضونكة ب ِراستى هةروةكو 
من طؤتى ئةظَى ئةزمونَى هَيشتا مةترسى و هةرةشةكا مةزن ل سةرة، مـن نـةظَيت ب هةايقـة  طةلـةك     

را طةلةك ئاخاسنت كر، طةلةك خاىَل كو من دظَيت بةحو بكـةم، هاتنـة بـةحو    درَيذ بكةم، ضونكو برادة
كرن، بةس ئةز طةل ئاخاستنةكا براى بةِرَي  كاك خورشيدى دامة، كة دبَيـذيت ئـةظ سـةروبةرَى كـة ظـَى      
طاظى هةى، ذ بلى هةندَى كـة نـاظ بـانطَى ئـةزمونا مـة ب هةايقـة  دَى تةئسـريى ىَل دكـةتن، تةئسـريةكا          

ةزن ل سةر ذيانا هاواَلتيا هاتية كرن، سةر خةَلكةكَى كاسب كار، خةَلكةكَى دوكاندار، خةَلكةكَى طةلةك م
ثااَل، خةَلكةكَى يَى كو سندواا خـةَلطرينت سـثَيدَى دضـينت، كوخـاترا هةنـدَى يـَى تشـتةكى خركـةتن بـؤ          

رو بةلـةنطاز، ل بـةر هنـدَى    ئَي ارَى ذيانةكا ثةيدا بكةتن، ب ِراستى هةِرةشا ل سةر ذيانا خةَلكةكَى هـةذا 
ئــةم دطــةل ئــةوة دايــن، داخــوازى ل هــةموو اليةنــةكى دكــةين، بــؤ هَيوركردنــةوةى ئــةظى بارودؤخــةى،  
ضونكى ب ِراستى ئةزموونامة، ظَى طاظَى ثَيويستى ب هندَيية ظَى بارودؤخة بَيتة هَيوركرن، ئةطـةر ئـةظ   

رنا كـةس ل ئـةظى بـارَى طـرذ تَيـدا سـود مةنـد        ئةزموونة بَيتة هَيـوركردن، اازاجنـا هـةميا دايـةو، ئةطـة     
 نينةو، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، نةسرين خان، سةرموو
 :مصطفىبةِرَي  نةسرين مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ِري ةكاني دواوة هةميشة حةايان دةخورَيت، شتةكان زؤرجار دووبـارة دةبَيتـةوة، ئـةم مةسـةلةية     

ة هةَلدةطرَيت و زؤريش اسةمان لةسةر كرد بةِراسي، بةآلم ثَيويسي بةزياتريش هةيـة، ديـارة مـن    ئةو
لة خاَلَيكةوة دةست ثَيدةكةم ئةويش ئةو ثِرؤذة ياسايانةية كة لةثةرلـةماني كوردسـتانةوة دةردةضـَيت،    

ــتانةوة         ــةماني كوردس ــة ثةرل ــن ل ــةي دةن ــة بةزؤرين ــايانةي ك ــِرؤذة ياس ــةو ث ــةوة ئ ــَيت، بةداخ دةردةض
بةدواداضووني بؤ ناكرَيت و هةر حكومة  خؤشي ثَيشـَيلي ثـِرؤذة ياسـاكان دةكـا  و جَيبـةجَيي ناكـا ،       
بةداخةوة ثةرلةماني كوردستانيش بةدواداضووني بؤ ناكا ، دوو ثِرؤذة ياساي طـرنن يـةكَيكيان ثـِرؤذة    

ووة، كـة ياسـاي سـةرؤكايةتي    بةزؤرينةي دةنن لـةم ثةرلةمانـةوة دةرضـ    1115ي ساَلي (1)ياساي ذمارة
هةرَيمة، دووةم ياسا، ثرٍِِؤذة ياساي خؤثيشاندانة كة زؤر باسي لَيوةكرا، ئةم دوو ثِرؤذة ياسـاية لـة ِرؤذي   
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ي شوباتدا، ئةمـة حكومـة  خـؤي ثَيشـَيلي كـردووة، دةزطـا ح بـي و حكوميـةكان خؤيـان ثَيشـَيليان           17
دان ناَلَيـت ثـؤليو و ئاسـايش و هَيـ ي ثَيشـمةرطة و      كردووة، نةك هاووآلتيان بةِراسي ياساي خؤثيشـان 

زَيِرةظـاني بــةرةوِرووي خؤثيشــاندةران ببنـةوة، ئــةَلَيت ثــؤليو ، بــةآلم بةداخـةوة حكومــةتي ئَيمــة بــؤ    
طياني هـاووآلتي، بـؤ طيـاني طةجنـةكاني شـاري سـلَيماني، هـةمووي لـة دذة تـريؤرةوة بـةكاري هَينـا تـاكو             

اسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَي  كـة ئةمـة تَييـدا دةستنيشـان كـراوة، ضـؤن ئـةو           ثؤليسَيكي ئاسايي، ثِرؤذةي ي
هَي انة دةجووَلَيندرَين، جووآلندني ئةو هَي انة لةئةستؤي كَيدايـة، بةداخـةوة، بـةبَي ئـةوةي ثـرس بـة       
ثةرلةمان بكرَيت، بَي ئةوةي ثرس بةهيض كةسَيك بكرَيت، سةورةن اواتَيكي طةورة، لةهةولَيرةوة برا بؤ 

هةزار زياتر ئاسايش، ثؤليو، ثَيشمةرطة، ئةمة  145ري سلَيماني، وةك كاك ثَيشةوا ئاماذةي ثَيدا سنوو
جطة لة دذة تريؤرو دةزطاي زانياري هةية لة سنووري ثارَي طـاي سـلَيمانيدا، ئةطـةر بـةم هـةموو اواتـة،       

ت ، ئةمـة كةواتـة بـَي    ئةمنيةتي شاري سـلَيماني نـةثارَي َي، ئايـا بـةدةزطاي دذة تـريؤر ضـؤن ئـةثارَي ريَ       
ســيقةيي ثــارتي دميــوكراتي كوردســتانة بــة هَي ةكــاني ذَيــر دةســةآلتي يــةكَيي نيشــتمانيي كوردســتان،   
هَيناني ئةو هَي انةي زَيرةظـاني بـؤ سـنووري سـلَيماني بةِراسـي ئـةوة زيـاتر كَيشـةكاني اـوَلرت كـردةوة،           

وةخـت بـؤ هَينـاني دةبابـةكان بـؤ نـاو شـاري        ئةبواية ئةوة بةهيض  جؤرَيك نةكراية، خؤ ئةمة بة ثَيش 
ســلَيماني ئةوةنــدةي تــر ئــةو ِراــةيان لــة دَلــدا بــوو بةِراســي، كاريطــةري خــؤي هــةبوو، ســةرةِراي ئــةوة  
ــي و      ــة بيكةيس ــلَيماني ب ــاري س ــةوةي طةجنــةكاني ش ــةرض دان ــاندةران و بةرث ــةوةي خؤثيش ــةرض دان بةرث

ةي بــووة لــة ســلَيمانيدا شــي وا كــةم هــةبووة، هــةر دةماجنــةو كآلشــنكؤف و دواكــةوتنيان بةِراســي ئــةو
نةبووة، لةجياتي بةردَيك ئةطةر ثارتي دميوكراتي كوردستان ثاساو بؤ ئةوة ئةهَينَيتةوة، كة شوشةكاني 
لقي ضواري شكاوة، بةآلم خؤ برادةراني ثارتي دميـوكراتي كوردسـتان بـة بيكةيسـي وةآلمـي طةجنـةكاني       

نةكةيان ِرشت لةسةر جادةكة، بةِراسي ئةمة حةاة ثةرلـةماني كوردسـتان   شاري سلَيمانيان دايةوة، خوَي
لَيي بَيدةنن نةبَيت، حةاة ثةرلةماني كوردستان هةَلوَيسي هةبَيت و ضيرت بةسة ئـةو خـوَين ِرشـنت و    

 خـواردووة  سـوَيندي  هـةرَي   سـةرؤكي  دةكرَيـت،  سـوَيندخواردن  باسـي  تر خاَلَيكي  ،تاوانانةي كة دةكرَيت

ــداو ردةملةبــة ــوَيندني حكومــة  ســةرؤكي طةل ــةرؤكي خــواردوة، س ــةويش دواي و ثةرلــةمان س ــدام ئ  ئةن

 خيانــةتيان و بــني ميللةتةكــةمان ثــةناي و ثشــت هــةموومان كــة خــواردووة، ســوَيندي هــةر ثةرلــةمانيش

 رَي هة سةرؤكي بةياننامةكةي هةرَي  سةرؤكايةتي سةرؤكايةتيةكة، سَي هةر بةداخةوة، بةآلم لَينةكةين،

 كارةسـاتَيكيان  كـة  دةكـةن،  سـلَيماني  لةخـةَلكي  لَيبـوردن  داواي كـة  واي انـي  خةَلك ثةرلةمان و حكومة  و

 سـلَيماني  خـةَلكي  شـاني  بـاري  تر ئةوةندةي بةياننامانة ئةو بةداخةوة، بةآلم ِرذاوة، خوَين بةسةرهاتووةو

 كـة  طةجنانـةي  ئـةو  هةيـة،  وزةرانيط بةخؤش ثَيويستيان كة طةجنانةي ئةو و طةنج وةخةَلكي كرد، اورس

 ابـولَ  اـابيلي  اـة   ئةمـةش  كـة  كـرد،  باسـيان  شـَيوَين  بةطَيرة لَيبدرَيتةوة، ئاوِريان هةية بةوة ثَيويستيان

 ابـولَ  بوترَيـت  وا تـر  شـارَيكي  لةخةَلكي تر، كةسَيكي بةهةر يان بوترَيت بةو كة طةنج لةباتي ة من نية،

 بـؤ  ثةرلـةمان،  سـةرؤكي  ئايـا  حكومـة ،  سةرؤكي ئايا هةرَي ، سةرؤكي يائا دةكةم، ثرسيارَيك من ناكرَيت،

 خؤثيشـاندان  جادانـة  ئـةو  لةسـةر  كة بطرن طةجنانة ئةو هاووآلتيانةو لةو طوَي كة نةنارد خؤيان نوَينةري

 لــة طــوَي و بطـرن  لةطــةنج طـويَ  نــةبن ئامـادة  وآلتــة، ئــةم بةرثرسـي  دةســةآلتدارو ئَيـوةي  ئةطــةر دةكـةن ، 

 هَيوريـان  تـا  بطـرن  لةئَيمـة  طـويَ  ضؤن بكةن ، ئَيمة بة متمانة ضؤن طةجنانة ئةو ئايا ئةي بطرن، يهاووآلت
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 ضـووينة  لَيـرة  كـة  بـدا   بِريـار  بـةجؤرَيك  كوردسـتان  ثةرلـةماني  دةكـا ،  بةوة ثَيويست بؤية بكةينةوة ،

 بةِراسـي  ليذنـةوة،  ـتةئةخريَـ  بكرَيـت  نةمانـةويَ  كـة  هةرشـتَيك  وة بـني،  بِريـار  خاوةني بةِراسي دةرةوة،

 بــة ئـةبيَ  بـةآلم  هــةبووة، خؤمـان  هةَلوَيسـي  و هةَلوَيســتني بـيَ  نـاَلَي   و هــةبَيت هةَلوَيسـتمان  لَيـرة  ئـةبيَ 

 دووبــارة ثَيشـنيارانة  ئـةو  كردوويانـة  كـة  تـر  برادةرةكـاني  ثَيشـنياري  ديـارة  مـن  دةرةوة، بضـينة  بِريـارةوة 

 خةَلكـة  ئـةو  ئـةوةي  بؤ دةرةوة، بضينة بِريارةوة بة لَيرةوة يستةثَيو هةية، شت كؤمةَلَيك بةآلم ناكةمةوة،

 ئَيمـة  بةداخـةوة  نةبَيتـةوة،  دووبـارة  ِروويانـداوة  كـة  كارةسـاتانةي  ئةو ضيرت دةكا ، ثةرلةمان ضاوةِرواني

ــةَلَيني ــذوو، ئ ــة مَي ــةوَيت ئَيم ــتة دةمان ــةكاني ش ــذوو جوان ــارة مَي ــةوة، دووب ــةآلم ببَيت ــةوَيت ب ــتة نامان  ش

 هَيـ ي  هـةتاوةكو  دةسـةنَيينَ  ئـةوة  ئةمـة  بةداخـةوة  بـةآلم  ببَيتـةوة،  دووبـارة  كارةسـاتةكان  و نةكانناشـري 

 دةســةآلتي لــةذَير ئةطــةر ثَيشــمةرطة، و نــاوخؤ وةزارةتــي و ثــؤليو هَيــ ي هــةتا و ئاســايش ثَيشــمةرطةو

 لةبةر بارةطاكان، تاندنيسوو لة و بِرين و كوشنت لة دةبَيتةوة، دووبارة مَيذوو زؤركا  ئةوة بن ثارتةكاندا

 زؤر بيكةيسي بة نةك بدرَيتةوة، بةرد بة بةرد وةآلمي بدرَيتةوة، ئاو بة بةرد وةآلمي ضيرت، با تكاية ئةوة

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، هةر بؤ ئاطاداريتان و مةعلوماتي جةنابت، سةرؤكي ثةرلةمان، ثَيويست ناكا  نوَينةر بنَيريت، 
هـةموو ثةرلـةمانتارَيك نوَينـةري ميللةتـةو ئـةركي خـؤي واجبـَيي كـة ثَيـي هةسـَي بةرامبـةر            ضونكة 

بةهــةموو ِرووداوةكــان، هــةروةها ليذنــةكاني ثةرلــةمانيش لةهــةموو بوارةكانــدا، ســةرؤكي حكومــةتيش  
ةين، لةوَي بوو، كة ئةويش حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، بةثَيي ياسا و تةاسيمي دةسةآلتةكان كار دةك

بةآلم ئةو ئةندامة بةِرَي انةي كة لة سلَيماني بوون، من ئاطام لَيبوو كة ضوونة نـاو خةَلكةكـة، هةنـدَيك    
لة ئَيوة ضوون و طةشـة خـان ضـوو، كـاك سـاالر حممـود ضـوو، مـن خـؤم بينـي  و بةتةلـةسؤنيش اسـةم             

اري كراوة، كةضي دةكـا ،  لةطةَلكردن، ثَيويست ناكا  كةسةرؤكي ثةرلةمان دةسةآلتةكةي بةثَيي ياسا دي
بةآلم ئَيوةن كة ئةندامي ثةرلةمانن و لةناو ئةم هؤَلة لةناو ليذنةكان، ئَيوة بِريار دةدةن، نـةك سـةرؤك   
ــة          ــدةوة ب ــاش نةخيوَين ــة ب ــي ك ــةو بةِرَي ةش ــةم ئ ــةز دةك ــةر ح ــكرتَيرةكةي، ه ــان س ــةي ي ــان جَيطرةك ي

مان، لةناو ليذنةكاندا دةبَي، ئـةبَي ئـةوان كـاري    دةسةآلتةكاندا بضَيتةوة، ب انَي ئيشي سوليب كاري ثةرلة
خؤيان بكةن، كةسيش ِرَيطا لةكةسي تر ناطرَيت و نةيطرتووة، دَليشمان لةطةَل هةمووتانةو هةمووشـتان  

 .نوَينةري خةَلكي كوردستانن، كاك كاروان سةرموو
 :بةِرَي  كاروان صاحل ابد
 . بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةم لَيـرةوة دةسـت ثَيبكـةم، هؤكـاري دروسـت بـووني ئـةو اةيرانـة، طـةلَيك زؤرن          بةِراسي من حةز دةكـ 
ئةطةر باسيان لَيوة بكةين، بةآلم من دَيمةوة سةر هةندَي هؤكـار كـة ثةرلـةماني كوردسـتان وحكومـةتي      
ــؤي          ــةني خ ــة بَي ي ــة، ك ــةم ثةرلةمان ــي ل ــة بةِراس ــةي ك ــةو هؤكاران ــةكَيك ل ــن، ي ــي بةرثرس ــةرَي  لَي ه

، ئةوةية كة ِرَيطري و دةست بةستين هةموو ئةندام ثةرلةمانةكاني هةية بؤ بةدواداضـووني  لةدةستداوة
ــك بــووة كــة هاووآلتيــان لــة شــةاام تــوِرة بكــا ،       هــةموو ثرســة طرنطــةكاني طةنــدةَلي، ئــةوةش هؤكارَي

ثرسـة،  نادادثةروةري درَيذة ثَيبدا ، هةروةها نةبووني بةدائي  و نةبووني بةرنامةيةكي تؤكمة بؤ ئةو 
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: لةم ثةرلةمانة ن يكةي بـؤ دوو سـاَل دةضـَيت، هةسـتمان بـةبووني نـةكرد، ئـةوة يـةكَيكيان، دووةميـان         
كؤبوونـةوةمان كـردووة،    154ئَيمة وةكو ليذنةي ناوخؤ ئةطةر برادةران شـايةتي  بـؤ بـدةن، زيـاتر لـة      

داني ح بـي و هـةروةها   كؤبوونةوةكة، كؤمةَلَيك ثرسي طةندةَلي و ناعةدالـةتي و دةسـتتَيوةر   154هةر 
ــيار و         ــةو ثرس ــة ئ ــينةوةي زؤر ك ــةوةو لَيثَيض ــةَلَيك لَيكؤَلين ــي و كؤم ــ اي سياس ــاوازي و س ــةرق و جي س
ِراثؤرتانــةمان ئاراســتةي بــةِرَي   كــردووة، جارَيكيــان حــةز دةكــةم ئــةوة بَلــَي  تــا ئــةم كاتــة وةآلمتــان    

وة كة كَيشةكة تةواو بووة، بؤية بةشـَيك  نةداوينةتةوة، هةندَيكيان ثاش شةش مانن وةآلمتان داوينةتة
لةو ئيجرائاتانةي كة لةاليةن بةِرَي تانةوة دةرهةات بة ئةدائي ئةو ثةرلةمانتارانة دةكرَيت، ئؤباَلةكةي 
لة ئةستؤي جةنابتانداية، هيوادارم لةمةودوا ئـةو ئةدائـة بةشـَيوازَيكي تـر بطؤِردرَيـت، بةشـَيكي تـر لـة         

ي ثةرلةمان، من واي دةبيـن  كـة هـةردوو كتـان لـة كؤبوونـةوةي مةكتـةبي        بي يةني ئةو سةرؤكايةتية
سياسي دَينةوة، ِرةنطدانةوةي اـةرارا  و بِريارةكـاني مةكتـةبي سياسـي و ئيتيفـااي ئيسـرتاتيذي نَيـوان        
ثارتي و يةكَيي بةِرةنطَيكي تر ثةخشـت دةكةنـةوة لـةناو ئـةم ثةرلةمانـة، بؤيـة ثةرلةمانةكـة هةرضـي         

، نــاتوانَي لــة بــةح بي بــووني خــؤي بضــَيتة دةرةوة، لةثةرلةمانــدا ح بايــةتي دةكرَيــت كــة  هةوَلــدةدا 
شتَيكي اةدةغةية، لةناو ئةم ثةرلةمانةدا دياردةي وا هةية، كةمن وةكو ئةندام ثةرلةمانيك هةسـت بـة   

، بةوانـةي كـة   ئيهانة دةكةم، لةدةرطاي دةرةوة تا دَيمة ذوورةوة، دةيان جاريش بة بةِرَي مت ِراطةيانـدووة 
الوليان بكا  ِرامطةياندووة وتوومة ئةوة ئيهانةية بؤ ئَيمة، سةرق و جياوازييةك هةية لةوةي كـة ِرَيـ    
لةهةندَي ثةرلةمانتار دةطريَيـت و لةهةنـدَيكي تـر ناطريَيـت، ِرَيطـا بةهةنـدَيك دةدرَيـت بةهةنـدَيكي تـر          

ةوة كارةساتَيكي زؤر طةورةية، مـن نـازاس ئـةوة    نادرَيت، ثةرلةمانتار لةم ثةرلةمانة تةستيش دةكرَيت، ئ
لةكوَيوة ئةو دةسةآلتةو ئةو سةآلحياتة دراوةتة ئةو كةسـة كـةوا بكـا ، ئَيمـة ثةرلـةمانتارين لةهـةموو       
دونيادا حةسانةي هةية، لَيرة تةستيش بكرَيت ، لةاليةنَيكي تر لةدةسـتداني ئـةو بـَي متمانةييـةي يـان      

، من شـتَيك بـة بةَلطـة بـاس دةكـةم، بـرادةران حـةز دةكـةم كـةس دَليطـران           لةدةستداني ئةو بَي اليةنية
نةبَيت، لةبةر ئةوةي ئةمِرؤ هةموومان زياتر لـة ِرؤذانـي ثَيشـوو بـة سـةراحة  تـر اسـةمان كـرد، لـةم          

ِرؤذ ثـَيش   11-11ثةرلةمانة، لةاليةن ئةو جَيطري سةرؤكي ثةرلةمانةوة، ئةو كاك ئةرسةالنة بـةِرَي ة،  
ثةيامي هَيرش كردن و سةرثانكردنةوةي سـةراني ب ووتنـةوةي طـؤِران بـة دوو هـةظاَلي نـاو ئـةم        ئَيستا، 

سراكسيؤنةي ئَيمةي ِراطةيانـدبوو، ئـةوة خـؤي لةخؤيـدا، ضـوونة نـاو كـارَيكي وا لةاليـةن شـةرعيةتَيكي          
كةوَيتة ذَيـر  ثةرلةماني بةتايبةتي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كة بَي اليةني خؤي لةدةست دةدا  لَيرةدا، دة

ثرسياري زؤرةوة، حةز دةكةم اسةكةم تةواو بكةم، ئةطةر ِرووخسة  هةبَيت، من زؤر بةِراشكاوي ئـةوة  
ــرَي وة لةضــةندين كؤبوونــةوةي ضــِرو ثــِردا لةطــةَل ئَيمــةدا بــووي كــة      ــَي ، جــةنابت لــةدوَييَن و ثَي دةَل

ِراثـؤر  و ضـةندين ثَيشـنيار و    ليذنةكةمان بةدواداضووني جدي بكا ، ئَيمةش بؤ ئةو ثرسـة ضـةندين   
ضةندين ِرَيطاي باالـان ثيشـاني ئـةو بةِرَي انـةدا، هـةموومان ثَيكـةوة ئـةمِرؤ ئيشـارة  بـؤ ئـةو حـةو             
ــ ي      ئةنــدام ثةرلةمانــةي كــة كــاك نــةرميان باســي كــرد، كــة توانــاي ئــةوةمان نــةبوو، ضــةكدارَيك بَيِرَي

ناناسـ ، ثةرلـةمان ناناسـ ، دةنطـ  داوة ثَيتـان      بةرامبةر ثةرلةمان وحكومة  بكا ، بَلَيت من حكومة  
بــةس ئــيرت بــة شــةرعيتان نــازاس، هــةروةها هــةزارةها ســوكايةتي بــةو ئةنــدام ثةرلةمانانــة بكــا ، كــة    
هاتينةوة الي جةنابت و ثَيمان ِراطةياندي، جةنابيشت خؤشبةختانة تةلةسؤنت بؤ جيهاتي ئةمين كـرد،  
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مةتباران، هةروةها ئةوانةي كة ئيهانـةي ئـةو ثةرلةمانتارانـةيان كـرد،     لة حاَلةتَيكي وادا، تاوانباران و تؤ
دةرباز بنب، ئايا بةرثرسيارَيي دةكةوَيتة ئةستؤي كَي ، حاَلـةتَيكي تـر كـة مـن دةمـةوَيت لَيـرةدا باسـي        
بكةم، برادةران اسة زؤرة بيكةم لةسةر ثةرلةمانة بةِرَي ةكةمان، بةآلم من هيوا دةخـوازم سـةرؤكايةتي   

رلــةمان ئــةو ئةدائــةي لــة ِرابــردوو هــةيبوو، بــةخؤدا ضــوونةوةي تَيــدا بكــا ، ئةطــةر مةبةســتيةتي     ثة
شةرعية  و هةيبة  بـؤ ئـةم ثةرلةمانـة بطةِرَينَيتـةوة، ئةطـةر مةبةسـتَيي اـةرار و اسـةي هـةبَيت و          

ارمةوة، وةآلمي هةبَيت بؤ داخوازييةكاني شةاامي برينداري كوردي، من بةش بـةحاَلي خـؤم لَيتـان ناشـ    
لةطةَل هاواري شةاام  دذي طةندةَلي، جا طةندةَليةكة لةناو ثةرلةماني كوردستان بَيت، لةناو حكومـة   
بَيت، لةالي هةر بةرثرسَيك بَيت، وة من تةسـةور دةكـةم زؤرينـةالان ابـوَلي ئـةوة ناكـةين، كـة بـاجي         

هةموو خةَلك لة طةندةَليـةكاني   طةندةَلي ضةند هاوِرَي و بةرثرسَيكي خؤمان بدةين، كيفايةتة، بةسة ،
ئَيمة تَيطةيشنت، هةموو خةَلك دةزانَي ئَيستا برينةكان لةكوَين، با بَيمـة سـةر طةندةَليـةكاني حكومـة      
بؤ منوونة كة هؤكاري سةرةكني لة دروست بووني ئةو اةيرانةو لةطةشةكردني ئةو اةيرانةي كة ئَيستا 

ــةِرَي ان بةد   ــة، ئَيمــة ب ــةم هةرَيمــةدا هةي ــن    ل ــرد، م ــةبالان ك ــرد ك ــرس ك ــةندين ث ــؤ ض ــوومنان ب واداض
ثرسيارَيك  لةسةر دزينَيك، كردةوةيةكي ديار، نـةماني بـِرة ثارةيـةك لـة بـانكَيكي سيـدِرال، ثرسـيارَيك         
لةِرَيطاي سةرؤكايةتي بةِرَي ةوة ئاراستةي وةزيري دارايي كرد، ثاش ئةوةي كـة بةدواداضـووس بـؤ كـرد،     

ةو شَيوازةيةو ثيشاني كاك سرسةمت دا، هةروةها ليذنـةي ياسـايش، بـةِرَي ان كـاك     هَيشتا ثرسيارةكةش  ب
شـَيروان و كـاك عــةوني و دكتـؤرة ِرؤذان، هــةروةها لـة شـةرعيةتي ثرسيارةكةشــ  ثرسـي، ثرســيارةكةم       

 18ئةوةية، دةَلَي  ئةطةر ئةو اةزَيية، ئةو ِرووداوة ِراستة، ِروونكردنةوةمان بـدةنَي، دواي دوو مـانن و   
ِرؤذ دواي لَيدوانةكةي من مببـورن ئـةوةم لةبريضـوو     3ِرؤذ، لةاليةن سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة، تةبعةن 

ِرؤذة وةزيري دارايي خةبةرةكةي مين ثشت ِراست كردةوة، هةروةها لة ئـيع م   3ثَيتان بَلَي ، دواي ئةو 
ــر      ــرياون، دوات ــةوةدان و ط ــةذَير لَيكؤَلين ــةوة ل ــة ئ ــي كاك ــد، وت ــان   ِرايطةيان ــر ئاطادارت ــةرةداوةكاني ت لةس

ِرؤذ، كة هةردوو بةَلطةم لةبةردةستة، سةرؤكي ثةرلـةمان نووسـراوَيكي    18مانن و  1دةكةينةوة، ثاش 
بـؤمن نـاردووة، دةَلَيـت بةَلطـةكاس بـؤ بنَيـرة، بةَلطـةي بؤضـية ، كـةتؤ ئيعرتاسـا  هةيـةو مـديري بانـك              

ايف ثَيدةكا ، بضينة سـةر هةنـدَي شـي تـر، مـن نامـةوَيت       طرياوةو طروثَيك طرياوة، وةزيري دارايي ئيعرت
ِرؤذة شاري هةولَير ئـةو اسـةي مـن بـة      6زؤر لة بابةتةكة البدةم، يةكَي لة ثرسة هةرةطرنطةكان ئةوة 

بةَلطةوة وةري بطرن، كةوتؤتـة بـةر طـةورةترين و دِرندانـة تـرين شـاآلوي تةهديـد، كـؤِرو كؤبوونـةوةي          
تاكان و كارمةندةكاني خؤي كؤدةكاتةوة، دةَلـَي ئـةوةي خؤثيشـاندان بكـا      ح بي، مديري ح بي، مامؤس

ــر ئاطــادار          ــةن و اليةنــةكاني ت ــان و خوَينــدكاراني بَي ي ــاني ح بــي اوتابي ــاوي دةردةهَيــن ، اوتابي ض
دةكةنةوة دةَلَين دةتانكوذين ئـةوةي بضـَيتة خؤثيشـاندان، لةحاَلةتَيكـدا خؤثيشـاندان بةياسـا ِرَيكخـراوة        

كة دةَلَيت نـة كـةس    4ةن بةِرَي تانةوة، كة بؤ هيض كةسَيك نية بةثَيي ئةو ياساية، بةثَيي ماددةي لةالي
ئيجبار بكرَيت، نةكةس بضَيتة ناو خؤثيشاندان بةزؤري، وة نةكةسـَيكيش ئيجبـار بكرَيـت كـة نةضـَيتة      

بةِرَي تانةوة، من حـةز   ناو خؤثيشاندان بةزؤري، ئةم ياساية لةم ثةرلةمانة بةِرَي ةوة دةرضووة لةاليةن
دةكةم باسي كؤمةَلَي شي تر بكـةم، بـةآلم اسـةكاني مـن زؤر كـران، يـةك شـت تةئكيـد دةكةمـةوة، مـن           

سـةعا  ثـَيش سـووتاني ِراديـؤي طـؤِران و تةلـةس يؤني لؤكـاَلي         1شايةحتاَل  لةوةي كة بارةطاكاني ئَيمـة  
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بارةطاكاني تريشمان تةسليمي وةزارةتـي نـاوخؤ   طؤِران لة هةولَير وة هةروةها بة بارةطاي سةرةكيشةوة، 
كــراوةو شــاهيد هةيــةو تةســجي  هةيــة، ديكؤمَينــت هةيــة، هــةمووالان بةرثرســي نواســانيةكاني كــة    
دةيكةن، ثاش دوو سةعا  لة ذَير بةرثرسيارَيي ثؤليو و ئاسايش هَي َيك بَيـت بارةطاكـة  بسـووتَيين،    

ســووتَييَن، كــة بارةطــاي اليــةنَيكي مؤَلــة  ثَيــدراوة لــةم       ِراديؤيةكــة  بســووتَييَن، تةلةس يؤنةكــة  ب  
ثةرلةمانة لةو ياسايةي كة ئةم ثةرلةمانة دةريكردووة، مؤَلـةتي ثَيـداوة، لةحاَلةتَيكـدا كـَي وةآلمـي ئـةو       
ــؤليو       ــايش و ث ــاني ئاس ــة دةزطاك ــ ، باش ــاوخؤ دةثرس ــري ن ــةنابي وةزي ــةمن لةج ــيارة دةداتــةوة، ك ثرس

ةَلَيت نةخَير ، بؤ نةتطرتوون دةَلَي نازانني كَين ، باشة دةكـرَي تـؤ تـةبرير بـؤ     نةيان اني ئةوانة كَين، د
هةندَي شت بهَينيتةوة كة ناكرَي، باشة بؤ دةست ثَيناكرَيت، لةوانة بطةِرَي كة نازاني كَين، بةس ئَيسـتا  

ــةتانطرتن ،       ــؤ ن ــَين، ب ــن ك ــكراية و دةزان ــووتان، ئاش ــان س ــةناَلي نالياي ــة ك ــةي ك ــةمِرؤ ئةوان ــةي  ئ ئةوان
بارةطاكاني طؤِرانيان سووتاند ئاشكران كَين، ئةوانةي كةثَيشـَيلكاري ياسـاييان كـردووة هَي َيكـي حكـومي      
ــاندان         ــةوةي خؤثيش ــؤ ئ ــَيت ب ــةر دةض ــة، ئةط ــر باش ــةكي ت ــؤ الي ــدرَيت، ب ــي دةجوولَََين ــةرماني ح ب بةس

ئيلي تـر هةيـة، كـة هـةمووي     بةربةستَيكي بؤ دروست بكا ، لة ياساكة ئاو هةيـة بـؤ بـةكارهَينان، وةسـا    
مؤدَيرن و مةدةنني، كة تـؤ دةتـواني لةطـةَل خؤثيشـاندةران ِرةستـار بكـةيت، دوَيشـكةي ضـوار لوولـة بـؤ           
دةبةيت، ِراجيمة بؤ دةبةي، من حةز دةكةم ئةوة بة جةنابتان بَلَي ، ئةطةر نيـة  و ئـريادةي ضاكسـازي    

بةشـَيك لـة ثرؤسـةكةو لـة ئةزموونةكـة ئينقـاز        لةم ثةرلةمانةوة دةست ثَيدةكـةن، ئيحتيمالـة بتـوانني   
بكةين، ئةطةر ئـةو نيةتـةش لةاليـةن حكومةتـةوة نيـة، كـة ئـةوة مـن ثـَي  وايـة، ئـةو حكومةتـة هـيض              
ئةهليــةتَيكي نــةماوة، بــةدوو هؤكــار، هؤكارَيكيــان لةهــةر وآلتَيكــي دونيــا، ئــةو هــةموو طةندةَليــة، كــة     

وو سةرؤكايةتيةكاني ئةم هةرَيمة ئيعرتايف ثـَي دةكـةن،   سةرؤكي حكومة  خؤي ئيعرتاف دةكا ، وة هةم
داني ثَيدا دةنَين، نا دادثةروةرييةكة، دةستتَيوةرداني ح بييةكـة، مـن بـةخؤم سـؤِرمي بـةح بي بـووس       
داوةتـة وةزيـري نـاوخؤ، بـةثَيي ياسـاي ئـةح اب، كـاري ح بـي هةركةسـَي لـةناو هـةر اليـةنَيكي ئـةمين              

كا ، دةبـَي ئـةو اليةنـة بدرَيتـة دادطـا، سـؤِرم  ثَيـداوة ذمـارةي تةلـةسؤني          ناوخؤ، ثؤليو، ثَيشمةرطة بي
لةسةرة، ناوي كاديرةكةي لةسةرة، ليذنةي ناوضةي ناوخؤ هةية، ديارة ض جيهةتَيك ثَيي داوة، هـةروةها  

ةو ثَيمان ِراطةياندووة وةزارةتي ثَيشمةرطة، لةطةرميان و لة سلَيماني، ئابوونةي ئيجباري بةبَي ئةوةي ئـ 
ثَيشمةرطةية ئريادةي هةبَيت، ئابوونةي لَيوةردةطريَيت، كةواتة ئَيمة ضيمان كـرد كـة خـةَلكَيك ئـريادةي     
نية ئةو تةن مية بَيـت، يـان ئـةمِرؤ لةطةَلتـة سـبةييَن واز دةهَينَيـت، يـان ِرةنطـة خـةَلكَيك دوَيـيَن هـيض            

ةتي كــردن، بــؤ بــَيني ئــةو هَيــ ة  نــةبووة ئــةمِرؤ دَيــت، لةطــةَل تــؤ دةكــةوَيت، يــةعين بــؤ بــَيني ح بايــ  
ضةكدارانةي كة ئَيمة هةمانة و شانازييان ثَيوة دةكةين، ئةزموونةكةمان خستؤتة دةستيان كـة خؤمـان   
و سةروساماني هاووآلتيان و هةموو اليةكمان بثارَي ن، باشة ئةو هَي ةي كة دةضَيت تةاـة دةكـا ، ئـةي    

ــياريَ   ــة بةرثرس ــةو حكومةت ــاتي ئ ــةرك و واجب ــةر ئ ــَي   لةس ــاندان دةب ــاي خؤثيش ــةثَيي ياس ــة ب ي نيــة ك
خؤثيشاندةرانيش بثارَي رَيت ، ئةي بؤ بارةطـاي لقـي ضـوار حكومـة  نايثارَي َيـت ، بـؤ حةرةسـي لقـي         
ضوار تةاة لةهاووآلتيان بكا  ، بؤ لَيرة حكومـة  خـؤي بارةطاكـاني ب ووتنـةوةي طـؤِران لـة هـةولَير و        

تةســليمي اليــةني ئــةمين كــردووة  بــؤ حكومــة  نايــة         دهــؤك و شــةاآلوةو ســؤران و بنةســآلوة،    
بيثارَي َيت ، ئةو حكومةتة دةست لةكار بكَيشَيتةوة باشرتة نييـة ، بـا ثـَي لةسـةر برينـةكان دابنـَيني و       
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هـــةموومان ئـــيعرتاف بةِراســـتيةكان بكـــةين، مـــن لةاليـــةن ســـةرؤكي ثةرلـــةمان و جَيطـــري ســـةرؤكي   
مــــةوة، جَيطـــاي ئــــةوة نيــــة كةلــــةم ثةرلةمانــــةوة ئَيمــــة  ثةرلةمانـــةوة، ئــــةو منوونانــــةي كــــة هَينا 

بةخؤداضوونةوةي بؤ بكةين و هةَلوةستةيةك بكةين، جَيطاي ئةوة نية كـة جـارَيكي تـر بـة نةسةسـَيكي      
تر، بة ئةدائَيكي تر ئةو شَيوازة ِرةستارةي كة جةنابتان لةطةَل ئَيمةتان دةكـرد، سـاَلَيك و حـةو  مانطـة     

ثرسـيار وةآلم   41ثرسـيار كـراوة،    115تني و نةتانهَيشت بةدواداضـوون بكـةين،   كؤتايي ثَيها ، ِراتانطر
دراوةتــةوة، جــةنابتان بــؤ وةزيرَيكتــان بــانطي ئــةم ثةرلةمانــة نــةكرد ، بــؤ متمانــةتان لــة مةســئولَيك     
نةسةندةوة ، بؤ ئَيستا متمانة لةو كةسانة ناسةننةوة كةوآل  بةرةو هةَلدَيري هةزار بةهـةزار دةبـةن ،   

 .ية من زؤر سوثاستان دةكةمبؤ
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يةكةم شت سةرؤكي ثةرلةمان متمانة ناكَيشَيتةوة، ثةرلـةمان دةيكَيشـَيتةوة، طـوَي لـةبراي خـؤ  بطـرة،       
ــة         ــا ، ئةخيةين ــةمان و داوا بك ــَيش ثةرل ــة ث ــةرمي بَيت ــتَيك بةس ــةر ش ــة، ئةط ــةنابت دابنيش ــةرموو ج س

بةنيسبة  ئةوةي ثارةكة كة باست كرد، ئـةو  : دووةم: دا، ئةوة يةكةم شتبةردةسي ثةرلةمانتاران لَيرة
ثارةي كة لةو بانكـة تـةزوير كرابـوو، يةكـةم مةصـدةري ئـةو ثارةيـة مـن بـووم، ئـةوة ليذنـةي نةزاهـة             
بةِرةلي بةنووسراو من تةحويلي ئةواس كرد، بـؤ ئاطاداريتـان، ئَيسـتا ئةطـةر جـةنابت لـةثَيش ئـيع م        

ي كـة ئَيمـة كةمتةرخــةم بكـةي، ئـةوة شـتَيكي تــرة، بةنيسـبة  جيـاوازي ئَيمـة ســةرق و         حماوةلـة دةكـة  
جياوازميان لةنَيوان هيض سراكسيؤنَيك نةكردووة، ئةوة ئيتيهامةو ابوَليش ناكرَيت، كة هةروا بةبـةالش  
 بِروا ، ضونكة ئَيمة ئةم هةموو خوشك وبرايانـة بةيـةك ضـاو سـةيريان دةكـةين، لةهـةر سراكسـيؤنَيك       

بَيت، ئـةو ئازادييةشـي كـة لَيـرة دةيبـيين لةليذنـةكان دةيبـيين الي ئَيمـة وةكـو يـةك وايـة، بةنيسـبة              
ــةبَي           ــةمانتارن، ئ ــوة ثةرل ــةِرَي ة، ئَي ــوةي ب ــة ئَي ــن داوام ل ــةطريا، م ــؤ ن ــة ب ــةي ك ــي دةك ــة باس ــةوةي ك ئ

يتة شـوينَيكي  لةهةمووكةس زياتر ياسا ب انن، بؤضي نة ضوويت شكا  بكةيت لة دادطا ، بؤضي نةضـوو 
سةرمي و رةلي ناو ئةم هةرَيمة، بةِرَيطةيةكي ياسايي داواي لةسةر اةيد بكةي، بـةو ديكؤمَينتـةي كـة    

دةاـة ثـَيش ئـةوةي دانيشـنت دةسـت       3هةتة، تاكو بةدواداضـووني بـؤ بكـةن، جـةنابت هاتيتـة الي مـن       
كـرد لـةثَيش ضـاوي جـةنابت و     ثَيبكا ، من هةر ئةوةندةم ثَي دةكرَيت كة تةلةسؤن بكةم، تةلةسؤنيش  

كاك نةرميان و ليذنةي نـاوخؤ، وةزيـري نـاوخؤ لـةناو دانيشـنت بـوو، نـةمانتواني لةطـةَلي اسـة بكـةين،           
لةطةَل جَيطري وةزير اسةمان كـرد، وةعديشـي ثَيـداين كـة ئَيسـتا هةَلدةسـَيت و دةضـَيتة ئـةوَي، بـةآلم          

ادار نةكردؤتةوة، دَييتـة الي مـن منـيش مةركـةز     ديارة جةنابت هيض كةناَلَيكي ِرةلي حكوميت ثَي ئاط
ني ، براي من جارَيكي تر ئةطـةر شـي وا بـوو، ئَيـوة هاوكـاري خـةَلك بـن، ِرَيطـاي نيشـان بـدةن، ِرَيطـاي            
ياسايي ثيشان بدةن، شكاتي خؤتان تؤمار بكةن، ماناي ئةوة نية، خؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان مةركـةزي    

لةسةر هةر شتَيك لَيـرة دةربكـةوَيت، ئَيمـة بـةِراثؤرتيش بينَيـرين و       شورتة نية، نة حاكمة ، شتَيكيش
ــةربةخؤي        ــةآلتَيكي سـ ــةو دةسـ ــونكة ئـ ــا ، ضـ ــوَلي بكـ ــان ابـ ــ  يـ ــةتوانَي رةسـ ــاك  ئـ ــا، حـ ــَيتة دادطـ بضـ
يةك كةرةوةيــةو ئــةو بِريــار دةدا ، شــتَيكي تــر، ئَيمــة لةســةرؤكايةتي ثةرلــةمان ئــةو شــتانةي كــة بــة   

بــة ئةمانةتيشــةوة مةعامةلــةي لةطــةَل دةكرَيــت،  دةســةآل  ســةندنةوةش لــة   ئةمانةتــةوة دَيتــة المــان
وةزير، ئةويش دةبَيت بةِرَيطايةكي ياساي بَيتـة المـان و ئَيمـةش بـؤ ئـةو مةبةسـتة بـانطي بكةينـة نـاو          
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ثةرلةمان، ئةويش سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةو دةسةآلتةي لـَي ناسـةنَيتةوة، لَيـرة ئةخرَيتـة مونااةشـةو      
يفاع لةخؤي دةكا ، دوايي دةخرَيتـة دةنطدانـةوةو زؤرينـةو كةمينـة بِريـاري لـَي دةدا ، كـاك        ئةويش د

 .ئةرسةالن سةرموو
 :ئةرسةالن باي  الاعي . بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مــن لــةماوةي ئــةو دوو مانطــةي ِرابــردوو، يــةكجار كــاك كــاردؤم بينيــوة، بةيانيــةكيان جارَيكيشــيان بــة   

لةطـةَل كـاك عـةدنان اسـةمان كـردووة، ثـَيش سـةسةريش كـاك عـةدنان سـةرَيكي لَيـداوم، مـن              تةلةسؤن،
هةميشــة باســ  لــةوة كــردووة كــة ئَيمــة ئــةبَيت لــةِرَيطاي ديالؤطــةوة كَيشــةكان ضارةســةر بكــةين، ئــةوة  
هةردووكيان خؤيان لَيرة دانيشتوون، دووةمينيان مـن طؤشـةيةك  هةيـة لـة جةريـدة هةستـةي دووجـار        

نووس ، لةوَي بةِراشكاوانة ِرةئيةكاني خؤم دةنووس ، من لةهيض كةسَيكيش شةرم ناكـةم، مـن ئَيسـتا    دةي
ئةمرؤ ئاخر مةاالةم نووسـيوة، دةَلـَي  مـاَلي هـةمووان ذَيـر طومـةزةي ثةرلةمانـة، مـن اةناعـةمت بـةوة           

ةهيض كةسـَيكيش  هةية، هةمووشتان من دةناسن، كابرايةك بووم كة ثَيشمةرطة بـووم، زينـداني بـووم، لـ    
نةترساوم، لةهيض كةسَيكيش ناترس ، ئيحرتام  هةية بؤ هةر هةمووتان، بـةآلم تؤمـة  دروسـت كـردن     

 .كارَيكي ناعةدالةتة بةتايبةتي لةذَير اوبةي ثةرلةماندا، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرَي دار عةدنان عولان، سةرموو
 
 
 

 :حممد عثمانبةِرَي  عدنان 
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  

من ثَيش ئةوةي دةست بكةم بة اسـةكاس، ثـَي  خؤشـة ثَيشـنيارَيك بـؤ ئةجنومـةني ثارَي طـاي سـلَيماني         
بكةم، طؤِرةثانَيك هةية بةناوي اةزاسيةوة، كة ئَيستا ديارة ض كارَيكي دِرندانة دةرحةق بـة ميللةتةكـةي   

د ِرَيـذوان، لةاةزاسيـةوة كـة دِرندةيـةكي ئـةم      دةكا ، ناوي ئـةو طؤِرةثانـة بطـؤِرين، بـؤ طؤِرةثـاني شـةهي      
سةردةمةية، بيطؤِرين بؤ مَيرد منداَلَيكي طوناهي بَيتاوان، كة بةناحـةق خـوَيين ِرذَينـدرا، مـن اسـةكاس      
زؤر كور  دةكةمةوة، زؤر موختةسةري ئةكةم، بؤ هةنـدَي اليـةن كـة ثـَي  وايـة  طرنطـة اسـةي لةسـةر         

ــةمان   ــة زؤر اس ــةمِرؤ ئَيم ــةين، ئ ــريش     بك ــيؤنةكاني ت ــؤِران و سراكس ــيؤني ط ــنياري سراكس ــرد وة ثَيش ك
هةمووي باس لة سةندنةوةي شةرعَيت بوو لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان، يان متمانة سةندنةوة لـة  
حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان، مـن ثـَي  وايـة ئـةم حكومةتـة لـة ئَيسـتادا، هـيض شـةرعيةتَيكي نـةماوة،            

سةكردنَيك لةسةر طؤِريين حكومـة  و ِرووخانـدني حكومـة  هـةر كارَيـك      هةر ا 17/1لةوانةية ثَيش 
ــب       ــة موناس ــةميان ب ــان كاتةك ــة ي ــةَلي نةبوويناي ــان لةط ــة ي ــةَلي بوويناي ــة، لةط ــك بواي ــة، تَيِروانينَي بواي

وة، لــةدواي ئيســتيباحة كردنــي شــارَيكةوة، لــةدواي ئــةوةي ســةرؤكي    17/1نةزانيايــة، بــةآلم لــةدواي  
كي شارةكةيةو بةبةرضـاوي ئـةوةوة، بـة ئي نـي ئـةو كـة ئةمـة كارةسـاتة، يـان بـة بـَي            حكومة  كة خةَل
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ئاطايي ئةو كة لةوة كارةسا  ترة، هَي  ِرةوانةي شارَيك دةكرَيـت، بـؤ ئـةوةي كـؤنرتِؤَلي شـارَيك بكرَيـت،       
ومةتـة  ِرَيطا بة خؤثيشانداني خةَلكي شارةكة نةدرَيت، ثاش ئيستيباحة كردني ئةمة ثـَي  وايـة ئـةم حك   

شـةرعيةتي خــؤي لةدةســت داوة، بؤيــة ئَيمــة لــة ئيسـتادا، لةِراســتيدا نــة حكومــة  دةتــوانَي شــةاام بــة   
اةوانةكاني خؤ خبةَلـةتَينَيت نـة ثةرلـةمانيش دةتـوانَي شـةاام بـة اةوانـةكاني خـؤي ِرازي بكـا ، تـازة           

و هةوَلـدان بـؤ ئةمانـة    اسةكردن لةسةر هةوَلـدان و ليذنـةو ضاكسـازي و ثاكسـازي و ثَيكهَينـاني ئةمانـة      
لةِراستيدا ئةمة تةواو بوو، ئةم اؤناغة ِرؤشت، ئةوةي كة هةستةيةك ثَيش ئَيسـتا دةمـانتواني بيكـةين،    
ئَيستا ناتوانني بيكةين، ئةوةشي كة ئَيستا ئـةتوانني بيكـةين هةستةيـةكي تـر نـاتوانني بيكـةين، ئَيسـتا        

ؤَلَيــك بطَيِرَيــت بــةحوكمي ئــةوةي كــة نوَينةرايــةتي  تؤثةكــة لــة طؤِرةثــاني ثةرلةماندايــة، كــة بتــوانَي رٍِِ 
خةَلكي كوردستان دةكا ، حكومةتي هةرَي  نوَينةرايةتي خةَلكي كوردستان ناكا ، ئةم شةااوانة ئَيسـتا  
ــدي       ــان كارمةن ــاوي دةي ــةو ِرؤذة بةبةرض ــة ئ ــاكمن ك ــداَل ح ــرد من ــةَلَيك مَي ــتاندا، كؤم ــاكمن لةكوردس ح

رتين و ناشرينرتين و بَي ئةدةبي ترين كاريـان بـة ئةنـداماني ثةرلـةمان     نةخؤشخانةي سلَيمانيةوة، ثيس
كـردووة، ضــي وشــةي بازاِرييــة دوور لــةِرووي ئــةم مةجلسـة، بةرامبــةر بــة ئةنــداماني ثةرلــةمان بــةكار   
هَينــراوة، ئيع نــي جيهاديــان كــردووةو وتوويانــة بيــانكوذن، بيــانتؤثَينن ئةمانــة، حكومــة  ئــةو ِرؤذة   

ا كـة ئـةمِرؤ نوَينـةري هـةموو سراكسـيؤنةكان سـةرؤكي ليذنةكـةو ئةندامـةكاني ئـةرؤن          شةرعيةتي نةم
ــةو ِرؤذة           ــة  ئ ــا ، حكوم ــةاائيق بك ــي ح ــِروا  تةاةس ــة ب ــادا  ليذنةك ــوار ن ــةوَي ب ــداَلَيك ل ــرد من مَي

كــةس بــةهَي ةوة بةبةرضــاوي ئــةم حكومةتــةوة،   51شــةرعيةتي نــةما، كــة لــة كؤشــكَيكي كؤمارييــةوة  
طاري كردن لةم وآلتة، ئةِرؤن كةناَلَيكي ئةهلي ئةسووتَينن، وة ئامادة بـوون كـة خةَلكيشـي    بةناوي ثارَي 

ــوة           ــي ثَي ــادةين تؤش ــَين ئام ــةن و دةَل ــَي دةك ــةي ل ــتاش هةِرةش ــدا، ئَيس ــووتَينن لةطةَلي ــوون بيس ــدا ب تَي
ضــاوي بســووتَينني، ئةطــةر جــارَيكي تــر ئــةو كةناَلــة كــار بكــا ، ئةمــة بةبةرضــاوي حكومةتــةوة بــة بةر

وةزيرةكانةوة، بة بةرضاوي سةرؤكي هةرَيمةوة، بة بةرضاوي سةرؤك كؤماري عَيرااـةوة، بـة بةرضـاوي    
ئَيوةوة كة سةرؤكي ثةرلـةماني كوردسـتانن و ئـةبَي حـامي ئـةم وآلتـة بـن، ئـةم وآلتـة حكومـةتي تَيـدا            

 31تي كة سةرؤكةكةي نةماوة، سَي وآلمتان لةبةرضاوة، كة دةزطاي ئةمين حوكمي تَيدا كردووة، دوو وآل
ئةوة يةكَيكي تريـان  (طةي  ئؤظةر)مانن بواري ثَي بدرَيت، خةَلك وتيان  4ساَل حوكمي كرد، تكاي كرد 

ئــةبينني، لــة طيانــةآل دايــة، ئــةم وآلتــة ئــةجهي ةي ئــةمين حــوكمي ئــةكا  بةداخــةوة، ســاآلنَيكي دوور   
ــَيش   ــة ثـ ــة، هـــةر 1113ودرَيـــذة، ئَيمـ ــةكمان هةبووايـ ــةر   ، هـــةر بيانويـ ــة، لةسـ ــةيةكمان هةبووايـ اسـ

ــدا بــوو تــا     ئةزموونةكــةمان لةســةر دووذمنــةكامنان، لةســةر ناحــةزةكامنان، وارد بــوو، ِرةوايةتيــةكي تَي
وة هيض ِرةوايةتيةكي نةما ئةو اسةو باسانة، ئةو مةسةلةية تةواو بوو، دوذمن  1113حةدَيك، لةدواي 

وة تـاكو ئَيسـتا، كــة    1113كؤمـار كـوردة، لـةدواي     نـةما، ئَيمـة بةشـَيكني لـة عَيرااـي سيـدِرال، ســةرؤك      
يــة، هــيض هــةنطاوَيكي ضاكســازي نــةنراوة، حكومــةتَيكي ناســةركةوتوومان هةيــة، ئــةزموونَيكي    1111

ساشي  لةهةموو ِروويةكةوة، تازة، تازة، ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستاندا اةوانةكاني ضاكسـازي و ليذنـةو   
تـة كردنـة بـةخؤمان و بـة خـةَلكي كوردسـتان، ئَيسـتا ئـةوةي كـة بِريـار           ئةو شتانة لَي بدةين، ئةمـة طالَ 

دةدا  لةسةر ضارةنووسي ئةم حكومةتة، وة لةسةر خودي ضارةنووسي ثةرلـةمان شـةاامي كوردسـتانة،    
كـةس بـوو وةكـو ئـةوةي مصـر، ئَيسـتا ئـةمِرؤ دةيـان          111شةاامي كوردستان، ئةطةر لةِرؤذي يةكةمدا 
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يــةوة ِرؤذانــي تــر دةبَيتــة ســةدان هــةزار كــةس، ئةطــةر لــةِرؤذي يةكةمــدا شــاري  هــةزار كةســة، بةدَلنياي
سلَيماني بـوو ئَيسـتا ضـةندان شـوَيين تـرةو بةدَلنيايشـةوة لةماوةيـةكي تريشـدا هـةموو شـارةكاني تـري            
ــيض          ــةمولي ه ــة تةح ــة ل ــتَيكداية ك ــة ئاس ــةدا ل ــةم وآلت ــاد ل ــةوةي سةس ــةر ئ ــةوة، لةب ــتان دةطرَيت كوردس

وردستاندا نية، بَي عةدالـةتي لـة ئاسـتَيكداية كـة خـةَلكي كوردسـتان تةحـةمولي ناكـةن،         هاووآلتيةكي ك
جـــارَيكي تـــر بةاةوانـــةكاني ئَيمـــة ئةزموونةكـــةمان و تـــااي كردنةوةكـــةمان و خـــوَيين شـــةهيدان و   
ــةتَيت،      ــة ناخةَل ــةَلك بةم ــازة خ ــةبود ت ــَيم م ــاني ش ــةرييةكامنان و زةم ــوِر بةس ئــةنفالكراوةكامنان و ا

ان دةوَيت، خؤشطوزةرانيان دةوَيت، بةهرةمةندبوونيان دةوَي لة بودجةي ئةم وآلتـة، بؤيـة اسـةي    ذياني
ــةكي         ــة ليذنةي ــتَيت ب ــةتي، هةَلبس ــة دواكاريي ــتان ئةم ــةماني كوردس ــة ثةرل ــَي  واي ــة ث ــة ك ــن لةوةداي م

تان، بـة  دةستووري، ليذنةيةكي باآلي دةستووري، بؤ ضاو ثَيداخشاندنةوة بة دةستووري هةرَيمي كوردسـ 
ياساي هةَلبذاردن، بة ياساي خؤثيشاندان، بةهةموو ئةو ياسـايانة، هـةوَلي ئـةوةش بـدرَيت لةماوةيـةكي      
اياسيدا، خبرَيتة ِريفراندؤمةوة، وة هةرَيمي كوردستان ببَيتة خاوةني دةسـتوورَيكي هةميشـةيي خـؤي،    

ستا لةوَيداية، حكومةتي هةرَي  كة هةموو دةسةآلتةكاني تَيدا تةحديد بكرَيت، ثةرلةماني كوردستان ئَي
ئَيستا شـةرعيةتي نـةماوة، يارييةكـة تـةواو بـوو، متمانـةي ثـَي بـدةين يـان نةيـدةين، شـةاامي كـوردي             
بِرياريداوة متمانةي خؤي لَيبسةنَيتةوة، ثةرلةمان ماوة، ئةو شانسة لةبةردةمي ثةرلةمان و لةبةردةمي 

ةكةمان و بـؤ ئـةم خولـةش شـانازييةك تؤمـار بكـةين، كـة        ئَيمةدا ماوة، شتَيك بؤ خؤمان و بؤ ثةرلةمان
هةوَل بدةين ثَيش ئةوةي يارييةكة تةواو ببَيت، بؤ ثةرلةمانيش هةوَل بدةين ضارةسةرييةكي ِريشةيي 
بؤ واايعي ئةمِرؤي كوردستان بدؤزينةوة، ضارةسةري ِريشةيي بة بووني ليذنةكان و كـاري ئيسـآلحيا    

ثَيرار كرديان، كابينةي ِرابردوو كردي، ليذنة ثَيكهَينـرا، سـةدان و هـةزاران    ناكرَيت، ضونكة ثار كرديان 
الثةِرة نووسرا لةسةر ضاكسازي و ثـِرؤذة دانـرا لةسـةر ضاكسـازي، هيضـي ناكرَيـت، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة          
لةِراستيدا، دوو شت ئةبَي لةيـةكرتي جيـا بكةينـةوة بـةِرَي ان، هةرَيمةكـة جيـا بكةينـةوة كـة بـرادةران          
باسيان كرد ثاثؤِرةكةية، بةَلَي هةرَيمةكةمان ثاثؤِرةكةية كة ذياني هةمووماني تَيداية، خوا نةكردة ئةم 
ثــاثؤِرة لةهــةر شــوَينَيكدا كَيشــةي تــَي بكــةوَيت ئــةوة كَيشــةيةكة بــؤ هةموومانــة، بــةآلم ئةزموونةكــة     

ةَلـدَيرَيكمان دةدا ، شكسـي   ِرةبانةكةية، ئةو كةسةية كـة سـايةاي ئـةم ثـاثؤِرة دةكـا ، هـةِرؤذَيك بـة ه       
وة تا ئَيستا شكسي خواردووة، لة ئيـدارة دانـي وآلتَيـك ولـة دروسـت كردنـي        1331خواردووة لة ساَلي 

هةرَيمَيكي سةاامطريي و بةهَي و بةتواناو خاوةن هَي  و بنةمايةكي طـةورةي ئـابووري و سياسـي خـؤي،     
از بَينَيــت، سرســةتَيكي تــر بــدا ، ئةطــةر ثةرلــةمان بؤيـة ئــةبَي ئــةم ِرةبانــة دةســت لــةكار بكَيشـَيتةوة و  

ناتوانَي بيكا  و ثةرلةمان نايةوَيت ئةو شةرعيةتةي كة لَيي سةندراوةتةوة عةلةني بكاتةوة، لةِراستيدا 
شةاام ئةبَي بِرياري خؤي بدا ، بؤية شةاامي كوردستان بِرياري خؤيدا كة ضيرت ضاوثؤشي نةكا ، من 

هةر سَي سةرؤكايةتيةكةي ئةم هةرَيمة، سةرؤكي هـةرَي ، سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان،    ثَي  واية لة ئَيستادا 
سةرؤكايةتي حكومة ، مةسروزة لةدواي ئةو كارةسـاتة ئـةو جينايةتـة بةربةرييانـةي كـة لةسـلَيماني و       
ــيا       ــةَلَيك شــةااوةو ميليش ــةماوةو كؤم ــتا حكومــة  ن ــة ئَيس ــةوةي ك ــةثاش ئ ــت، ل ــردا دةكرَي ــارةكاني ت ش

ةم وآلتةي ئَيمة دةكةن، لةثاش ئةوةي كة دةزطاي دةوَلة  نةماوة، لةثاش ئةوةي كة ئاسايش تةحةكوم ب
ئاسايشي ح بةو ثَيشمةرطة ثَيشمةرطةي ح بة، سةدان جار و هةزار جار داوامان كـردووة، لـةثاش ئـةوة    
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ــة       ــت، ليذنةي ــةوة بكرَي ــةر ئ ــيش لةس ــدةن، ئ ــتيقالة ب ــةرؤكايةتية ئيس ــَي س ــةم س ــَي ئ ــة، دةب ــَي  واي كي ث
دةستووري باآل ثَيك بهَيندرَيت ئةم ثةرلةمانة ثَيكي بهَينَيت، لةثَيناو ئينقازي ئةم هةرَيمةدا، لـةثَيناوي  
ئةوةي كة ضيرت كارةسا  ِروونةداتةوة لةثَيناوي ئةوةي كوردستان نـةبَيت بـة ليبيـا، كوردسـتان نـةبَيت      

 .و بةهَي  تر بكةين، سوثاس بةمصر، لةثَيناو ئةوةدا كة سةاامطريي هةرَيمةكةمان بةاوة  تر
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، بؤ جةنابت ِرَي دار ظيان عبدالرحي ، سةرموو
 :بةِرَي  ظيان عبدالرحي  عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من دة مةوَيت دةستثَيكي اسةكاس بةوة بضمة ناو ئةو اسانةي كة دةمةوَيت بيكةم، لةخودي بةرنامةي 

دا هاتووة، ئـةويش طفتوطـؤكردني ِرووداوة نـةخوازراوةكاني ئـةم دواييـةي هـةرَي  و دؤزينـةوةي        كارةكة
لــةثَيناو ثاراســتين ئةزموونــة : ِرَيطاضــارة بؤيــان، كــة دوو تــةوةري طــرنن باســكراوة، ئــةويش يةكــةميان

ــك         ــةو خوش ــةموو ئ ــةكامنان ه ــتثَيكي اس ــة لةدةس ــةر ئَيم ــادا، ئةط ــةروةري ياس ــيةكةمان و س  دميوكراس
وبرايانــةي كــة لَيــرة دانيشــتوون، ئاماجنيــان ثاراســتين ئــةزمووني دميوكراســي و ســةروةري ياســادان بــؤ  
بةدادطايي طةياندني هةموو ئةو تاوانبارانـةي كـة دةسـتيان هةيـة لـة سـوور بـووني خـوَيين ِرؤَلـةكامنان          

كـــردن بـــةم  لةســلَيمانيدا، ئةطـــةر ئَيمــة لةخـــةمي ئـــازادي و ثاراســتين دةســـتكةو  و ثاشـــان شــانازي    
دةستكةوتانةي كة ئةمِرؤ لةهةرَيمي كوردسـتاندا هةيـة، هـيض ح بَيـك نةيـةكَيي نـة ثـارتي، بـؤي نيـة          
خؤي بكا  بة خاوةني ئةم دةستكةوتانة، كة ئةمرٍِؤ لة هةرَيمي كوردستاندا بةدي هاتووة، بَيطومـان كـة   

ي طةورة يـان ثشـكَيكي طـةورةي ئـةو     ئَيمة لة سراكسيؤني طؤِرانني يان لةب ووتنةوةي طؤِران بني، بةشَيك
سةروةرييانةي كة ئةمِرؤ شانازي ثَيوة دةكرَيـت، ثشـكَيكي طـةورةي بـةر هـةموو ئـةو خوشـك و برايانـة         
دةكةوَيت كة ئَيستا لَيرة دانيشتوون و ديفاع لة مايف هاووآلتيـةكانيان دةكـةن، بَيطومـان ئَيمـةش هـةموو      

دَيرينة، كضي شةهيدة، بؤيـة ئـةو ئةزموونـةي كـة ئَيسـتا       يةكَيك لةمانة خَي اني شةهيدة، ثَيشمةرطةي
هةية، بةرهةمي خوَيين هةموومانة، كةسيش بؤي نية، ئـةم دةسـتكةوتانة بفرؤشـَيتةوة يـان بدرَيتـةوة      
بــةناو ضــةواني ئَيمــةدا، دواي ئــةوة مــن دةمــةوَيت لَيــرةوة بــاس لــة ئةزموونــة دميوكراســيةكان بكــةم،    

ِرةد سيعلي لقي ضواري ثارتي دميوكراتي كوردستان زؤر لة  17/1وويدا لة بَيطومان ئةوةي لة سلَيماني ِر
حةدةسةكة طةورةتر بوو، كة ئَيمة دةمانةوَيت ئةمرِِؤ اسةي لةسةر بكةين، بَيطومان كة كؤمةَلَيك كةس 
ــازي و        ــان ضاكس ــاندانةكة، ئاماجني ــةدةيف خؤثيش ــان ه ــاندانةكة ي ــَلي خؤثيش ــا ، ئةص ــاندان دةك خؤثيش

ناعةدالةتي و طوزةرانَيكي باشة بؤ خؤيان كة ئةمِرؤ لة هةرَيمي كوردسـتاندا بـةدي بهَيـنني،    ضاككردني 
بــةآلم ئــةو ِرةد سيعلــةي كــة لــة ســلَيماني كةوتــةوة، بةِراســي ئــةوةي ســةناند كــة دةســةآل  هــيض كــا     

ي كة ئةمِرؤ لةبةرذةوةندي ثاراستين كةرامةتي تاكي كوردي ئازادخيوازانةدا نةبووة، ضونكة ئةو هَي انة
هةية هَي َيكي سةركوتكةرو داثَلؤسَينةرن، كة ِرووبـةِرووي هـةموو تـاكَيكي كوردسـتان دةبَيتـةوة، ثاشـان       
جارَيكي تر دةسةآل  ئةمةي بؤ سةناندين كـة بـةبَي طولـة بـاران كـردن هـيض ِرَيطـا ضـارةيةكي تـر نيـة،           

بكةن، بؤية ئَيمـة لةكاتَيكـدا كـة ثرسـي      ئةطةر خةَلكي كوردستان لةبةرامبةر داواكاري ماسةكانيان داواي
ــةآلَلكردني      ــَيوةي ح ــة ضوارض ــةتي ئةخةين ــي ناعةدال ــةتي كردن ــةتي و دذاي ــان، ناعةدال ــازي و ثاش ضاكس
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كوشنت يان خوَيين هاووآلتيان، كارةساتةكة لَيرةوة دةست ثَيدةكا ، ئَيمة كة دَيني باس لةم سةروةريانة 
ئيتاَليـا بـةمن بَلَيـت كوردسـتان ئـازادة، بـؤ مـن طرنطـة كـة           دةكةين، بـؤ مـن طـرنن نيـة سـيناتؤرَيك لـة      

كـةس و سـَي شـةهيدم هةيـة بـةبَي بـووني هـيض         116وآلتةكةم خةَلتاني خوَين كراوة، لةيةك ضركةدا 
بنةمايةك يان هيض ثاساوَيك، يان بةبَي بووني هيض كةسَيك كة بَيت داواي لَيبوردن لة ِرؤَلـةكاني بكـا ،   

كا ، ئةوة شانازي نية بؤ من، ضونكة هةموو ئةو دةستكةوتة جوانانةي كة ئـةمِرؤ  يان لة ميللةتةكةي ب
بةديهاتووة بةرهةمي ئةم وآلتةية يان بَلَي  ئةو خَير وبَيرةي وآلتةكةمـة كـة ئـةمِرؤ بـةِرووي وآلتـان و      

ةموو ثاشان مةدالياي ئاشي و هةموو ئةو شتانةي تري ثَي دةكِردرَيت، ثاشان ئةطـةر ئَيمـة بـاس لـةو هـ     
سةروةريانةو سةروةر بووني ياسا بكةين، بةِرَي  وةزيري كاروباري ثَيشمةرطة، لةهاووآلتيدا  طؤِران بةوة 
ــا        ــة  و كؤمثاني ــةكاني حكوم ــك و سةرمانط ــةالمارداني بان ــةي ث ــؤِران بةرنام ــَي ط ــا  و دةَل ــام دةك ئيتيه

بةردةسـتداية بـؤ دوَيـيَن نـةها      ح بييةكاني هةبووة، باشة وةزيري ثَيشمةرطة، ئةطةر ئةم بةَلطانةي لة
لةليذنةي ناوخؤ كة بةسةرمي بانطهَيشت كرابوو، ثاشان بؤ ئةمِرؤ نةها  ئةو بةَلطانةمان بـؤ خباتـة ِروو   
بؤ ئةوةي هةموو ئةو كةسانةي كة دةستيان هةية، ئةو كةسانةي كـة طـؤِرانن، لـة ب ووتنـةوةي طـؤِرانن،      

رَين، لةكاتَيكـدا ئَيمـة هـةموو ئةوكةسـانةي كـة تةاـةيان لـة        بؤ ئةوةي بدرَينة دادطايي، يان دادطـايي بكـ  
خؤثيشاندةران كردووة، بةبةَلطةو دؤكؤمَينت هةية، ئةي بؤ وةزيري ثَيشمةرطة، يـان دةسـةآلتداران يـان    
وةزيري ناوخؤ بؤ ناضَيت ئيجرائـا  بكـا ، لةكاتَيكـدا بـةبَي بـووني هـيض بةَلطةيـةك، ئيتيهـام دةكـا  و          

ِرؤذنامةكان، لةكاتَيكي تردا كة ئَيستا هةواَلمان ثَيدةطا ، ضـوار ليـوا لـة اةرةهـةجنري،      دةبَي بة مانشَيي
بــةرةو كــةالر و ضةمضــةماَل جووَلــةيان ثَيــدةكرَيت، بةِراســي كارةســاتةكان لةوةدايــة، ئةطــةر ئَيمــة          

روةري هةموومان لةطةَل سةروةري بووني ياسـاداين، دةبـا ثـَيش هـةموو شـتَيك لَيثَيضـينةوة يـاخود سـة        
ياسا لةوانةوة دةست ثَيبكا ، كة دةستيان هـةبووة، لةنانـةوةي ئـةو ئاذاوةيـةداو دادطـايي بكـرَين، بطـةن        
بــةو ســ ايةي كــة ثَيويســتة ِرووي ِراستةاينةشــيان بــؤ كؤمــةآلني خــةَلكي كوردســتان و بــؤ ثةرلــةمان و  

ووترين كـا  بَيـت بـؤ    حكومةتيش دةربكةوَيت، مـن لَيرةشـةوة داوا دةكـةم كـة وةزيـري ثَيشـمةرطة بـةز       
تةالري ثةرلةمان بؤ ئةوةي ِروونكردنةوةي خؤي بدا ، هةم لةسةر ئةوةي كـة طـؤِران بةرنامـةو ث نـي     
هةبووة، هةم لةسةر ئةوةي كة نةيتوانيوة لةئاست ئةو بةرثرسياريةتيةي كة هةيبووة، وة لةئاست ئـةو  

ست بة لَيثرسراوَيي بكـا  بةرامبـةر بـة    بةرثرسيارَيتيةي كة ئةو وةزيري ثَيشمةرطةية، نةيتوانيوة هة
 .ِرؤَلةي طةلةكةي، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار ناسك تؤسيق، سةرموو
 :بةِرَي  ناسك تؤايق عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كةومتة ئةخري، من ئـةَلَي    ديارة من هةشتةم كةس بووم بةس ديارة نةبوو بةنسيب  كة زوو اسة بكةم،

ي شوبا  ِروويدا بةِراسي ناخي هةمووماني هةذاند، بةتايبةتي ئـةو  17ئةو دؤخة نةخوازراوةي كة لة 
وَينةي زمناكؤ كة بةهةموو هَي ي خؤي يةك دوو ثةرلةمانتار لَيرة وتيان زمناكؤ كَيية ، ئةو كوِرة بلوز 

ةموو هَيــ ي خــؤي اــذي ِرادةكَيشــَيت بــؤ ئــةوةي كــة  ســورةي كةمناَلــةو لــة ضــواري ئامادةييــة، كــة بةهــ 
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نايةوَيت بكوذرَيت، ئةو وَينةية دةخةمة ثـاَل ئـةو وَينـةي كـة لةيـةك كاتـدا، لةطـةَل خؤثيشـاندانةكاندا         
هــةموو ئــةو هَي انــةي كــة هاوســةنطي هاوكَيشــةي سياســي دةكــةن لــة هــةرَيمي كوردســتاندا نــاوي ئــةو    

اَلَيـك، خـاَلَيكي تـرم، ئـةوةي كـة ئَيسـتا بةَلطـة هةيـةو كـةس ناضـَيت           طةجنانةيان نا طَيرةشَيوَين، ئةوة خ
بةدوايدا، كةس نازانَي كة مةوزوعةكةي كردووة، لة بةيين ليذنةكاندا ون دةبَيـت، ئـةوةش خـاَلَيكي تـر،     

مانطـة   6ئةوةي تر ئةو دؤسييةي كة ئَيمة وةكو ليذنةي ثيشةسازي و سامانة سروشتيةكان يةك ساَل و 
ةريكني هةتا ئَيستا لةبةيين حةلةاةيةكي مةسقوددا وَيَلني، مةسةلةي داهـاتي نةوتـة كـة تـا     بةردةوام خ

ئَيستا وةآلممان دةست نةكـةوتووة، بـةِرَي  سـةرؤكي ثةرلـةمان ئـةوةي ئـةمِرؤ لـة جادةكانـدا ِروودةدا ،         
 ضؤن، ثةرلـةمان  ِرةنطدانةوةي ئةوةية كة ئَيمة ساَل و نيوَيكة لةم ثةرلةمانةدا دةيكةين، ئةطةر بثرسني

نوَينةري خةَلكة لةناو ثةرلةماندا ، مـةسروزة هـةموو شـةِرةكان، هـةموو كَيشـةكان، هـةموو خةمـةكاني        
خــةَلك، لــةم ثةرلةمانــةدا يــةك يي بكرَيتــةوة، بــةآلم كــاتَي كــة خــةَلك بينيــان ِراســتة ئــةم ثةرلةمانــةي 

خةَلك دةبَيت، بـةآلم بينيـان كـة دةسـةآلتي     ئةجمارةيان ثةرلةمانتاري تَيداية، بةماناي كةليمة تَيكةَل بة
نية، كَيشةكان وةكو خؤي بة هةَلثةستَيردراوي دةمَينَيتةوة، خةَلكَيكي زؤر ِروويان كردة ئةم ثةرلةمانـة  
بؤ مةسةلةي كةيسي بـَي سةروشـوَينةكان هـةروةكو خـؤي مايـةوة، مةسـةلةي داهـاتي نـةو  هـةر وةكـو           

كةس بوون، هةتاكو ئَيستا وةآلممان ثَي نية تا ثَييـان   357كة خؤي مايةوة، دةركراوةكاني شةريكةيةك 
بَلَيينةوة، هةموو ئةو كَيشانةي كة ئَيستا مـن ِري يـان بكـةم زؤرن، بؤيـة ئةمـة واي كـرد كـة خـةَلك بـَي          
ئةمةل بَيـت، لـة ئاسـي بةرثرسـيارَيي و ئـةكتي  بـوون وكـارا بـووني ئـةم ثةرلةمانـة، بؤيـة مـةجبور             

ــو  ــةجمارة     هاووآلتيــان وةك ــؤي ئ ــةرجادة خ ــةريان داوة، هاتــة س ــةي كــة نوَين ــةو خةَلك ــابي ئ ــةني ِريق الي
نيطةرانيةكاني خؤي بة خةَلك دةَلَيت، خؤي ثيشاني ئـةو دةسـةآلتة دةدا  كـة ديوارَيـك دروسـت بـووة،       
لةبةيين دةسةآل  و هاووآلتيانـدا، بـةِرَي  سـةرؤكي ثةرلـةمان ئينكـاري ناكرَيـت ديوارَيـك دروسـت بـووة          

بة ثةرلةمان و بة حكومةتيشةوة لةطةَل هاوواَلتيانة، بؤية ئةم ديـوارة ئةسـتوورترو   نَيوان دةسةآل  ولة
بةرزتر بوو بة تةاة كردن لَييان، بة تؤمةتبار كردنيـان بـة طَيرةشـَيوَين، دةبَيـت يةكـةم شـت كـة ئَيمـة         

طةجنانةي شـةهيد بـوون و    بيكةين لة دواي ئةم كؤبوونةوةية، داواي لَيبوردن كردن بَيت لة هةموو ئةو
كةسوكاريان، ئةوانةي كة ئَيمة وَينةيةكمان دروست كرد لة مَيشكياندا، هةتا دةمرن ئةم طةجنانة وَينةي 
ئــةو كوِرانــةيان لــة بــري ناضــَيت، ضــونكة ئــةم نةوةيــة نــةوةي ســةيو بووكــة، هــةموو هــةر ئــةم شــةوة    

ةكةماني هةذانـد، بؤيـة ثَيويسـتة ئَيمـة لـةم      وَينةكةيان لةبةرضاوي هةموو ماَلةكان و خؤمان و خانةواد
ثةرلةمانة، ذيان خان راست دةكا ، ئةوةتا ئَيمة مَيذوويةكي زؤر اورلان هةية، لةوة دةضـَيت جيلَيـك،   
جيلَيكي وةكو ئَيمة كة ئةو ناسؤريانةمان ديوة، نةوةعنما خةوسَيكمان هةبَيت هةر بَلـَيني ئةزموونةكـة،   

ساَلة، ئةوة نازانَيت، ئةسَلةن دةَلَيت ئَيوة بةس نةبوو دةتانطو  ( 11)ئَيستا بةاَلم جيلي نةوةتةكان، كة 
ديكتــاتؤرَيكي عةرةبــة، مةعقولــة كوردةكــةي خــؤم، كةســةكةي خــؤم وام لــَي بكــا ، ئــةم جيلــة دةبَيــت    
ــة          ــَيني ئَيم ــان بَل ــت ثَيي ــتة دةبَي ــر، راس ــارَيكي ت ــان ج ــت ديس ــت، نابَي ــدا بكرَي ــري لةطةَل ــةكي ت مامةَلةي

وونةكةمان وايـة، بـةاَلم ئـةويش دةَلَيـت شـةِري نـاوخؤ، شـةِري براكـوذي، دةَلَيـت طةنـدةَلي، دةَلَيـت            ئةزم
تةعين  ناكةن، دةَلَيت تةزكيةم نةبَيت تةعين  ناكةن، دةَلَيت ئةطـةر سـةر بـة ح بَيـك نـةة تةرايـةي       

ئيعـتريايف ثـَي دةكـةن،     وةزيفةم ثَي ناكةن، ئةنواع و ئةشكال كَيشة هةية لـةناو ئـةم واَلتـة، هةمووشـتان    
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بؤيــة بــةِرَي  ســةرؤكي ثةرلــةمان، جَيطــةي خؤيــةتي ئــةم ثةرلةمانــةي ئَيمــة زؤر جيــاواز بَيــت لــة           
، ضـونكة ئةطـةر بَيتـو ئَيمـة هـةوَل نـةدةين كـاراي بكـةين، ئـةوة ئـةو كاتـة            17/1ثةرلةمانةكةي ثـَيش  

بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، كـة ئـةم   شةاام بة كةس كؤنرتؤل ناكرَيت، كارا كردني ئةم ثةرلةمانة بةوةية 
ليذنانة، ئَيمة وةكو سراكسيؤني يةكطرتوو زؤر هةوَلمانداوة ليذنة ئةكتيف بكـةين، كاتَيـك لـة ليذنـةكان     

دةِرواتة ئةوديو، دوو ( 11)شتَيك دةِروا  بؤ سةرؤكايةتي بة رؤتينَيكي زؤر مانطَي ضوار كتاب دةكةيت، 
َيدييةك بةرامبةر ئيشي ثةرلةمانـة، يـةعين وا هةسـت دةكـةيت ئـةم      وةاَلمت بؤ نايةتةوة، ئةمة بَي ئوم

ثةرلةمانة بة ئيشي خؤي هةَلناستَيت بة بةسيرتين شت، بؤية ثَيويست دةكا  جارَي يةكةم هةموو ئةو 
وتارة جوانانةي نووسران و سراكسيؤنةكان كرديان ئةمة بضَيتة ضوارضَيوةي عةمةل، ثَيش ئةوةي داواي 

لة هاوواَلتيان، خاَلَيكي تر، بةِراسـي ثـةيِرةوي هـةموو ئةح ابـةكان، خـاَلي زؤر جـواني       لَيبوردن بكةين 
تياية، لةوةي كة بةرذةوةندي هاوواَلتيان لة ثَيش بةرذةوةندي ئةح ابةوة بَيت، بةاَلم بةِراسي ئةمة لة 

ارةوة، ضــونكة بارةطـاي لقـي ضـواري ثارتيـدا رةنطــي نـةداوة لـةو خةَلكـة، يـا ئــةوةتا دانةبـةزيوة بـؤ خـو           
 .دةبواية شةهيد بوونيان اةبول بكرداية لةسةر ئةوةي تةاة بكةن لة هاوواَلتيان، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، بة حةايقة  ثةرلةمانتارةكان، من جـارَيكي تـر دةَلـَي  ليذنـةكان خؤتـان دةبَيـت ئـةكتيف        

ئـةو شـتانةي ئَيـوة بـؤ ئَيمـةتان هَينـاوة، بـةثَيي        بكةن، يةعين ئيشي ئَيوة مةخيةنة سـةر سـةرؤكايةتي،   
ياداشتةكةي بةِرَي تان تـةحويلي ئـةو شـوَينة كـراوة، كـة داواتـان كـردووة، دةَلـَين بنَيـرن بـؤ حكومـة ،            
ــداماني       ــوةن، ليذنــةكانن، ئةن ــا ، ئَي ــاب بك ــةكَي عيق ــةم نييــة ي ــةمان حةك ــةرؤكايةتي ثةرل نــاردراوة، س

ليذنةكان كة نوَينةرتان لةوَيية بة راثؤرتي خؤتان دةتوانن ئةو شتانة  ثةرلةمانن، سراكسيؤنةكان لةطةَل
داوا بكــةن، ئــةوجا دَيتــةوة ئَيــرة، لَيــرة مونااةشــة دةكرَيــت و لَيــرة اــةراري لةســةر دةدةن، حةايقــة   

 111يةعين ئَيوة تةهةروب نةكةن لة مةسئووليةتةكة، مةسئووليةتي طشتمانة، وةك ثةرلـةمانَيكي لـة   
ك هاتوو، بةثَيي ياسا، بةثَيي نيـ ام ئيشـةكةي خـؤ  داوا بكـة بَيتـةوة ئَيـرة، لَيـرة كـة تـؤ لـة           ئةندام ثَي

ــة          ــةثَيي ئةم ــ ن ب ــري س ــي وةزي ــةيت بَلَي ــة داوا نةك ــة، ك ــؤ الي ئَيم ــةوة ب ــان نةيةت ــةي ثرؤذةك ليذنةك
دووة بؤتامنـان  ئةمانةوَينت لةم بابةتة لةناو ثةرلةمان مونااةشةي لةطةَل بكةين، كة داواي ليذنةتان كـر 

ناردووة، كة داواي ناو ثةرلـةمانتان كردبَيـت ئاطادارمـان دةكـردةوة، بـةاَلم داواتـان نـةكردووةو خؤشـتان         
 .لةوة مةسئوولن، دةست ئاردةكة بةئَيمة مةسِرن، زؤر سوثاس، رَي دار ب ل كةرةم بكة

 (:ب ل)بةِرَي  ابد سلَيمان عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن لــة ثَيشــةكي دةمــةوَيت ثشــتيواني خــؤم بــؤ ئــةم راثؤرتــةي سراكســيؤني كؤمةَلــةي ئيســ مي  ديــارة مــ

دةربرِبم، كة ثَيشرت خوَيندرايةوة بؤ هةموو بةندةكان و خاَلةكاني، دواتر دةمةوَيت بَلَي  ثشتيواني خؤم 
 نـا عةدالـةتي   بؤ طشت داواكاني خؤثيشاندةران دةردةبِرم لةوةي كة داواي عةدالة  دةكةن، كة بةِراسـي 

ــةوة، داواي        ــةكاني طرتؤت ــةموو جيل ــينةكان و ه ــةموو ض ــة، ه ــتؤتة ايمم ــتان طةيش ــةرَيمي كوردس ــة ه ل
ضاكسازي دةكةن، كة بةِراسي هةموو رؤذَي دةطوترَي و دةطوترَيتةوةو جَي بةجَي ناكرَيـت، كـة ئـةوةش    

َي ضاكسازي بكرَيت، كة ناهَيَلبةَلطةية لةسةر ئةوةي كة وةكو كاك دكتؤر رةسيق صابر طوتي دكتاتؤريةتَي
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ئـةوةي كـة خؤثيشـاندةران داواي دةكـةن دوور كةوتنـةوةي حـ ب لـة هـةموو جومطـةكاني حكومـة  و،           
دووركةوتنةوةي دةسةاَلتي ح ب لةناو هَي ي ثَيشـمةرطةو ئاسـايش، بؤيـة مـن بةِراسـي بـؤ ثيشـتيواني        

سـت بكرَيـت بـؤ خؤثيشـاندةران، بـؤ ئـةوةي       ئةوانة داوا دةكةم و بة ثَيويسي دةزاس كةشَيكي ئـارام درو 
خؤثيشاندةران ئةوةي لة ناخيان دايـة دةريـرِبن بةشـَيوةيةكي ئـارام و طوجنـاو و ياسـايي، ضـاك كـردن و         
ئيصـــَ ؤ كردنـــي سيســـتةمي سياســـي لـــة هـــةرَيمي كوردســـتان، بةِراســـي بؤتـــة اســـةيةك بـــةردةوام   

ــي ز   ــي بةش ــن ثَيموايــة بةِراس ــةم   دةطوترَيتــةوة، بةداخــةوة م ــة نايــةوَيت ئ ــةمان خؤيــةتي، ك ؤري ثةرل
ــةمان       ــر، ثةرل ــتةكاني ت ــة هــةموو ش ــدةَلي و ل ــة طةن ــازي، ل ــة ضاكس ــة عةدالــة ، ل ــت ل ضاكســازيية بكرَي
ضاوثؤشي دةكا  لة هةموو طةندةَلةكاني حكومـة ، ثةرلـةمان رَيطـرة لـةوةي كـة ئةنـداماني ثةرلـةمان        

طـةي ئـةوةي كةراثؤرتـةكاني ديـواني ضـاودَيري نادرَيتـة       نةتوانن بةدواي طةندةَلةكانـدا بطـةِرَين، بـة بةلَ   
ليذنــةي ثةرلــةماني، ليذنــةي نةزاهــة، كــة نــادرَيَي ئــةو ليذنةيــةمان بــؤ هــةبَيت، حــةق وايــة بةِراســي  
ليذنةكة هةَلبوةشَينينةوة، ئةوة هؤكارن، ئةوانة هؤكارن كة حكومةتيش بَي منةتة لة ثةرلـةمان، ئـةوة   

ة ليذنةي شارةواني لةوةتي حكومة  دروست بووة نامة دةنَيرين بـؤ وةزارة ،  هؤكارة كة وةزير، ئَيمة ل
بؤ يةكَيك لة وةزارةتةكان، تـاكو ئَيسـتا وةاَلمـي نةداينـةوة، كـام دةسـةاَل   ليذنـة دةسـةاَلتي ضـية  مـن           
ئةطةر نامةم نووسي بـؤ وةزيـر جـوابي نةدامـةوة، دواي ضـةند جـار داواي روون كردنـةوةم كـرد، روون         

ــؤي      كردنة ــةمان خ ــن ثَيموايــة ثةرل ــي م ــن نــازاس لةمــةودوا ض بكــةم، بةِراس ــةدام، م ــةر ثــَي ن وةشــي ه
مواةصــرية، خــؤي خــةتا بــارة، بةِراســي حكومــةتيش، هــيض شــتَيك نــةماوة بــؤ حكومــةتيش، بــا بَلــَيني  

ي حكومةتَيكي سةاامطري بَيت، حكومةتَيك بَيت نوَينةري ميللة  بَيت، بؤية من ثَيشنيار دةكـةم هةرضـ  
زووترة ئةو حكومةتة دةسي لـة كـار بكَيشـَيتةوة، حكومـةتَيكي بـا بَلـَيني حكومـةتَيك ثةرلـةمان ضـؤن          
بِريار دةدا ، حكومةتَيكي تازة دابنرَيت، ئايا ئةم حكومةتة، حكومـةتَيك دةبَيـت لـة هـةموو اليةنـةكان      

ــت، بةِرا       ــك بهَينرَي ــثؤر ثَي ــارةزاو ثس ــةَلكي ش ــة خ ــت ل ــةتَيك دةبَي ــت  حكوم ــة   دةبَي ــةو حكومةت ــي ئ س
حكومةتَيك نيية نوَينةري خةَلك بكا ، بةوةش كة ديتمان كاك نةرميان كؤمةَلَيك شي باس كرد، ئـةوة  
بةســة بــةس بــؤ ئــةوةي حكومــة  واز لــة حكومــةتاتي خــؤي بهَينَيــت و دةســت بكَيشــَيتةوة، سوثاســتان  

 .دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

طةنــدةَلي دةكــةيت، دةتــةوَيت ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان خــؤي نــا  ســوثاس، بــةِرَي  جــةنابت بــاس لــة دذي
اانوني بكا ، ئةوة هةَلةية، ئَيمة نايكةين، ئَيمة بةثَي اانون كار دةكةين، شتَيك كة بؤ ئَيمة هاتووة لـة  
رَيطةي ئوسولي خؤي هةية، ضاودَيري دارايية، نوسخةشي لةالي ئَيمة هةية، ئةوان ئيشي لةسةر دةكـةن  

ينجا دةدرَيت، ناكرَيت خؤي شتَيك اانوني نةبَيت، جةنابت بضـووتاية ئـةوَي و موتابةعـة     و كة ها ، ئ
كــرد بوايــة، ئةنــدامي ثةرلــةماني و سراكســيؤنت هةيــة، ليذنــة  هةيــة بةدواداضــوونت بكــرد بوايــة و    
ــةناو      ــة، دةمــةوَيت ل ــة هةي ــة ئةم ــة  مونااةشــة  بكردايــة، بتطوتباي ــة ليذنةك بدؤزيتايــةو بتهَينايــة ل

رلةمان مونااةشةي بكـرَينت، ئَيمـةش لـة بةرنامـة دامانـدةناو دةمـانكرد، لـة مةسـئوولية  رانةكـةن،          ثة
نةخيةنة سةر سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ئَيمة بة اانون ئيشمان كردووة، بة عةدالة  ئيشمان كـردووة، بـة   
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كاتن لة هةموو دنيا ياسا ئيشمان كردووة، واش بةردةوام دةبني، شتَيكي نا اانوني بَيت ناخوا ، حةز دة
 .باس بكرَينت ناخواتن، كاك سةمري كةرةم بكة

 :بةِرَي  لري سلي  امني بة 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة اسةكاس زؤر كراو، لةبةر ئةوة من دووبـارةي ناكةمـةوة، بـةاَلم ثَيموايـة ئَيسـتا سـةردةمي بـةطوَي        

ضــونكة بةِراســي شــةاام تــازة لــة طــوَي طــرتن  كردنــي ئــةو شــةاامةية، نــةك بضــني طوَييــان لــَي بطــرين،
نائومَيد بووة، لة دروست كردني ليذنـةش نـا ئومَيـد بـووة، دةبَيـت ئـةو ثةرلةمانـة وةكـو ئيسـعاساتَيكي          
ئةوةلي كؤمةَلَيك بِريـار، كؤمـةَلَيك ئيلتي امـا  بـؤ حكومـة  دةربكـا  و ماوةيـةكي موحـةدةدي ديـاري          

وةي بتوانَيت بة دةميانةوة بضَيت، ئةطينا ئةو شةاامة رؤذ بـة  كراويش بؤ حكومة  دياري بكا ، بؤ ئة
رؤذ لة ثةرةسةندن و سراوان بوونداية، حةاـة هـةموومان وةكـو ئةنـداماني ثةرلـةمان بثرسـني، بؤضـي        
شةاام جوواَل  لةبةردةم ثةرلةماني كوردستان بؤضي جـةماوةر جـوواَل  بـؤ شـةاام جـوواَل  بؤضـي ئـةو        

ستا  يـةعين ئةطـةر ئَيمـة ئـةم ثرسـيارة لـة خؤمـان نةكـةين، دَلنيـا بـن نـاتوانني            خةَلكة هاواري لَي هةَل
ئةركةكامنان راثةرَينني و، دَلنيا بن ئَيمة بة نواساني و بة كةم تةرخةميةوة دةردةضني لةبـةردةم ئـةو   

وة جةماوةرةي كة شةرعيةتي بة ئَيمة داوة، كة متمانةي بة ئَيمةدا، ئَيمةش شةرعيةمتان لةو جةماوةرة
هةَلطؤزيووة، ئَيمة دةبَيت ب انني بؤضي ئةو شةاامة جوواَل  ئةو شةاامة لةم ثةرلةمان نـا ئومَيـد بـوو،    
لة ئَيمة نا ئومَيد بوو، نا ئومَيد بـوو لـة تةشـكي  بـووني حكومـة ، نـا ئومَيـد بـوون لـة تـةرؤ كردنـي            

و لةوةي كة ئَيمة دةنطي ئةو بني ثرؤذة ياسا، نا ئومَيد بوو لة ضارةسةر كردني طرستةكاني، نا ئومَيد بو
و دةنطي ئةو بَينني لَيرة ضارةسةر بكـةين، دواي ن يكـةي دوو سـاَل هةَلبـذاردني ئـةم ثةرلةمانـة، ئَيمـة        
نةمانتواني خواستةكاني ئةم جةماوةرة، ناَلَي  بة موتَلةاي، بةس بة زؤرينةي شارعةكة خؤيةتي، ئَيمـة  

ــةين،    ــةل بك ــةوان ح ــةكاني ئ ــةمانتواني كَيش ــني،      ن ــةوة بض ــا  و هاوارةكانيان ــةنن ه ــة ت ــةمانتواني ب ن
نةمانتواني ئةو طريوطرست و تةنن و ضةَلةمانةي كة رؤذانة هةيانة بة دةميانةوة بني، لةبةر ئةوة لةم 
ثةرلةمانة، لة ئَيمة، با نةَلَي  لة ثةرلـةمان، لـة ثةرلـةمانتاران نـا ئومَيـد بـوو بـة ئؤثؤزسـيؤن و ليسـي          

ةنها ليسي زؤرينة موتةهةم بكةم، لَيرة من ليسي كوردستاني موتةهةم ناكـةم بـة   زؤرينةشةوة، نةك ت
تةنيا، لة ثَيشةوة كة خؤم يةكَيك  لة موعارةزة، موعارةزة موتةهةم دةكـةم، ئـةوان نـا ئومَيـد بـوون لـة       

د بوون سروشي ئيش كردني ئَيمة، ئةوان نا ئومَيد بوون لة سروشي متمانة داني ئَيمة، ئةوان نا ئومَي
لة طفتوطؤيةكاني ئَيمة، لةبةر ئةوة حةاي خؤيةتي هةموومان بثرسـني بؤضـي شـةاام جـوواَل  ضـونكة      
شةاام جوواَلن ثرسيار دروست كردنـة لةسـةر خـودي ثةرلـةمان خـؤي، ثـَيش ئـةوةي لةسـةر حكومـة           

حكومةتي  دروست كردن بَيت، خؤثيشاندان لة ح بةكان طةورةترن، يةك هةَلةي ئيسترياتيجي طةورةية،
هةرَي  و ثةرلةمان داوا بكا  ح بةكان وةرةن با باسي خؤثيشاندانةكان بكةين، ئةو خؤثيشـاندانانة بـة   
اســةي ئةح ابــةكان ناكــةن، ئــةو خؤثيشــاندانانة بازنــةي ئــةح ابي تَيثةِرانــدووة، ئــةو خؤثيشــاندانانة  

ةطـةَل ح بـةكانيش رَيـك    داواكاري خؤيـان هةيـة، لةبـةر ئـةوة موسـتةحيلة بـة طـوَيي ئـةح اب بكـا ، ل         
بكةوين و تةواسواَيكي نيشتماني دروسـت بكـةين، شـةاام دانامِركَيتـةوة، ضـونكة شـةاام نـا ئومَيـدة لـة          
ح بةكانيش بة ئةح ابي موعارةزةشةوة، نوَينةرايةتي طةل، ئَيمة هاتني دةنطي ئـةوان بَيـنني بةِراسـي    
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شـةاامانةدا هةيـة، هاوواَلتيـان بـة دةنـن طوللـةوة       بؤ ئةم ثةرلةمانة، ئَيستا هاواري هاوواَلتيان كـة لـةو   
دةضَيت، هاوواَلتي بة دةنن طوللةوة دةضَيت، دةبَيت ئَيمة دةركي ئةم حاَلةتة بكةين، ئَيمـة نـةمانتواني   
كَيشةي ئةوان بطةيةنني و سةَلمَينةري ئةوةش ئةوةية ئةوان بة دةم طوللةوة دةضن، كة ئَيمة نواصـاني  

ؤرمان هةية، يةك شت حةز دةكـةم لَيـرة عـةرزي جـةنابتان بكـةم لـة يةكـةم        و كةمتةرخةمي يةكجار ز
رؤذيشةوة اسةمان كرد، بةس تةسسريي جؤراوجؤري بؤ كرا، من ئومَيدةوارم وةاَلمي ثرسيار شـةاام بـؤ   
جوواَل بة ث ني دةرةكي نةدرَيتةوة  ئةوة اسةيةك نيية ئةم ئةزموونة رزطار بكا ، ئـةوة اسـةيةكيش   

لة مةسئوولية  داِرنَي، بةِراسي ئةوة اسـةيةكة را كردنـة لـةوةاَلمي جـددي و راسـتةاينةي      نيية ئَيمة 
ثرسيارةكة، شةاام بؤ جوواَل  شةاام طرستارة بة دةسـت ئَيمـةوة، نـةك بـة دةسـي تـرةوة بَيـت، متمانـة         

سوااتي بةخشني بة حكومة  لة ئةوةَل جارةوة طومتان هةَلةية، لةسةر ئيعتيبـاري سياسـي، لةسـةر تـةوا    
سياســي، تةشــكيلداني حكومــة  هةَلةيــةكي ســترياتيجية، ئــةوة ئةجنامةكةيــة كــة دةيبيــنني، دةبــوو لــة  
ئةوةَلةوة ئَيمة دركمان بةمة بكرداية، ئَيستاش ثةرلةمان سورسةي لةبـةر دةسـت مـاوة، دةتوانَيـت ئـيش      

ن بة حكومةتدا خ مـةتكاري  بكا ، نةتوانني خ مةتي هاوواَلتيان يةكَيكة لة ئَيمة، ئَيمة بؤية متمانةما
هاوواَلتيان بَيت، هاوواَلتيان هاواريان لَي هةَلستا بة دةست ئةم نةبووني خ مةتطوزارييانة، كةواتة ئَيمة 
هةَلةيةكمان كردووة لة متمانة بةخشني بة تةشـكيلةي حكومـة  و حـةاي خؤالانـة موِراجةعـةي تيـا       

كةم، بؤ ئـةوةي بـ انن لـة ثـرؤذة ياسـاي مي انيـةي       بكةينةوة، من دوو، سَي منوونة عةرزي جةنابتان دة
دا، كة هاتة بةردةسي يةكة يةكةي ئَيوة بينيوتانة حكومة  داواي كرد دة هةزار نةسـةري  1111ساَلي 

دة هةزار نةسةرة بؤ تةعني، هةستـةي   1111بؤ تةعني بكةين، مي كاتي مةتلوب بؤ حكومة  لة ساَلي 
هةزار كةلان تةعني كردووة، ئةو ( 15)َيكي سةحةسيدا دةَلَيت ثَيشوو سةرؤكي حكومة  لة موئتةمةر

هـــةزارةي لـــةكوَي تـــةعني كـــرد  بـــة ئـــةمري كـــَي تـــةعيين كـــرد  شـــةرعيةتي حكومـــة  لـــةم ( 15)
هةزارةي تةعني كرد  ئةوةش اةيدي ناكا ، باشة ئةو هةموو ( 15)ثةرلةمانةوةية، بة ئةمري كَي ئةم 
اريانة، ئَيستا هاواريـان لـَي هةَلسـتاوة لـة شـةاامةكاندا جـوواَلون، بـؤ        بَيكارو خةركةي ئَيستا ها  و هاو

تةعني نةكران  ئةي كَي بوون ئةوانةي تـةعني كـران  لةسـةر ئةساسـي ضـي تـةعني كـران  هـةموويان         
 .ثةرلةمانة بةشَيكة لة مةسئووليةتي با ب انن

ي عـومري  %51مليؤن نةسـةرة لـة   خاَلَيكي تر، ئَيمة هةمووي كوردستان ضوار مليؤن نةسةرة، ئةم ضوار 
ساَل بةرةو خوار هـي تـةعيين نييـة، عـومري وةزيفـي نييـة، واتـا دوو مليـؤني دةمَينَيتـةوة، دوو          ( 18)

هـــةزاري بةاليـــةني كةمـــةوة تةلةبـــةي جاميعـــةو مةعاهيـــدة، مليـــؤن و نيوَيـــك ( 511)مليؤنةكـــةش 
ت مليؤنَيك و ضوار سةد هةزار زيـاتر  دةمَينَيتةوة، سةرؤكي حكومة  لة موئتةمةرَيكي سةحةسيدا دةَلَي

مووضة خؤرمان هةية، ئةي ئةو هةموو بَيكارة بؤ  لة ثاَل يازدة تريليؤن مي انيةي ئةم حكومةتة، ئةو 
ها  و هاوارة بؤ  حةاة هةموومان لةخؤمان بكةين، كَيشةي ئَيمة ئةمةية، كَيشةي ثةرلةمان، من رَي م 

ــة د     ــةمان، ك ــةرؤكي ثةرل ــةنابي س ــؤ ج ــة ب ــة     هةي ــةرؤكايةتي، كاك ــا  س ــت دةك ــةن راس ــةرموَيت سيعل ةس
ثةيِرةوَيكي ناوخؤ هةيـة، هـةموو دةسـةاَلتةكاني لـة ذَيـر سـةرؤكايةتيدا حةسـر كـردووة، ئةتـةكَيتا  و          
ئالياتي ئيش كردني ليذنـةكان و ئةنـداماني ثةرلـةمان لـةناو ثةرلـةمان هـةمووي وابةسـتةي اـةرارَيكي         

ــةوةي ليذ   ــةر ئ ــردووة، لةب ــةزي ك ــي     مةرك ــوونة دةرةوةو تةاص ــايف ض ــةمان م ــداماني ثةرل ــةكان و ئةن ن
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حةاائيقيان نيية، ئَيمـة حـةو  نةسـةر بـووين ضـووينة ئيمرجَينسـي بـة دواي تةاةصـي يـةك اةزيـة،           
ي يـةك ثـؤليو،   سـلَيمانية لـة نةخؤشـخانةي ئيمرجينسـ     ئةوانةي كة سووتاون و بةشدارن لةو اةزيـةي 

ي بـردين، وةَلَ هـي يـةك اسـةي زيادمـان بكردايـة، ئَيمـةي        نةك هةتكي كردين حـةياي ئـةوةل و ئـاخري   
 .دةداية بةر شةق، هةموومان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشة ئةويش خةتاي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بوو ئَيوةي ناردو ثؤليو نةية ، سةالمة  بي
 :بةِرَي  لري سلي  امني بة 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةردةم حكومةتدا ئاواية، لةبةردةم ثؤليسَيكدا ئاواية، لةبةر دةم ئينسانَيكدا تةاديري ثةرلةمان نةك 

واية هةتك دةكرَيـت، بـة هـةموومان طومتـان ئةمـة سـةرؤكي سراكسـيؤنة، ئـةوة جَيطريـةتي، هـيض اسـة            
نةخيوارد، ئَيمة تةاـديري اـةدرو حورمـة ، تةاـديري ثةرلـةمان، اـوةي تةئسـريي ثةرلـةمان، كـارلَيكي          

ن لةطــةَل جــةماوةردا، لةطــةَل حكومةتــدا، نــةك وا بةســتةطيمان نييــة،  نــةك تــةكامولي ئــيش   ثةرلــةما
ناكةين، حكومة  هةوَلي سنووردار خـواز ئـةو اةزيـة بةمنوونـة ناهَينمـةوة، هـةوَلي سـنووردار كردنـي         

مـن   ضاالكي ئَيمةيدا، لةبةر ئةوة بةِراسي ئةم ثةرلةمانة لة كـؤي ئـةوةي بةرثرسـياريةتية مةسـئوولة،    
ثَيشنيار دةكةم، نازاس ئةوة ثؤليو بوو، يان ثؤليو نـةبوو  ثةرلـةمان دةرسـةتي لةبةردةمـدا مـاوة، لـة       
كؤبوونــةوةي ئــةمِرؤدا مــن ثَيشــنيار دةكــةم ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان دواي تــةواو بــووني موداخةلــةكان،  

ذنةي ناوخؤ تةوحيـد  هةموو سةرؤك سراكسيؤنةكان راثؤرتيان ثَيشكةش كردووة، لةطةَل راثؤرتةكةي لي
بكرَيت، كؤمةَلَيك ئيليت اماتي بِرياري سةوري وةكو ئيسعاساتي ئةوةلي بؤ حكومة  دةربكا ، بةرنامـةي  
كاتيشي بؤ دياري بكا ، بـؤ ئـةوةي راسـتةوخؤ لةطـةَل ئـةو خؤثيشـاندةرانة داواي رةواي خؤيـان هةيـة،         

ـــةوة 1115شــةك، كاكــة ئَيمــة لــة ســاَلي بضــَيت طفتوطؤيــان لةطةَلــدا بكــا ، ئَيمــة لةبةرامبــةر دةمــي سي
مةاــةرةكاني يــةكطرتووي ئيســ مي كوردســتان لــة دهــؤك و بادينــان بــة سيشــةك كؤمــةَلَي طــةنج هاتنــة 
سةرمان ابونان كرد سةركردةكامنان شةهيد بكرَيت، ابونان نةكرد يةك سيشةك بةو خؤثيشاندةرانةوة 

ــةر     ــةدةبوو، ئةط ــاوي ن ــةو خوَين ــوو ئ ــةبيعي ب ــت، ت ــة     بنرَي ــة بووناي ــةو بارةطاي ــةناو ئ ــانةي ل ــةو كةس ئ
ضةكةكانيان دانا بواية بيانطوتاية ئَيوة خةَلكي ئَيمةن و كـوِري ئَيمـةن ئامـادةين هـةموو شـتَيك بكـةين       
سةرموو ئةوة بارةطاكةتان تةسلي  دةكةين ضي دةكةن بيكةن، دَلنيا بووم يةك اةتةرة خـوَين نةدةهاتـة   

ئةوةية ئَيمة ثرؤذة، بِريار نامةيةكي جوان دةربكةين و ئيلتي اما  بةو  خوارةوة، لةبةر ئةوة ثَيشنيارم
حكومةتـة دةربكـةين، بـةوةي كـة بضـَيت خــؤي راسـتةوخؤ طفتوطـؤ لةطـةَل ئـةو خؤثيشـاندةرانة بكــا ،           
لةطةَل ح بةكان رَيك نةكةوَيت، ح بةكان ئةو ثةِري مةوايفي سياسي تةسجي  دةكا ، بةاَلم شارعي بؤ 

 .وة، سوثاستان دةكةمدانامِركَيتة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك ئيسماعي  مةبود كةرةم بكة
 :بةِرَي  الاعي  حممود عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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من سوثاسـي هـةموو سراكسـيؤنةكان دةكـةم، سوثاسـي هـةموو ئةندامـة بـةِرَي ةكانيش دةكـةم، ئةوانـةي           
واني لة راثؤرتةكةي ئَيمة كـرد، ثَيموايـة هـةموو ئـةو طوتنانـةي كـة       بةناوي ليذنةوةو ئةوانةي كة ثشتي

طوتران، يان لة راثؤرتي سراكسيؤنةكان هـةبوون، يـان ئةندامـة بـةِرَي ةكان باسـيان كـرد، زؤربـةي زؤري        
اسةكانيان لة راثؤرتةكةي ئَيمةدا هاتووة، بةاَلم رةنطـة بةشـَيوةي جيـا جيـاو بـة طـوتين جيـا بـاس كـرا          

ة هةندَيك خوشك و براي بةِرَي ي ئةندام ثةرلةمان، كة باسي هةندَيك شتيان كرد، ئةوة لة بَيت، جطة ل
ــةرؤك و         ــري س ــةمان و جَيط ــةرؤكي ثةرل ــانةوةي س ــت لةكاركَيش ــو دةس ــة وةك ــةدا نيي ــةي ئَيم راثؤرتةك

ي هةَلوةشاندنةوةي حكومة  و ثةرلةمانةو لـة راثؤرتةكـةي ئَيمـةدا نـةهاتووة، نـة ئَيمـةو، نـة برادةرانـ        
ئؤثؤزسيؤنيش لة راثؤرتةكةياندا ئيشارةتيان بةوة نةداوة، خؤالان نةمانهَيناوة، بؤية ئَيمة داكـؤكي لـة   
راثؤرتةكةي خؤمان دةكةين، ثَيشنيارمان واية كة لةطةَل راثؤرتي تةواوي سراكسـيؤنةكان هـةوَل بـدرَيت    

مان بدةنَي هةموو ئةو راثؤرتانةي بة راثؤرتَيكي تَيرو تةسةل، يان بة بةيانَيكي تَيرو تةسةل سورسةتَيك
ــةَل زؤربــةي اســةكاني ئةندامــة بــةِرَي ةكان لــةو           ــة لةاليــةن سراكســيؤنةكان ثَيشــكةش كــراون، لةط ك
طفتوطؤيانــةي كــة كــرا، بــة راثــؤرتَيكي تَيــرو تةســةل ئاراســتةي حكومــة  بكــةين، بــؤ ئــةوةي بتــوانني   

 .جَي بةجَي بكا ، زؤر سوثاس هةرضي زووة داخوازييةكاني ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، زؤر سوثاس بؤ طشت ئَيوةي بةِرَي  يةكة يةكة، كـة زؤر تَيـرو تةسـةل، بـة كـةيفي خؤتـان، بـة        
ئارةزووي خؤتان بةبَي سنوور اسةتان كرد، راثؤرتي هةموو سراكسيؤنةكانيش لَيرةية، ئَيمـة بـؤ ئـةوةي    

بؤضوونةكان لةيةك ن يك بكرَيتةوة، هةردوو ليذنةي ياسـايي و نـاوخؤ ثَيكـةوة ئـةم      ئةوة رَيك خبرَيت،
 .راثؤرتانة رَيك خبةن، نواتةي ني امية  سةرموو

 
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

انة هـةموو  بؤ ئةوةي بةرضاومان روون بَيت كاتَيك دَيينةوة، يةعين لةسةر ض بنةمايةك ئَيمة مةبةسـتم 
ئةو ثَيشنيارو، يان ئةو هةَلوَيستانةي بة سراكسيؤنة جياجياكان، يان بة ئةنداماني ثةرلةمان خباتة روو، 
بةِراسي دةمةوَيت ئةوة روون بَيت، ئَيمة لةطةَل بةيانَيك نني بؤ ئيدانة كردن، بةس بؤ ئيدانـة كـردن،   

لةطـةَل ئـةوةين ثـرؤذة بِريارَيـك دةربضـَيت، كـة       يان بؤ بةَلَيندان، يان بؤ دروسـت كردنـي ليذنـة، بـةَلكو     
ــة      ــنَيتةوة، هــةموو بةرثرســيارة ئةمنيــةكان ل ــت بــة جــَي هَي ةكــاني بكَيش ــ ام بكــا  دةس حكومــة  ئيل

 ..............وةزير
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اليةنـةكاني   بةِرَي  دانيشة، تكاية، رجائةن دانيشة، بؤضووني خؤتان لة ثرؤذةيةك داوة وةكو سراكسيؤن،
ــة       ــةي كـ ــةو وةزعـ ــة بـ ــة، تايبةتـ ــاتووة مةربووتـ ــةدا هـ ــةناو ثرؤذةكـ ــت لـ ــدَيك شـ ــة، هةنـ ــريش دايانـ تـ
دانيشتنةكةمان بؤ كردووة، هةندَيكي بؤ داهاتووة، جياي دةكةنـةوة لةطـةَل يـةك، ئـةوةي بـؤ داهـاتووة،       

ئةوانةي كة مةربووتن،  ئَيستا ناِرؤيت مةسةلةن بِرؤيت ضاكسازي لة س ن جَي بكةيت، بؤ ميسال، بةاَلم
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كة وةزعةكةي هَيور دةكاتةوة، ئةو هةرايةي كة ئَيستا هةية، ئةو نائاراميةي هةية نامَينَيت، بؤ خؤتـان  
دابنيشن سةرؤك سراكسيؤنةكانيش دواي ئةوةي هةردوو ليذنة راثؤرتي خؤيان ئامادة كرد لةطةَل طشـت  

و ااعة ثَيداضوونةوةيةكي بؤ دةكةينةوة، كةم و سةرؤك سراكسيؤنةكان دادةنيشني، ثَيش ئةوةي بَينة نا
زيادي هةبوو ئي اسةي دةكةين، بةثَيي ئيتيفااي خؤتان، يةعين ئةمة لة سةرؤكايةتي ئيشي ئَيمة نيية، 
ئيشي خؤتانة، ئيشي ثةرلةمانـة، دةيهَينينـةوة ئَيـرة لـة ثـَيش خؤتـان دةخوَيندرَيتـةوة، ئَيسـتا ليذنـةي          

 .وان سةرمووياسايي، كةرةم بكة كاك شَير
 :بةِرَي  شَيروان ناصا حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــة،        ــدوو بووين ــةموومان مان ــي ه ــة، بةِراس ــةو ااعةي ــتووينة ل ــةعاتة دانيش ــةو  س ــةن ح ــة تةاريب ئَيم
شةرتيش نيية ئَيمة ئةو ئيشانة ئَيستا بكةين بؤ سـةعا  نـؤ، يـان سـةعا  دة، ئةطـةر بكرَيـت ثَيشـنيار        

جيلي بةياني بكرَيت، بؤ ئةوةي بة تةسسيلي بضينة ناو مةسةلةكان و راثؤرتَيكي رَيـك و  دةكةم ئةوة تةئ
 .ثَيك ئامادة بكةين و ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكةين، زؤر سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ليذنةي ناوخؤ، ئَيوة دةَلَين ضي 
 :بةِرَي  الاعي  حممود عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ر بكرَيت ئةمشةو برادةران تااةتيان هةبَيت كؤتايي ثَي بَينني باشرتة، لةبةر ئـةوةي ئَيسـتا شـةاام    ئةطة
ــةوة          ــةبَيت، ئ ــيان ن ــةر تااةتيش ــر، ئةط ــاتَيكي ت ــؤ ك ــةين ب ــاخريي نةك ــي ت ــا ، بةِراس ــاوةِروامنان دةك ض

 .مةسةلةيةكي ترة، دةتوانني دواي خبةين بؤ كاتَيكي تر، سوثاس
 :لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

 .سةرموو
 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منيش وا دةزاس طؤِرانكارييةكان و طةرم و طوِري شةاام ئةوة دةخوازَيت ئةمشـةو بيرِبَينينـةوة، ضـونكة    

 .زؤرة دة، دوازدة سةعا  دوا بكةوَيت، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةيـة، بؤضـوونَيك ئةوةيـة، كـة ئةمشـةو هـةمووي تـةواو بكرَيـت، بؤضــوونَيكي          بـةِرَي ان، دوو بؤضـوون  
تريش هةية، ئـةمِرؤ ليذنـةكان ئـيش بكـةن، بـةياني سـةرؤك سراكسـيؤنةكان لةسـةري دابنيشـن، ثاشـان           
بةشتَيكي مونةزةم دةربضَيت، ئينجا ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطـةَل ئةوةيـة ئةمشـةو ليذنـةكان     

بــةيانيش ســةرؤك سراكســيؤنةكان لةســةري دانيشــن و بــَيني جةلســةكة بكــةين  كــَي لةطــةَل دابنيشــن و 
ئةوةية كة سبةي تةواو بَيت تكاية دةسي بةرز بكاتـةوة  كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئةمشـةو تـةواوي بكـةين،        

او دةسي بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسي بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، ئةمشةو تـةو 
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دةبَيــت ليذنـةكان ئيشــي خؤيــان تـةواو كــرد بَيــت، ســةرؤك   ( 3:31)دةكـةين، بــة تــةماي خـوا، ســةعا    
لةطةَل سـةرؤك سراكسـيؤنةكان دادةنيشـني لَيـرة، ثاشـان بـة       ( 11)سراكسيؤنةكان دوور نةكةون، سةعا  

 .مان كردن دَيينة ناو ااعة، سوثاسماوةيةكي كةم كة تةواو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دووةمدانيشتين 
 رؤذي ضوارشةممة 32/3/3111ي نائاسايي دانيشتين دووةم لة (1)دانيشتين ذمارة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان، بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةمان، بةرنامةي كار
ئـةم دواييـةي هـةرَي  و دؤزينـةوةي رَيطـا      بةرضاوخسنت و طفتوطؤ كردنـي رووداوة نـةخوازراوةكاني    -1

 .ضارة بؤيان، ئةمةش لةثَيناوي ثاراستين ئةزموونة دميوكراسيةكةمان وسةروةري ياسا
داوا لـة ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي نــاوخؤ دةكــةين كـةرةم بكــةن بــؤ شــوَيين خؤيــان، بــةِرَي ان، كــةمَيك   

ننـة ئَيـرة، ليذنـةي ياسـايي يـةكَيكتان، دووانتـان       ضاوةِرَي دةكةين تا راثؤرتةكة رادةكَيشن و ئَيسـتا دةهيَ 
 .تةشريف بَينن، ئَيوةش لَيرة بن، كاك ئيسماعي  كةرةم بكة

 :بةِرَي  الاعي  حممود عبدا 
 عَيراق -سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بةِرَي 

 بِريار/ بابة 
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ى (1)مانى كوردسـتان ذمـارة   لـة ياسـاى هةَلبـذاردنى ثةرلـة     54ى مـاددةى  ( 1)ثشت بةسنت بة بِرطةى 
ي رؤذى (1)ى هـــةموار كـــراوي ثةرلـــةمانى كوردســـتان، لـــة دانيشـــتنى نائاســـايي ذمـــارة  1331ســـاَلى 

ــة        13/1/1111 ــةوة لـ ــؤكردن و لَيكؤَلينـ ــنت و طفتوطـ ــة بةرضاوخسـ ــوو بـ ــة  بـ ــة تايبـ ــدا، كـ ى خؤيـ
ئـةجنامى خؤثيشـانةكاندا    خؤثيشاندانةكانى ثارَي طاى سلَيمانى و ئةو داواكارى و دةرهاوَيشتانةى كة لـة 

كةوتؤتةوة لة تةاـةكردن و شـةهيدو برينـداربوونى خؤثيشـاندةران و  هَي ةكـانى نـاوخؤو سـووتاندنى        
 :بارةطاو هةندَى لة دةزطاكانى راطةياندن، لةطةَل داواكارى خؤثيشاندةراندا، ئةم بِريارانةى دةركرد

دن لةهاوواَلتيان و هةَلكوتانة سةر بارةطـا  ئيدانة و تةحري  و تةجري  كردنى توندوتيذى و تةاةكر -1
 .سةرميةكان و ح بيةكان و زيانطةياندن بة ماَلى طشتى و تايبة  لة هةر اليةكةوة

ــانى رؤذى       -1 ــؤى رووداوةك ــة ه ــة ب ــان، ك ــة ثَيكراوةك ــ ة جووَل ــةرجةم هَي ــةجَيي س ــت ب ــانةوةى دةس كش
دسـتان بةطشـتى و شـارى سـلَيمانى     جووَلةيان ثَيكـراوة بـؤ طشـت شـارةكانى هـةرَيمى كور      17/1/1111

 .بةتايبةتى و طةِرانةوةيان بؤ بارةطاكانيان

ئازاد كردنى سةرجةم ئةوانةى بة هؤكـارى بةشـداربوون لـة خؤثيشـاندان دةسـتطريكراون، ئةوانـةش        -3
 .تاوانيان كردووة، رادةستى دةسةاَلتى دادوةرى و ثؤليو بكرَين

ى و مةعنــةوى ســةرجةم ئــةو كــةس و اليــةن و دةزطــاو حكومــة  بــةطوَيرةى ياســا، اــةرةبووى مــادد -6
 .هَي انة بكا ، كة بة هؤى ثةالمارو توندوتيذيةوة زةرةرمةند بوون

ــاالكية        -5 ــى ض ــاوخؤ و ثؤليس ــى ن ــانى ثؤليس ــة هَي ةك ــةنها ب ــاندةران، ت ــتنى خؤثيش ــنت و رَيكخس ثاراس
 طارةكان ئاشكرا بَيت و نةهَيَلدرَيت ى هَي ة ثارَي(ناو، باو، شوَينى كار)مةدةنيةكان بسثَيردرَيت، شوناس 

 .هيض كةسَيك بة دةمامك و ئوتومبَيلى جام رةش هاتوضؤ بكا 

هَي ى ثَيشمةرطةى كوردستان لة هةموو جؤرة ملم نَييةكى سياسيي ناوخؤيى بة دووربـَى و ئـةركى    -4
 .ن جَيبةجَى بكا نيشتمانيى خؤى وةك هَي َيكى نيشتمانى و ثاراستنى دةسكةوتةكانى خةَلكى كوردستا

ثَيويستة ليذنةى بااَلى لَيكؤَلينةوة، كة لةاليةن حكومةتةوة ثَيكهاتووة، لة اليـةن ئةنـدامَيكى دادطـاى     -7
تــةميي ةوة ســةرؤكايةتى بكرَيــت و ئةندامــةكانى كةســانى شــارةزاو بــَى اليــةن بــن و بــة زووتــرين كــا   

 .ئةجنامةكةى خبةنة بةردةم راى طشتى

ةطـةَل بارودؤخةكــةدا، كةمتةرخـةمى لةاليـةن دام و دةزطاكــانى ثـؤليو و ئاسايشــدا     لةمامةَلـةكردن ل  -8
هــةبووةو دواى ئةجنامــدانى لَيكؤَلينــةوة دةبــَى اليــةنى كةمتةرخــةم ئيجرائــاتى ياســايي لةطــةَل بكرَيــت، 
هةروةها بةرثرسـى دةزطـا ئةمنيـةكان ئةوانـةى كةمتةرخـةميان نوانـدووة، بـةطوَيرةى ياسـا مامةَلـةيان          

 .ةَل بكرَىلةط

نابَى بـةبَى بِريـارى دادطـا هـيض خؤثيشـاندةرَيك بـةهؤى بةشـداري كردنـى لةخؤثيشـاندان دةسـتطري            -3
 .بكرَى

بِريــارى جوواَلنــدنى هَيــ ى ســةربازى لــة شــارَيكةوة بــؤ شــارَيكى تــر نابَيــت ئــةجنام بــدرَى، تــةنها     -11
 .لةحاَلةتى بوونى مةترسيي دةرةكى نةبَيت

دةرانى سووتاندنى كةناَلى ناليا، رَيوشوَينى ياساييان لةبةرامبةردا بطريَيتةبـةرو  دةستبةجَى ئةجنام -11
 .بدرَينة دادطا
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بةمةبةســتى ضاكســازى ريشــةيى و طشــتى لةاليــةن سراكســيؤنةكان و ليذنــةكانى نــاو ثةرلةمانــةوة،   -11
ى كؤمــةَلى بــةهاوكارى ئةجنومــةنى وةزيــران و ســوود وةرطــرتن لــة اليةنــة سياســيةكان و رَيكخراوةكــان   

مــةدةنى و مامؤســتايانى زانكــؤو ثســثؤران و خــةَلكانى بــَى اليــةن و دَلســؤز ثــرؤذةى ضاكســازى ئامــادةو   
 .ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكرَى، بؤ طفتوطؤكردن و ضاودَيرى جَيبةجَى كردنى بة زووترين كا 

ةيوةسـتة بـة   ثَيويستة حكومة  دةست بةجَى ضةندين بِريـارى طـرنن و بـة ثةلـة دةربكـا ، كـة ث       -13
باشرت كردنى بارى طوزةرانى خةَلكى و بةديهَينانى دادثةروةرى كؤمةاَليةتى و كرانةوةى زيـاترى سـةزاى   

 .سياسي و ئازادى

ــ ب و      -16 ــدنى ح ــي راطةيان ــى هَيرش ــؤ هَيوركردنــةوةى بارودؤخةكــةو راطرتن ــةوَل ب ــةك ه هــةموو الي
 .اليةنةكان بدا 

وةزيــرى نــاوخؤو وةزيــرى ثَيشــمةرطة بــؤ ثةرلــةمان، بــؤ  بانطهَيشــت كردنــى ســةرؤكى حكومــة  و  -15
 .روونكردنةوةو لَيثرسينةوة، بةثَيى رَيكارة ياساييةكان

زةمينة سازكردن و ثشتطريي كردنى ئةجنامدانى ديالؤطي نيشتمانيي سياسي لةنَيوان ئـةو حـ ب و    -14
َينانة ئاراى ثَيكـةوة سـازانى   اليةنة سياسيانةى نوَينةريان لة ثةرلةمانى كوردستان هةية، بةمةبةستى ه

 .ياسايي، سياسي بؤ هةمواركردنةوةى ئةو ياسايانةى كة خاوةنى رةهةندى سياسيي و نيشتمانيان هةية

ــتان،      -17 ــةمانى كوردس ــة ثةرل ــيؤنةكان ل ــةرجةم سراكس ــةرى س ــة  لةنوَين ــةكى تايب ــانى ليذنةي ثَيكهَين
 .لةطةَل رَي ماندا. ندةرانبةمةبةستى بةدواداضوون و طوَى طرتن لة داخوازى خؤثيشا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، ئةوةي طوَيتان لَي بوو، طشت اليةنةكان لةسةري موتةسةق بوون، ئَيسـتا دةخيةمـة دةنطدانـةوة،    
كَي لةطةَلداية دةسي بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسي بةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس،   

ند كرا، زؤر سوثاس بؤ ئَيوةي بةِرَي  ئومَيدةوارين كة زؤر بة جددي ثشتطريي بكرَيت بةكؤي دةنن ثةس
و هةوَل بدةين لة هةموو مةجالَيك كاري لةسةر بكرَيت و بة ئومَيدي ئةوةي ئةو بارودؤخةي كة ئَيستا 

ت، زؤر سوثاس، لة هةرَيمي كوردستاندا هةية ئارام بَيتةوة، هةموو كةسَيك بةثَيي ياسا مايف ثارَي راو بَي
 .ئَيستا كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، خوا ئاطادارتان بَيت

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبدا      ارس ن باي  الاعي            .د         ست ابد عبدا                 سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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 ثرؤتؤكؤلي دانيشتين دةسثَيك 

 3111\2\3رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 دةسثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 3/2/3111 رَيكةوتي شةممةوارض

 -كوردسـتان   ثةرلـةماني   1/3/1111رَيكـةوتي   شـةممة ضوار رؤذي ثـَيش نيـوةِرؤي  ي (11)كاتذمَير   
ــراق  ــةِرَي    عَي ــةرؤكايةتي ب ــة س ــدا   ب ــد اــادر عب ــةركووكي .د)حمم ــال ك ــةرؤكي  (كم ــةمانس بــة , و ثةرل

بـةِرَي  سرسـت عبـد عبـدا  سـكرتَيري       ,جَيطـري سـةرؤك و   ارسـ ن بـاي  الاعيـ    .د بةِرَي  ئامادةبووني
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي دةسثَيكي دانيشتين , ثةرلةمان
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 :بةرنامةي كار
ــة    ــةكاني بِرط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــرِ ( 11)ي م ــة ثَي ــارة  ةول ــاوخؤي ذم ــاَلي  (1)ي ن ــةمواركراوي س ي ه

دةسـثَيكي  درا دانيشـتين  ي بِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان ي 1331
 دا 1/3/1111ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي ضوارشـةممة رَيكـةوتي     (11)سَييةمي هةَلبذاردن لـة كـا    خولي 

 :بةم شَيوةية بَيت
 .دةايقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق - 1
 .اق بةم بؤنةيةوةعَير -وتاري بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  -1

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، خولي سَييةمي هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، خولي 
، رَيو رةلي كردنةوةي خولي 1/3/1111طرَيداني دووةم، دانيشتين دةستثَيك، رؤذي دانيشنت 

عَيراق، بةثَيي  -ةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني سَييةمي ثةلةماني كوردستان طرَيداني دوو
لة ثةيِرةوي ناوخؤي ( 56)لة ماددة ( 1، 1)ي هةر دوو بِرطةي (5)لة ماددة ( 1)حوكمي بِرطة 

ي هةموار كراودا بِريار درا كاتي كردنةوةي 1331ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة  -ثةرلةماني كوردستان 
ي ثَيش (11)طرَيداني دووةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني سَييةمي ثةرلةمان لة كاتذمَير  خولي

دا بَيت، بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية 1111/ 1/3نيوةِرؤي رؤذي ضوار شةممة رَيكةوتي 
 :بَيت

 .دةايقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق -1
 .عَيراق بةم بؤنةيةوة -َي  سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان وتاري بةِر -1

دةايقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و / بةِرَي ان، ئَيستا خاَلي يةكةمي بةرنامة
عَيراق و شةهيدةكاني ئةو دواييةي كارةساتي خؤثيشاندانةكان لةناو هةرَيمي كوردستان، دةايقةيةك 

 .وثاسبوةسنت، سةرموو، زؤر س
 .عَيراق بةم بؤنةيةوة -وتاري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان / خاَلي دووةم لة بةرنامةي كار

ثَيش خوَيندنةوةي وتارةكة، بةِرَي  سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان بة مؤَلة  لة دةرةوةي هةرَيمي 
ري سكرتَير ببينَيت، كوردستانة، ئَيستا جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان ثَيشنياري بةِرَي َيك دةكا ، كة دةو

 .تاكو بةِرَي  كاك سرسة  ابد  دةطةِرَيتةوة لة مؤَلةتةكةي
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن باي  الاعي .بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةرلةمانتاراني بةِرَي 
ست نيشان بكرَيت من ثَيشنيار دةكةم ئةو ماوةية كاك شَيروان حةيدةري وةكو سكرتَيري ثةرلةمان دة

 .و خبرَيتة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةي كارةكامنان بة ئاسايي و ياسايي جَي بةجَي بكةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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سوثاس بؤ جةنابتان، بةِرَي ان، ئَيستا رَي دار كاك شَيروان حةيدةري كانديد كرا، بؤ ئةوةي وةكو 
، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسي بةرز بكاتةوة  سكرتَيري ثةرلةمان دةوري خؤي ببينَيت

زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسي بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنن ثةسند كرا، كاك 
 .شَيروان كةرةم بكة بؤ شوَيين خؤ 

عَيراق بةم  –وتاري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان / بةِرَي ان، ئَيستا خاَلي دووةم لة بةرنامةي كار
 .بؤنةيةوة

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .بةناوي طةلي كوردستان

 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
ي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان (1)ي بِرطة (17)ئةم كاتةتان باش، بةثَيي ئةو دةسةاَلتةي لة ماددة 

وةم لة خولي هةَلبذاردني سَييةمي ثةرلةماني كوردستان ثَيماندراوة، خولي طرَيداني دووةم لة ساَلي دو
عَيراق دةكةينةوة، بةم بؤنةيةوة ثريؤزباييتان لَي دةكةين، هيوادارين لةم خولة نوَييةدا  –كوردستان 

بتوانني ئةركةكاني خؤمان وةكو ثةرلةمانتار بةباشي راثةِرَينني، كة جَيطاي بِرواو متمانةي خةَلكي 
 .كوردستان بَيت

هةر بةم بؤنةيةوة دةست ثَيكردني خولي طرَيداني دووةم لة ساَلي دووةم لة خولي بةِرَي ان، 
هةَلبذاردني سَييةمي ثةرلةماني كوردستاني عَيراق، لة سةرةتاي كردنةوةي ئةم دانيشتنةدا موذدةي 
ئةوةتان ثَي دةدةم، كة هةر ئةمِرؤ ثةخشي ئةزمووني كةناَلي ئالاني ثةرلةماني كوردستان لةطةَل 

دنةوةي ئةم دانيشتنة دةسي ثَي كرد، ئَيستا بةشَيوةيةكي  راستةوخؤ ئةم دانيشتنة لة كةناَلي كر
ئالاني ثةرلةماني كوردستان لة هةردوو كؤمةَلةي نايلسا  و عةرةبسا  بةشَيوةيةكي تةجرييب 
ثةخش دةكرَيت، بةم هةنطاوةش دةتوانني هةموو دانيشتنةكاني ثةرلةمان راستةوخؤ بؤ خةَلكي 
كوردستان لة ناوةوةو دةرةوةي هةرَيمي كوردستان بطوازينةوة وةكو خؤي، بؤ ئةوةي وةكو كؤمةاَلني 
خةَلك ئاطاداري طفتوطؤيةكاني ئةندامان و دانيشتنةكاني ثةرلةماني كوردستان بن، ئةم كةناَلة دةبَيتة 

اكسيؤن و ليست و دةنطي راسي و حةايقة  و بَلندطؤي ئازادانةي ثةرلةماني كوردستان بة طشت سر
ثَيكهاتةكانةوة، بةبَي جياوازي دةبَيتة ثردَيكي ثةيوةندي بةهَي  لةنَيوان ثةرلةماني كوردستان و 
كؤمةاَلني خةَلك، بةمةش ثةرلةماني كوردستان هةنطاوَيكي تري طرنن لةِرووي طةشة ثَيداني كاري 

كة خاوةني كةناَلَيكي تةلةس يؤني راطةياندن دةضَيتة ثَيشةوةو دةبَيتة يةكةم ثةرلةماني ناوضةكة، 
 .تايبةتي بةخؤي دةبَيت

بةِرَي ان، لةماوةي ثشووي ثةرلةماندا، بةهؤي خؤثيشاندانةكان لة سلَيماني ضةند رووداوَيكي نةخوازراو 
لة هةرَيمي كوردستان هاتنة ثَيشةوة، كة بةداخةوة شةهيدو برينداري لَي كةوتةوة، لَيرةوة سَ و 

ي ثاكي ئةو شةهيدانةو، داوا دةكةين و تةمانا دةكةين بريندارةكان بة زووترين كا  دةنَيرين بؤ طيان
خوا شيفايان ثَي بدا  و، داواش لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةين، ئةو بريندارانةي ثَيويستيان 

واو و بة ضارةسةري هةية لة هةر شوَينَيكي دنيا بةدةنطيانةوة بضن و بياننَيرن، بؤ ئةوةي شيفاي تة
يف هةموو تةندروستَيكي تةواويان بؤ بطةِرَيتةوة، ديارة خؤثيشاندان بةثَيي ياسا ماسَيكي سروشتييةو ما
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خؤثيشانداني هَيمنانةو ئاشتيانة ئةجنام بدا ، ماسَيكي رةواي خةَلكي كوردستانة، بةثَيي ياساي  كةسَيكة
ري، خؤثيشاندان لة هةرَيمي ، ياساي رَيكخستين خؤثيشاندان وطردبوونةوةي جةماوة(11)ذمارة

كوردستان رَيك خبةن، ئةمةش ماسَيكي دةستووري دانيشتواني ئةم هةرَيمةية، بؤية هاوواَلتيان مايف 
خؤيانة بةو ثةِري ئازادي و رَي ةوة داخوازي و ناِرةزاييةكاني ئةو كَيشانةي هةيانة بيخةنة روو، داواي 

اليةنةكاني دةسةاَل  و خةَلكي كوردستاني لَي ئاطادار  ضاكسازي و بةرةنطاربوونةوةي طةندةَلي بكةن و
بكةنةوة، بةاَلم لة ضوارضَيوةي ياساو دوور لة توندوتيذي، هةروةها ئةركي حكومةتي هةرَيمة زؤر بة 
جددي طوَي لة خواست و  داواكاري خؤثيشاندةران بطرَيت و بة هةنطاوي عةمةلي ضارةسةري 

ثَيويست بطرَيتة بةر بؤ ثاراستين خؤثيشاندةران بةثَيي ياسا، كةموكوِرييةكان بكا ، رَيوشوَيين 
لةهةمان كاتدا ئةو اليةنانةش بثارَي َيت، كة خؤثيشاندانيان لة دذ دةكرَيت، بؤ ئةوةي طيان و موَلك و 
ماَلي طشي و تايبةتي و ئارامي هاوواَلتيان و شارةكان لة كاري توندوتيذي بثارَي رَين، هةر لة سةرةتاي 

اوةكان سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل سةرؤكايةتي حكومة  واليةنة ثةيوةندارةكان لةثةيوةندي روود
بةدوا دواضوون بووة، سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل ليذنةي ناوخؤ كؤبؤتةوة، داوايان كردووة وةزيري 
ناوخؤ بَيتة ليذنةي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، بؤ ئةوةي لةطةَل وةزيري ثَيشمةرطة 
بؤضوونةكانيان بدةن، لةبةر ئةوةي وةزيري ثَيشمةرطة لة ئةركي ثاراستين هاوواَلتيان و خؤثيشاندةران 
و شوَينة طشتيةكان بوو، وةزيري ناوخؤ بة نوَينةرايةتي ئةويش لة ليذنةكة ئامادة بوو، لة هةمان 

كاني ثةرلةمان رؤذيش سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل سةرؤكي سراكسيؤنةكان و ليستةكان و اليةنة
دانيشنت، هةر ئةو رؤذةش ليذنةي ناوخؤ دانيشتين خؤيان هةبوو، بؤ ئةوةي بةرنامةي خؤيان دابنَين 
و بضنة مةنتيقةو لةن يكةوة ئاطاداري رووداوةكان بن و راثؤرتيان بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان 

تةي ثَيي دراوة، سةرؤكي بطةِرَيننةوة، دواتريش سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بةثَيي ئةو دةسةاَل
ي شوبا  13ثةرلةمان داواي كرد دانيشتنَيكي نائاسايي لة ثةرلةماني كوردستان ئةجنام بدرَيت، كة لة 

دانيشتين نائاسايي بةسرتا، بؤ طفتوطؤ دةربارةي رووداوةكان، كة تيايدا دواي ئةوةي كة طشت سةرؤك 
خؤيان ئاراستةي ثةرلةمان كردو، ثَيشرتيش كة سراكسيؤنةكان بة راثؤر  بريو بؤضووني اليةنةكاني 

ي (11)لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان دانيشنت ئةجنام درا بوو، هةروةها ئةو دانيشتنةي كة لة 
/ نيوةِرؤوة تاكو بيست و ثَينج دةايقة دواي دوازدةي نيوة شةو بةردةوام بوو بة دوو مةرحةلة، يةكةم

خاياند، كة طشت ئةو بةِرَي انةي ويستيان موداخةلة  زياتر لة ماوةي شةش سةعا  وض  دةايقةي
بكةن، زؤر بة ئازادانة بة دوورو درَيذي راوبؤضووني خؤيان لةسةر بابةتةكةداو، طفتوطؤيةك 
لةبةرذةوةندي خةَلكي كوردستان و ضارةسةري كَيشةكاني كة كرا، ثاشان راثؤرتةكان ئاراستةي ليذنةي 

كوردستان كرا، لة دانيشتنَيكي دوورو درَيذي شةودا، لة ئاخريدا  ياسايي و ليذنةي ناوخؤي ثةرلةماني
خاَلي ثَيك هَينرا، بؤ بةدواداضوون و بةدةنطي ( 17)بةسةرثةرشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان راثؤرتَيكي 

خةَلكةوة ضوون و لة ن يكةوة لةطةَل ئةو بةِرَي انةي كة خؤثيشاندان دةكةن طوَييان لَي بطريَيت و ئَيش 
ي بِريارةكة، كة اةرار بوو ثَيك بهَينرَيت (17)رةكانيان بطةِرَيننةوة، ليذنةيةكي تايبة  لة خاَلي و ئازا

لة طشت سراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةمان، بةبَي جياوازي، ليذنةكة ثَيك هَينرا، سةرؤكايةتي ثةرلةمان 
َل طشت اليةنةكان دانيشنت دانيشتين لةطةَليان كردو كةوتة رَي بةرةو سلَيماني و ناوضةكة، لةوَيش لةطة
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و بةردةواميش لة ثةيوةندي تةلةسؤني بووين لةطةَليان، بؤضوونةكاني ئةو بةِرَي انةيان هَيناية ئَيرة، 
هي مامؤستاياني ئايين، هي مانطرتوواني بةردةرطاي سةرا، هي مامؤستاياني زانكؤ، هي ضةمضةماَل 

دواي يةك لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان كرا، هةندَيك هةموويان هَينايةوة ئَيرة، ضةند دانيشتين يةك لة 
لة دانيشتنةكان بةردةوام دةبوو تا دواي نيوة شةو، دواي دوازدةو بيست و ثَينج دةايقة، دوازدةو نيوي 
شةو، لةكؤتاييدا راثؤرتةكةيان ئامادة كردو، داوايان لَيكرا كة تةاسي  بةندي تَي بكةن، كامةي 

ة  ضي ثةيوةندي بة حكومةتةوة هةية  كامةي ثةيوةندي بة اليةنة ثةيوةندي بة ثةرلةمانةوة هةي
سياسيةكانةوة هةية  دووبارة ئامادةي بكةن، هةروةها ئةو كارانةي كة لة ثةرلةماني كوردستان لةو 
ماوةية كرا لةطةَل بؤضووني اليةنةكاني كة هاتووة، هةموو لة كتَيبَيك بةنيسبة  سلَيماني و بةنيسبة  

تريشةوة بة دوو شَيوةي جياواز، كة حازر كراو دراية سةرؤك سراكسيؤنةكان، بؤ ئةوةي مةنتيقةكاني 
راو بؤضووني ئةندامةكانيان و اليةنة سياسيةكةيان لةسةر بدا ، ئيتيفاق لةطةَل ليذنةكة كرا، كة 

بؤ رؤذي ثَينج شةممة جارَيكي تر لةطةَل سةرؤك ليذنةكان و لةطةَل سةرؤك سراكسيؤنةكان دابنيشني، 
ئةوةي راوبؤضوومنان لةسةر ئةوة كؤك بَيت، ئينجا لةطةَل خؤثيشاندةران بةردةوام بني لة طفتوطؤ 
كردن، بؤ ئةوةي ئةو ئةركةي ئةو بةِرَي انة بة رَيطةي ياساييةوة ثَيي هةَلساون بةثَيي ياسا جَيطري بَيت، 

تةلةسؤني بةردةوامني، من خؤم شةخصي لةطةَل ئةو ئةندامانةي كارا لةناو خؤثيشاندانةكان لة 
ئومَيديشمان زؤرة، كة ئةو كارانةي روويدا بة خؤشي و بة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان تةواو بَيت، 
ئَيمة هةموو ئةو كةسانةي لةناو كوردستانن، خاوةن هةر بريو رايةكي سياسي بن، لة هةر اليةنَيك بن 

شانيانة، بؤية داوا لة هةموو خةَلكي كوِرو كضي ئةم هةرَيمةن، ماسيان هةية و ئةركيش لةسةر 
كوردستان دةكةين ئارامي بثارَي ن، هَيمين بثارَي ن، بؤضوونةكانيان بة دَلنياييةوة ئةو ضاكسازييانةي 
لة داخوازييةكانيان هاتووة، ضاكسازييةكان دةست ثَي دةكا ، ئةوانةي لة بةرذةوةندي هةرَيمي 

وكراسي لة هةرَيمي كوردستان و بةهَي  كردني، هةر لةو كوردستانةو بؤ بةردةوام بووني ثرؤسةي دمي
ي دانيشتين نائاسايي ثةرلةمان، بانطهَيشي بةِرَي ان، (1)دانيشتنة نائاساييةي كة بةثَيي بِرياري ذمارة 

سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان و وةزيري ناوخؤ و وةزيري ثَيشمةرطة لة هةستةي 
ةم ثةرلةمانة، لَيرةش ئةوانيش اسةي خؤيان هةبَيت، ئَيوةي بةِرَي يش ئةو داهاتوو دةكةين بؤ ئ

ثرسيارو لَيثرسينةوةو روون كردنةوانةي كة لَيتانتان دةوَيت و بِرياري ئةخرييش بؤ ثةرلةماني 
كوردستانة لةو بارةيةوة، بةثَيي ئةو بِريارةي كة داومانة ثَيويستة ئامادة بن، لة هةمان كاتيش ئةو 

خاَلةي هاتووة، ئَيمة وةكو ثةرلةماني كوردستان مول ةمني بةدواداضووني تةواوي بؤ بكةين، ( 17)
وةكو خؤشي بةبَي دةستكاري جَي بةجَي بكرَيت، ثَيويستة خاَلةكان كة ثةرلةماني كوردستان زياتر لة 

ةجَيي دوازدة سةعا  دانيشتين خؤي بِرياري ثَيداوة حكومةتي هةرَيمي كوردستان مول ةمة جَي ب
بكا ، دةبَيت جَي بةجَيي بكا ، ئةركي ئَيوةي بةِرَي يشة زؤر بة جددي و بة وردي لةدواي بن، بؤ 
ئةوةي ب انرَيت لةكوَي خةلةل دةكرَيت، لة كوَي خةلةل ناكرَيت  بةداخةوة تاكو ئَيستاش لة هةندَي 

ئارامرتو كةمرت بووة،  شوَين ثَيشَيلكاري هةية، تةاة دةكرَيت و لة هةندَي شوَينيش هةرضةند زؤر
ثَيويستة هيض ناياساييةك نةكرَيت، ئةوانةي كة زينداني كراون، ئةوانةي تاوانيان نةكردووة، كة 
زيندان كراون بةهؤي خؤثيشاندانةوة، كة ئةو هةواَلةي بة ئَيمة طةيشتووة ئازاد كراون، هةندَيكيش 
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ثةرلةمانتارة بة دواداضووني جددي بؤ بكةن، مابوون دوَييَن ئازاد كران، ئةطةر ماشبَيت ئةركي ئَيوةي 
بؤ ئةوةي كةس لةسةر ئةو رووداوة لة زيندان نةما بَيت و، ياسا بة وردي بةكاري خؤي هةَلبستَيت، ئةو 
ليذنةيةش بؤ لَيكؤَلينةوة بةسةرثةرشي ئةندامَيكي مةحكمةي تةميي ي بَيت، ئةويش ثَيكهَينراوةو 

 .وةكو ئَيوةي بةِرَي و طشت كوردستان بَ و دةبَيتةوة دةست بةكار دةبن و ئةندامةكانيشي
هةروةها بةنيسبة  ئَيوةي ثةرلةمانتار لة هةر شوَينَيك بن، ثَيويستة زياتر بة ئةركي خؤتان هةَلبسنت، بة 
تةئكيد تاكو ئَيستا كاري باشتان كردووةو بةردةوام بوونة، من سوثاسي ئةو ئةندامة بةِرَي انةي ثةرلةمان 

كة ضوونة ناو خؤثيشاندانةكان و لة ن يكةوة لةطةَليان يةكيان بيين و اسةيان بؤيان كردو تةوزحيي دةكةم، 
وةزعةكةيان كرد، زياترو زؤرتر بةو كارة هةَلبسنت، هةرضةند ليذنةيةكي تايبةمتان هةية بؤ ئةو كارة، بةاَلم 

مةنبةرة مةنبةرَيكي ثريؤزة، بؤ لةيةك لة هةمان كاتدا ئَيمة لةبريمان نةضَيت نوَينةري ئةم خةَلكةين، ئةم 
ن يك بوونةوةي هةموو بريوبؤضوونةكان بةبَي جياوازي، ئَيرةش ببَيتة مةمنبةرَيكي ئيع م و راطةياندن بؤ 
هةموو خةَلكي كوردستان، ئةوةي ئَيش و ئازارَيكي لةدَلدا هةية، بتوانَيت لةم ثةرلةمانةوة بة خةَلكي 

ليذنةكان، لةناو ثةرلةمان، لة وةخي طفتوطؤيةكان بة ئازادانة بةبَي ئةوةي هيض كوردستاني بطةيةنَيت، لةناو 
سانسؤري لةسةر بَيت، بةتايبةتيش كة ئَيستا كةناَلي ئالاني ثةرلةماني كوردستان هةية، بةبَي دةستكاري هيض 

هةموو خةَلكي كوردستان و  بِرطةو وتةي هيض بةِرَي َيك بة ئازادانة شوَينةكان و ئَيشةكانيان و ئازارةكانيان بؤ
دنيا بَ و دةبَيتةوة، هيض بةهانةيةك نامَينَيت، بؤ هيض كةسَيك بَلَيت و بوترَيت ئَيمة سانسؤر دةكرَيني، يان 
اسةكامنان دةرناضَيت، كةناَل كةناَلي ح بَيك نيية، هي اليةنَيك نيية، هي شةخصَيك نيية، حةايقةتي وةزعي 

ةكان دةردةخا ، هةر ثةرلةمانتارَيكيش لة وتةو لة اسة كردني لةناو ثةرلةمان ناو ئةو ثةرلةمانةو ناو ليذن
 .ئازادة، ئةو بريو بؤضوونةي هةية كة بة ئازادانة دةريبرِبَينت

 .بةِرَي ان، خوشكان و براياني بةِرَي 
لةم اؤناغة هةستيارةو ناسكة كة عَيراق و ناوضةكةو هةرَيمي كوردستاني ثَيدا تَي دةثةِرَيت، 
رووداوةكاني هةستةي رابردوو لة عَيراق و ناوضة دابِراوةكان، ئةو راستييةيان سةَلماند كة هَيشتا 
هةِرةشةو مةترسي راستةاينة لةسةر دةستكةوتةكاني طةلةكةمان و ئةزمووني دميوكراسي و سيدراَلي و 

هةموو رؤذَيك زياتر هةية، بؤية ئةمِرؤ لة  161ناوضة دابِرَينراوةكاني هةرَيمي كوردستان و ماددةي 
ثَيويستيمان بة يةك ري ي و هاوخةباتي هَي ة سياسيةكان و كؤمةاَلني خةَلك هةية، بؤ درَيذةدان بة 
خةبا ، تا بة دةستهَيناني تةواوي ماسةكامنان، بةتايبةتي طَيِرانةوةي ناوضة كوردستانية دابِرَينراوة 

بةتي كة ئةمِرؤ لة رؤذهةاَلتي ناوةِراست و ، بةتاي161كَيشةلةسةركان و جَي بةجَي كردني ماددةي 
ناوضةكة بة طشي بارَيكي تايبة  هاتؤتة ثَيشةوة، ئةطةر يةك هةَلوَيسي خؤمان بثارَي ين، 
بةدَلنياييةوة دةتوانني بةتةواوي خواست وماسة نةتةوايةتيةكامنان بطةين، ضونكة نةبووني يةك 

ة ئةمةش خواسي هيض كةسَيكي دَلسؤزو نيشتمانثةروةر هةَلوَيسي دةمانطَيِرَيتةوة بؤ خاَلي سفر، ك
نيية لةم كوردستانة، ئةم ئةزموونةي بة دةستمان هَيناوة ئةزموونَيكي ثريؤزة، ئةزمووني خةَلكي 
كوردستانةو بةرهةمي خةباتي ميللةتةكةمانةو خوَيين ثَيشمةرطةو شةهيدو ئةنفالكراوةكانة، دةبَيت 

ةمان كاتيش داوا بكةين ضاكسازي دروست و بنةِرةتي لةم هةرَيمة وةكو ضاومان بيثارَي ين، لة ه
بكرَيت، رَيطا لة طةندةَلي بطريَينت، دامودةزطاكان بةدةوري خؤيان هةَلبسنت، دابةشي دةسةاَل  هةر 
دامةزراوةيةكي ياسايي بةكاري دروسي خؤي دةست بةكار بَيت و تةداخول لة ئيش و كارةكان نةبَيت، 
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ي ح ب، يان خ مي بةرثرسَيك نةتوانَيت تةئسري لة رَيرةوي ئيشوكاري ثةرلةمان و اليةنَيك بةناو
حكومة  و اةزاو هةر دامةزراوةيةكي ناو ئةم هةرَيمةدا هةية، بكاتن، ئةطةر ئةوةمان كرد سةركةوتين 

ر سةد لة سةد بة دةست دةهَينني، ئةطةرنا تةمةنا دةكةين كة ئةوةي دوايي روونةدا ، ئينجا تووشي زؤ
 .وةزعي تري نالةبار دةبني

بةِرَي ان، لةماوةي ثشووي ثةرلةماندا ليذنةكاني ثةرلةمان و هةندَيك لة خوشك و برا ثةرلةمانتارةكان لة رووي 
ضاودَيري حكومة  و سةرداني مةيداني بؤ ناوضة جياجياكان، ديراسة  كردني ثرؤذة ياساكان بة ئةركي خؤيان 

ينيوة، ئيشَيكي باش لةو بوارانةوة كراوة، بؤية جَيي خؤيةتي دةستخؤشيان لَي بكةين و هةَلستان و دةورَيكي كارايان ب
 .لَيرةدا جَيي خؤيةتي بة كورتي ئاماذة بةو ضاالكيانة بدةين، كة لةو ماوةيةدا ئةجنام دراوة

رمي ناو بةِرَي ان، لةو ماوةيةي ثشوو، كة ناوي ثشووة، بةاَلم بةِرَي تان دةزانن كة تةنها دانيشتين سة
( 71)هؤَلي ثةرلةمان ئةجنام نادرَيت، دانيشتنةكاني سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةشَيوةيةكي طشي 

دانيشنت لةم ثشووة ئةجنام دراوة، لةطةَل ليذنةكان و اليةنةكاني تر، نووسراوي هاتوضؤ و سةرؤكايةتي 
م حةاي خؤالانة ب انرَيت، و كاروباري ثةرلةمان و ليذنةكان، كة لةم ماوةيةدا ئةركَيكي خؤمانة، بةاَل

نووسراو لة نَيوان سةرؤكايةتي ثةرلةمان ( 1738)مايف خةَلكي كوردستانيشة، ب انرَيت كةضي كراوة  
و ليذنةكان و كاروباري ثةرلةمان و حكومة  هاتوضؤي كردووة، ئةمةش بة بةالش نةبووة، ديارة 

ؤ هةر بابةتَيك، كة ثةيوةندي بة بةرهةمي كاري ئيشي ثةرلةمانتاران بووة، بؤ ضاودَيري و ب
نووسراو لةو سةترةية هاتوضؤي كردووة، كة ( 1738)بةرذةوةندي خةَلكي كوردستانةوة هةبَيت، 

تةساسيلةكاني لَيرةية، بؤ هةر بابةتَيك رؤيشتووةو لةبةردةستمانة، ليذنةكان لةطةَل ليذنة كاتيةكةي 
يذنةكاني ثةرلةمان لةم ثشووة كة ناوي ثشووة دانيشتين كردووة، ل( 114)كة بةم ئةخرية ثَيك ها  

دانيشتين خؤي سةرمي كردووة، بؤ بةدواضووني ئيشةكان، ثَينج وةزيرو يةك بريكاري وةزارة  ( 114)
و ثازدة بةِرَيوةبةري طشي و بةرثرسي دامودةزطاكاني هةرَي  بانن كراونةتة ليذنةكاني ثةرلةمان و 

بالان كرد لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و  دانيشتنةي كة( 71)سةرؤكايةتي، ئةو 
كؤبوونةوة لةطةَل سراكسيؤن و ليذنةكاني ثةرلةمان و كؤبوونةوة لةطةَل بةرثرساني حكومةتي هةرَيمي 
كوردستان و حكومةتي سيدراَل و بةرثرساني بياني لة واَلتاني دةرةوةو رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي 

طوَيطرتن لة هاوواَلتياني ناوضة جؤراوجؤرةكاني كوردستان بة ناوضة كَيشة مةدةني و ناوخؤو دةرةوةو 
ساَلةي دامةزراندني كؤماري  45لةسةرةكانةوة، رَيكخستين وؤرك شؤ  و سيمينارو كؤنفرانو و يادي 

 .كوردستان لة مةهاباد بةرهةمي ئةوانة بووة
كة لةاليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة لة بةِرَي ان، بِريارة لةم ن يكانةش بودجةي هةرَيمي كوردستان، 

ئةجنومةني وةزيران مواسةاةتي لةسةر كراوة دَيتة بةردةست ئَيوةي بةِرَي ، دَيتة ئةم ثةرلةمانة، لة ليذنةي 
دارايي، لة ليذنةكان، لة ئةنداماني ثةرلةمان لةناو ئةم ثةرلةمانة، ئَيمة لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان داوامان لة 

َي ة يةك، يةك بة ويذدان بةو ثةِري مةسئووليةتةوة بة هةموو تواناكان سةيري مي انية بكرَيت بةو ئَيوةي بةِر
ثةِري شةساسيةتةوة، بؤ ئةوةي هةر خاَلَيك، هةر دينارَيك لةبةرذةوةندي خةَلكي كوردستان بةكار بهَينرَيت، 

ةوةندي هةرَيمي كوردستان نيية، ئةطةر شتَيك غموزي لةسةر بوو، يان روون نةبوو، يان زانيتان لة بةرذ
ئةركَيكي نيشتماني ئي هي و ويذدانيية لةسةرتان اةبولي نةكةن، بؤية واجييب ئَيوةي بةِرَي ة، ئةم ثةرلةمانة 
ثةرلةماني كوردستانة، نوَينةري خةَلكي كوردستانة، ئةو مي انيةي دَيت واجيبمانة بةو ثةِري عةدالة  و 
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من دَلنياش  لةوةي كة دةيكةن، ئومَيدةوارين لة كاتي هاتين بودجة هةموو زؤر  ويذدانةوة لةسةري كار بكةين،
بةجددي هي كي كا  لةالتان طرنن نةبَيت، كا  زؤر موهيمة، بةاَلم بة سرِيؤداني خراثة، كاتةكان بة طرنن 

طؤي لةسةر وةربطرن، زياتر لة دةوامي تةبيعي ئَيوةي بةِرَي  خةريكي بن و مونااةشةي لةسةر بكةن، طفتو
بكةين، ئةوةي لة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان بَيت لة طشت بابةتَيكةوة مواسةاةتي لةسةر بكةين، ئةوةي نا 
هةموار بكةين، رةدي بكةين، بؤ تةنسيقَيكي تةواويش لةطةل وةزيرة بةِرَي ةكان، لةطةَل سةرؤكي ئةجنومةني 

نيش لةو روانطةيةوة ئينتي اري دةكةن، كة ثةرلةمانةكةيان وةزيران بؤ ئةم بابةتة هةبَيت، ئَيمة دَلنياين ئةوا
 .بة هةمان شَيوة ثشتيوانيان بكةين

بةِرَي ان، ئَيوةي بةِرَي  بةطشي بةو ثةِري مةسئووليةتةوة حازر بن بؤ ديراسة  كردنَيكي وردي ئةو 
ة كردنةوةي خولي ثَيش مي انيةي كة دَيتة ثَيش دةسي ئَيوة، لَيرة دةطةِرَيمةوة جارَيكي تر دةَلَي  ل

ئةم خولةش تةئكيدم لةسةري كردةوة، ئةطةر لةبريتان بَيت لة خاَلي ضواردة لة وتارةكةمان، 
تةئكيدمان كردةوة سةبارة  بة ناوخؤي هةرَيمي كوردستانةوة لةسةر يةك هةَلوَيسي كرد، ئَيمة لةناو 

ماسةكاني خؤمان بةدةست بهَينني و هةرَيمي كوردستان ئةطةر يةك هةَلوَيستيمان هةبَيت، دةتوانني 
بةئاشي، بة سةعادة  لةناو ئةم هةرَيمةدا بذين، بةاَلم ئةطةر نةتوانني ئةم يةك هةَلوَيستية رابطرين، 
ئينجا ئةوةي هةالانة لةكةدار دةبَيت و الواز دةبَيت و لةوانةشة لة دةستمان بِروا ، بؤية ئَيمة هَيشتا 

 لةناو عَيراق، ئَيمة دةوَلةتَيكي سةربةخؤ نني، هةرَيمَيكني لةناو عَيراق زؤرمان ماوة، ئَيمة هةرَيمَيكني
كَيشةمان لةطةَل بةغدا هَيشتا زؤر ماوة، ثارضةيةكي زؤري عةزي  لةم كوردستانة دابِراوة، هَيشتا 
ضارةسةر نةكراوة، شوَينة كَيشةدارةكانة لة سنجارةوة تا بةدرةو جةسان، مةندةلي، خانةاني، دوز، 

وق، كةركووك، مةمخوور، دةوروبةري مووسَ ، كة ئةو خوشك و برايانةمان لةوَين، ئَيستا بةو ثةِري داا
نارةحةتيةوة لةبةر هةِرةشةي شؤظينيةكانن، ثَيويستة كار بكةين ثَيكةوة لةناو كوردستان، بؤ 

ك و هةر ي دةستووري عَيراق، ئينجا هةر اليةنَي161طةِراندنةوةيان بةثَيي ياسا، بةثَيي ماددةي 
كةسَيك ضؤن بري دةكاتةوة ئازادة، بةاَلم ئةمِرؤ ثَيويستمان بة يةك هةَلوَيسي و يةك ري ي هةية، بؤ 
ئةوةي بتوانني ماسةكاني خؤمان بةدةست بَينني، بؤية ئةركمانةو واجبة لةسةر هةموومان بة ئةو 

وةكو خةَلكَيكي ئةم نيشتمانة  ثةِري دَلسؤزييةوة هةوَل بدةين و دوور لة هةر بريو بؤضوونَيكي سياسي
يةك هةَلوَيست، يةك دةنن بني بؤ ثاراستين طشت دةستكةوتةكان و جَي بةجَي كردني ئةوانةي كة 
هَيشتا جَي بةجَي نةبوونة، جودانة لة بريي ح بايةتي لةكام ح ب، يان لة كام تةرةيف دةسةاَل ، يان 

ن و مَيذوو و ميللةمتان بةرامبةر راطرتين ئةو ئؤثؤزسيؤن، ئَيمة هةموومان بةرثرسني لة ثَيش ويذدا
يةك هةَلوَيستية، بؤية من جارَيكي تر لَيرةوة بة ئَيوةي بةِرَي  دةَلَي  لةطةَل خوشك و براكانتان 
ئةوانةي ئَيستا خؤثيشاندان ئةجنام دةدةن زؤر لة ن يكةوة طفتوطؤيان لةطةَل بكةن ئَيش و ئازارةكانيان 

ةن لةوةي ضاكسازييةكي بنةِرةتي باش لةم كوردستانة دةبَيت و هةموو وةربطرن و دَلنيايان بك
دةزطاكاني ناو ئةم هةرَيمة ماددةي ضاكسازيني و كاريشيان بؤ كردووةو ثَيش ئَيستاش كاريان بؤ 
كردووة، ئينجا وةخي ئةوة هاتووة بكةوَيتة واايعي عةمةليةوة، نةك تةنها بةس تةشخيص و وتار 

ايعي عةمةلي ئةو وةزعةي لةناو هةرَيمي كوردستاندا هةية، ئةطةر بةو عااارة بَينت، ئينجا لة وا
بيبةين توندوتيذي هةبَينت، ئةطةر بةو عااارة بيبةين ئارامي نةبَيت، ئةوة تةنها و تةنها لة 
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بةرذةوةندي طةندةَلكارانة، مةيدانيان بؤ ضؤَل دةبَيت بة كةيفي خؤيان ئيدامة بة طةندةَلكارييةكان 
بةاَلم بة يةك هةَلوَيسي ئَيمة، بة ئارامي ئَيمة، بة سوور بووني ثةرلةماني كوردستان لةسةر  بدةن،

ضاكسازي و رَيطةطرتن لة طةندةَلي، ئَيمة بة ئاماجني خؤمان دةطةين، بةاَلم خوانةكردة وةزعةكة بة 
رد، ئةوانةي مايف عااارَيكي ترةوة بِرواتن، بؤ ماوةيةكي تري دوورو درَيذ ئةوانةي طةندةَليان دةك

ميللة  لة ذَير ثايان دادةنَين، بةردةوام دةبن لةسةر كارةكانيان، بؤية لَيرةوة داوا لة خةَلكي كوردستان 
دةكةين ئارامي بثارَي ن، من سوثاسي هةندَي اليةن دةكةم، هةندَي رَيكخراو، هةندَي كةسايةتي، كة بة 

ةرَيمة هةرَيمي ئَيمةية، تةنها هةرَيمي ئةم ح ب و ئةو راثؤر  ئَيمةيان ئاطادار كردةوة، دةَلَين ئةم ه
ح ب نيية، ئةم ئاراميية ئَيمة بةرز سةيري دةكةين، كة ئارامي، ئيستيقرارَيك لةناو كوردستانة، دةَلَين 
ئةو وةزعةي هاتؤتة كايةوة بةرهةمي خةباتي ميللةتةكةي ئَيمةية، بة ضاومان دةيثارَي ين، بةاَلم 

رَيت، بةاَلم دةبَيت طةندةَلي نةمَينَيت، بةاَلم دةبَيت ئةوانةي كة مايف ميللة  ذَير دةبَيت ضاكسازي بك
ثَي دةخةن بة س ايي ياسايي خؤيان بطةن، لَيرة جارَيكي تر ثريؤزبايي لة ئَيوةي بةِرَي و لة طشت 

كةم لة خةَلكي كوردستان دةكةم، دووبارة كردنةوةي كةناَلي ئالاني ثةرلةماني كوردستان ثريؤز دة
طشت ئينسانَيكي ئازادخيوازو لة خؤمان، دووبارة سةرةخؤشي دةكةم لة كةسوكاري ئةو شةهيدانةي كة 
بة داخةوة لة مانطي دوو، لة خؤثيشاندانةكاندا طيانيان لة دةستداو تةمةناي شيفا بؤ بريندارةكان 

تةمةنا دةكةين دووبارة  دةكةم، هةر بةم بؤنةيةوة سةرةخؤشي لة خؤمان و لة ئَيوةي بةِرَي  دةكةين،
نةبَيتةوة، بةردةوام دةبني لةدانيشتنةكامنان، بةردةوام دةبني لة كاري ثةرلةمان و دانيشتنةكامنان، لة 

ي دانيشتين نائاسايي (1)هةستةي داهاتوو زؤر بة موكةسةيف لةطةَل ليذنةي بةثَيي بِرياري ذمارة 
بةردةوام دةبني لةطةَل ليذنةكة، بةردةوام دةبني  ، كة ثَيك هَينرا بوو،13/1ثةرلةماني كوردستان لة 

لةطةَل سةرؤك سراكسيؤنةكان، بةدواضووني خؤمان بة جددي دةكةين لة ثةيوةندي و لةسةر خة  
دةبني، ض لةطةَل خؤثيشاندةران، ض لةطةَل ئةوانةي لة حكومةتن، بؤ ئةوةي وةزعةكة بة بةرذةوةندي 

كةيفيان بةم هةرَيمةو بةم كوردستانةو بةناوي كوردستان  خةَلكي كوردستان بطةِرَيتةوة، ئةوانةي
ناية ، مةراميان لةجَيي خؤي جَيطري نةبَينت، دووبارة بةخَيرهاتن و سوثاس بؤ طوَيطرتنتان و ئامادة 
بوونتان، خواي طةورة ثيشتوانتان بَيت و تاكو دانيشتنَيكي تر كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني 

 .ؤر سوثاسبةخَيرو سةالمة ، ز
                                                                                         

 (كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبدا      ارس ن باي  الاعي            .د         ست ابد عبدا                 سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س       َيري ثةرلةماني                سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ي نائاسايي (3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 3111\2\4رَيكةوتي هةيين 

 يةمي هةَلبذاردنخولي سَي
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 ي نائاسايي (1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 4/2/3111 رَيكةوتي هةيين
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بـة  عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  6/3/1111رَيكةوتي  هةيين رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (1)كاتذمَير   
 بـةِرَي   بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبدا سةرؤكايةتي بةِرَي  

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةِرَي  سرسـت عبـد عبـدا  سـكرتَيري      , جَيطري سـةرؤك و  ارس ن باي  الاعي .د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(1)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ــةثَيي حوكمــةك ــاد(1)اني بِرطــة ب ــةي( 11)دة ي م ــة ث ــارة ةوِرل ــاوخؤي ذم ــاَلي (1)ي ن ــةمواركراوي س ي ه

درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان ي 1331
ي ثـــاش نيـــوةِرؤي رؤذي هـــةيين رَيكـــةوتي  (1)ســـَييةمي هةَلبـــذاردن لـــة كـــا   خـــولي نائاســـايي  ي(1)
 :تبةم شَيوةية بَي دا 6/3/1111

 .خستنةِرووي داخوازييةكاني خؤثيشاندةران لة سنووري ثارَي طاي سلَيماني -1 
ي بِريـاري ثةرلـةمان،   (17)خستنةِروو و طفتوطؤ كردني راثؤرتي ليذنةي تايبة ، كـة بـةثَيي بِرطـة     -1

 .انثَيكهَينراوة، بؤ بةدواداضوون و طوَي طرتن لة داخوازييةكاني خؤثيشاندةر 1111ي ساَلي (1)ذمارة 
 .طفتوطؤ كردني باري كةركووك و شوَينة كوردستانية دابِراوة كَيشة لةسةرةكان -3

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشـتنةكةمان دةكةينـةوة، خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي دووةم، خـولي        
بـةثَيي  : ، بةرنامـةي كـار  6/3/1111ي نائاسايي، رؤذي دانيشـنت  (1)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 

ــة   ــوكمي بِرط ــاددة (1)ح ــارة   ( 4)ي م ــاوخؤي ذم ــةيِرةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي 1331ي ه
عَيـراق، دةســتةي سـةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريـدا بةرنامــةي كـاري دانيشــتين      -ثةرلـةماني كوردســتان  

ــارة  ــيَ  (1)ذم ــولي س ــايي خ ــذمَير   ي نائاس ــة كات ــذاردن ل ــةيين   (1)يةمي هةَلب ــوةِرؤي رؤذي ه ــاش ني ي ث
 .دا بةم شَيوةية بَيت1111/ 6/3رَيكةوتي 

 .خستنةِرووي داخوازييةكاني خؤثيشاندةران لة سنووري ثارَي طاي سلَيماني -1
، ي بِريـاري ثةرلـةمان  (17)خستنةِروو و طفتوطؤ كردني راثؤرتي ليذنةي تايبة ، كـة بـةثَيي بِرطـة     -1

 .ثَيكهَينراوة، بؤ بةدواداضوون و طوَي طرتن لة داخوازييةكاني خؤثيشاندةران 1111ي ساَلي (1)ذمارة 
 .طفتوطؤ كردني باري كةركووك و شوَينة كوردستانية دابِراوة كَيشة لةسةرةكان -3

ةي ني امـي،  ئَيستاش داوا لة بةِرَي ان ئةنداماني ليذنةي تايبة  دةكةين كةرةم بكـةن بَينـة ئَيـرة، نواتـ    
 .سةرموو

 
 
 

 :شريف عبداحلافظبةِرَي  شَيرزاد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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لةسةر بةرنامةي كار خاَلي يةكةم، كة باس لة خستنةِرووي داخوازييةكاني خؤثيشـاندةران لـة سـنووري    
بوايـة  ثارَي طاي سلَيماني دةكـا ، بةِراسـي لـة سـلَيماني نـةبووة لـة شـوَينةكاني تـريش بـووة، يـةعين دة          

 .هةمووي بطوتراية، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بةِرَي ، راستت سةرموو، بةاَلم ئةو داخوازييانةي كة ئةو بةِرَي انة هَيناويانة، ئَيستا بة نووسراو 
 .ثَيمان طةيشتووة هي ئةو مةنتيقةية، ئةطةر ئةويرتيش هةبوو، وةختَيكي تر دةيكةين، بةسةر ضاو

خسـتنةِرووي داخوازييـةكاني خؤثيشـاندةران لـة سـنووري ثارَي طـاي سـلَيماني،        / ِرطـةي يـةك  ئَيستا بؤ ب
يةعين ناو شاري سلَيماني و اةزاو ناحيةكاني دةوروبةريشي دةطرَيتةوة، ئةوةي كة بةنووسراوي رةلي 

ةكي ثَيمـان طةيشـتووة، داوا لـة رَيـ دار كـاك دكتـؤر ســةباؤ بـةرزجني دةكـةين كـةرةم بكـةن بـؤ بِرطـة يــ            
 .بةرنامةي كار، سةرموو

 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةمان       ــةِرَي ي ثةرل ــداماني ب ــةنابتان و ئةن ــةرزي ج ــة ع ــار ب ــةي ك ــةمي بةرنام ــاَلي يةك ــة خ ــةبارة  ب س
ة، خاَلي ثةرلةمان ذمـارة دةخوَيندرَيتـةو  ( 17)رادةطةيةس، كة بةنيسبة  ئةم خاَلةوة لة ثَيشدا بِرياري 

ي ثةرلةمان سةبارة  بة ثَيكهَيناني ليذنـة، ثاشـان داخـوازي خؤثيشـاندةراني شـاري      (1)ئينجا سةرماني 
سلَيماني، ئينجا داخـوازي مامؤسـتايان و خوَينـدكاران و كارمةنـداني زانكـؤي سـلَيماني، ثاشـان داخـوازي         

 .مامؤستاياني ئايين
 :ردستان دةخوَيندرَيتةوةي ثةرلةماني كو1111ي ساَلي (1)ئَيستا بِرياري ذمارة 

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوي طةلةوة       

 ثةرلةماني كوردستان ـ عَيراق
 3111ى ساَلى (1)بِريارى ذمارة 

ي (1)لـة ياسـاي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان ذمـارة        54ي مـاددةي  (1)ثشت بةسنت بـة بِرطـةي   
ي رؤذي (1)دســــتان لــــة دانيشــــتين نائاســــايي ذمــــارة ي هــــةمواركراو، ثةرلــــةماني كور1331ســــاَلي 

ــة        13/1/1111 ــةوة لـ ــؤكردن و لَيكؤَلينـ ــنت و طفتوطـ ــة بةرضاوخسـ ــوو بـ ــة  بـ ــة تايبـ ــدا، كـ ي خؤيـ
خؤثيشاندانةكاني ثارَي طاي سلَيماني و ئةو داواكاري و دةرهاوَيشتانةي كة لـة ئـةجنامي خؤثيشـانةكاندا    

ني خؤثيشـاندةران و هَي ةكـاني نـاوخؤ و سـووتاندني     كةوتؤتةوة لة تةاـةكردن و شـةهيدو برينـداربوو   
 .بارةطاو هةندَي لة دةزطاكاني راطةياندن، لةطةَل داواكاري خؤثيشاندةراندا، ئةم بِريارةي دةركرد

 :يةكةم
ـ ئيدانةو تةحري  و تةجرميكردنى توندوتيذى و تةاـةكردن لـةهاوواَلتيان و هةَلكوتانـة سـةر بارةطـا      1

 .و زيانطةياندن بةماَلى طشتى و تايبة  لة هةر اليةكةوة سةرميةكان و ح بيةكان
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ــانى رؤذى      1 ــؤى رووداوةك ــة ه ــة ب ــةثَيكراوةكان، ك ــ ة جووَل ــةرجةم هَي ــةجَييى س ــت ب ــانةوةى دةس ــ كش ـ
جووَلةيان ثَيكراوة، بـؤ طشـت شـارةكانى هـةرَيمى كوردسـتان بةطشـتى و شـارى سـلَيمانى          17/1/1111

 .طاكانيانبةتايبةتى و طةِرانةوةيان بؤ بارة

ـ ئازاد كردنى سةرجةم ئةوانةى بـة هؤكـارى بةشـداربوون لـة خؤثيشـاندان دةسـتطريكراون، ئةوانـةش        3
 .تاوانيان كردووة، رادةستى دةسةاَلتى دادوةرى و ثؤليو بكرَين

ــ حكومــة  بــةطوَيرةى ياســا، اـةرةبووى مــاددى و مةعنــةوى ســةرجةم ئـةو كــةس و اليــةن و دةزطــاو    6
 .بة هؤى ثةالمار و توندوتيذيةوة زةرةرمةند بوونهَي انة بكا ، كة 

ــاالكية      5 ــى ض ــاوخؤ و ثؤليس ــى ن ــانى ثؤليس ــة هَي ةك ــةنها ب ــاندةران، ت ــتنى خؤثيش ــنت و رَيكخس ــ ثاراس ـ
ى هَي ة ثارَي طارةكان ئاشكرا بَيت و نةهَيَلدرَيت (ناو، باو، شوَينى كار)مةدةنيةكان بسثَيردرَيت، شوناس 

 .ئوتومبَيلى جام رةش هاتوضؤ بكا هيض كةسَيك بة دةمامك و 

ـ هَي ى ثَيشمةرطةى كوردستان لة هةموو جؤرة ملم نَييةكى سياسـيي نـاوخؤيى بـةدووربَى و ئـةركى     4
 .نيشتمانيى خؤى وةك هَي َيكى نيشتمانى و ثاراستنى دةسكةوتةكانى خةَلكى كوردستان جَيبةجَى بكا 

ةاليةن حكومةتةوة ثَيكهـاتووة، لةاليـةن ئةنـدامَيكى دادطـاى     ـ ثَيويستة ليذنةى بااَلى لَيكؤَلينةوة، كة ل7
تــةميي ةوة ســةرؤكايةتى بكرَيــت و ئةندامــةكانى كةســانى شــارةزاو بــَى اليــةن بــن و بــةزووترين كــا      

 .ئةجنامةكةى خبةنة بةردةم راى طشتى

و ئاسايشـدا  ـ لة مامةَلة كردن لةطةَل بارودؤخةكةدا، كةمتةرخـةمى لةاليـةن دام و دةزطاكـانى ثـؤليو     8
هةبووةو، دواى ئةجنامدانى لَيكؤَلينـةوة، دةبـَى اليـةنى كةمتةرخـةم ئيجرائـاتى ياسـايي لةطـةَل بكرَيـت،         
هـةروةها بةرثرسـى دةزطـا ئةمنيـةكان ئةوانــةى  كةمتةرخـةميان نوانـدوة، بـةطوَيرةى ياسـا مامةَلــةيان         

 .لةطةَل بكرَى

ةهؤى بةشــداريكردنى لــة خؤثيشــاندان دةســتطري ــ نــابَى بــةبَى بِريــارى دادطــا هــيض خؤثيشــاندةرَيك بــ 3
 .بكرَى

ـ بِريارى جوواَلندنى هَي ى سـةربازى لـة شـارَيكةوة بـؤ شـارَيكى تـر نابَيـت ئـةجنام بـدرَى، تـةنها لـة            11
 .حاَلةتى بوونى مةترسيي دةرةكى نةبَيت

رَيوشــوَينى  ـــ دةســت بــةجَى ئةجنامــدةرانى ســووتاندنى كــةناَلى ناليــاو راديــؤو تةلــةس يؤنى طــؤِران،   11
 .ياساييان لةبةرامبةردا بطريَيتةبةرو بدرَينة دادطا

ـ بة مةبةستى ضاكسازى ريشةيى و طشتيى لةاليةن سراكسيؤنةكان و ليذنةكانى ناو ثةرلةمانةوة، بـة  11
هاوكارى ئةجنومةنى وةزيران و سوود وةرطرتن لة اليةنة سياسيةكان و رَيكخراوةكانى كؤمـةَلى مـةدةنى   

نى زانكؤ و ثسثؤران و خةَلكانى بَى اليةن و دَلسؤز ثِرؤذةى ضاكسازى ئامـادةو ثَيشـكةش بـة    و مامؤستايا
 .ثةرلةمان بكرَى، بؤ طفتوطؤكردن و ضاودَيرى جَيبةجَى كردنى بة زووترين كا 

ـ ثَيويستة حكومة  دةست بةجَى ضةندين بِريـارى طـرنن و بـة ثةلـة دةربكـا ، كـة ثةيوةسـتة بـة         13
ى طوزةرانى خةَلكى و بةديهَينانى دادثةروةرى كؤمةاَليةتى و كرانةوةى زيـاترى سـةزاى   باشرت كردنى بار
 .سياسي و ئازادى
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ــ هــةموو اليــةك هــةوَل بــؤ هَيوركردنــةوةى بارودؤخةكــةو راطرتنــى هَيِرشــي راطةيانــدنى حــ ب و    16 ـ
 .اليةنةكان بدا 

مةرطة  بـؤ ثةرلـةمان، بـؤ    ـ بانطهَيشـت كردنـى سـةرؤكى حكومـة  و وةزيـرى نـاوخؤو وةزيـرى ثَيشـ        15
 .روونكردنةوةو لَيثرسينةوة، بةثَيى رَيككارة ياساييةكان

ـ زةمينة سازكردن و ثشتطريي كردنى ئةجنامدانى ديالؤطَيكى نيشتمانى سياسي لةنَيوان ئةو ح ب و 14
سـازانى  اليةنة سياسيانةى نوَينةريان لة ثةرلةمانى كوردستان هةية، بةمةبةستى هَينانة ئاراى ثَيكـةوة  

 .ياسايي سياسي بؤ هةمواركردنةوةى ئةو ياسايانةى كة خاوةنى رةهةندى سياسيي و نيشتمانيان هةية

ـــ ثَيكهَينــانى ليذنةيــةكى تايبــة  لــة نوَينــةرى ســةرجةم سراكســيؤنةكان لــة ثةرلــةمانى كوردســتان،  17
 .بةمةبةستى بة دواداضوون و طوَى طرتن لة داخوازى خؤثيشاندةران

 .ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكانة، ئةم بِريارة جَيبةجَى بكةن لةسةر: دووةم
و لــة رؤذنامــةي (13/1/1111)ئــةم بِريــارة جَيبــةجَي دةكرَيــت لــةرؤذى ثةســةندكردنييةوة  : ســَييةم

 .سةرمي وةاايعي كوردستان بآلو دةكرَيتةوة
 

 حممد اادر عبدا 

 (كمال كةركووكي.د)
 ستان ـ عَيراقسةرؤكي ثةرلةمانى كورد

ــاَلي دووةم ــارة     / خ ــةرماني ذم ــت س ــةنابتان دةكرَي ــي ج ــة ثَيشكةش ــة   (1)ك ــتانة ب ــةماني كوردس ي ثةرل
 :ثَيكهَيناني ئةم ليذنةية، ئةوةشتان بؤ دةخوَيندرَيتةوة

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوي طةلةوة         

 (1)سةرمان 
ــة   ــةثَيي بِرط ــارة  (17)ب ــاري ذم ــة ( 1)ي بِري ــارة  ل ــتين ذم ــايي رؤذي (1)دانيش ، 13/1/1111ي نائاس

بِريارماندا بة ثَيكهَيناني ليذنةيـةكي تايبـة ، كـة ثَيـك دَيـت لـة نوَينـةري سـةرجةم سراكسـيؤنةكان لـة           
ــاندةران،        ــةكاني خؤثيش ــة داخوازيي ــوَيطرتن ل ــوون و ط ــي بةدواداض ــة مةبةس ــتان، ب ــةماني كوردس ثةرل

 :ثَيك دَيتليذنةكةش لةم بةِرَي انةي خوارةوة 
 .سةرؤك/ صباؤ حممد جنيب.د -1
 .ئةندام/ بة سعيد بة علي -1
 .ئةندام/ بةسرين حسني خةليفة -3
 .ئةندام/ شَيردَل حتسني حممد -6
 .ئةندام/ طؤران ئازاد حممد -5
 .ئةندام/ عمر صديق حممد -4
 .ئةندام/ ئاشي ع ي  صاحل -7
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 .ئةندام/ رَيباز ستاؤ حممود.د -8
 .ئةندام/ براهي  عليابد ا.د -3

 .ئةندام/ اوغسطنيعبداالحد  ثائر.د -11
 .ئةندام/ مصطفىهاذة سلَيمان  -11
 ئةندام/ حسن الاعي  فاضل -11

 حممد اادر عبدا 

 (كمال كةركووكي.د)

 سةرؤكي ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق
 
 

س لةبـةر مةحدوديـةتي شـوَينةكة،    بةِرَي ان، ئَيمة هةموو ئةندامةكان دةبواية لَيرة بووناية، يـةعين بـة  
ئةطةر مةجال هـةبَيت، ئةندامـةكاني تـريش بَينـة سـةر مةنصـةكة، زؤر ثَيمـان باشـة، كـاك سـازل حـةز            

 .دةكةين تةشريف بَييَن، ئةطةر مةجال هةبَيت
لة بِرطةي يةكـةمي ئـةم دانيشـتنة ثةيوةنـدي بـة داخـوازي خؤثيشـاندةراني سـلَيمانيةوة         / خاَلي سَييةم

 .داخوازييانة لةاليةن بةِرَي  مامؤستا بة سعيد ثَيشكةش دةكرَيت هةية، ئةو
 :بةِرَي  بة سعيد بة علي

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان سةرؤكايةتي ثةرلةمان
 .بةِرَي ان خوشكان و براياني ئةنداماني ثةرلةمان

دستان كـة لةاليـةن ئةجنومـةني كـاتي و لةبـةردةم خؤثيشـاندةران       داواكارييةكاني جةماوةري ناِرازي كور
 :خوَيندرايةوة لة سةراي ئازادي بؤ ليذنةكةمان، دوو بةشة

 :داواكاريية هةنووكةييةكان/ بةشي يةكةم
ــةتي كردنــى         -1 ــؤ نوَينةراي ــةك ب ــةكانى كوردســتان، وةك بةرةي ــةوة جةماوةري ــة كؤبوون ــدانان ب دانثَي

ةشــدارى ثَيكردنــى نوَينــةرانى خؤثيشــاندةران لــة ثرؤســةى بِريــاردان لةمــةِر   داخوازيــةكانى خــةَلك و ب
 .مةسةلة ضارةنووسسازةكاندا

رَيطرتن لة هـةر جـؤرة هـةوَلَيك، بـؤ سـةثاندنى بـارى نائاسـايي، بةسـةر هـةر شـارو شارؤضـكةيةكدا،             -1
ــا     ــى ش ــان بــة ســةربازطة كردن ــارَيك، ي ــدن و ئابَلواــةدانى ش ــة دابِران ــؤ منوون ــكةكانى لةوانــة ب رو شارؤض

 .كوردستان

راطةياندنى رةلى لةاليةن حكومـة  و ثةرلـةمان و سـةرؤكى هـةرَي  لـة بةهةنـد وةرطرتنـى طشـت          -3
 .داواكاريةكانى خؤثيشاندةران و جَيبةجَى كردنيان
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ــةرانى       -6 ــةَل نوَين ــةوة لةط ــؤ كؤبوون ــة ، ب ــةمان و حكوم ــة ثةرل ــةش ل ــةكى هاوب ــتكردنى ليذنةي دروس
ةمةبةستى دياري كردنى ميكاني مى طوجناو و، دياري كردنى وادة بؤ جَيبةجَى كردنى خؤثيشاندةران، ب

 .داواكاريةكانيان
ئــازاد كردنــى دةســت بــةجَيى ســةرجةم دةســتطريكراوةكانى نــاو خؤثيشــاندانةكان و اةدةغــة كردنــى  -5

 .دةستطريكردنى بةشداربووان و رَيكخةرانى خؤثيشاندان
ةى كة دةستيان هةبووة لةشةهيدكردن و برينداركردنى خؤثيشاندةران دادطايى كردنى هةموو ئةوان -4

 .و خستنةِرووى ئةجنامى لَيكؤَلينةوةكانى دادطاو بَ وكردنةوةى لة راطةياندنةكاندا
طَيِرانةوةى هةموو ئةو هَيـ ة ضـةكدارانةى، كـة بـؤ مةبةسـتى طوشـار خسـتنة سـةر خؤثيشـاندةران،           -7

 .شارةكان جووَلَيندراونياخود ترساندنيان بة ئاراستةى 
ــةرَيمي         -8 ــةتي ه ــةرؤكي حكوم ــمةرطةو س ــاوخؤ و ثَيش ــي ن ــي وةزيران ــت كردن ــةجَي بانطهَيش ــت ب دةس

ي بِرطــةي يةكــةم لــة ياســاي (1)كوردســتان، لــَي ثَيضــينةوة لةطــةَليان لــةبارةي ثَيشــَي  كردنــي مــاددةي  
ارةكان جوواَلنـدووة، لةكاتَيكـدا   سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان بةوةي كةهَي ي ثَيشمةرطةيان بـةرةو شـ  

 .ئةمة تةنها لة دةسةاَلتي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان داية
ال بردنــى بارةطــاى ح بــةكان لــة ناوةنــدى شــارو شارؤضــكةكانداو طواســتنةوةيان بــؤ دةرةوةى شــارو     -3

 .شارؤضكةكان
ماني و حكومي كوردي دَلنيا كردني هاونيشتمانيان لةوةي كة ضيرت بؤ هةميشة هيض هَي َيكي نيشت -11

سوثاو هَي ي ضةكداري نابةنة سةر هيض شارو شارؤضكةيةكي كوردستان و سةر هـيض هَي َيكـي ركابـةرو    
 .نةياري هَي ة سةرمان رةواكاني كوردستان

بة رةلـي ثـؤزش هَينانـةوة بـؤ جـةماوةري خؤثيشـاندةر لـة اليـةن هـةموو ئـةو كـةس و اليـةن و              -11
نـاوبردووة، بـة ئؤثؤزسـيؤن و دةسـةاَلتةوةو،     " ئـاذاوةطَير "ني خةَلكيان بة راطةياندنانةي كة خؤثيشاندا

 .بة رةلي داواي لَيبووردن لة جةماوةر بكةن

 :داواكارية بنةِرةتيةكان/ بةشي دووةم
ضاوثياخشـــاندنةوة بـــة رةشنووســـي دةســـتووري هةرَيمـــدا، بـــة مةبةســـي داِرشـــتين دةســـتوورَيكي   -1

طشت ماسة مةدةني و سياسي و ياساييةكاني هاونيشتمانيان بـة رةلـي    هاوضةرخي دميوكرا ، كة تَييدا
ناسرا بن و دةسةاَلتةكان بة ئاشكرا جيا كرابنةوةو سةربةخؤييان ثارَي راو بَيت، هةروةها دياري كردني 
ــاي          ــي ياس ــةموار كردن ــةاَل ، ه ــي دةس ــة كردنَيك ــؤرة الا ــةر ج ــة ه ــرتن ل ــا ط ــؤ رَيط ــياو ب ــاني مي ش ميك

َيمي كوردســتان بــة شــَيوةيةك كــة ســةرؤكي هــةرَي  تــةنها لــة رَيطــةي ثةرلةمانــةوة    ســةرؤكايةتي هــةر
 .هةَلبذَيردرَي

 .داِرشتنى ث نَيكى تؤكمة، بؤ دابني كردنى سةربةخؤيى دادوةرى و سةروةرى ياسا -1
جياكردنةوةى ح ب لة حكومة  بةجؤرَيك كة ئيدى حكومة  نةبَيتة ئامرازَيـك بـة دةسـت ح بـي      -3

، بــةَلكو حكومــة  ثَيويســتة وةك دامةزراوةيــةكى ســةربةخؤو بــةرطريكار بَيــت لةســةرجةم  سياســييةوة
 .هاونيشتمانانى ئةو واَلتة
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ــاى      -6 ــ ي ضــةكدارو دةزط ــاوةنى هَي ــ ب خ ــةوةى ح ــرتن ل ــ ب و رَيط ــياكانى ح ــاندنةوةى ميليش هةَلوةش
ةمَينَى و، ئــةمانيش هــةواَلطرى و ســيخوِريي بَيــت و، هــةروةها ثاســةوانى دامودةزطــاو بارةطــاى ح بــي نــ 

 .هةروةك ماَلى ئاسايي هاوواَلتيان سةالمةتيان لةاليةن هَي ةكانى ئاسايشى ناوخؤوة بثارَي رَى
سثاردنى وةزارةتى ناوخؤ و ثَيشمةرطةو بةرَيوةبةرايةتيةكانى ئاسايش و ثؤليو بة كةسـانى ثسـثؤر    -5

 .َىو بَى اليةن و بة كردةوة ح بايةتى لةو دةزطايانة اةدةغة بكر
كؤتايي هَينان بةم مؤديلـة لـة حـ ب كـة تَييـدا كؤمـةَلطا داطـري دةكـا  و بـةناوي هةمووانـةوة بِريـار             -4

ــةردةم       ــؤ ب ــي ب ــتنةِرووي بةرنامةيــةكي سياس ــة خس ــت ب ــة ثش ــدةر ك ــي دةنط ــؤ ح ب ــؤِريين ب دةدا  و، ط
 .ةكان وةرنادا هاونيشتمانيان دةبةستَيت و دةست لة كاروباري حكومة  و سةنديكاو رَيكخراوة ثيشةيي

تَينةثةِراندني هيض ثرؤذة ياسايةك لـة ثةرلـةمان بـةبَي ئـةوةي كـة ثَيشـرت هاونيشـتمانيان لـة كـؤِرو           -7
 .كؤبوونةوةكاندا طفتوطؤيان لةسةر نةكرد بَيت و سةرجنةكانيان بة هةند وةرنةطريا بَيت

ةوخؤ، يان ناراستةوخؤ لةاليةن طَيِرانةوةى سةرجةم ئةو موَلك و ماَلة طشي و تايبةتيانةى، كة راست -8
هةر كةس و اليةنَيكـةوة دةسـتى بةسـةر داطريابَيـت، يـاخود بـةنرخى رةم يـى سرؤشـرا بـن بـة كـةس و            

 .1384ى ساَلى 31اليةنى دى، بةدةر لةياساى سرؤشنت و بةكرَيدانى موَلك و ماَلى دةوَلة  ذمارة 
نى خــةَلك بةشــَيوةيةكى دادثةروةرانــة بــةكارهَينانى ســامان و بودجــةى كوردســتان، بــؤ خؤشــطوزةرا  -3

 .لةثَيناو بةديهَينانى دادثةروةرى كؤمةاَليةتى راستةاينة
ــةكان و لَيثرســراوانى ح بــي و حكــومى و طَيِرانــةوةى         -11 ــةوة لــة ســةروة  و ســامانى ح ب لَيكؤَلين

ةمة  لةكوَى سةرجةم ئةو داهاتانةى كة بةشَيوةى نا ياسايي بةدةستيان هَيناوةو، ضةسثاندنى بنةماي ئ
 . (من اين لك هذا)هَيناوة 

خستنةِرووى سةرجةم داهاتةكانى كوردستان بؤ راى طشتى، بة داهاتة سروشتيةكانى وةك نـةو  و   -11
 .غاز و ئاشكرا كردنى حيسابة حكوميةكانى هةرَيمى كوردستان لة ناوةوةو دةرةوةي واَل 

ثةرلةمان و وةزير و بةرَيوةبةرة طشتييةكان هةَلوةشاندنةوةى سيستةمى خانة نشينكردنى ئةندام  -11
ــةِريون و،        ــَى نةثـ ــدا تـ ــااَلنى كاركردنـ ــة  و سـ ــةكانى خ مـ ــة ثلـ ــة بـ ــارةوانى، كـ ــةكانى شـ و ئةجنومةنـ

 %(.51)كةمكردنةوةى مووضةكانيان بة رَيذةي لة 
َي دامةزراندني دةستةي نةزاهة لة هةرَيمي كوردستان بة ياسـاو، لـة دةرةوةي دةسـةاَلتي جـَي بـةج      -13

كردن و ثةرلةمان و، سثاردني كار كردني ئةم دةزطاية بة كةساني بَي اليةن، كـة ديـاري كـرا بـن لةسـةر      
 .بنةماي لَيهاتوويي

رَي طرتن لةسـةربةخؤيى دامودةزطـا حكوميـةكان، داراييـةكان، زانكؤكـان و ثاراسـتنيان لةسـةرجةم         -16
 .وةردانى ح بيدةسةاَلتة سةرميةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لةدةستَي

بِرينـى هــةر مينحةيــةك كــة سةرضــاوةكةى دارايــى طشــتى بَيــت، لــة ســةرجةم دامودةزطــا ح بــي و   -15
 .نارةليةكان و راطةياندنةكانيان

هةَلثةساردني كاركردن بة ياساي خؤثيشانداني هةرَيمي كوردستان تا دةرضوواندني ياسايةكي نوَي،  -14
 .ني راي طشي هةرَيمي كوردستانكة وةاَلمدةر بَيت، بؤ داخوازييةكا
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باشـــكردنى ذيـــان و طـــوزةرانى ســـةرجةم توَيـــذةكانى كؤمةَلطـــة وةك كرَيكـــاران و سةرمانبـــةران و   -17
 .توَيذةكانى ديكة، بة رةضاو كردنى ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكانى ذيانَيكى شايستة بة مرؤظ 

ؤو بَيسـةرو شـوَينكراوةكاني دامودةزطـا    ئاشكرا كردني ضارةنووسي بَيسةرو شوَينةكاني شةِري نـاوخ  -18
 .ئةمنيةكان و، اةرةبوو كردنةوةيان لة داهاتي ئةو اليةنةي بةرثرسة لة ديار نةمانيان

كاركردن بة راثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيرى دارايى و ئاشكرا كردن و لَيثرسينةوة لة طةنـدةَل كـاران    -13
 .كردنى طةندةَلكاران و س ادانى طةندةَلكارانو دادطايى كردنيان و، دةركرنى ياسايةك بؤ بنةبِر

 .دابينكردنى بيمةى تةندروستى و بَيكارى بؤ هةمووان -11
دةركردنــي ياســايةك بــؤ كؤتــايي هَينــان بــة جياكــاري جةنــدةري و بــؤ بنــةبِر كردنــي هــةر تونــدو   -11

 .تيذيةك دذ بة ئاسرةتان
وجنَى لةطةَل ثَيويستيةكانى رؤذدا و لة كـاتى  زياد كردنى ثَيشينةى هاوسةرطريى بةشَيوةيةك كة بط -11

 .ئَيستادا لة دة مليؤن دينار كةمرت نةبَيت
دامةزراندني دادطاي ئيداري لةسةرجةم شارةكاني ديكةي هةرَيمي كوردستان بةشَيوةيةك كـة سـةر    -13

 .بة دةسةاَلتي دادوةري بن، نةك حكومةتي هةرَيمي كوردستان
 .جَى بوونى هاوضةرخ بؤ هاوواَلتيان بَى ثَيشةكى و بة ايستى مانطانةدابني كردنى شوَينى نيشتة -16
دابينكردنى داينطةو باخضةى ساواياني هاوضةرخ، بؤ سةرجةم مندااَلن بةخؤرايى و دابـني كردنـى    -15

 .بِرَيك ثارةى طوجناو بؤيان تا تةمةنى ياسايي هةذدة ساَل
 %.51كانى هةرَيمى كوردستان بة رَيذةى كةم كردنةوةى طشت باو و رسوما  لة دامودةزطا -14

 :تَيبينى
ــةماوةى       -1 ــةرميي ل ــة س ــة ب ــةرَي  مول ةم ــةتى ه ــةمان و حكوم ــةم    68ثةرل ــوونى ئ ــذمَير لةدةرض كات

 .راطةياندنةوة كارى جيددى بكا ، بؤ جَيبةجَى كردنى داواكارية هةنووكةييةكان
ةاَلتداران هــةر لةئَيســتاوة تــا رَيكــةوتى  لــة ثةيوةنــد بــة داخوازيــة بنةِرةتيةكانــةوة، ثَيويســتة دةســ   -1
 .بة سةرميي ث نى خؤيان بؤ جةماوةر رابطةَينن 6/3/1111
تيمــةكانى ئةجنومــةنى كــاتى بــة بــةردةوامى كــار لةســةر كؤكردنــةوةى ســةرجةم داواكاريــةكانى           -3

 .هاونيشتمانيان لةسةر شةاامةكان دةكةن، تا لة ليستَيكى طشتطريدا كؤبكرَيتةوة
 كاتي مةيداني ئازادي ئةجنومةني

                                                                           32/3/3111 
 .لةطةَل سوثاسدا

 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ران و ئَيســـتاش داوا لـــة بـــةِرَي  كـــاك دكتـــؤر رَيبـــاز دةكـــةين داخوازييـــةكاني مامؤســـتايان و خوَينـــدكا

 .كارمةنداني زانكؤ خبوَينَيتةوة
 :رَيباز ستاؤ حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 داواكارييةكاني خةَلك بؤ ضارةسةر كردني اةيراني سيستمي سياسي لة كوردستاندا
 ليذنةي تايبةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان

 كوردستان سةرؤكايةتي حكومةتي هةرَيمي
 اليةنة سياسي و رَيكخراوة مةدةنييةكان

 راي طشتيي و دةزطاكاني راطةياندن
دةســت بــةجَي تةاــةكردن و توندوتيــذيي و طــرتن و رسانــدن و ترســاندن و كوشــنت لةاليــةن هــةموو  -1

 .اليةكةوة رابطريَيت
ئـةجنامي لَيكؤَلينـةوة بـة     و رؤذاني دواتري بكرَيت و17/1بَي اليةنانة لَيكؤَلينةوة لة كارةساتةكاني  -1

خَيرايي خبرَيتةِروو، دةست بةجَي طومان لَيكراوان دةستطري بكرَين و رَي لة سةسةرو هاتووضـؤ كردنيـان   
 .بطريَيت، هةر كةس بةتاوانبار دةرضوو س اي ياسايي بدرَيت

سـةنا   بانن كردني سةرؤكي حكومة  و وةزيراني ناوخؤ و ثَيشمةرطة، بـؤ بـةردةمي ثةرلـةمان طـةر     -3
ــةكاني       ــة ثاي ــر ل ــَيكي ت ــةر كةس ــةندرَيتةوة، ه ــةيان لَيبس ــووة متمان ــليب ب ــةدا  س ــةم بارودؤخان ــان ل رؤَلي

 .حكومةتدا دةسي لةم تاوانانةدا هةبوو، دةسي ثَي لة كاربكَيشرَيتةوةو دادطايي بكرَيت
لة كوردسـتاندا، كـة   ضاالك كردني ثةرلةمان و داناني ميكاني مَيكي كارا بؤ هةَلبذاردني ثَيش وةخت  -6

 .تَي نةثةِرَيت 1111ي مانطي ئةيلولي (1)لة 
 .بة دامةزراوةيي كردني دامودةزطاكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان -5
ئةو ياسايانةي لـة ثةرلـةمان دةرضـوون و دادي كؤمةاَليـةتيي و ذيـاني مـةدةنيي و شـكؤي تـاك وةك          -4

يانةشي ضارةنووسسازن، ثَيويستة بة هيض جؤرَيك لةسـةر  ثَيويست ناثارَي ن هةموار بكرَينةوة، ئةو ياسا
 .بنةماي زؤرينةو كةمينة دةرنةكرَين و تةواسواي نيشتمانيان لةسةر بكرَيت

دةستةيةكي بااَلي نةزاهة ثَيك بهَينرَيت و بةرثرسان ناضار بكا  بة خستنةِرووي موَلـك و ماَليـان و    -7
 .لة ماوةي مانطَيكدا لَي ثرسينةوة لةو سامانانةي كؤيان كردؤتةوة

 .داماَليين تةواوي ح ب و طرو  و رَيكخراوو هؤزةكان لة ضةك و تةاةمةنيي -8
يةكخستين هَي ي ثَيشمةرطةو هَي ةكاني ناوخؤو دةزطاكاني ثاراسنت و زانياريي و دوور خستنةوةيان  -3

بــة حكومــة  و لــة لــة دةســت و دةخالــةتي ح بــةكان، ئــةم هَي انــة بكرَينــة هَي َيكــي نيشــتمانيي ســةر  
 .ضوارضَيوةي ياسادا رَيك خبرَين

بةهَي  كردنـي دةسـةاَلتي ئةجنومـةني دادوةريـي و بةسـتنةوةي دةسـتةي نوَينةرايـةتي طشـي بـةم           -11
، جيـا كردنـةوةي ئةجنومـةني شـوراو     (طؤِريين داواكاريي طشتيي بؤ نوَينةرايـةتيي طشـي  )ئةجنومةنةوة 

 .دةدطا ئيدارييةكان لةوةزارةتي داد
ثَيويســتة ســةرؤك كؤمــاري عَيــراق و ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان بــة تــةواويي خؤيــان بــؤ ئــةم     -11

ثؤستانةيان تةرخان بكةن و لة هةمان كاتدا سةرؤكي ثارتَيكي دياري كراو نةبن، ثَيويستة دةسةاَلتداران 
 .بضةسثَينرَيت راشكاوانة ئةوة بسةنَينن كة تةوريسي دةسةاَل  بؤ خؤيان ناكةن و لة دةستووريشدا
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بةخشينةوةي دةسةاَلتي تةواو بة ئةجنومةني ثارَي طاكان و دياري كردنـي خَيـراي هةَلبذاردنـةوةي     -11
ــةيلولي    ــانطي ئ ــة ثــَيش م ــان ل ــةموار  1111ئةجنومــةني ثارَي طاك ــان ه ــةني ثارَي طاك داو ياســاي ئةجنوم

 .بكرَيتةوة
جةماوةرييةكان دوور لة هةذمووني ح بـةكان  هةَلبذاردني نوَينةري راستةاينةي بوارة ثيشةيي و  -13

ــةكان و بةتايبــةتيش          ــدة حكوميي ــةكان لــة ناوةن ــة ح ب ــي ســةر ب ــةر رَيكخراوَيك ــة دةرةوةي ه و بردن
 .زانكؤكاندا

بودجة شةساف بَيت و لةسةر بنـةماي ثشـي هـاوواَلتي و ذمـارةي دانيشـتوان دابـةش بكرَيـت و بـة          -16
ت، تةنها لةسةر بنةماي ياساي بودجةي ح بـةكان بةشـي خؤيـان    تةواوي لة دةسي ح بةكان دةربهَينرَي

لة بودجةي طشتيي وةربطرن و نابَيت سوود لة هيض بودجةو كةل وثةل و شوَينَيكي حكومة  بؤ خودي 
 .ح بةكةيان وةربطرن

بنةبِر كردني طةندةَليي بة هةموو جؤرةكانييةوةو لةسةر هـةموو ئاسـتةكان و طَيِرانـةوةي مـوَلكي      -15
تيي بؤ خاوةنة راستةاينةكاني خؤيان، داناني ميكاني مي شياو بؤيـان، بلـؤك كردنـي حسـابي بـانكي      طش

هةر بةرثرسَيكي ح بي و حكومي لـة بانكـةكاني دةرةوةي هـةرَيمي كوردسـتاندا، هـةر موَلـك و مـاَلَيكي        
 .طشتيي لةسةر كةساني سةر بةح بةكان و ح بةكانيان تاثؤ كراون هةَلبوةشَينرَينةوة

دةرسة  و هةلي يةكسان بةبَي جياوازيي، بؤ هةموو هاوواَلتياني كوردستان سةراهةم بكرَيت لةسةر  -14
 .هتد............بنةماي مايف ذيان و لَيوةشاوةيي و توانست و بِروانامةو

تةزكيةي ح بي، ئةطةر بؤ جياكردنةوةي هاوواَلتيـةك لـة هاوواَلتيـةكي تـر بـةكار هـا  و بـوو بـة          -17
كي طـةورة  كي مةحسووبية  و مةنسوبيية ، يان لة كاروباري حكومييدا بةكار ها ، وةك تاوانَيئامرازَي

 .لةطةَلدا بكرَيت بناسَينرَيت و مامةَلةي
ضاك كردني ذيان و طوزةراني خةَلك بة داناني سيستمي سؤشياَل و بةخشيين ثَيشينةي خوَيندن و  -18

ي و بِرينـةوةي خانةنيشـيين بـةثَيي سيسـتمَيك بـؤ      هاوسةرطرييي و اةرزي بضووك و بيمةي تةندروسـ 
طشت هاوواَلتيان لة كةرتي طشي بَيت، يان تايبةتي، دابني كردني شوَيين نيشتةجَي بوون بـؤ كرَيضـي و   

 .هتد، ياساي كاري كؤمةاَليةتيي و بيمةي كؤمةاَليةتي شياوانة كارا بكرَيت........بَيدةرةتانةكان و
نكؤيي بةزانكؤكاني كوردستان و كارا كردني خوَينـدني بـااَل لةسـةر بنـةماي     بةخشيين ئؤتؤنؤمي زا -13

 .توانستة زانستيي و كةسيةكاني دوور لة ح بايةتي
 .هتد........دياري كردني دةسةاَلتي ح بي و دوورخستنةوةي ح ب لة حكومة  و بازاِرو زانكؤو -11
 .ي بكرَيتلة شارَيكدا تةنها يةك بارةطاي ح بي بؤ ح بَيك ديار -11
بواري نةو  تةنها لة دةسي وةزارةتي سامانة سروشتيةكاندا نةبَيت، كؤمسيؤنَيكي نيشـتمانيي بـؤ    -11

ثَيك بهَينرَيت و شةساسانة طرَيبةست و خةرجيي و داهاتةكاني خباتةِروو، داهاتي نةو  تةنها بـؤ بـواري   
لَي بـةرَيت، سـندواي ئـةجيال لـة      طشي خةر بكرَيت و بؤ هيض ح بَيك نةبَيت دةخالةتي بكا  و بةشي

 .ياساي غازو نةوتدا بة طةِر خبرَيت
كؤمسيؤنة بااَلكان لةسةر بنةماي ح بي بوون ثَيك نةهَينرَين، بةَلكو بة كةساني ثسـثؤِرو شـارةزاو    -13

 .ثيشةيي دَلسؤز ثِر بكرَينةوة
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ــةكا      -16 ــةر راثؤت ــار لةس ــة وردي ك ــت و ب ــارا بكرَي ــي ك ــاودَيريي داراي ــتةي ض ــةر  دةس ــت و س نيان بكرَي
ثَيضيكةران رووبةِرووي ليَيثرسينةوةي ياسايي بكاتـةوة، ماوةيـةكي ديـاري كـراو بـؤ هـةر وةاَلمدانـةوةي        

 .هةر داوايةك دياري بكرَيت
مووضةي سةرؤكايةتييةكان و ئةنـداماني ثةرلـةمان و ثلـة تايبةتـةكان كـةم بكرَيتـةوةو جيـاوازيي         -15

 .يندا لؤذيكيانة دياري بكرَيتمووضة لةنَيوان كةمرتين و زؤرتر
هةر كةس و اليةن و هَي َيك بسةنَيت دةسي لة نانةوةي شةِري ناوخؤ و كـار بـؤ كردنيـدا دةبَيـت،      -14

 .بة س اي خيانةتي طةورة س ا بدرَيت
ــني       -17 ــةو خانش ــِري ثــارةي ئ ــة ب ــاو ب ــةكرَيت و ض ــني ن ــة  خانةنش ــةي تايب ــة مووض ــَيك ب ــيض كةس ه

 .تةوة، كة ثَيشرت خانةنشني كراونكراوانةشدا خبشَينرَي
و 17/1حكومة  ئةركي ثاراستين هاوواَلتيان و دامودةزطاكاني لة ئةستؤداية، ئةطةر رووداوةكـاني   -18

خةَلك كوشنت و هَيرش كردنة سةر كةناَلةكاني لة منوونةي ناليـاو بارةطـا سـووتاندن دووبـارة بوونـةوة،      
 .ثَيويستة حكومة  دةست لة كاربكَيشَيتةوة

ثرؤذةي دةستووري هةرَيمي كوردستان بطةِرَينرَيتةوة بؤ ثةرلةمان و بة تةواسقي نيشتماني بـةِرَي   -13
بكرَيـــت و دواتـــر خبرَيتـــة دةنطـــداني طشـــتييةوة، ثَيويســـتة شـــةرعيةتي ميللـــي لةســـةرو شـــةرعيةتي  

 .دةستوورييةوة بَيت
ةكاني راطةياندن و بة ياسـا كردنَيكـي   رَي طرتن و ثاراستين رؤذنامةنووسان و دةستةبذَيران و كةناَل -31

مةدةنيانةي مايف بة دةستهَيناني زانياريي لة كورترتين دةرسةتدا، هةر كةناَلَيكي ميدياي سةنا كـة درؤي  
 .تَيكدةرانةي هةَلبةسرتاوي بَ و كردؤتةوةو ئاسايشي كؤمةاَليةتي شَيواندووة، س ا بدرَيت

 ني زانكؤي سلَيمانيخوَيندكاران و سةرمانبةران و مامؤستايا
                                       15/1/1111 

 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، بةِرَي ان، ئَيستاش داواكاري و داخوازييةكاني مامؤستاياني ئـايين دةخوَيندرَيتـةوة لةاليـةن    

 .كاك سازل بةِرَي ان كاك دكتؤر ئةبةدو بةسرين خان و
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن، سةرموون
 :ابد ابراهي  علي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةمان  ــداماني ثةرل ــةِرَي ان ئةن ــي      .ب ــان لق ــةكَيي زاناي ــنيارةكاني ي ــةوةي ثَيش ــةَل خوَيندن ــةرموون لةط س

 .سلَيماني
 .بس  ا  الربن الرحي 

 َلي و جَي بةجَي كردني داواكاني طةلبؤ ضارةسةركردني طةندة
 ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
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 :سةرةتا
لةبةر ئةوةي كة هـةرَيمي كوردسـتان جَيـذواني هـةمووان و، ئـاواتي ضـةند سـاَلةي هـةموو تـاكَيكي ئـةم           
هةرَيمةيةو، لةو ثَيناوةدا باجي زؤر دراوةو، زةبةتي زؤر طران و اـورس كَيشـراوة، بـؤ هـةَلهاتين  ئـةم      

 .وَيية خةباتي بَي وضان و، خوَيين الشةي طةجنان و ثريان و كوِران و كضان بة هةزاران رذارؤذة ن
بؤيــة ثاراســتين ئــةركي هةمووانــةو، نيشــانةي وةســاداري ئَيمةيــة بــؤ نــةوةكان و خــةباتي ثَيشــنيةكان،    

 .َيتوةسادارميان بةبَي باو و هةَلطرتين كؤَل ناكرَيت، بةبَي زةبة  و لة كؤَلناني خةم ناكر
بؤية ئةو كةسةي كة لةسةر كورسي بةرثرسيارَيي بَي، دةبَيت هةردةم دَل بةخةم و ضاو بة ئةسـرين و  

 .دةم بةكارو طوَي بة هةست و جةستة ماندوو بَيت
لةم سؤنطةيةوة بة ثَيويسي دةزانني ئةم ثرؤذة هةنووكةيية خبةينة بةردةست بةرثرسان، بةهيواي كار 

 .بؤ ضاكسازي و هَينانةدي ئاواتي نةوةكانلةسةر كردن و هةنطاونان 
 لةبواري شَيوازي بةِرَيوةبردن و داناني بةرثرسان

طرسي ئةم اليةنة ئةوةية كة حكومة  كاتَي دروست دةبَيت لةنَيوةندي ملم نَييةك بـؤ مـن و بـؤ تـؤي     
شـةريك   سةخت وا بةرثرسةكاني دياري دةكا ، ئةمةش وا دةكا  ئةوةندةي لة بريي من و خـؤم و تـؤي  

و هاوبةشداية لةبريي جةماوةرو خةَلكةكةيدا نيية، ئةوةندةي دةبَيت ئةندامي طروثي من بَيت طرنطـة،  
ئةوةندة كَي بَيت و ضـؤن بَيـت طـرنن نييـة، ئةمـةش اةيرانـة دةبَيـت حكومـة  لةمـةش خـؤي رزطـار            

 .بكا 
دةطـةِرَي كـَي خـةاَل      دواتريش ح ب لة بريي ثاداشـت كـردن و خـةاَل  كردنـي ئةندامةكانيدايـة، بؤيـة      

هتـد، دةخوَينَيتـةوة تـا كةسـي تـر، ثَيمانوايـة       ..........نةكراوةو تةالري باشي نييةو دةوَلةمةند نةبووةو
 :ئةمةش طرستةو دةبَيت ضارةسةر بكرَيت لة رَيطةي

دةسةاَل  و ثؤسي حكومي دةبَيـت بكرَينـة ثؤسـي خ مـةتطوزاري و ئـامرازي خ مـة  بـة طـةل لـة           -1
ئةم ضـةمكةي راسـتكردةوة لـة جيـاتي     ( خ.د)بوون بة ئامانج رزطار بكرَيت، هةروةك ثَيغةمبةر اةيران 

اناك ضاعي  وانهاا اماناة      : )ئةوةي خةَلك بؤي بِروا  خؤي لـَي دوورخسـتةوة، بةِراشـكاوانة دةيفـةرموو    
مرازيش كةواتـة كـردن بـة ئـا      (وانها يوم القيامة خايي ونداماة اال مان امار حباى وادى الاذي عليا  فيهاا        

 :ثَيويسي بة
 .كةم كردنةوةي مووضةي بةرثرسي حكومي لةو شَيوةي كة ئَيستا هةية -ع

 .داناني خشتةيةكي زةمةني بؤ كارو ضاالكيةكاني لة ماوةيةكي دياريكراودا -ب
لــَي ثرســينةوةي ســةرؤكي حكومــة  لــة وةزارة  و دةزطاكــاني تــر بــة دانــاني رؤذي بةدواداضــوون و   -و

 .ن يكةوةلةطةَل ذيان لة 
بةهَي  كردني رؤشنبريي بـةِرَيوةبردن و دةسـةاَلتداري لـة روانطـةي بؤضـوونةكاني ئايينـةوة لـةناخي         -د

 .بةرثرساندا
 .داناني كةسي شياو بؤ شوَيين شياو -ه
 .طةِراندنةوةي موَلك و ساماني حكومة  كة لة ذَير دةسي ح بةكانداية بؤ حكومة  -و
 .ةركردايةتي اليةنةكان كة ثؤسي وةزاري وةربطرنرَيطة نةدرَيت بة ئةندامي س -ز
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ثَيويستة مووضةي خانةنشيين وةزيرو ئةندام ثةرلةمانةكان هةَلبوةشَيندرَيتةوة، بـةَلكو دواي تـةواو    -ؤ
 .بووني ماوةي ياسايي ثةرلةمان بطةِرَيندرَيتةوة سةركاري ثَيش بوون بة ئةندام ثةرلةمان

ــة ئي  -  ــي بةرثرسـ ــاَلوطؤِر ثَيكردنـ ــةري    ئـ ــذكارو بةِرَيوةبـ ــي و راوَيـ ــةري طشـ ــة بةِرَيوةبـ ــةكان بـ دارييـ
 .بةِرَيوةبةرايةتيةكانةوة

دةست نيشان كردني ليذنةيةكي ضاودَير بةسةر دامودةزطاكاني حكومة  و لَي ثرسينةوةيان لة كارو  -ي
 .بة ئةجنام طةياندني ئةركةكانيان

 .نةهَيشتين رؤتني لة دةزطاو سةرمانطةكاني حكومةتدا -ك
باشرت كردني طوزةراني زيندانيةكان و نةهَيشـتنةوةيان لـة زيندانـدا لـة ثـاش تـةواو بـووني حـوكمي          -ل

 .ياساييان
ئاوةدانكردنةوةي طوندةكان لة رَيطـةي دروسـت كردنـي بةنـداو و طونـدي هاوضـةرخ و طرنطيـدان بـة          -م

 .كةرتي كشتوكاَلي
طاي حكومي وةك وةزيرةكـان لـةناو ئةنـداماني    ئةطةر بكرَيت هةَلبذاردني كةسي بةرثرسي بااَلي دةز -1

ــةمان و           ــداماني ثةرل ــي ئةن ــاد كردن ــة زي ــةش ب ــةن، ئةم ــاري بك ــةكان دي ــةتا ح ب ــت، ه ــدا بَي ثةرلةمان
هةَلبذاردني وةزيرةكانيش لةناو ئةو دةستةيةدا، رَيطة لة دةست تَيوةرداني ح بي تـا رادةيـةك دةطرَيـت    

 .و ئاسانرت دةكا 
ؤكي حكومــة  بَينــة نــاو جــةماوةر، هــةتا ئَيســتا جــةنابي ســةرؤكي هــةرَي  ســةرؤكي هــةرَي  و ســةر -3

ئةوةندةي بة سةرؤكي ثارتي ناسراوة وةك سةرؤكي هةرَيمَيك الي جةماوةر نةناسراوة، دواتر دةبَيت لة 
هةموو شارةكاندا نووسينطةي خؤي هةبَيت و هةر مانطَيك لة شـارَيكدا لـة ن يكـةوة لةطـةَل جـةماوةردا      

ــذةكان رَيطــةيان هــةبَيت طــرسي خؤيــان لــة ن يكــةوة بطةيــةنن، تــةنها    بــذي و هــةم وو ضــينةكان و توَي
خةريكي ضاالكي حكومي بَيت و ئةو ئةركةي لةسةر ثَيويستة لةطـةَل جـةماوةري ئـةم هةرَيمـةدا، بؤيـة      

 .دةبَيت طةيشنت بة هةردوو سةرؤكايةتيةكة رَيطةيةكي زؤر ئاسان و ن يك بَيت
دارةيي رزطــار بكرَيــت، دةســةاَلتةكان تَيكــةَل نــةكرَيت، حــ ب دةبَيــت خــؤي بــة حكومــة  لــة دوو ئيــ -6

تــةواوي لــة حكومــة  دةركــا ، ملم نَيــي ح بايــةتي لــة دةرةوةي حكومــة  بكرَيــت، طــرسي طــةورةي    
ئةمِرؤييــة ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران بِريارَيــك دةدا ، بــةاَلم جــةنابي جَيطــر جــَي بــةجَي ناكــا ،    

َلةتي نةشياوي لةم جؤرة، ئةمةش بِرياري ئازايانةي دةوَيت بةبَي تَيِرامان و دوو دَلي هةروةها ضةند حا
لةم خولةدا كَي بووة سةرؤك با بة هةمووان هاوكاري بكةين، بؤ ئةوةي سةركةوتوو بَيت، نـةك لةمثـةر   

 .دانرَيت، بؤ ئةوةي تَيك بشكَي
خةريكــة وةك واَلتــةكاني تــري دةوروبــةر   ئاليــةتي هةَلبــذاردن خــؤي جوانــة، بــةاَلم لــةم هةرَيمــةدا   -5

ناشريين دةكرَيت، با هةموويان بِرياري راستةاينةي سَيَ  نةكردن و تةزويرو ضاوبةست نةكردن بدةن و 
لةم هةرَيمةدا بة سيعلي حةرام بكرَيت، با ئيرت بةس بَيت وتاري دوو ساايانـةو دروالـي بـَي نـاوةِرؤك و     

 .كارو هةنطاوي دؤطمايي
، دةبَيـت ثيـادة نـةكرَيت، لـةباتي ئـةم جـؤرة سياسـةتة،        (طةر لةطـةَل مـن نـةبي دوذمنمـي    ) سياسةتي -4

سياسةتي بة هـةمووان يـةك تـةالر دروسـت دةكـةين بَيتـة كايـةوة، ئةمـةش بـة مامةَلـةي راسـتةاينةي            
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هةمووانة لةطةَل يةكرتو كَيرِبكـَي لةسـةر كـَي جـوان دةكـا  و كـَي باشـي كـردو كـَي توانـاي زيـاترةو كـَي             
 .طوجناوترة دَيتة ئاراوة  كة وااين شايةتي بؤ دةدا ، نةك ثارتَيك، يان طروثَيك

خاَلـدا دةبينَيتـةوة، خَيـرا    ( 17)ئةو خااَلنةي كة لة ثةرلةماندا بِرياريان لةسةر دراوة، كة خـؤي لـة    -7
 .جَي بةجَي بكرَين و ضاوةِرواني نةكرَيت

نةري هةموو ئةو خةَلكةي كة خؤثيشاندان دةكـا   سةرؤكي حكومة  هةموو ضني و توَيذةكان و نوَي -8
كؤبكاتــةوةو لةطةَليانــدا راســتةوخؤ دابنيشــَي و لــة ن يكــةوة بــة روحيــةتَيكي سراوانــةوةو بــة زمــانَيكي   
شريينةوةو بة دةسةاَل  و ئومَيدَيكي طةورةوة طفتوطؤيان لةطةَل بكا  و ئةوةي لةمثةري لةبةردا نييـة،  

 .َي بكا بةبَي بةهانة بؤيان جَي بةج
سةرؤكي ثةرلةمان دةبَيت خؤي بة بةرثرسيار ب انَي و ئةويش سةرداني شارةكاني تري هةبَيت و لة  -3

 .ن يكةوة لةطةَل خةَلكةكةيدا جار جارَيك طفتوطؤ بكا 
 :بةِرَي  بةسرين حسني خةليفة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ي تايبة طةندةَلي لة بواري بةكارهَيناني دةسةاَل  بؤ بةرذةوةند

طرستَيكي تري ئةم واَلتةي ئَيمة لَيرةداية، كـة كةسـي بـةرثرس زؤرجـار دةسـةاَلتةكةي بـؤ بةرذةوةنـدي        
تايبةتي ح بي بةكار دةهَييَن و مايف كةساني تري جطة لةو ح بة وةالدةخا ، ئةمةش سـتةمَيكي تـرةو   

 :ثَيويستة ضارةسةر بكرَيت، بؤ ئةمةش ثَيويستة
نداماني راستكردنةوةي ضةمكي  حـ ب و ح بايـةتي بَيـت، كـة حـ ب ئـامرازة،       رَينمايي ح بي بؤ ئة -1

نةك ئامانج، وةك ئؤتؤمَيلةكةي بةرثرسـة، تـةنها بـؤ طةيشـتنةو هةنـدَي كـاري تـر، ناضـَيتة نـاو ذووري          
سةرمانطةوة، ئةمةش ثَيويسـي زؤري هةيـة كـة عةاَليـةتي كةسـاني بـةرثرس لـةناو دةروونـةوة طـؤِران          

 .و ئاليةتي مامةَلة كردن لةطةَل ثارتايةتي ئاليةتَيكي طوجناو و دروست بَيتدةست ثَي بكا  
حــ ب ثاَلثشــي خــؤي بــؤ ئاليــةتي دوورخســتنةوةي ئــةو طةندةَليــة لةســةرخؤي حــةرام بكــا ، ئــةو    -1

كةسةي ئةو لةوَيدا دايناوة، جطة لة حكومةتداري و جَي بةجَي كردني كـار بـؤ خ مـة  لةضوارضـَيوةي     
 .ر نةكا ياسادا شي ت

ئاليةتي ضاودَيري و راثرسي سااَلنة بكرَيت، بؤ هةر يةكَيك لة وةزيـرو بةرثرسـة بااَلكـان لـة رَيطـةي       -3
سندواي سكااَلي ئازادو رؤذنامةو كارمةنداني ناو دةزطاكان، يان هةريةك لةو بةرثرسانة خؤيان دةرطاي 

بــن و بــةدةم ضــاككردنةوةي بــن،  ســكااَلكان لةســةر خؤيــان دانةخــةن و ئامــادةي رةخنــةو رةخنــةكاري   
ئةمــةش ئاليــةتَيكي ســةردةمية بــؤ ناســاندني كارمةنــدو بةرثرســةكاني نــاو دةســةاَل ، كــة دةتوانرَيــت    

 .سؤرمَيكي تايبة  دروست بكرَيت و سااَلنة بة ئاليةتي طوجناو ثيادة بكرَيت
ئةركـةدا كةمتةرخـةمي    داناني س اي ديارو جَي بةجَي كراو بؤ هةر كةسَيك، كة لة ئةجنامداني ئـةو  -6

 .بكا  و بؤ بةرذةوةندي تايبةتي بةكاري بهَييَن و ح ب ديفاع لةو ئةندامة طةندةَلةي خؤي نةكا 
ئاليةتي دةسةاَل  و جَي بةجَي كردني و دةسةاَلتةكاني بةرثرس لة هةموو سةرمانطةكاندا بةطوَيرةي  -5

خولَيكي تايبةتدا هةموو ئةو ئةركانـةي ثـَي    ياسا روون بكرَيتةوةو لة ثَيش ئةوةي دةست بةكار بَيت لة
بوترَيــت و سَيــر بكرَيــت، دةبَيــت بــؤ ئــةم مةبةســتة خــولي تايبــة  هــةبَيت و ثــَيش ئــةوةي كورســيةكة  
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وةربطرَيت تَي بطا  لةوَي ضي دةكا ، ئةمةش ياسايةكي بؤ دةربكرَيت و هيض  كةسَيك بؤي نةبَيت ئةو 
 .مةية وةرنةطرَيتئةركةي ثَي بسثَيرَيت هةتا ئةو بِروانا

مرؤظ بة سروشي خؤي تووشي لةبريضوون و الوازي و ئيهمالي و بةهةند نةطرتن و دواكةوتن دَيت،  -4
لةبةر ئـةوة زؤر ثَيويسـتة هـةر شـةش مـانن جارَيـك خـولي ئيـداري و بـةِرَيوةبردن و بريخسـتنةوةيان           

 .رَيطةي لةو جؤرة طةندةَليانة بطريَي هةبَيت، بةَلكو لةم واَلتةي ئَيمةدا ثَيويستة زؤرتريش بَيت، هةتا
دةبَيــت حكومــة  طرنطــي بــة طةشــةداني اليــةني ثــةروةردةيي تاكــةكاني بــدا ، بةتايبــةتي اليــةني     -7

راسـتطؤيي، دادوةري، يةكسـاني، خـؤ بةكـةم زانـني،      )دةرووني و زةنوَير كردنةوةي، واتا جوانةكان وةك، 
انــةش تــةنها بــة ثرنســيثة ثةروةردةييــةكاني ديــن ، ئةم(زوهــدو كةمكردنــةوةي تــةماع و ضاوبرســيةتي

دةكرَيت، بؤية دةكرَيت حكومة  بؤ هةموو دةزطايةك رؤذَيكي هةبَيت رؤذي بةخؤداضوونةوة، ئةمـةش  
 :لةرَيي

كؤكردنةوةي هةموو كارمةندان لـة هـؤَلَيكي تايبةتـداو هـةر جارَيـك مامؤسـتايةكي ثسـثؤِر وانةيـةكي          -ع
 .طةي ئاينةوة بداتة هةموويانثةروةردةيي و ئيداري لة روان

ليذنةيةكي ثةروةردةيي و زيندووكردنةوةي بةها بااَلكان لة وةزارةتةكان هةبَيت طرنطي بةم اليةنـة   -ب
 .بدةن هةر مانطَيك تةرخان بكةن بؤ خاَلَيك و كاري بؤ بكةن، هةتا ئةو خاَلة دةبَيتة رةوشت

ةتاييةوة ثرؤطــرام دابنرَيــت، بــؤ ئــةوةي كــة  لــة سيســتةمي ثــةروةردةي خوَيندنــدا، دةبَيــت لــة ســةر  -و
خوَيندكار لةسةر ئةو واتايانة رابهَينن، ئةمةش دةتوانرَيت لَيكؤَلينةوةيةكي بـؤ بكرَيـت و بـة هـةمووان     

 .سيستةمَيكي ثةروةردةيي جوان دابنرَيت و تاكي لةسةر رابهَينرَيت
كي ثةروةردةيي ضـةند هةستةييـةوة   كارمةنداني هةر دةزطايةك لة دةزطاكاني حكومة  خبرَينة خولَي -د

 .زؤرَيك لة ئاداب و رةوشت و ثرنسيثةكاني ئاينيان ثَي بوترَيت
دةبَيــت حكومــة  ئــةوة بــاش ب انــَي زؤرَيــك لــة طرستــةكان لــة خــودي تاكــةكاني بةرثرســداية، نــةك   -ه

ين، ضـونكة  سيستةم طرسي ئةم تاكةش دين زؤريان ضارةسةر دةكا ، دةبَيت كار بؤ ئةم اليةنة زؤر بكـة 
ثَيويستيمان بة ويذدانَيكة لة ذووري تاريك و لة كاتي تةنهايدا هةستَيكي هةبَيت، كة خيانة  بةاليـةوة  
هةر خيانة  بَيـت و بـا كةسـيش ثَيـي نـةزانَي لةبةرضـاو ون بَيـت رَي بـةخؤي نـةدا  دةسـت لـةكارَيك            

 .بدا ، كة مايف ئةو نيية، ئةمةش تةنها دين دةتوانَي دروسي بكا 
 .البردني تةزكيةي ح بي بة مةبةسي دامةزراندن، يان وةرطرتين ثؤستةكان -و
بة ياسا كردني سةرماني دةستطري كردني هاوواَلتيان، ئةمةش هؤكارَيكة بؤ دةستَيوةرنةداني ح ب لـة   -ز

 .كاروباري ياسا
 :الاعي  حسن فاضلبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 وةبةرهَينان و داهاتي كوردستان طةندةَلي لة بوراي ئابووري و

اليةنَيكي طرنطي دةسـةاَلتةو بِربـرةي دةسـةاَلتةو بةرثرسـياريةتي زؤر رووي تـَي دةكـا ، لـةم بوارةشـدا         
 :طرسي طةورةمان هةية، بؤ ضارةسةر كردني ئةم اليةنة ثَيويستة
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ةل ب انرَيـت و مـايف   سةرضاوةي ئةو داهاتة روون بَيت و تاكـة تاكـةي دينـارَيكي داهـا  بـة مـوَلكي طـ        -1
يةكةيةكةي خةَلكي ئةم واَلتةي ثَيوةية، بؤية دةبَيت لَيرةدا ح بي دةسـةاَل  زؤر بـة راشـكاوانة هـةموو     

 .سةرضاوةكان دياري بكا  و بِرةكةشي وةك خؤي رابطةيةنرَيت
ية بة داها  مايف طشتييةو اؤرخكردني بؤ يةك اليةن، يان ضةند كةسَيك و طروثَيك تاوانَيكي طةورة -1

زيندوو بكرَيتةوةو ئةوانيش وةك وةكيلَيـك دةسـتكاري   ( انال مال ا )طةل و دةبَي لة ناخي بةرثرساندا 
بكةن، ئةو بةِرةها دةسـتكاري كردنـةو خـةرو كردنـي لـة بـواري تايبةتـدا دةضـَيتة خانـةي خيانةتـةوة،           

 .كةواتة دةبَيت بة خيانة  ناوزةد بكرَيت
ي مامةَلـة كـردن لةطـةَل مـاَل و دارايـي و سـامانيان بـؤ بكرَيتـةوة لـةو          بةرثرسةكاني خولي رؤشـنبري  -3

خولةدا سَير بكرَين كة ضؤن دةست بؤ يةك دينار بةبَي بووني بةهانـةي شـةرعي دةبَيتـة مايـةي سـ اي      
 .طران و سةخت

بكرَيتة سياسةتي كار ثَيكردن و دروسـت كردنـي سيسـتةمي وةك خـةَلك     ( من اين لك هذا)سياسةتي  -6
فها   )بـة بةرثرسـي داهـاتي سـاماني بةخشـراوي سـةرمووي       ( خ.د)ن بَيتة ئاراوة، هةروةك ثَيغةمبةر ذيا

لة كاتَيكدا ئةو بةرثرسـة هـةموو داهاتةكـةي    ( جلست يف بيت امك وابيك فتأتيك هديتك ان كنت صادقًا
َلكي بـة  ئةمة بةشـةكةي ئَيوةيـةو ئةمـةش بةشـة دينـاري منـةو خـة       )هَيناية بةردةست ثَيغةمبةرو وتي 

 (.هذا لكم وهذه اهديت لي)، (دياري ثَييان داوم
ــيةكة        ــة كورس ــةو رؤذةي ل ــت ئ ــةرثرس دةبَي ــةنابي ب ــة ج ــَيني ب ــكاوانة بَل ــت زؤر بــة راش ــة دةبَي كةوات

 .دادةبةزي هةذارتر بوو بي، نةك دةوَلةمةندتر
ر توند بطريَيتةبةر، بؤ ئةو بؤ رَيطرتن لة بة هةدةرداني ساماني دةوَلة ، ثَيويستة رَيَ و شوَينَيكي زؤ -5

هةموو زيادة خةرجي و بةسرِيؤدانةي، كة لةناو دةزطاكاندا لةاليةن ليذنةكاني كِرينةوةو ياري كـردن بـة   
وةسَ  و تةندةرةكان دةكرَيت، ئةمةش دةردَيكي زؤر كوشندةية،  كة لة زؤر لة دةزطاكاني وةبةرهَينان و 

بوونةتة رؤتـني و لـة ئـةرزي واايعـدا بـووني نييـة، تـةنها         ثرؤذةكاندا ديارةو مونااصةكانيش زؤربةيان
 .رَيكةوتين نَيوان بةرثرس و خةَلكاني دةست رؤيشتوو لةناو ح ب و حكومةتداية

ثرؤذةي خ مةتطوزاريةكان ئةطةر حكومة  خـؤي ئـةجنامي بـدا  و كةسـاني خـاوةن ويـذدان و دينـدار        
رَيتــةوة، دةتوانرَيــت لــةم بــوارةدا ضاكســازي  بكرَينــة بــةرثرس و دةســت تَيــوةرداني ح بــي لــَي دوور خب 

 .بكرَيت
ئةمِرؤ بة ثارةدان و رَيكةوتين ذَير بة ذَيري سرؤشتين ياساي حكومة  بة نرخَيكي دياري كراو لةاليةن 

 .بةرثرسةوة طةندةَلي زؤري دروستكردووة
ثـارةدان و سرؤشـتين    بؤية كـام جـؤرة كارَيـك دةَلـَين ياسـا نايطرَيتـةوةو بـةثَيي ياسـا ناكرَيـت بـة ياسـاي           

ــةي       ــت، كــة حكومــة  زؤرب ــةدي دةكرَي ــان ئــةو ديــاردة ســةيرةي كــة ب ــت، ي ياســاكة جــَي بــةجَي دةكرَي
دةزطاكاني لة بيناي كرَيدايةو ثارةيةكي زؤر لةو نَيوةندةدا دةِروا ، بةاَلم لة بريي ئةوة نيية، كة كرَيـي  

كةضـي بارةطـاي ح بيةكـة زؤر لـة ديـواني       ضةند سـاَلَيك بكاتـة بينايـةك و لـة كرَيضـَيي رزطـاري بَيـت،       
وةزارةتـةكان رازاوةتـرو جـوانرتةو دةشــكرَيت لـة بينـاي حكوميـدا بَيــت و زؤر ئاسـايية، كـة دةبوايـة بــة          

 .ثَيضةوانةوة بواية
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دةكرَيت بؤ ضارةسةر كردني طرسي داها  و دارايي و ساماني ئةم هةرَيمة حكومة  لة ناوةندةكاني  -4
ةوةيةكي زانسي بـؤ بكـا ، بـؤ ئـةوةي بـةِراي هـةمووان و بةشـداري هـةموو توَيـذةكان          زانستيدا لَيكؤَلين

 .ئاليةتي طوجناوترو لةبارتري بؤ بدؤزَيتةوة، لةم بوارةدا ياسايةكي زؤر تؤكمةو طوجناو دةربضَيت
وَي ثَيمانواية طرسي زؤري دةسةاَل  لةم بوارة داية، ئةمةش كـاري زؤري دةوَيـت بـةداهَيناني ئاليـةتي نـ     

 .دةتوانرَيت باشرت رَيك خبرَيت
داهَينرا كة دةستواذةيةكة، بـؤ ئـةوةي هـةرجؤرة داهاتَيـك     ( بيت انال)لة دةوَلةتي ئيس ميدا سيستةمي 

شـوَيين دانــاني خــؤي هةيــةو هــةروا جَيــي خــةرجي خــؤي جيــاوازة، داهــاتي زةكــا  ناكرَيــت تَيكــةَل بــة  
ة، ضونكة هةر يةكَيك لةمانة جؤرَيـك مـايف ثةيوةنـدي    داهاتةكاني دةستكةوتي جةنن بكرَيت، بؤ منوون

ثَيوةي هةيةو بؤ جؤرَيك ضني و توَيذ دةبَيت خةرو بكرَيت، كةواتة ئةم اليةنةي دةوَلة  ثَيويستة زؤر 
بة هةند بطريَيت و لة كةمرتين نةسريةي دةزطايةك هـةتا خةرجيـةكانى ديـواني سـةرؤك ثَيويسـي بـة       

 .دادوةرانة رَيكخسنت هةية، بة ياسايةكي
هةموو ئةو كارمةندو خةَلكانةي كـة لـة دةزطاكـاني ح بـدا كـار دةكـةن و لةسـةر مي كـي حكومـة            -7

دامةزراون، دةبَيت ب انرَيت ئةو زؤر بووني مووضةخؤرانة لة كوَيوة دروسـت بـووة  سةرضـاوةكةي ئـةو     
لـة دةزطـاي ح بيـداو لـة رَيطـةي      ثَيشرِبكَيي ح بيية، كة دةكرا لـةنَيوان سـلَيماني و هـةولَيردا دامـةزران     

ح بــةوة هةيــة، بــةاَلم لــة دامودةزطــاي حكومةتــدا نييــة، ثةجنــة خبرَيتــة ســةر ئــةم اليةنــةو حــ ب كــة  
بودجةي دياري كراوي خؤي هةبَيت، ئيرت بؤضي دةبَيت ثارةي كارمةندةكانيشي لةسةر حكومـة  بَيـت،   

لةسـةر حكومةتـةو ثشـي زؤري داهـاتي      يان ئةو هةموو دةزطايانةي راطةياندني ح بي كة بودجةكةيان
شكاندووة، ئةمانة دةبَيت ضارةسةر بكرَيت، ح ب بؤ خؤي كاري خـؤي بكـا ، حكومـةتيش كـاري خـؤي      
هةية، بةاَلم بةداخةوة تا ئَيستا حكومة  كـةناَلَيكي راطةيانـدني بينـراوي خـؤي نييـة، ماوةيـةك لـةوةو        

 .ح بي ها  ثَيش كةناَلَيك هةبوو، بةاَلم ئةويش تووشي دةردي
دةبَيــت حكومــة  لــة بــريي دابــني كردنــي ثَيداويســتية  هةنووكةييةكانــدا بَيــت، وةك نــان و ئــاو و     -8

 .دةرمان و نةخؤشخانةو زانست و زانياري هتد
 :ئةمةش بة طرتنةبةري ئةم رَيطة ضارانة

دةوام بَيـت،  بةشة خؤراك تووشي اةيران هاتووة، لةو اةيرانة رزطار بكرَيـت و وةك جـاران بـةر   / يةكةم
 .بةاَلم بةجؤري ضاك و باش

يان بكرَيتة ثـارةو هـةر هاوواَلتيـةك بةشـة ثـارةي خـؤي وةربطرَيـت و خـؤي لـة بـازاِري ئـازاددا            / دووةم
 .خؤراكي خؤي بكِرَيت

دابهَييَن و لة هةر شارَيكدا بازاِرَيكي ئازادي دةوَلةتي بكاتةوة، خؤي ( كار )يان حكومة  ياساي / سَييةم
خــؤراكي بــؤ بهــَييَن و بــة هاوواَلتيــان بــة نرخَيكــي طوجنــاو و بــةثَيي كــار  بيفرؤشــَي، ئــةم    جؤرةكــاني

 :جؤرةيان ضةند سوودَيكي هةية
ــازاِرةداو     -ع بةطةِرخســـتين ذمارةيـــةكي بـــاش لـــة خـــةَلكي بَيكـــارو دامةزرانـــدني وةك كارمةنـــد لـــةو بـ

 .مووضةكةشي لةسةر داهاتي ئةو بازاِرة دابني دةبَيت
 .ني ياري كردن بة بةشة خؤراك  رزطارمان دةبَيتلة اةيرا -ب
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 .هاوواَلتي بةخواسي خؤي ثَيداويسي خؤي دابني دةكا  -و
 .طراني كةلوثةلي ثَيويسي كةم دةكاتةوةو بازاِرةكاني تر لة رووي نرخةوة دادةبةزَييَن -د

ي ثشكنني و بينني نةخؤشخانة حكوميةكان دةبَيت خ مةتطوزاري زياتريان تيا بكرَيت و نرخ/ ضوارةم
و دةرمــان شــتَيكي رةمــ ي بَيــت و زؤر بــة طرنطيــةوة ث يشــكةكان بــةدةم نةخؤشــةوة بضــن، بةتايبــةتي  
عيادةكاني ئَيواراني حكومة ، كة زؤر جار وا دةزانرَيت تةنها بة رَي كردنـة، دابـني كردنـي بـِرة ثـارةي      

 .ثَيويست بؤ نةخؤشية درَيذخايةنةكان
ةي ئَيواران نرخيان يةكجار طرانةو اةَلةبَلغى زؤر لةسةرة، ئةمـةش ئـةركَيكي   عيادةكاني دةرةو/ ثَينجةم

 :ترة بؤ خةَلك، هةروةك نرخي دةرمانيش لة دةرماخنانةكان طرانة، ئةمة دةبَيت رَيك خبرَيت بة
ث يشكان مووضةي سةرمي خؤيان هةية، دةبَيت نيسبةتي وةرطرتين ثارةي ثشكنني بةثَيي ثسـثؤِري و   -ع

 .ي دياري كراوي نةخؤش بَيتذمارةيةك
يـان نرخَيكــي ناوةنـدي بــؤ هـةموويان ديــاري بكرَيــت، بـةثَيي ئامــارَيكي دروسـي زانســي و واايعــي       -ب

 .هةذمار كردني كرَيي بيناو كارمةندان و ثَيداويسي تر لة مانطَيكدا
شـةكان دروسـت   يان خؤيان اليةني مرؤظايـةتي بـة هةنـد بطـرن و كَيرِبكَيـي تةالرسـازي لةسـةر نةخؤ        -و

 .نةكةن
دامةزرانــدني دةزطايــةكي تايبــة  بــة خ مــةتكردني هــةذارو بــَي بــاوك و بَيوةذنــان و ســاَلمةندان و     -د

 .بِرينةوةي مووضةيةك، كة هاوكاري باشرت كردني ذيان و طوزةرانيان بَيت لة ضوارضَيوةي ياسادا
ةو طـةنج و الوانـةي كـة دةِرؤنـة     دروست كردني يةكةي نيشتةجَي بوون بـؤ هاوواَلتيـان بةطشـي و ئـ     -ه

ثرؤسةي هاوسةرطريييةوةو زياد كردني بِري هاوكاري ثَيشينةي هاوسةرطريي و البردني زيـادة لـة كـاتي    
 .وةرطرتنةوةدا

ثارَي طاري لة رةوشت و بةها بااَلكاني طةلةكةمان و رَيطرتن لة هَيناني ئـةو ئاسرةتانـةي كـة بوونةتـة      -و
 .و الوةكامنانهؤي تَيكداني رةوشي طةنج 

 :دةزطاكاني خوَيندن و ناوةندةكاني بة هةموو رةهةندةكانيةوة ثَيويستة كاري بؤ بكرَيت بة/ شةشةم
دابني كردني ثَيداويسي بةشة ناوخؤييةكان بةشَيوةيةكي دروست و طوجناو و بة ئاليةتَيكي زانسي و  -ع

 .ي دابني كردن دياري بكا نةخشةي نوَي، كة جؤري ثَيداويسي و بِري ثَيويست و سةرضاوة
دةرماَلــةي اوتــابي بةشــَيوةيةكي يةكســان بَيــت لــة هــةموو ناوةنــدةكاني خوَينــدن، بــةثَيي دووري و    -ب

 .ن يكي شوَيين خوَيندكاران، بؤ ئةمةش لةسةر ئاسي هةرَي  لَيكؤَلينةوةيةكي سراواني بؤ بكرَيت
كاني خوَينــدن، بــةثَيي ث نَيكــي دروســي دابــني كردنــي شــوَيين طوجنــاو بــؤ هــةموو كؤليــذو ناوةنــدة -و

 .حكومة ، كة سااَلنة ضةند ناوةندَيكي خوَيندن طةشة ثَي بدا 
 يةكَيي زاناياني ئاييين ئيس مي كوردستان

 لقي سلَيماني                                                           
                                                            14/1/1111 

 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .خاَلي يةكةم تةواو بوو لة بةرنامةي كار
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
خستنةِرووو طفتوطؤ كردني راثـؤرتي ليذنـةي تايبـة ، كـة بـةثَيي      / بِرؤ بؤ بِرطةي دووي بةرنامةي كار

ثَيك هَينراوة، بؤ بةدواداضوون و طـوَيطرتن لـة    1111ي ساَلي (1)ذمارة  ي بِرياري ثةلةمان(17)بِرطة 
 .داخوازييةكاني خؤثيشاندةران، كةرةم بكةن

 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .راثؤرتي ليذنةكةمان لةاليةن بةِرَي  كاك طؤران ئازاد دةخوَيندرَيتةوة
 

 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤبةرَي 
 راثؤرتى ليذنة/ بابة 

كة تايبة  بوو بة  16/1/1111ى ثةرلةمانى كوردستان لة بةروارى (1)ئاماذة بة سةرمانى ذمارة  
وو بة ثَيكهَينانى ليذنةيةكى تايبة  بؤ بةدواداضوون و طوَيطرتن لة خؤثيشاندةران، كة ثشت بةسنت ب

ى ثةرلةمانى كوردستان، كة لة دانيشتنى نائاسايي 1111ى ساَلى (1)لة بِريارى ذمارة ( 17)خاَلى 
 :دا دةرضوو، بفةرموون لةطةَل راثؤرتى ليذنةكةمان13/1/1111ى رؤذى(1)ذمارة 
 :ضاالكى ليذنة: يةكةم

 :15/1/1111: رؤذى يةكةم -1
انى شارى سلَيمانى كرد، سةرةتا بؤ دانانى سةرد 15/1/1111ليذنةكة سةر لة بةيانى رؤذى * 

ى سةر لة بةيانى لة نووسينطةى ثةرلةمان لة سلَيمانى كؤبوونةوة، (11)بةرنامةيةكى كار كاتذمَير 
مان كرد، ثةياميان سةروةر بوونى ياساو 17/1/1111دواتر سةردانى ماَلة شةهيدةكانى رووداوةكانى 

 .جَيبةجَى كردنى داواكانى ضاكسازى بوو

ى دواى نيوةِرؤ، ليذنةكة سةردانى بةردةركى سةراى كرد بؤ ضوونة ناو 1:31كاتذمَير * 
خؤثيشاندةران و طوَيطرتن لة داواكانيان و لة ناو خؤثيشاندةران وتةيةك لةاليةن سةرؤكةوة 

 .ثَيشكةشكرا

انى كةناَلةكةو ى ثاش نيوةِرؤ ليذنةكة سةردانى كةناَلى نالياى كرد بؤ ئيدانة كردنى سووت6كاتذمَير * 
 .لةن يكةوة طوَى طرتن لةضؤنيةتى رووداوةكة

ى ثاش نيوةِرؤ سةردانى مامؤستايانى ئاينيمان كرد، جطة لة دةست خؤشي لةهةوَل و 6:31كاتذمَير * 
 .ماندوو بوونيان، طوَيمان لة بؤضوونةكانيان طر  و ياداشتنى ضاكسازييمان لَييان وةرطر 

ووسينطةى ثةرلةمانى كوردستان سةرؤكى ليذنة بة ئامادة بوونى طشت ى ئَيوارة، لة ن4كاتذمَير * 
 .ئةندامةكانى ليذنة كؤنطرةيةكى رؤذنامةوانى رَيكخست
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ى ئَيوارة ليذنةكة سةردانى سةرؤكى حكومةتى كرد، بؤ بةدواداضوونى جَيبةجَى كردنى 7كاتذمَير * 
 .خاَلةكةى بِريارى ثةرلةماني كوردستان( 17)

 :14/1/1111وةمى سةردان رؤذى دو/ دووةم
ى بةيانى ليذنةكة سةردانى ثارَي طارى سلَيمانى كرد، وةك سةرؤكى ليذنةى ئةمنى (3)كاتذمَير * 

لةطةَلى كؤبؤوة، بؤ ثرسياركردن لةسةر بارى ئةمنى ئةو شارةو كشانةوةى هَي ةكان و بةدواداضوونى 
 .دةستطريكردنى هاوواَلتيان

نى زانكؤى سلَيمانيمان كردو كؤبوونةوةيةكمان لةطةَل مامؤستايان ى بةيانى سةردا(11)كاتذمَير * 
وخوَيندكاران ئةجنامداو يادداشتى داواكارى ضاكسازميان وةرطر ، دواتر لة كؤبوونةوةيةكى سراوانى 

 .خوَيندكاران، سةرؤكى ليذنة وتةيةكى ثَيشكةش كرد
ان كرد لة خةستةخانةى سَيركارى و ى ثاش نيوةِرؤ سةردانى بريندارةكانى رووداوةكةم(1)كاتذمَير 

 .خةستةخانةى سرياكةوتن و لةن يكةوة بةسةرمان كردنةوة
 :17/1/1111رؤذى سَييةمى سةردان  -3

( 11)ليذنةكة لةطةَل ليذنةيةك لة خؤثيشاندةرانى بةردةركى سةرا كؤبؤوة، كة ذمارةيان زياتر لة * 
 .خؤثيشاندةر بوو

( 13)كؤبؤوة، كة نوَينةرى ( توندوتيذى، بةَلَى بؤ ئارامى كوردستاننا بؤ )ليذنةكة لةطةَل كةمثينى * 
 .رَيكخراو بوون

 :18/1/1111رؤذى ضوارةمى سةردان  -6
لة نووسينطةى ثةرلةمانى كوردستان ثَيشوازى كرا لة ذمارةيةك لة سَيرخوازان، كة كَيشةى بةشَيكيان * 

بارى ئةمنى باشوور خرا  بووة، بؤية  بوو، بةشَيكيان لة باشوور دةيان خوَيندو( تراني ايد)
 .مةبةستيان طةِرانةوة بوو

 .ى دواى نيوةِرؤ لةطةَل بةشَيك لة نوَينةرى خؤثيشاندةرانى ضةمضةماَل كؤبووينةوة(3)كاتذمَير * 
ى دواى نيوةِرؤ ليذنةكة سةردانى بةردةركى سةراى كردو لةبةردةم جةماوةرى بةرَي ى (6)كاتذمَير * 

 .تةيةك ثَيشكةش كراخؤثيشاندةران و
بةدرَيذايى هةر ضوار رؤذةكة سةرؤك و ئةندامانى ليذنة لةثةيوةندى بةردةوام بوون لةطةَل بةرثرس و 
دةزطا ئةمنيةكان، بؤ بةدواداضوونى رةوشي ئةمنى طرياوةكان و لة هةوَلدا بوون بؤ ئازاد كردنيان، 

 .هةر طرياوَيكى تر خؤشبةختانة زؤربةيان ئازاد كران و بةدواداضوون دةكةين بؤ
 :هةَلسةنطاندنى بارودؤخةكة بؤ بةدواداضوونى خاَلةكان: دووةم

 .دةزطا ئةمنييةكان وةك ثَيويست هاوكار  نةبوون و بةَلَيين دياري كراويان نةدةدا بة ليذنة -1
ة بةردةوام بوو، بةتايبة  لة تةاةكردن ل( 1)تا كاتى طةِرانةوةى ليذنةكةش ثَيشَيلكردنى خاَلى  -1

 .خؤثيشاندةران و ثةالماردانى بارةطاكان
بةطوتةى بةرثرسان هَي ةكانى زَيرةظانى كة لة هةولَيرةوة هاتبوون طةِراونةتةوة، بةاَلم هَي ة جووَلة  -3

ثَيكراوةكانى تر بةشَيكى ماونةتةوة، ئةم هَي انة بؤ ثاراستنى دامودةزطاكانى حكومةتن، نةك بؤ 
 .ن و دياربوونى هَي ى ضةكدار هةستى ثَى دةكرَيترووبةِرووبونةوةى خؤثيشاندةرا
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وَيراى سوثاس و دةستخؤشيي بؤ ث يشكان و بةِرَيوةبةرو ئيدارةو كارمةندانى تةندروستى، بةاَلم  -6
 .كةمتةرخةمى هةبووة لةاليةن وةزارةتى تةندروستى لةاليةنى ناردنة دةرةوةى نةخؤشةكان بؤ دةرةوة

ؤثيشاندان هةبووة، ض لةالى بةشَيك لة هَي ةكانى ثؤليو، ض لةالى ثَيشَيلى بةردةوامى ياساى خ -5
 .هةندَيك لة خؤثيشاندةرانةوة

 .خةَلك هةبووة طرياوةو تا كاتي طةِرانةوةى ليذنةكة ئازاد نةكراوة -4
هَي ةكانى ناوخؤ لة شَيوةى ثَيشمةرطة دةردةكةوتن، ضونكة شوناس و باجى تايبة  و جلى تايبة   -7

 .يان نةبووو جيا كراوة
ى بِريارةكة ثَيشَي  كراوةو خةَلك بةبَى بِريارى دادطا دةستطريكراوة، ياخود (3)خاَلى ذمارة  -8

 .بةتؤمةتَيك دةستطريكراوة كة ناضَيتة ناو ضوارضَيوةى تاوانةوة
لة بِريارةكة جَيبةجَى نةكراوةو ئةجنام دةرانى سووتانى كةناَلى نالياو راديؤ و ( 8)خالَوى  -3

 .س يؤني طؤِران دةستطري نةكراون كة شوناسيان لةاليةن اليةنة ثةيوةندارةكانةوة ناسراوةتةلة
 .لة بِريارةكة ثَيشَي  كراوة لةاليةن ميدياى ح ب و اليةنةكانةوة( 16)خاَلى  -11
، يان جيبةجَيكراون، يان لة بوارى 17،  14،  13، 11، 7خاَلةكانى ترى بِرياري ثةرلةمان ذمارة  -11

 .ةجَي كردندانجيب
 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثَيشنيارةكان بةِرَي  كاك عومةر دةخوَينَيتةوة

 :بةِرَي  عمر صديق حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ثَيشنيار بؤ ضارةسةركردن: سَييةم

طاداركردنةوةى خؤثيشاندةران و طشت ئةندامانى ثةرلةمان لةسنوورةكانى خؤيان رؤَليان هةبَى لة ئا -1
 .حكومة  لة خؤثيشاندانى هَيمنانة و طوَى طرتن و طةياندنى داواكارى خؤثيشان دةران

ضاالك كردنـى رؤَلـى ثةرلـةمان و ثةلـة كـردن لةثةسـةند كردنـى ئـةو ثـرؤذة ياسـايانةى كـة ئـةمِرؤ              -1
، ثـــرؤذة ياســـاى خـــاوةن ثـــرؤذة ياســـاى دةســـتةى نةزاهـــة)خؤثيشـــاندةران داواى دةكـــةن، بةتايبـــةتى 

ثَيداويستيةكان، ثـرؤذة ياسـاى ئةجنومـةنى راذة، بيمـةى تةندروسـتى، ياسـاى وةرزش، ياسـاى رَيكخـراوة         
ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةى تونـدو تيـذى خَيـ ان، ثـِرؤذة ياسـاي ِرَيطـرتن لـة ِرَيكخسـتنى             ناحكوميةكان

ااَلى هةَلبـذاردن، ياسـاى داواكـارى طشـتى،     حي بى لة ناو ثَيشمةرطةو هَي ةكانى ناوخؤ، ياساى دةسـتةى بـ  
 .ياساي ثاَلثشتى ثارتة سياسيةكان

ئةجنامدانى ضةند كؤبوونةوةيةكى ئةجنومةنى وةزيـران، دةركردنـى زجنـرية بِريـارَيكى طـرنن و بـة        -3
 1بِريارى ذمـارة   13ثةلة بؤ خؤشطوزةرانى خةَلك و، بةديهَينانى داواكارى خؤثيشاندةران، كة لة خاَلى 

ثةرلةمانى كوردستان باس كراوة، وة ضاكرتة ئـةم بِريارانـة بةيةكـةوة بـؤ ِراى طشـتى ِرابطةيةنـدرَيت،        ى
 .نةوةك جيا جيا
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، لة بِريارى 14ثةرلةمانى كوردستان بة زووترين كا  بةرنامةِرَيذى بكا ، بؤ جَيبةجن كردنى خاَلى -6
 .ثةرلةمانى كوردستان، بؤ ئةجنامدانى ديالؤطَيكى نيشتيمانى

ثَيويستة اليةنة ثةيوةنديدارةكان ِرَي و شوَينى ياسايى باش بطرنـة بـةر، بـؤ جَيبـةجَى كردنـى خـاَلى       -5
 .ى بِريارى ثةرلةمان لة اليةنة ثةيوةنديدارةكانةوة16ذمارة 

ــةدةنيش      -4 ــااَلكى م ــانى ض ــةبَيت، هَي ةك ــةتيان ه ــى تايب ــتة جل ــاوخؤ، ثَيويس ــانى ن ــارى هَي ةك ــؤ جياك ب
 .رَيت و، لة طشت شارؤضكةيةك بوونى هةبَيتذمارةيان زياد بك

ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان و حكومة  و سةرؤكى هةرَي   رِِاطةياندنَيك بَ و بكةنةوة بة سةرمى، -7
 .بؤ بةهةند وةرطرتنى طشت داواكاريةكانى خؤثيشاندةران و جَيبةجَى كردنيان

 .انةوةى داواكارى خؤثيشاندةرانثَيويستة حكومة  بة ثةلة كؤبوونةوة بكا  بؤ وةاَلمد-8
ثَيويستة ثةرلةمان بة جدى و بةردةوامى ضاودَيرى جَيبةجَى كردنى داخوازى خؤثيشـاندةران بكـا ،   -3

 .هةَلوَيستى ِراشكاوانةى خباتة ِروو، بؤ جةماوةرى كوردستان، لةطةَل ِرَي م
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بيخوَيننـةوة، هـيض شـتَيك بةسـةريا بـاز نـةدةن، بـا وازؤ         ئَيستا كةرةمكةن بؤ باايةكةى، هةرضى هةيـة 
بَيت، تةاسي  بةنديةكانتان كردووة، ِراستة بة عام خوَيندمانةوة، تةاسي  بةنديةكـةش خبوَيننـةوة، بـا    
لةبةر ضـاوى ئةنـدامانى ثةرلـةمان وازؤ بـَينت، كـة مونااةشـة دةكـةين لةسـةرى، بـ انني ضـى دةكـةين،            

 .كةرةمكة
 حممد جنيبصباؤ .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيستاش هاذة خان، ئةو بةياننامةى كةمثينى ئاشتى، لة ثَيناو طةِرانةوةى ئاراميدا دةخوَينَيتةوة

 :مصطفىبةِرَي  هاذة سليمان 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سـةرؤكايةتى هـةرَيمى   بةِرَي ان ئةندامانى ثةرلةمان، ئَيستا داواكاريةكانى خؤثيشـاندةران و خـةَلك، بـؤ    
 كوردستان دةخوَينينةوة، 

 :داواكارية هةنووكةييةكان-ع
البردنـى بارةطاكـانى حي بـةكان لــة ناوةنـدى شـارو شارؤضــكةكاندا، طواسـتنةوةيان بـؤ دةرةوةى شــارو        -1

 .شارؤضكةكان
طشـت  ِراطةياندنى ِرةلى لة اليةن ثةرلةمان و حكومة  و سةرؤكى هـةرَي ، لـة بةهةنـد وةرطرتنـى      -1

 .داواكاريةكانى خؤثيشاندةران و جَيبةجَى كردنيان
دَلنيــا كردنــى هاونيشــتيمانيان لــةوةى كــة ضــيرت و بؤهةميشــة هــيض هَي َيكــى نيشــتيمانى و حكــومى  -3

كوردى، سوثاو هَي ى ضةكدارى نابةنة سةر هيض شارو شارؤضكةيةكى كوردستان و، سـةر هـيض هَي َيكـى    
 .ةواكانى هةرَيمى كوردستانركابةرو نةيارو، هَي ة سةرمان ِر

لَيبوردنى سةرؤكى هةرَي  كة بؤ ماوةيةك لةمـةو ثـَيش دةركـرا، هـةموو ئـةو كةسـانة بطرَيتـةوة كـة         -6
 .بةنديةى كة لة ضاكسازى طةورانى سلَيمانى بةند كراون 41هاوضةشنن، بةتايبةتى ئةو 
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 :داواكارية بنةِرتى و سرتاتيذيةكان -ب
نووســـى دةســـتوورى هةرَيمـــدا، بـــة مةبةســـتى داِرشـــتنى دةســـتوورَيكى ضاوثَيداخشـــانةوة بـــة ِرةش -1

هاوضةرخى دميوكرا ، كة تيايدا طشت ماسة مةدةنى و سياسي وياساييةكانى هاونيشتيمانيان بة ِرةلى 
ناسرابن و، دةسةاَلتةكان بة ئاشكرا جيا كرابنةوة، سةربةخؤييان ثـارَي راو بَيـت، هـةروةها ديـاريكردنى     

و، بؤ ِرَيطا طرتن لة هةر اؤرخ كردنَيكـى دةسـةاَل ، هـةموار كردنـى ياسـاي سـةرؤكايةتى       ميكاني مى شيا
 .هةرَيمى كوردستان، بة شَيوةيةك كة سةرؤكى هةرَي  تةنها لة ِرَيطةى ثةرلةمانةوة هةَلببذَيردرَيت

ى جياكردنةوةى حي ب لة حكومة  بة جؤرَيك كة ئيدى حكومة  نةبَيتة ئامرازَيك بة دةست حي ب-1
سياســيةوة، بــةَلكو حكومــة  ثَيويســتة وةك دامةزراوةيــةكى ســةربةخؤ، بــةرطرى كــار بَيــت لةســةرجةم  

 .هاونيشتيمانيانى ئةم واَلتة
هةَلوةشاندنةوةى ميليشـياكانى حيـ ب و ِرَى طـرتن لـةوةى حيـ ب خـاوةنى هَيـ ى ضـةكدارو دةزطـاى          -3

او بارةطـاى حي بـى نـةمَينَيت و، ئـةمانيش     هةواَلطرى و سيخوِرى بَيت و، هةروةها ثاسةوانى دام و دةزطـ 
 .هةروةك ماَلى ئاسايى هاواَلتيان سةالمةتيان لةاليةن هَي ةكانى ئاسايشى ناوخؤ بثاِرَي رَيت

سثاردنى وةزارةتى ناوخؤ و ثَيشمةرطةو بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ئاسايش و ثؤليو، بة كةسانى ثسثؤِرو -6
 .دةزطايانة اةدةغة بكرَيت بَى اليةن و، بة كردةوة حي بايةتى لةو

 .داِرشتنى ث نَيكى تؤكمة بؤ دابني كردنى سةربةخؤيى دادوةرى و سةروةرى ياسا-5
سةرؤكى هةرَي  و سةرؤكى حكومة  بَينة ناو جةماوةر، هةتا ئَيستا سـةرؤكى هـةرَي  ئةوةنـدةى بـة     -4

دواتـر دةبَيـت لـة هــةموو    سـةرؤكى ثـارتى ناسـراوة، وةك سـةرؤكى هـةرَيمَيك الى جـةماوةر نةناسـراوة،        
شارةكاندا نووسينطةى خؤى هةبَيت و، هةرمانطَيك لة شارَيكدا لة ن يكةوة لةطـةَل جـةماوةردا بـذيت و،    

 .هةموو ضني و توَيذةكان طرستى خؤيان لة ن يكةوة بطةيةنن
ــةرَيمى        -7 ــةرؤكى ه ــرياق، س ــارى ع ــةرؤك كؤم ــودى س ــدارى خ ــة بةبةش ــةوةى لوتك ــدانى كؤبوون ئةجنام

 .ن، سةرؤكى ثةرلةمان، سةرؤكى حكومة ، كةسى يةكةمى ثارتة ئوثؤزسيؤنةكان، زؤر سوثاسكوردستا
 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سوثاس، ئَيستا كـاك حممـد سـعيد داواكـارى خؤثيشـاندةران بـؤ خـةَلك و بـؤ ثةرلـةمانى كوردسـتان           

 .دةخوَينَيتةوة
 :لىبةِرَي  حةمة سعيد حةمة ع

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .داواكاريةكانى خةَلك و خؤثيشاندةران بؤ ثةرلةمانى كوردستان

 .داواكاريية هةنووكةييةكان-ع
دان ثَينـــان بـــة كؤبوونـــةوة جةماوةريـــةكانى كوردســـتان، وةك بةرةيـــةك بـــؤ نوَينةرايـــةتى كردنـــى  -1

ندةران، لـة ثرؤسـةى بِريـاردان لةمـةِر     داخوازيةكانى خةَلك و، بةشدارى ثَى كردنـى نوَينـةرانى خؤثيشـا   
 .مةسةلة ضارةنووسسازةكان
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ِراطةياندنى ِرةلى لةاليةن ثةرلـةمان و حكومـة  و سـةرؤكى هـةرَي  لـة بةهةنـد وةرطرتنـى طشـت          -1
 .داواكاريةكانى خؤثيشاندةران و جَيبةجَى كردنيان

ة لةطــةَل نوَينــةرانى دروســت كردنــى ليذنةيــةكى هاوبــةش لــة ثةرلــةمان و حكومــة  بــؤ كؤبوونــةو   -3
خؤثيشاندةران، بة مةبةستى ديـاريكردنى ميكـاني مى طوجنـاو وديـاريكردنى وادة بـؤ جَيبـةجَى كردنـى        

 .داواكاريةكانيان
ــؤ        -6 ــةرَي ، ب ــةتى ه ــةرؤكى حكوم ــمةرطةو س ــاوخؤو ثَيش ــرى ن ــى وةزي ــت كردن ــةجَى بانطهَيش ــت ب دةس

ةى يـةك و بِرطـةى يةكـةم لـة ياسـاي سـةرؤكايةتى       لَيثَيضينةوة لةطةَليان، لة بارةى ثَيشـَي  كردنـى مـادد   
هةرَيمى كوردستان، بةوةى هَي ى ثَيشمةرطةيان بةرةو شارةكان جوواَلندووة، لة كاتَيكدا ئةمـة تـةنها لـة    

 .دةسةاَلتى سةرؤكى هةرَيمى كوردستانداية
ــؤ دةرةوةى     -5 ــتنةويان ب ــكةكانداو طواس ــارو شارؤض ــدى ش ــة ناوةن ــةكان ل ــاى حي ب ــى بارةط ــارو  البردن ش

 .شارؤضكةكان
 :داواكارية بنةِرةتى و سرتاتيذيةكان -ب 

ضاوثَيخشاندنةوة بة دةستوورى هةرَيمدا، بة مةبةستى داِرشتنى دةستوورَيكى هاوضةرخى دميوكرا ، -1
كــة تيايــدا طشــت ماســة مــةدةنى و سياســيةكان و ياســاييةكانى هاونيشــتيمانيان بــة ِرةلــى ناســرابن و،   

را جيا كرابنةوةو، سةربةخؤييان ثارَي راو بَيت، هةروةها ديـاريكردنى ميكـاني مى   دةسةاَلتةكان بة ئاشك
شياو بؤ ِرَيطا طرتن لة هةر جؤرة اؤرخ كردنَيكى دةسةاَل ، هةموار كردنـى ياسـاي هـةرَيمى كوردسـتان،     

 .بة شَيوةيةك كة سةرؤكى هةرَي  تةنها لة ِرَيطةى ثةرلةمانةوة هةَلبذَيردرا بَى
 . نَيكى تؤكمة بؤ دابني كردنى سةربةخؤيى دادوةرى و سةروةرى ياساداِرشتنى ث-1
جيا كردنـةوةى حيـ ب لـة حكومـة  بـة جؤرَيـك كـة ئيـدى حكومـة  نةبَيتـة ئامرازَيـك بـة دةسـت              -3

حي بى سياسيةوة، بةَلكو حكومة  ثَيويستة دامةزراوةيـةكى سـةربةخؤى بـةرطرى كاربَيـت لةسـةرجةم      
 .هاونيشتيمانيانى ئةم واَلتة

ــ ى ضــةكدارو دةزطــاى    رَي طــرتنهةَلوةشــانةوةى ميليشــياكانى حيــ ب و  -6 لــةوةى حيــ ب خــاوةنى هَي
هةواَلطرى و سـيخوِرى بَيـت، هـةروةها ثاسـةوانى دام و دةزطـاو بارةطـاى حي بـى نـةمَينَيت و، ئـةمانيش          

 .ارَي رَيتهةروةك ماَلى ئاسايى هاوواَلتيان سةالمةتيان لةاليةن هَي ةكانى ئاسايش و ناوخؤوة بث
سثاردنى وةزارةتى ناوخؤو ثَيشمةرطةو بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ئاسايش و ثؤليو، بة كةسانى ثسثؤِرو  -5

 .بَى اليةن و بة كردةوة حي بايةتى لةو دةزطايانة اةدةغة بكرَيت
ؤِرو تَينةثةِراندنى هيض ثِرؤذة ياسايةك لة ثةرلةمان، بـةبَى ئـةوةى كـة ثَيشـرت هاونيشـتيمانيان لـة كـ       -4

 .كؤبوونةوةكاندا طفتوطؤيان لةسةرى نةكردبَيت و سةرجنةكانيان  بة هةند وةرنةطريابَيت
طَيِرانةوةى سةرجةم ئةو مَلك و ماَلة طشتى و تايبةتيانةى كة ِراستةوخؤ يان ناِراسـتةوخؤ، لـة اليـةن    -7

بة كةس و اليةنى  هةركةس و اليةنَيكةوة دةستى بةسةردا طريابَيت، ياخود بة نرخى ِرةم ى سرؤشرابن
 .1384ى ساَلى 31تر، بةدةر لة ياساي سرؤشنت و بةكرَى دانى مَلك و ماَلى دةوَلة  ذمارة 

بةكار هَينانى سامان و بودجةى كوردستان بؤ خؤش طوزةرانى خةَلك، بـة شـَيوةيةكى داد ثةروةرانـة     -8
 .لة ثَيناو بةديهَينانى داد ثةروةرى كؤمةاَليةتى ِراستةاينة
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ِرووى سةرجةم داهاتةكانى كوردستان بـؤ ِراى طشـتى، بـة داهاتـة سروشـتيةكانى وةك نـةو  و       خستنة-3
 .غاز و ئاشكرا كردنى حيسابة حكوميةكانى هةرَيمى كوردستان، لة ناوةوةو دةرةوة

دامةزراندنى دةستةى نةزاهة لة هةرَيمى كوردستان بة ياسا، لةدةرةوةى دةسةاَلتى جَيبـةجَى كـردن   -11
، سثاردنى كاركردنى ئةم دةزطاية بة كةسـانى بـَى اليـةن، كـة ديـاريكرابن لـة سـةر بنـةمانى         و ثةرلةمان

 .لَيهاتوويى
بِرينى هةر مينحةيةك كـة سةرضـاوةكةى دارايـى طشـتى بَيـت، بـؤ سـةرجةم دام و دةزطـاى حي بـى          -11

 .ونارةليةكان و ِراطةياندنةكانيان
هةرَيمى كوردستان، تا دةرضوونى ياسايةكى نوَى كة هةَلثةساردنى كاركردن بة ياساي خؤثيشاندانى -11

 .وةاَلم دةربَيت بؤ داخوازيةكانى ِراى طشتى هةرَيمى كوردستان
 .دابني كردنى بيمةى تةندروستى و بَى كارى بؤ هةمووان-13
دةركردنى ياسـايةك بـؤ كؤتـايى هَينـان بـة جياكـارى جةنـدةرى بـؤ بنـةبِركردنى هـةرجؤرة تونـدو            -16

 .ة ئاسرةتانتيذيةك دذ ب
زيادكردنى ثَيشينةى هاوسةرطريى بة شـَيوةيةك كـة بطـوجنَى لةطـةَل ثَيويسـتيةكانى ِرؤذداو لـةكاتى       -15

 .مليؤن دينار كةمرت نةبَيت 11ئَيستادا لة 
دامةزرانــدنى دادطــاى ئيــدارى لــة ســةرجةم شــارةكانى تــرى هــةرَيمى كوردســتان، بــة شــَيوةيةك كــة  -14

 .نةوةك حكومةتى هةرَيمى كوردستانسةربةدةسةاَلتى دادوةرى بن 
 %.51كةمكردنةوةى طشت باو و رسوما  لةدام و دةزطاكانى هةرَيمى كوردستان بةِرَيذةى    لة -17
ضاالك كردنى ثةرلةمان و دانـانى ميكـاني مَيكى كـارا بؤهةَلبـذاردنى ثـَيش وةخـت لـة كوردسـتاندا،         -18

 .تَينةثةِرَيت 1111كةلةيةكى مانطى ئةيلوىل 
 .ةدامةزراوةيى كردنى دام و دةزطاكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستانب-13
ئــةو ياســايانةى لــة ثةرلــةمان دةرضــوون و دادى كؤمةاَليــةتى و ذيــانى مــةدةنى و شــكؤى تــاك وةك  -11

ثَيويست ناثارَي َين، هـةموار بكرَينـةوة، ئـةو ياسايانةشـى ضـارةنوس سـازن، ثَيويسـتة بـة هـيض جؤرَيـك           
 .نةو كةمينة دةرنةكرَين و تةواسواى نيشتيمانيان لةسةر بكرَيتلةسةر بنةمانى زؤري

بــةهَي  كردنــى دةســةاَلتى ئةجنومــةنى دادوةرى و بةســتنةوةى دةســتةى نوَينةرايــةتى طشــتى بــةم   -11
ئةجنومةنةوة، طؤِرينى داواكارى طشتى بؤ نوَينةرايةتى طشتى، جياكردنةوةى ئةجنومـةنى شـووراو دادطـا    

 .تى دادئيداريةكان لةوةزارة
ــذاردنى      -11 ــراى هةَلب ــاريكردنى خَي ــان و دي ــةنى ثارَي طاك ــة ئةجنوم ــةواو ب ــةاَلتى ت ــينةوةى دةس بةخش

دا و، ياســاي ئةجنومــةنى ثارَي طاكــان هــةموار  1111ئةجنومــةنى ثارَي طاكــان لــة ثــَيش مــانطى ئــةيلوىل 
 .بكرَينةوة

ــارةى د     -13 ــاوواَلتى و ذم ــكى ه ــةماى ثش ــةر بن ــت و لةس ــةساف بَي ــة ش ــت   بودج ــةش بكرَي ــتوان داب انيش
وبةتةواوى لة دةستى حي بةكان دةربهَيندرَيت، تةنها لةسةر بنةمانى ياساي بودجةى حي بةكان، بةشى 
خؤيان لة بودجةى طشتى وةربطرن، نابَيت سـوود لـة هـيض بودجـةو كـةل و ثـةل و شـوَينَيكى حكومـة          

 .خودى حي بةكان وةربطرن
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رةكانيةوة، لة هةموو ئاستةكان و طةِرانـةوى مـوَلكى طشـتى بـؤ     بنةبِركردنى طةندةَلى بة هةموو جؤ-16
خاوةنـة ِراسـتةاينةكةى خؤيـان و دانــانى ميكـاني مى شـياو بؤيـان، بلــؤك كردنـى حيسـابى بـانكى هــةر          
بةرثرسَيكى حي بى و حكـومى لـة دةرةوةى هـةرَيمى كوردسـتاندا، هـةر موَلـك و مـاَلَيكى طشـتى لةسـةر          

 .اثؤ كراون، هةَلبوةشَيندرَيتةوةكةسانى سةربة حي بةكانيان ت
 .دياريكردنى دةسةاَلتى حي ب و دوور كردنةوةى حي ب لة بازاِرو زانكؤ و هتد-15
بوارى نةو  تةنها لة دةستى وةزارةتى سامانة سروشتيةكاندا نةبَيت، كؤمسيؤنَيكى نيشـتيمانى بـؤ    -14

خباتةِروو، داهاتى نةو  تةنها بؤ بوارى ثَيك بهَيندرَيت و شةساسانة طرَى بةست و خةرجى و داهاتةكانى 
 .طشتى خةرو بكرَيت و بؤ هيض حي بَيك نةبَيت، دةخالةتى بكا  و بةشى ىَل بةرَيت

 .سندواى ئةجيال لة ياساى نةو  وغازدا بةطةِر خبرَيت-17
كؤمســيؤنة بااَلكــان لةســةر بنــةماى حي بــى بــوون ثَيــك نةهَينــدرَيت، بــةَلكو بــة كةســانى ثســثؤِرو   -18

 .رةزاو ثيشةيى و دَلسؤز ثِر بكرَينةوةشا
ــيكةران      -13 ــت و، سةرثَيض ــةكانيان بكرَي ــةر ِراثؤرت ــار لةس ــت و ك ــارا بكرَي ــى ك ــاودَيرى داراي ــتةى ض دةس

ِرووبةِرووى لَيثَيضينةوةى ياساي بكاتةوة، ماوةيـةكى ديـاريكراو بـؤ وةاَلمدانـةوةى هـةر داوايـةك ديـارى        
 .بكرَيت

 .ةرلةمان بة خَيرايى جَيبةجن بكرَيتحةظدة خاَلةكةى بِريارى ث-31
سةرؤكى ثةرلةمان دةبَيت خؤى بة ثرسيار ب انَيت و سةردانى شارةكانى ترى هةبَيت و لة ن يكةوة -31

 .لةطةَل خةَلكةكةيدا جار جارَيك طفتوطؤ بكا ، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ى هةرَيمى كوردستانيش خبوَيننةوةكةرةمكةن بؤ داواكارى خؤثيشاندةران و خةَلك بؤ حكومةت
 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ِرَيباز و كاك طؤرانةوة دةخوَيندرَيتةوة.ئةو داوا كاريانة لة اليةن بةِرَي  د

 :حممد بةِرَي  طؤران ئازاد
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .هةرَيمى كوردستان داواكاريةكانى خؤثيشاندةران و خةَلك بؤ حكومةتى
 :داواكارية هةنووكةييةكان-ع

دان ثَينـــان بـــة كؤبوونـــةوة جةماوةريـــةكانى كوردســـتان، وةك بةرةيـــةك بـــؤ نوَينةرايـــةتى كردنـــى  -1
داخوازيةكانى خةَلك و، بةشدارى ثـَى كردنـى نوَينـةرانى خؤثيشـاندةران لـة ثرؤسـةى بِريـاردان لةمـةِر         

 .مةسةلة ضارةنووسسازةكاندا
طرتن لة هةر جؤرة هـةوَلَيك بـؤ سـةثاندنى بـارى نائاسـاي، بةسـةر هـةر شـارو شارؤضـكةيةكدا،          ِرَيطة -1

لةوانــة بــؤ منوونــة دابِرانــدن و ئابلوواــة دانــى شــارَيك يــا بــة ســةربازطة كردنــى شــارو شارؤضــكةكانى     
 .كوردستان
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رطرتنـى طشـت   ِراطةياندنى ِرةلى لة اليةن ثةرلةمان و حكومـة  و سـةرؤكى هـةرَي ، لـة بةهةنـد وة     -3
 .داواكاريةكانى خؤ ثيشاندةران و جَيبةجَى كردنيان

دروســت كردنــى ليذنةيــةكى هاوبــةش لــة ثةرلــةمان و حكومــة  بــؤ كؤبوونــةوة لةطــةَل نوَينــةرانى    -6
خؤثيشاندةران، بة مةبةستى دياريكردنى ميكاني مى طوجنـاو و ديـاريكردنى وادة بـؤ جَيبـةجَى كردنـى      

 .داواكاريةكانيان
كردنـى دةسـت بـةجَيى سـةرجةم دةسـتطري كراوةكـانى نـاو خؤثيشـاندانةكان و اةدةغـة كردنـى           ئازاد -5

 .دةستطري كردنى بةشداربووان و ِرَيكخةرانى خؤثيشاندان
دادطـــايى كردنـــى هـــةموو ئةوانـــةى كـــة دةســـتيان هـــةبووة لـــة شـــةهيد كـــردن و برينـــدار كردنـــى  -4

 .ى دادطاو، بَ و كردنةوةى لة ِراطةياندنةكانداخؤثيشاندةران و خستنةِرووى ئةجنامى لَيكؤَلينةوةكان
طَيِرانــةوى هــةموو هَيــ ة ضــةكدارةكانى كــة بــؤ مةبةســتى طوشارخســتنة سةرخؤثيشــاندةران، يــاخود  -7

 .ترسانديان بة ئاراستةى شارةكان جووَلَيندراون
وةى شـارو  البردنى بارةطـاى حي بـةكان لـة ناوةنـدى شـارو شارؤضـكةكاندا، وة طواسـتنةوةيان بـؤ دةرة        -8

 .شارؤضكةكان
 :داواكارية بنةِرةتى و سرتاتيذيةكان-ب
 .داِرشتنى ث نَيكى تؤكمة بؤ دابني كردنى سةربةخؤيى دادوةرى و سةروةرى ياسا-1
جيا كردنـةوةى حيـ ب لـة حكومـة  بـة جؤرَيـك كـة ئيـدى حكومـة  نةبَيتـة ئامرازَيـك بـة دةسـت              -1

ةزراوةيـةكى سـةربةخؤ، بـةرطرى كاربَيـت لةسـةرجةم      حي بى سياسيةوة، بةَلكو حكومـة  ثَيويسـتة دام  
 .هاونيشتيمانيانى ئةم واَلتة

ــ ى ضــةكدارو دةزطــاى    -3 هةَلوةشــانةوةى ميليشــياكانى حيــ ب و ِرَى طــرتن لــةوةى حيــ ب خــاوةنى هَي
هةواَلطرى و سـيخوِرى بَيـت، هـةروةها ثاسـةوانى دام و دةزطـاو بارةطـاى حي بـى نـةمَينَيت و، ئـةمانيش          

 .َلى ئاسايى هاوواَلتيان سةالمةتيان لةاليةن هَي ةكانى ئاسايش و ناوخؤوة بثارَي رَيتهةروةك ما
سثاردنى وةزارةتى ناوخؤو ثَيشمةرطةو بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ئاسايش و ثؤليو، بة كةسانى ثسثؤِرو  -6

 .بَى اليةن و بة كردةوة حي بايةتى لةو دةزطايانة اةدةغة بكرَيت
م ئةو مَلك و ماَلة طشتى و تايبةتيانةى كة ِراستةوخؤ يان ناِراسـتةوخؤ، لـة اليـةن    طَيِرانةوةى سةرجة-5

هةركةس و اليةنَيكةوة دةستى بةسةردا طريابَيت، ياخود بة نرخى ِرةم ى سرؤشرابن بة كةس و اليةنى 
 .1384ى ساَلى 31تر، بةدةر لة ياساي سرؤشنت و بةكرَى دانى مَلك و ماَلى دةوَلة  ذمارة 

كار هَينانى سامان و بودجةى كوردستان بؤ خؤشطوزةرانى خةَلك، بة شَيوةيةكى داد ثةروةرانة لـة  بة -4
 .ثَيناو بةديهَينانى داد ثةروةرى كؤمةاَليةتى ِراستةاينة

لَيكؤَلينةوة لة سةروة  و سـامانى حي بـةكان و لَيثرسـراونى حي بـى و حكومـة  و طَيِرانـةوةى ئـةو        -7
 .ى ناياسايى بةدةستيان هَيناوة، وة ضةسثاندنى ئةمة  لةكوَى هَيناوة داهاتانةى كةبة شَيوةيةك

خستنةِرووى سةرجةم داهاتةكانى كوردستان، بـؤ ِراى طشـتى بـة داهاتـة سروشـتيةكانى وةك نـةو  و       -8
 .غازو ئاشكرا كردنى حيسابة حكوميةكانى هةرَيمى كوردستان لة ناوةوةو دةرةوة
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شني كردنى ئةندام ثةرلةمان و وةزير و بةِرَيوةبـةرة طشـتيةكان و   هةَلوةشاندنةوةى سيستةمى خانةن-3
ئةجنومةنةكانى شارةوانى، كة بة ثلةكانى خ مة  و سااَلنى كاركردنـدا تَينةثـةِريون، وة كةمكردنـةوةى    

 .مووضةكانيان بؤ ئةوةى جياوازى مووضة لة نَيوان كةمرتين و زؤرتريندا لؤذيكيانة ديارى بكرَيت
ة سةربةخؤى دام و دةزطا حكوميةكان و داراييةكان، زانكؤكـان و ثاراسـتنيان لةسـةرجةم    ِرَي طرتن ل-11

 .دةسةاَلتة سةرميةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، لة دةست تَيوةردانى حي بى
بِرينى هةر مينحةيةك كـة سةرضـاوةكةى دارايـى طشـتى بَيـت، بـؤ سـةرجةم دام و دةزطـاى حي بـى          -11

 .اندنةكانيانونارةليةكان و ِراطةي
باشكردنى ذيانى سةرجةم توَيذةكانى كؤمةَلطا، وةك كرَيكاران و سةرمانبةران و توَيذةكانى ديكة، بة -11

 .ِرةضاو كردنى ثَيوةرة نَيوة دةوَلةتيةكان و ذيانَيكى شايستة بة مرؤظ
طةندةَل كاران و  كاركردن بة ِراثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيرى دارايى و ئاشكرا كردن و لَيثرسينةوة لة-13

 .دادطايى كردنيان، وة دةركردنى ياسايةك بؤ بن بِركردنى طةندةَلكاران و س ادانى طةندةَلكاران
 .دابني كردنى بيمةى تةندروستى و بَى كارى بؤ هةمووان -16
زيادكردنى ثَيشينةى هاوسةرطريى بة شـَيوةيةك كـة بطـوجنَى لةطـةَل ثَيويسـتيةكانى ِرؤذداو لـةكاتى       -15

 .مليؤن دينار كةمرت نةبَيت 11ستادا لة ئَي
 .دابني كردنى شوَينى نيشتةجَيبوونى هاوضةرخ بؤ هاوواَلتيان بَى ثَيشةكى و بة ايستى مانطانة-14
دابني كردنـى دايةنطـةو باخضـةى منـدااَلنى هاوضـةرخ، بـؤ سـةرجةم منـدااَلن بـة خـؤِرايى و دابـني            -17

 .ساَل 18نى كردنى بِرَيك ثارةى طوجناو بؤيان تا تةمة
 %.51كةمكردنةوةى طشت باو و رسوما  لة دام و دةزطاكانى هةرَيمى كوردستان بةِرَيذةى لة -18
 .بةدامةزراوةيى كردنى دام و دةزطاكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان-13
ــذاردنى     -11 ــراى  هةَلب ــاريكردنى خَي ــةنى ثارَي طاكــان و دي ــة ئةجنوم ــةاَلتى تــةواو ب ــينةوةى دةس بةخش

دا و، ياســاي ئةجنومــةنى ثارَي طاكــان هــةموار  1111مــةنى ثارَي طاكــان لــة ثــَيش مــانطى ئــةيلوىل ئةجنو
 .بكرَينةوة

بــةهَي  كردنــى دةســةاَلتى ئةجنومــةنى دادوةرى و بةســتنةوةى دةســتةى نوَينةرايــةتى طشــتى بــةم   -11
مـةنى شـووراو دادطـا    ئةجنومةنةوة، طؤِرينى داواكارى طشتى بة نوَينةرايةتى طشتى، جياكردنةوةى ئةجنو

 .ئيداريةكان لةوةزارةتى داد
ــت         -11 ــةش بكرَي ــتوان داب ــارةى دانيش ــاوواَلتى و ذم ــكى ه ــةماى ثش ــةر بن ــت و لةس ــةساف بَي ــة ش بودج

وبةتةواوى لة دةستى حي بةكان دةربهَيندرَيت، تةنها لةسةر بنةمانى ياساي بودجةى حي بةكان، بةشى 
وود لـة هـيض بودجـةو كـةل و ثـةل و شـوَينَيكى حكومـة         خؤيان لة بودجةى طشتى وةربطرن، نابَيت سـ 

 .خودى حي بةكان وةربطرن

بنةبِركردنى طةندةَلى بة هةموو جؤرةكانيةوة، لة هةموو ئاستةكان و طةِرانـةوى مـوَلكى طشـتى بـؤ     -13
خاوةنـة ِراسـتةاينةكةى خؤيـان و دانــانى ميكـاني مى شـياو بؤيـان، بلــؤك كردنـى حيسـابى بـانكى هــةر          

ى حي بى و حكـومى لـة دةرةوةى هـةرَيمى كوردسـتاندا، هـةر موَلـك و مـاَلَيكى طشـتى لةسـةر          بةرثرسَيك
 .كةسانى سةربة حي بةكانيان تاثؤ كراون، هةَلبوةشَيندرَيتةوة
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دةرسة  و هةىل يةكسان بةبَى جياوازى بؤ هةموو هاوواَلتيانى كوردسـتان سةراهـةم بكرَيـت، لةسـةر     -16
 .ةيى و توانست و بِروا نامةبنةماى ماسى ذيان و لَي وةشاو

ــكيزتة-15 ــة       ي ــةكارها ، بووب ــر ب ــةكى ت ــة هاوواَلتي ــاوواَلتى ل ــةوةى ه ــؤ جياكردن ــةر ب ــى ئةط ةى حي ب
ئــامرازَيكى مةحســوبية  و منســوبية ، يــان لــة كاروبــارى حكوميــدا بــةكارها ، وةك تــاوانَيكى طــةورة   

 .بناسرَيت و مامةَلةى طةَلدا بكرَيت
 .ى حي ب و دوور كردنةوةى حي ب لة حكومة  و بازاِرو زانكؤو هيرتديارى كردنى دةسةاَلت-14
 .لة شارَيكدا تةنها يةك بارةطاى حي بى بؤ حي بَيك ديارى بكرَيت-17
بوارى نةو  تةنها لة دةستى وةزارةتى سامانة سروشتيةكاندا نةبَيت، كؤمسيؤنَيكى نيشـتيمانى بـؤ    -18

ةرجى و داهاتةكانى خباتةِروو، داهاتى نةو  تةنها بـؤ بـوارى   ثَيك بهَيندرَيت و شةساسانة طرَيبةست و خ
 .طشتى خةرو بكرَيت و بؤ هيض حي بَيك نةبَيت، دةخالةتى بكا  و بةشى ىَل بةرَيت

 .سندواى ئةجيال لة ياساى نةو  وغازدا بةطةِر خبرَيت -13
ــةكانيا       -31 ــةر ِراثؤرتـ ــار لةسـ ــة وردى كـ ــت وبـ ــارا بكرَيـ ــى كـ ــاودَيرى دارايـ ــتةى ضـ ــت و، دةسـ ن بكرَيـ

سةرثَيضيكةران ِرووبةِرووى لَيثَيضينةوةى ياسايى بكاتةوة، ماوةيـةكى ديـاريكراو بـؤ وةاَلمدانـةوةى هـةر      
 .داوايةك ديارى بكرَيت

 .حةظدة خاَلةكةى بِريارى ثةرلةمان بة خَيرايى جَيبةجن بكرَيت -31
ةكانى ِراطةياندن، بة ياسـا كردنَيكـى   ِرَي  طرتن و ثاراستنى ِرؤذنامةنووسان و دةستة بذَيران و كةناَل-31

مةدةنيانة ماسى بةدةست هَينانى زانيارى لة كورترين دةرسةتداو هةر كةناَلَيكى ميديايى سةنا كة درؤى 
 .تَيكدةرانةى هةَلبةسرتاوى بَ و كردؤتةوة وئاسايشى كؤمةاَليةتى شَيواندووة، س ا بدرَيت

 17دام و دةزطاكـانى لـة ئةسـتؤداية، ئةطـةر ِرووداوةكـانى      حكومة  ئةركى ثاراسـتنى هاوواَلتيـان و   -33
شوبا  و خةَلك كوشنت و هَيرش كردنة سةر كةناَلةكانى لة منوونـةى ناليـاو بارةطـا سـووتاندن دووبـارة      

 .بوونةوة ثَيويستة حكومة  دةست لةكار بكَيشَيتةوة
وَيــــذكارو بةِرَيوةبــــةرى ئــــاَلوطؤِر كردنــــى بةرثرســــة ئيداريــــةكان بــــة بةِرَيوةبــــةرى طشــــتى و ِرا-36

 .بةِرَيوةبةرايةتيةكانةوة
 .نةهَيشتنى ِرؤتني لة دةزطا و سةرمانطةكانى حكومةتدا-35
ئاوةدانكردنةوةى طوندةكان لة ِرَيطةى دروست كردنى بةنداو و طوندى هاوضةرخ و خؤش طوزةرانى -34

 .طوندةكان
 .حكومة  لة دوو ئيدارةيى ِرزطار بكرَيت-37
 .ة خاَليةكةى ثةرلةمان بة زووترين كا  جَيبةجَى بكرَيتبِريارة حةظد-38
سةرؤكى حكومة  هةموو ضني و توَيذةكان و نوَينـةرى هـةموو ئـةو خةَلكـةى خؤثيشـاندان دةكـا        -33

 .كؤبكاتةوةو، لةطةَليان ِراستةوخؤ دابنيشَيت
 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ان بؤ دةسةاَلتى دادوةرى لةاليةن هاذة خان دةخوَيندرَيتةوةداواكاريةكانى خؤثيشاندةر
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 :مصطفىبةِرَي  هاذة سليمان 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَي ان ئةنـدامانى ثةرلـةمان ئَيسـتاش داواكاريـةكانى خؤثيشـاندةران و خـةَلك بـؤ دةسـةاَلتى دادوةرى         
 :دةخوَينينةوة

ــت  -1 ــة دةسـ ــةى كـ ــةموو ئةوانـ ــى هـ ــايى كردنـ ــى   دادطـ ــدار كردنـ ــردن و برينـ ــةهيد كـ ــةبووة لةشـ يان هـ
 .خؤثيشاندةران و خستنةِرووى ئةجنامى لَيكؤَلينةوةكانى دادطاو بَ و كردنةوةى لة ِراطةياندنةكاندا

لَيكؤَلينةوة لة سةروة  و سامانى حي بةكان و لَيثرسراوانى حي بى و حكومى و، طَيِرانةوى سةرجةم -1
 .ياسايى بة دةستيان هَيناوة، وة ضةسثاندنى ئةمة  لة كوَى هَيناوة ئةو داهاتانةى كة بة شَيوةى نا

ئاشكرا كردنى ضارةنووسى بَى سـةرو شـوَينةكانى شـةِرى نـاوخؤ و بـَى سـةرو شـوَين كراوةكـانى دام و         -3
 .دةزطا ئةمنيةكان واةرةبوو كردنةوةيان لة داهاتى ئةو اليةنانةى بةرثرسة لة ديارنةمانيان

طاى ئيدارى لةسةرجةم شارةكانى ترى هةرَيمى كوردستان، بة شَيوةيةك كة سـةر بـة   دامةزراندنى داد-6
 .دةسةاَلتى دادوةرى بن، نةوةك حكومةتى هةرَيمى كوردستان

شـوبا  و، ِرؤذانـى دواتـر بكرَيـت، ئـةجنامى لَيكؤَلينـةوة بـة        17بَى اليةنانة لَيكؤَلينةوة لـة كارةسـاتى   -5
ــةجىَ    ــت ب ــة ِروو، دةس ــى خبرَيت ــاتو        خَيراي ــةسةرو ه ــةى س ــرَين و ِرَيط ــري بك ــت ط ــراوان دةس ــان لَيك طوم

 .وضؤكردنيان بطريَيت، هةر كةس بة تاوانبار دةرضوو س اى ياسايى بدرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَي سةرؤكى ثةرلةمان

 .داواكاريةكانى خةَلك و خؤثيشاندةران بؤ حي ب و اليةنة سياسيةكان، كةرةمكة
 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .ةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانب
 .ئةم داواكاريانة بةِرَي  كاك عمر دةخيوَينَيتةوة

 :بةِرَي  عمر صديق هةورامى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :داواكاريةكانى خؤثيشاندةران و خةَلك بؤ حي ب و اليةنة سياسيةكان
بــؤ دةرةوةى شــارو  البردنــى بارةطــاى حي بــةكان لــة ناوةنــدى شــارو شارؤضــكةكاندا و طواســتنةوةيان  -1

 .شارؤضكةكان
بةِرةلى ثؤزش هَينانةوة بـؤ جـةماوةى خؤثيشـاندةر لـة اليـةن هـةموو ئـةو كـةس و اليةنانـةى كـة           -1

ِراطةياندنى خؤثيشاندانى خةَلكيان بة ئاذاوة طَيِر ناو بردووة، بة ئؤثؤزسيؤن و دةسـةاَلتةوة بـة ِرةلـى    
 .داواى لَيبوردن لة جةماوةر بكةن

ندنةوةى ميليشـياكانى حيـ ب و ِرَيطـة طـرتن لـةوةى كـة حيـ ب خـاوةنى هَيـ ى ضـةكدار و           هةَلوةشا -3
دةزطاى هةواَلطرى و سيخوِرى بَيت و، هةروةها ثاسـةوانى دام و دةزطـاو بارةطاكـانى حي بـى نـةمَينَيت و      

 .رَي رَيتئةمانيش هةروةك ماَلى ئاسايى هاوواَلتيان سةالمةتيان لة اليةن هَي ةكانى ئاسايشى ناوخؤ بثا
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سثاردنى وةزارةتى ناوخؤ و ثَيشمةرطةو بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ئاسايش و ثؤليو بة كةسـانى ثسـثؤِرو   -6
 .بَى اليةن و بة كردةوة حي بايةتى لةو دةزطايانة اةدةغة بكرَيت

م ِرَي  طرتن لة سةربةخؤيى دام و دةزطا حكوميةكان و داراييةكان و زانكؤكان و ثاراستنيان لةسـةرجة -5
 .دةسةاَلتة سةرميةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة دةست تَيوةردانى حي بى

 :بةرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــة         ــى، كةرةمكـ ــكةش كردنـ ــؤ ثَيشـ ــةن بـ ــوو، كةرةمكـ ــان كردبـ ــة ئامادةتـ ــة، كـ ــؤرتى ليذنةكـ ــتا ِراثـ ئَيسـ

 .ِروونكردنةوة  هةية
 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي   د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
اثؤرتةى كة ثَيشكةش كرا، حـةز دةكـةم ِروونكردنةوةيـةكى لةسـةر بـدةم، بـؤ هاوكـارانى بـةِرَي  و         ئةو ِر

خؤشةويست لة ثةرلةمانى كوردستان، ئةوةية كة ئةطةر هةست دةكرَيت كة هةنـدَيجار تكـرارو دووبـارة    
ــؤ هــ          ــة ب ــة هاوبةش ــةو داواكاريان ــَيك ل ــة، بةش ــةوةوة هةي ــدى ب ــةوة ثةيوةن ــة، ئ ــةوةى تَيداي ةموو بوون

دةسةاَلتةكان و سةرؤكايةتيةكان، دووةم، دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةى، كة ئَيمـة ويسـتوومانة زؤر ئـةمني بـني     
لة نةالى ئةو داخوازيانة، يةعنى تةنانة  نةمان ويسـتووة وشـةيةكيش دةسـتكارى بكـةين، ويسـتومانة      

يـة، جطـة لـةو داواكاريانـةى     بة ئةمانةتةوة نةالى بكةين، خاَلَيكى تر كة ثَيويستى بـة روونكردنـةوة هة  
كة خوَيندرايةوة بـؤ بـةِرَي تان، هةنـدَى داواكـارى تريشـمان بـة دةسـت طةيشـتووة، بـةاَلم لةبـةر ئـةوةى            
تايبةتة بة شـارَيك يـا بـة شـوَينَيكى تايبـةتى، يـان توَيـذَيكى تايبـةتى، يـان ضـينَيكى تايبـةتى، وةزيـاتر             

رلةمانةوة هةية، بؤية ئَيمة داوا دةكـةين، ئـةوةى كـة    ثةيوةندى ِراستةوخؤى بة موتابةعةى ِرؤذانةى ثة
نةخوَيندراوةتةوة، بةاَلم لةو مةلةسة هاتووة وةكو وةسيقةيةك تؤمار بكرَيت لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان،    
وة داواش بكرَيت ليذنةكانى ثةرلةمان و حكومة  ِراستةوخؤ، نوَينةرانى ئةو سنوورانة ببينن بـؤ طـوَى   

و، جَيبةجَى كردنيان، زؤر سوثاس، بةِرَي  سةرؤكى ثةرلـةمان، ئَيمـة تةبعـةن كـة      طرتن لة داواكاريةكان
ضوينة شارى سلَيمانى لةطةَل خؤثيشاندةران دانيشتني، يةكةم ِرؤذ ئةو تةواسواةمان لـة بـةينى خؤمـان    
كـرد كــة ليذنةيـةكيان تةشــريف بَيـنن بــؤ ثةرلـةمانى كوردســتان، ئـةو تةواسواــةمان كـرد، بــةاَلم ديــارة       

ةموو كارَيكى باش، ِرةنطة كؤسثى بكةوَيتة بةردةم، ليذنةكـةمان لةطـةَل ئـةو ليذنـةى خؤثيشـاندةران،      ه
ديــارة ئيتيفــاق ئةوةكــةمان كردبــوو، بــةاَلم ديــارة لــة بــَ و كردنــةوةى خةبةرةكــةدا هةنــدَى موالحــةزة  

نـة لةسـةر سـةرمانى    دروست بوو، ئةوان داوايان كرد كة ئَيمة بضينةوة خ مةتيان، بؤية ئَيمـة وةكـو ليذ  
ســةرؤكى ثةرلــةمان، ضــووينةوة خ مــةتيان و، داواكاريــةكامنان لَييــان وةرطــر  و لةبــةر ضــاوى خــةَلكى  
شارى سلَيمانى، بـة سوثاسـةوة، تةبعـةن لـة مةراسـيمَيكى ئيحتيفـاىل زؤر دَل خؤشـكةرة، كـة ئينشـائةَلَ           

رَيـت و، كةوتؤتـة بةردةسـتى ئَيـوةى     بتوانني ئـةو داخوازيانـة، وةكـو ئـةوةى كـة ثَيويسـتة جَيبـةجَى بك       
 .بةِرَي ، زؤر سوثاس
 :بةرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــةوة       ــة ئامانةت ــرةوة ب ــونكة لَي ــوو، ض ــارى كراب ــت ك ــةو ِروونكردنةوةيــةش خبوَيننــةوة، كــة دةس ــة ئ تكاي
اة دةرضووبوو، بةاَلم دةزطاى ِراطةياندن بة شَيوةيةكى تر ثَيشكةشيان كردبوو، يان كةميان كردبؤوة، هة
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ــرةوة دةرضــوو، بــة ئامانةتــةوة بــةم شــكلة بــوو كــة ئَيســتا       خــةَلكى كوردســتان بــ انَينت، كــة ئــةوةى لَي
 .لةبةردةستيانة، كةرةمكة

 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنــةى ثةرلــةمانى كوردســتان بــة ســةرؤكايةتى براتــان صــباؤ بــةرزجنى، بــؤ بةدواداضــوونى داخــوازى   
اندةران لة سلَيمانى، كةلةسةر بنةماى دانيشتنى ذمـارة يـةكى نائاسـايى ثةرلـةمانى كوردسـتان و      خؤثيش

ى بِريارى ذمارة يةكى ثةرلةمانى كوردستان ثَيك هاتووة، لةطـةَل خؤثيشـاندةران ِرَيـك كـةوتن     17خاَلى 
بؤئـةوةى  بَيـنن،   18/1/1111كةسـى، داخوازيـةكانى خؤثيشـاندةران ِرؤذى     15بؤ ئةوةى ليذنةيـةكى  

لةطــةَل ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانى كوردســتان داخوازيــةكان خبةنــةِروو، ئةمــة لــة اليــةن بةِرَيوةبةرايــةتى  
ِراطةيانــدنى ثةرلةمانــةوة بــَ و كراوةتــةوة، ديــارة لةبــةر هؤيــةكى هونــةرى نــةيانتوانى ئــةو بةِرَي انــة   

ئـةوة بـؤ تؤمـارَيكى مَيـذوويى     تةشريف بهَينن، بؤية ئَيمة وةكو ليذنةكـة ضـووينةوة بـؤ اليـان، يـةعنى      
 .هةاة ئةوة ب اندرَيت و سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سوثاس، بؤ ئَيوةى بةِرَي ، دةست خؤشيتان لَيدةكةين، بةِرَي ان وةكو بينيتان هةنـدَيك لـة ِراثـؤرتى    

ة نووسراو بةدةستى دووةم تكرارى هةبوو، ئَيمة ثَيمان باش بوو، ئةوةى ئةو بةِرَي انة، خؤثيشاندةران ب
خؤيان ناردوويانة خبوَيندرَيتةوة، وة ئةوةشى كة ليذنةكة تةاسي  بةندى كردووة، بؤية تكرارى تيـابوو  
زؤرة تةبيعى بوو، ثَيمان باش بوو ئةويش خبوَيندرَيتةوة، كة خوَيندرايةوة، ئَيستا ئَيوةى بةِرَي ، لةسةر 

 .وى دةنووسَيت دةست بةرز بكاتةوة، ني امية كةرةمكةِراثؤرتةكة ئةو طفتوطؤيانةى كة دةيكةن، كَى نا
 :بةِرَي  برهان رشيد حسن
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ى حةظدة خاَلةكة كةبةِرَي تان هةستةى ِرابردوو دةرتان كردووة، كـة ئـةَلَيت بـة مةبةسـتى      11لة خاَلى 
مان، بـة هاوكـارى ئةجنومـةنى    ضاكسازى ِريشةيى طشتى لة اليةن سراكسيؤنةكان و ليذنـةكانى نـاو ثةرلـة   

وةزيــران و، ســوود وةرطــرتن بــة نــة  لــة اليةنــة سياســيةكان، ئةمــة يةكــةم، دووةم، نةصــى تةســرحيى  
سةرؤكايةتى هةرَي ، بةِرَي  سةرؤكى هةرَي  كة تةسرحيى داوة دوَينَى، ئـةَلَيت داوا لـة ثةرلـةمان دةكـةم     

ِرَي ى نووســيويةتى، بؤيــة بــة ثَيــى ئــةم دوو لةطــةَل اليةنــةكان طفتؤطــؤ بكــا ، وة زؤر شــتى تــر كــة بــة 
خاَلةكةى جةنابت، ثَيويستة ئةم موزةكةرةى هةرسـَى   ةمةى سةرؤكايةتى هةرَي  و، حةظدةوةسيقةية، ئ

اليةنى سياسى، ب ووتنةوةى طؤِران و يةطكرتووى ئيس مى كوردسـتان و، كؤمـةَلى ئيسـ مى كوردسـتان،     
 .ئةوةى ئيستينادةن لةسةر ئةو دوو وةسيقة سابيقةخبرَيتة ئةجَينداى كارةكانةوة، لةبةر 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ســوثاس، تَيطةيشــتني، طةيشــت ئــةوة، بــة نيســبة  بةرنامــةى كارمــان، ئيمــِرؤ شــتَيكى تــرة، بــؤ ئــةوةش 
لةسةرى  اسة دةكةين، ثَيويست بوو، بةسةرضاو لةناو ثةرلةمان مونااةشة دةكةين، زؤر تةبيعية، بةس 

ة ئةو بةِرَي انة حازر بوون، طشت سةرؤك سراكسيؤنةكان، طشت اليةنة سياسيةكان، طشت سةرؤك دوَينَيك
ليذنةكان، اليةنة سياسى، مةبةسـتمان ئةوانةيـة كـة نوَينةرايـةتى دةكـةن، لـة سراكسـيؤنةكان، سـةرؤكى         
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ني، لةسـةر  سراكسيؤنةكان، هةريةكةى تةمسيلى اليةنَيك دةكا ، هي اليةنةكان، لـةناو ثةرلـةمان دانيشـت   
ئةو خااَلنة ئيتيفاامان كرد، ئةجَينداى ئيمـِرؤى دانيشـتنمان ئـةو سـَى خاَلةيـة، ئَيسـتا ئـةو بةِرَي انـةى         
ئةيانــةوَينت اســة بكــةن، دةســتيان بــةرز بكةنــةوة، ئــةلَيرةوة دةســت ثــَى دةكــةين، تكايــة، وةكــو جــاران  

عبدالع ي ، ئارام، الاعي  حممـود،  هةركةسَيك ناوى خؤى بَلَيت، سةرموو، عبدا  حاجى مةبود، عمر 
سؤزان شهاب، بشري خلي ، برهان رشيد، كاردؤ، كوَيستان حممـد، ثـةريهان اـوب يى، ثـةميان عبـدالكري ،      

، عثماان بةيان ابد، ثَيشةوا، ئاسؤ كري ، بَيري ان سةرهةنن، ثةروين عبدالربن، تارا اسـعدى، خليـ    
ةروةر عبـدالربن، ذيـان عمـر شـريف، شـ ان ابـد، شـلَير        بي ل سليمان، ئةظني عمر، ساالر حممود، سـ 

ظيـان عبـدالرحي ،   عظيماة مام الادين  عباداهلل      ، عثماان حمى الدين، ِرَيباز، سةرهةنن سةرةو، سيوةي  
ــدنان  ــاواز         عثمااانع ــت ا ، ئ ــباؤ بي ــى، ص ــةزاز، ِرؤذان دزةي ــونى ب ــال، ع ــرين مج ــاحل، نةس ــاروان ص ، ك

لري سلي ، هاوِراز خؤشناو، عماد حسن، عمر نورةدينى، اـادر حسـن،    عبدالواحيد، عبدالس م بةروارى،
طةشة دارا، النة ابد ضةلبى، حممد شارةزوورى، نيشتيمان مرشد، دلَير حممـود، ئاشـتى ع يـ ، شـَيرزاد     

ابـد، زؤر سـوثاس، بؤطشـت ئـةو     .، طؤران ئـازاد، بـة سـعيد، د   طاهر، عبدالربن حسني، مجال حافظ
طوَى بطرن بـ انن كـَى نـاوى نةنووسـراوة، ثَيمـان بَلـَين، ِرَيـ دار عبـدا  حـاجى حممـود،            بةِرَي انة، تكاية

 .كةرةمكة
 :بةِرَي  عبدا  حاجى حممود

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئةم كؤبوونةوةية لة جَيطةى خؤيدا بوو، سةرةتا دةست خؤشى لـةو ليذنـة بـةِرَي  دةكـةم، سـةرؤكايةتى      

ةكان دةكةين، هةَلسان بة ئةركى ثةرلةمانتارى خؤيان، بةاَلم زؤر بة جـدى و  ليذنةكةو سةرجةم ئةندام
زؤر بــة دَلســؤزانة بــةدةم داواكاريــةكانى هاوواَلتيــان و بِريارةكــةى ثةرلةمانــةوة ضــوون، جَيطــاى دةســت  
خؤشية كة لَييان بكرَى، داواكارى جةماوةر بة بؤضـوونى مـن لـة جَيطـةى خؤيـةتى، ثَيويسـتة هةميشـة        

ة داواكاريةكانى جةماوةر بطريَيت، ضـونكة سةرضـاوةو مـان و بوونـةوةى ئـةم دةسـتكةوتانة، هـةر        طوَى ل
سةرئةجنام لة جةماوةرةوةية، ثَيشكةوتن و سةركةوتنى ثرؤسةى دميوكراسى، ديسانةوة دةطةِرَيتةوة بـؤ  

ت، لـة ِرَيطـةى   جةماوةر، لةبةر ئةوةى ذيانى دميوكراسى لةم هةرَيمة، لةاليةن جةماوةرةوة ثيادة دةكريَـ 
سندواةكانى دةنطدانةوة، طوَى طـرتن لـة داخوازيـةكانى ئـةوان، هـةاَيكى تةبيعيـة، وة ثَيويسـتة لةسـةر         
ثةرلةمانيش كة بةجدى طوَى لة داواكاريةكانيان بطرَيت، ئةو داواكاريانةى جةماوةر، ئةوةى ياسايية بـة  

َيـت بـؤ جَيبـةجَى كردنـى، ئةوانةشـى كـة       جدى لة اليةن ثةرلةمان و سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة، كار بكر
خاَلةى لـة اليـةن ثةرلةمانـةوة كـة بِريـارى ىَل       17ياسايى نني، من داوا دةكةم بة ياسا ِرَيك خبرَيت، ئةو 

درا، داواكارم بة جدى بةدواداضـوونى بـؤ بكرَيـت، ئةوانـةى كـة مـاون جَيبـةجَى بكـرَين، يـان لـة بـوارى            
ايةتى ثةرلةمانةوة بةدواداضوونى بؤ بكرَيت بؤ جَيبةجَى كردنيان، جَيبةجَى كردندان، لة اليةن سةرؤك

مايةى خؤشـحاَلية ئـةو دةرطـا داخـراو و، طـرَى كوَيرانـةى كـة هـةبوو لـة بـةردةم ثرؤسـةى سياسـى لـةم              
هةرَيمة لة نَيوان ثَيكهاتةكان، دوَينَى لة اليةن سةرؤكى هةرَيمى كوردستان، بةو ِراطةياندنةى توانى ئةو 

اخراوانة بكاتةوة، كةمايةى خؤشحاَلية بؤ هةموومان، ئومَيدةوارم كة هـةموومان بةيةكـةوة، بـة    دةرطا د
لةبةرضاو طرتنى ثرؤسةى سياسى ئـةم هةرَيمـة، وة يـةكرت ابـوَل كـردن و يـةكرت خوَيندنـةوة، طـوَى لـة          
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ى ئةم هةرَيمة، داخوازى و تَيبينى هةموو اليةكمان بطرين، ثَيكةوة وةكو تيمَيك لة ثَيناو ثرؤسةى سياس
وة مةسةلة نيشتيمانيةكان، وة ماسى هيض اليةنَيكيش ثَى شـَي  نـةكرَيت، لـة هةنـدَى مةسـةلةى طـرنن،       

 .زؤرينةو كةمينة لةبةرضاو نةطريَيت و زؤر سوثاس
 :بةرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار عمر عبدالع ي ، كةرةمكة
 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بس  ا  الربن الرحي ، من سةرةتا لةم خاَلةوة دةست ثَى دةكةم، كة جَيطةى دَلخؤشية كـة ئـةمِرؤ لـة    
مينبـــةرى ثةرلـــةمانى كوردســـتانةوة، وة لـــةذَير ســـةافى داواكـــارى هاوواَلتيـــان، حـــةرف بـــة حـــةرف   

سـةر بَيـت و بتـوانني، لـة ديـارى كردنـى سـةافى        دةخوَيندرَيتةوة، ئينشائةَلَ  ئةو بةهةند وةرطرتنة، تا
زةمةنى و، ديارى كردنى ميكاني م بؤ جَيبةجَى كردنى داواكاريةكانى طشـتى سـةركةوتوو بـني، وابـ اس     
ثشـتطريى كردنــى داواكـارى هاوواَلتيــان ثَيويسـتى بــة مونااةشـةو تــاوتوَى نيـة، ثَيويســتى بـةو نةسةســة       

لة، ِراطةيةندراوى بةِرَي  سـةرؤكى هـةرَي  ئاماذةيـةكى بـؤ كـرا،       مةسئوالنةية كة خؤش بةختانة دوَينَى
ــةو         ــةَلقواَلوة، ب ــتانةوة ه ــةماوةرى كوردس ــةناخى ج ــَين، وةل ــة ج ــارى ل ــة، وة داواك ــاسى هاوواَلتيان ــة م ك
ئيعتبــارةى زؤربــةى زؤرى توَيــذةكان تيايــدا بةشــدارن، وابــ اس بــة نيســبة  داواكاريةكانــةوة، هــةر          

لة ِرووى هونةرى و تةكنيكى، ثَيويستى بة اسـة لةسـةر كـردن ببَيـت، مـن دةسـت       هةموويان ئيحتيمالة 
خؤشيةكى زؤرم هةية بؤ ليذنةى تايبةتى، كة ئةو لَيكؤَلينةوةى كردووة، جطة لة ماندوو بوونيـان سـَى،   
ــة       ــةاَلم ب ــا ، ب ــاش دةك ــةتَيكى ب ــور  كردنــةوة خ م ــردن و ك ــت ك ــةو ثوخ ــار كؤبوونةتــةوة، ئ ــوار ج ض

ضوار شتى دةوَيت، مونااةشةى خاَلةكان، يةكَيكيان ديارى كردنى كـا  و سـةافى خَيـراى    اةناعةتى من 
دةوَيت بؤ جَيبةجَى كردن، دووةم، هةماهةنطيةكى جدى دةوَيت لةطـةَل حكومـة ، هةماهـةنطى نـةوةك     

ى وةكو كاتةكانى تر و هةلة ِرابردووةكانى تـر، بـةَلكو هةماهةنطيـةك بـة مانـاى ئيلـ ام كردنَيكـى خَيـرا        
حكومة ، بؤ ديارى كردنى بودجةو ئيمكانية ، بؤ دةست بةكار بوون لةو بوارة، كـة ئَيسـتا لةسـةرةتاى    
سـااَلين، لةســةرةتاى هــاتنى مي انيــةى تــازةدا دايـن، وةلةهــةمووى طــرنطرت خــاَلى ســَيهةم، ميكــاني مَيكى   

ة اةناعـةتى خـؤم تـةواو    دةوَيت، كة حكومةتى ثَى ئيل ام بكةين، وة نابَيـت ئـةمِرؤ لـةم كؤبوونـةوةدا بـ     
ببني، ئي  دةبَيت ئةو سَى خاَلة يةك  بكةينةوة، كا  ديارى بكـةين، ميكـاني م ديـارى بكـةين، ئيل امـى      
ــةو         ــدا  ب ــة  ب ــة  ئةولةوي ــوارةوة حكوم ــةو ب ــاتَيكيش ل ــت تةخسيس ــةين، وة دةبَي ــةتى ثَيوةبك حكوم

ووة، خــاَلى ضـوارة، كــة باسـى ليذنةيــةكى   داواكاريانـة، خاَلَيـك لــةو خااَلنـةى كــة لـة هــى هاوواَلتيـان هـات      
هاوبةشى ثةرلةمان و حكومة  دةكا ، بؤ كؤبوونةوة لةطةَل نوَينةرانى خؤثيشاندةران، نابَى ئـةو خاَلـة   
لةبري بكةين، هةروةها خـاَلَيكى تـر كـة خـاَلى دووةمـة، باسـى ِراطةيةنـدراوَيكى ِرةلـى دةكـا ، لةاليـةن           

سةرؤكى هةرَيمةوة، كة بةثَيى ئةو خاَلة ئةبَيت داواكاريـةكان بـة   حكومة  و سةرؤكايةتى ثةرلةمان و، 
هةند وةربطريَين، بة شَيوةيةكى ِرةلى، من وادةزاس هةموومان يةك دةنطـني، ئينشـائةَلَ  واش دةبَيـت،    
لةسةر ئةوةى كة ئةو داواكاريانة، داواكـارى ِرةوان، داواكـارى خـةبواردووى ضـةند سـاَلةى هاوواَلتيـانن،       

لَيرة تةنها دوو خاَلى سةرةكى جطة لةو ثَيشةكيةى نووسراوى بـةِرَي تان، يةكـةم، ئـةمِرؤ ثةرلـةمان     من 
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ى مــانطى  13دةبَيــت هةَلوَيســتَيكى ِرةلــى هــةبَيت لــة ثَيشــَي  كردنــى هةنــدَى لــة خاَلــةكانى بِريــارى   
ةن دةزطــا  خؤمــان، بــة تايبــةتى حــةو  خــاَلى كــة بةاةناعــةتى هــةموو المــان، ثَيشــَيلكارى لــة اليــ           

تةنفي يةكانةوة دةرهةايان كراوةو، وةنابَيت ثةرلةمان بَى دةنن بَيت لةو خااَلنـة، يـةكَيكيان شـكاندنى    
ى مانطـةوة، دووةميـان،   13خاَلى يةكةمة بة تايبةتى، تةاة كردن و بةكارهَينانى توندو تيـذى لـة دواى   

دا خـاَلى دوو،  َى كـراوةو، لـة هةايقةتـ   وطؤِرى ثـ دواخستنى كَيشانةوةى هَي ة ضةكدارةكان و بـةع َيك ئـالَ  
ثَيشَي  كراوةو وةكو ثَيويست جَيبةجَى نةكراوة، سَيهةميان، شكاندنى خاَلى سـَيية، بـةوةى تـا ئـةمِرؤش     
هةندَى لة خؤثيشاندةران، تا ئةمِرؤشى لةطةَل دابَيت ئازاد نةكراون، وة دةستى دةسـتى و دواخسـتنَيكى   

يوةنديدارةكانـةوة، تةنانـة  لةطـةَل ليذنـةى نـاوخؤى ثةرلـةمانيش       زؤر لة اليةن ئاسـايش و، اليةنـة ثة  
ئةجنام دراوة، خاَلى ثَينجى بِريارةكةى ثةرلةمان، دووبارة يةكَيكى ترة لةو خااَلنة، خاَلَيك كة ثاراسنت و 

، ِرَيكخستنى خؤثيشاندةرانة، ئَيمة هةتا ئاليةمتان بؤى داناوة، وتوومانة شوناسيان هةبَيت ئـةو اليةنانـة  
ثارَي ةرى ِرَيكخستنةكانن، يان ِرَيكخةرى خؤثيشـاندةرانن، بـة بـاو و بـة نـاو و بـة شـوناس، بـة داخـةوة          
جَيبةجَى نةكراون، بطرة بة دةمامك و بة دةموضاوى داثؤشراوةوة لة دواى بيست و سَيى مانطةوة طرتن 

ةية كةم كـةم خـاو بووبَيتـةوة، لـة     و ِراوة دوونان بةردوام بووة، هةَلبةتة لة ِرؤذانى دواى بِريارةكة لةوان
خــاَلى هةشــتى بِريارةكــةى ثةرلــةمان، باســى كةمتةرخــةمى دام و دةزطــاى ثــؤليو و ئاســايش كــراوةو،    
بِريارمان داوة ئةبَى ئيجرائاتى ياسايى بكرَيت، من نابين  ئيجرائاتَيـك تـا ئَيسـتا كرابَيـت، لـة خـاَلى نـؤ        

ةس نةطريَيت، بـةاَلم دةيـان حاَلـةتى طـرتن ِروويـداوةو، بـةبَى       ئاماذةمان كردووة، بة ثَيى بِريارى دادطا ك
بِريارى دادطا داواى ئةوِراق تةرتيب كراوة، كة ئةوةش تةسـةرؤسَيكى نـا جـوان ونـا شايسـتةية بـؤ ئَيمـة،        

شيان كة باسى بانطهَيشت كردنى حكومـة  و سـةرؤكى حكومـة  وهـةردوو وةزيـرى نـاوخؤو        15خاَلى 
هةر دواخـرا، بـؤ كاتَيـك كـة ئـةوة دة، ثـازدة ِرؤذ بةسـةر بِريارةكـة تَيثـةِريوة،           ثَيشمةرطةية، بة داخةوة

ئــةبَى ثةرلــةمانى كوردســتان لةســةر ئــةم حــةو  خاَلــة، ئــةمِرؤ بــة اةناعــةتى مــن هةَلوَيســتى ِرةلــى   
هةبَيت، خاَلى دووةم، يان نواتةى ئةساسى دووةم ، باسى دانـانى ميكاني مـة بـؤ سـَى خـاَل، يةكـةميان،       

و دواتـر زيـان مةنـد     17/1اني مى اةرةبوو كردنـةوةى مـاددى و مةعنـةوى ئـةو خةَلكانـةى ِرؤذى      ميك
بــوون، ئــةبَى ئَيمــة يــا خؤمــان يــان بــة هاوكــارى لةطــةَل حكومــة  ميكــاني مَيكى بــؤ دابنــَيني، وة هــيض  

انيش ئةسةرَيك يـان ميكاني مَيـك بـؤ ئـةو خاَلـة نيـة، خـاَلى دووةم، ثـِرؤذةى ضاكسـازية كـة كـاك بورهـ            
ئاماذةى ثَى كرد، ئةطةر بؤ ئةمِرؤش نةبَى، ئَيمـة بـاس لـة ثِرؤذةيـةكى ضاكسـازى طشـت طـري كـراوة، كـة          
ــثؤِر، ض    ــةَلكانى ثسـ ــؤ و، ئةكادمييـــةكان، خـ ــتايانى زانكـ اليةنـــة سياســـيةكان و سراكســـيؤنةكان و مامؤسـ

بةســةر وةزعةكــة  ِرؤذ 11ميكاني مَيــك بــؤ جَيبــةجَى كردنــى ئــةم خاَلــة دانــراوة، لــةدواى ئــةوةى كــة   
، باســى زةمينةســاز كــردن بــؤ دايــةلؤطَيكى نيشــتيمانى، ئــةويش هــةر        14تَيثــةِرى، هــةروةها خــاَلى   

ميكاني مى ئةوَيت، ئـةويش بـة ئينشـاو ئـةدةبيا  نـابَى بربَيتةسـةر، ئـةويش هـيض ئاليـةتَيك تـا ئَيسـتا            
، دوا وتةم، ِرؤذى يةكةميش لةم ديارى نةكراوة، باسى ىَل نةكراوة، من دوا خاَل  ئةوةية كة عةرزى بكةم

مةحفةلة عةرزم كرد، ئةطةر ئةمِرؤ ثةرلةمان بةم شةش، حةو  بِريارةوة، يـةعنى هةَلوَيسـتَيك شـةش    
ى مـانن، تـةواو نـةبَيت و    13حةو  خاَل لة خـؤى بطرَيـت، لـة ديفـاع كـردن لـة بِريارةكـانى خـؤى، لـة          

َيت بـؤ ئـةو سـَى، ضـوار خاَلـة، ئـةويش كـة كـؤى         دةرنةضَيت لة كؤبوونةوةكة، وة ئةطةر ئاليةتَيك دانـةن 
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ــت      ــةمان هةَلوَيس ــةرى داواكاريــةكانى هاوواَلتيانــة كــة ه ــة مةمجــةعى جةوه بِريارةكــانى خؤمانــة، وة ل
تةئكيد دةكةمةوة، كة ئةو ِرؤذةش عةرزم كردن، ئةبَى ئةم ثةرلةمانة بـة هةَلوَيسـتى خؤيـدا بضـَيتةوة،     

ناتوانَيــت بــة ئةركــةكانى خــؤى هةَلبســتَيت، يــان ناتوانَيــت  لــة ســةندنةوةى متمانــة لــةو حكومةتــة كــة
 .بِريارةكانى ثةرلةمانةكة جَيبةجَى بكا ، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار كاك ئارام سةرموو

 (: ئارام)بةِرَي  ايوب نعمت اادر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةِرَي ى ثةرلةمان دةكةم، سةبارة  بة ِراثؤرتةكةيان، وة هةروةها هـةوَل و  سةرةتا زؤر سوثاسى ليذنةى ب
تَيكؤشــانيان بــة ضــاوثَيكةوتن لةطــةَل ضــني و توَيــذة جياوازةكــان لــة ثارَي طــاى ســلَيمانى، وة هــةروةها    
سوثاســى ئــةو خؤثيشــاندةرانة دةكــةم كــة ليذنةكــةيان بينيــوة، كــة ئةطــةر بَيتــو ســةرجنَيك بــدةين لــة   

انيان، ياخود لة ثَيشنيارةكانيان،دةردةكةوَيت كة هةموو ثَيشـنيارو داخوازيـةكانيان، دَلسـؤزية    داخوازيةك
ــة         ــةتطوزارى ل ــى خ م ــَيش بردن ــةرةو ث ــؤ ب ــؤزية ب ــةروةها دَلس ــتان و، ه ــى كوردس ــتةمى سياس ــؤ سيس ب

ةين كوردسـتاندا، بؤيــة ثَيويسـتة ئَيمــة ئـةو داخــوازي و ثَيشــنيارانة بـة هةنــد وةربطـرين، وة هــةوَل بــد     
ميكاني مى طوجناوى بؤ بدؤزينةوة، ئـةوان ثَيشـنيارةكانيان كـردووة، بـةاَلم بةِراسـتى ثةرلـةمان ئـةبَيت        
ميكاني م بدؤزَيتةوة بؤ ئةوةى ئةو ثَيشنيارانة بكاتة كـردارو، لـة داهـاتوودا بيكاتـة نةخشـة، بؤيـة مـن        

اندةران بداتـةوة، ضـونكة داوايـان    ثَيشنيار دةكةم سةرةتا، ثَيويستة بة سةرمى، ثةرلةمان وةاَلمى خؤثيش
كردووة بة سةرمى ئَيمـة وةاَلممـان دةوَيـت لةاليـةن ثةرلـةمان و لـة اليـةن حكومةتيشـةوة، ئةمـة وةكـو           

، بـاس لـةوة دةكـا  كـة     11هةنطاوى يةكةم، ثَيشنيارى دووةميش ، ئَيمة لة حةظدة خاَلة كةدا لـة خـاَلى   
مةسـةلةى ضاكســازى و وة طـوَى بطريَيــت لـة زؤربــةى    ليذنةيـةك دابنـدرَيت لــة ثةرلـةمان، ســةبارة  بـة     

اليةنةكان، ئةوةى ئَيستا ثَيشنيارةكامنان بؤ هاتؤتة ثةرلـةمان و وةخوَيندرايـةوة، ثَيويسـتة ئـةو خااَلنـة      
ــنيارةكان جيــاوازن،           ــةكان و ثَيش ــونكة داخوازي ــةوة، ض ــةوةى جيــا بكرَيت ــؤ ئ ــة، ب ــةو ليذنةي ــة ئ بدرَيت

ةمانـــةوة، كـــة ثَيويســـتة ئـــةو ليذنةيـــة، ئـــةوةى كـــة ثةيوةســـتة بـــة  هةنـــدَيكيان ثةيوةســـنت بـــة ثةرل
ثةرلةمانةوة، جياى بكاتةوة، ئَيمة لة ثةرلةمان دةست بكةين بة كاركردن لةسةرى، ضـونكة داواى ئـةوة   
دةكا  هةندَى ياسا هةموار بكرَي، هةندَى ياسا دةربكرَيت، ئـةوة ثةيوةسـتة بـة ثةرلةمانـةوة، بةِراسـتى      

لــة ماوةيــةكى ديــاريكراودا ئــةو ياســانة جَيبــةجَى بكــا ، هةندَيكيشــى ثةيوةســتة بــة  ئــةبَيت ثةرلــةمان
حكومةتةوة، لة اليةن ثةرلةمانةوة، بـة نامةيـةكى سـةرمى ثةرلـةمان، ئاراسـتةى حكومـة  بكرَيـت، بـؤ         
 ئةوةى ئةويش جَيبةجَيى بكا ، هةر لَيرةوة من ثَيشنيار دةكةم، لةبةر ئةوةى كة ئَيمة لة مـانطى ئـازار  

داين، وةكؤمةَلَيك ثشووى زؤريـش هةيـة لـةو مانطـةدا، بـؤ ئـةوةى بةدواداضـوون، بـؤ ئـةم داخوازيانـةى           
هاوواَلتيان و خؤثيشاندةران بكةين، ئَيمـة لـة ثشووةكانيشـدا هـةوَل بـدةين كؤبوونـةوةكامنان بـةردةوام        

  نةوةستَيت لة بَيت، وةهةروةها داواش لة حكومة  بكةين، كؤبوونةوةى حكومة  و كاروبارى حكومة
ثشوودا، بؤ ئةوةى بتوانني لةماوةيةكى دياريكراودا ئَيمة ئةو داخوازيانة جَيبةجَى بكةين، هةروةها لةم 

 17كؤبوونةوةيةدا ئةوةى كة داواى دةكةم بِريار بدرَيت، سةبارة  بةو ثـَي شـَيلكاريانةى كـة كـراوة لـة      
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دراوة، كة ثَيويسـتة ثابةنـد    13/1هاتووة، كةلة  بِريارةكةى خؤماندا 3و 1خاَلةكةدا، كة وةك لة خاَلى 
خاَلةوة بكرَيت، وةهةروةها لة ِراثؤرتةكةشدا هاتووة، كة لة هةَلسةنطاندنةكةياندا زؤر بة  17بوون بةو 

ِراشكاوانة باسيان لةوة كردووة، كة كؤمةَلَيك ثَى شَيلكارى كراوة، وة ئَيمةش وةكو ئةندام ثةرلـةمان، لـة   
ماندا كؤمةَلَيك ثَي شَيلكارى كـراوة، ئـةبَى لـةم كؤبوونـةوةدا بِريـار بـدرَيت سـةبارة         بةدواداضوونى خؤ

بةوةى كة ثةرلةمان هةَلوَيستى ضية بةرامبةر بةو كةسايةتيانة ، ياخود ئةو ليذنة ئةمنيانـةى كـة ثـَى    
ثؤرتةكـةيان  شَيلكاريان كردووة، لـةثاش ئـةوةى كـة ليذنـةى بـةِرَي  طةِراوةتـةوة، لةطـةَل ئـةوةى كةلـة ِرا         

دووثاتيان كردؤتةوة، بةاَلم ليذنة ئةمنيةكانى سلَيمانى ِرؤيشتوونةتة سةر خةَلك، بةبَى ئةوةى شوناسى 
خؤيـان بناسـَينن بـةو هاوواَلتيانـة، يـاخود بـةو ماَلـة كـة كَييـة، بردوويانـةو دواى ماوةيـةكى ديــاريكراو            

ــَيوةيةكى تةسســ    ــؤى بةش ــى خ ــاش بةردانيش ــة كوَييــة، ث ــةى  زانيويانــة ل ــة ليذن ــكةش ب ــؤرتى ثَيش ي  ِراث
ثةرلةمان كردووة، كـة ئـازارَيكى زؤرى جةسـتةيى و نةسسـى دراوة، وة هـةروةها لـة هةولَيريشـدا، ثـَيش         
ئةوةى كة بةشداريش بكا ، هةرتةنها نيةتى هَيناوة كة بةشـدارى خؤثيشـاندان بكـا ، دةسـتطري كـراوة،      

و كارةكةى ثةيوةنـديان ثَيـوة كـردووم كـة تائَيسـتا       هةتا ئَيستاش ثَيش ئةوةى بَي  بؤ كؤبوونةوة، كةس
بةرنةدراوة، ياخود لَيرة ناو شارى هةولَيردا، تةنها لةبةر ئةوةى كة ِرايةكى ئـازادى خـؤى دةربِريـوة كـة     
ــَيلكارين،       ــَى ش ــةمووى ث ــتى ه ــة بةِراس ــراوة، ئةمان ــة دةرك ــة وةزيف ــاسَيكى هاوواَلتيانــة، ل ــاندان م خؤثيش

 .ة تايبةتى سةرؤكايةتى ثةرلةمان، ئيجرائا  و بِريارى خؤى بدا ، زؤر سوثاسثَيويستة ثةرلةمان و ب
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

رةجائةن، سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِريار نادا ، ئَيوة بِريار دةدةن، ئَيوة ثةرلةمانن، ليذنةتان هةية، بؤية 
مـن زؤر جـار لَيـرةوة ومت بـةِرَي ان،     ئةو ِروونكردنةوة ئةدةم، ضونكة ئيشى سةرؤكايةتى ثةرلةمان نية، 

ئةزي ان، خـؤ ئـةوة  ني امـى سـةدام حسـني نيـة، ني امـى دميوكراتيـة، ليذنـة هةيـة، مةحكةمـة هةيـة،             
 .حكومة  هةية، ِرَيطاى ئسوىل هةية، ئةو ِرَيطايانة بطرنة بةر

 (:ئارام)بةِرَي  ايوب نعمت اادر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ى ثةرلـةمان بـة تـةنيا بِريـار دةربكـا ، بـةَلكو ئةوةيـة كةلةكاتَيكـدا، ثةرلـةمان          ئةوة نية كة سةرؤكايةت
خاَلــة بكــا ، وة هــةروةها  17خــاَل، دةبَيــت ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان بةدواداضــوون بــؤ ئــةو  17دةكاتــة 

 .ئةندامانى ترى ثةرلةمانيش دةبَيت بةدواداضوونى بؤ بكةن، بةاَلم دةبَيت سةرؤكايةتى
 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى 

زؤر سوثاس، نةخَير، ليذنةكان بةدواداضوونى بؤ دةكةن، سةرؤكايةتى ثةرلةمان ليجانى هةيـة، ليذنـةى   
نــاوخؤيى هةيــة، ليذنــةى مــاسى مــرؤظ هةيــة، ئــةم ليذنــة تايبةتيــة هةيــة، ليذنــةى ثَيشــمةرطة هةيــة،    

، جـةوَيكى دميوكراسـيتان بـؤ    بةِرَي ان، ئَيمة تةن ميى ئيشةكة دةكةين، كوَيتان بوَى هاوكاريتـان دةكـةين  
 .دروست دةكةين، كة لةناوى دةنطى خؤتان بطةيةنن، كاك الاعي  كةرةمكة

 :بةِرَي  الاعي  حممود عبدا 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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من لةطةَل دةست خؤشي  بؤ ليذنـةى بةدواداضـوون، دةسـتيان خـؤش بـَى، كارةكـانى خؤيـان بـة جـوانى          
نى جةماوةر كةلة كؤبوونةوةى ئيستيسنائى ئَيمة، بِريارمانداو ئةو ليذنةيةمان ئةجنامداوةو، داخوازيةكا

دروست كرد، ليذنةكة دةست بةكار بوو، كارةكانى خؤيان بة سـةركةوتوويى ئةجنامـداو دةسـتيان خـؤش     
بَى، بةاَلم من ثَيشنيار دةكةم لةبةر ئةوةى ِراثؤرتةكـةيان زؤر دوورو درَيـذةو داخـوازى زؤريشـى تيايـة،      
هةندَى شت هةية ِرةنطة ئَيمـة نـةتوانني جَيبـةجَيى بكـةين لـة ثةرلـةمان، ثـؤلني بكرَيـت ئةوانـةى كـة           
ثةيوةندى بة سةرؤكايةتى هةرَي  هةية، لة ِراثؤرتةكةدا ِرووبةِرووى جةنابيان بكرَيت، وة ئةوانـةى كـة   

، وة ئــةوةى كــة ثةيوةنــدى بــة حكومةتــةوة هةيــة، ِرووبــةِرووى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان بكرَيــت 
ثةيوةندى بة ثةرلةمانى كوردستانةوة هةية، ثةرلةمانى كوردستان بةدواداضوونى خؤى بكا  لة ِرَيطـاى  
ليذنةكانيةوة، ئةوةى كة ثةيوةندى بة دةسةاَلتى اةزائيةوة هةية، ِرووبةِرووى ئةوان بكرَيتةوة، ضونكة 

ةتوانني لـةجياتى ئـةو بةشـانة بِريـار بـدةين،      لة ِراثؤرتةكةدا هةموو بةشةكانى تَيدايـة، ِرةنطـة ئَيمـة نـ    
داخوازيةكان لةبةر ئةوةى هةمة اليةنن، زؤر طةورةنة، هةمووى داخوازى ِرةوان و هةاى خؤيـةتى و لـة   
جَيى خؤيـةتى، بـةاَلم ِرةنطـة هةنـدَى داخـوازى تَيدايـة ثَيويسـتة ِراى سـةرؤكايةتى هـةرَي  وةربطريَيـت،           

ى هةرَي  هةية، سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان ثةيوةنديان ثَيوة ئةوةى كة ثةيوةندى بة سةرؤكايةت
بكا ، ئةوةى كة ثةيوةندى بـة حكومةتـةوة هةيـة، دةبَيـت ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان لـة نـاو ثةرلـةمانى          
كوردستان بةدواداضوونيان بـؤ بكـةن، سـةبارة  بـة ثَيشـنيارةكانيان، ثَيشـنيارى ئـةو ليذنةيـة لـة خـاَلى           

وةكـو ليذنـةى نـاوخؤ بـة دواداضـوومنان كـردووة، دوو ليذنـةمان هـةبووة لـة ثةرلـةمانى           شةشةم، ئَيمـة  
كوردستان، لة ليذنةى ناوخؤ، ليذنةيةك بؤ سلَيمانى، ليذنةيةك بؤ هةولَير، ليذنةى سلَيمانى سةردامنان 

و، كردن، هةموو بةرثرسةكانى شارى سلَيمانيمان بينـى، ئـةوةى كـة ثةيوةنـديان بـة خؤثيشـاندان هـةبو       
بةتةواوى بةرثرسةكانى ليذنةى ئةمنى شارى سلَيمانى، لة ثارَي طار، لة بةِرَيوةبةرى ئاسايشى طشتى، لـة  
ئاسايشى سـلَيمانى، ثؤليسـى سـلَيمانى، هـةموو ئةوانـةمان بينـى، بـة تَيـرو تةسـةىل ِراثؤرمتـان هةيـة بـؤ             

ةوانـةى طـرياون، يـان ثـَى     سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردسـتان، بةدواداضـوونى خؤمـان كـردووة، لةسـةر ئ     
خاَلةكةى ئَيمة، ئةوان ئامادةى خؤيان نيشاندا، وتيان  17شَيلى كراوة لة ِراثؤرتةكةى ئَيمة سةبارة  بة 

كَى ، ض ئةندام ثةرلةمانَيكى بةِرَي  لةهةردام و دةزطايةك كة كةسَيك هةبَيت طريابَيت با ناومان بدةنَى، 
ايةكى هةرَيمى كوردستاندا طرياو نية، ِرةنطة ئةمِرؤ كة كاك ئارام هيض كةسَيك ئَيستا لة هيض دام و دةزط

باسى كرد، يةك برادةر لة هةولَير طرياوة، بة هؤى جومعةوة ِرةنطة نةتواندرابَيت ثةيوةندى بكا ، ئةوة 
ثةيوةندى بة دادطاوة هةية، دةبَيت دادطا ئازادى بكاتن، ئةطـةرنا ئـةوةى ثةيوةنـدى بـة خؤثيشـاندانةوة      

ت، لــة سةرانســةرى كوردســتان، لــة هــيض شــوَينَيك ئَيســتا كــةس نــةطرياوة، بــةوةى كــة مــن ئــةمِرؤ  هــةبَي
ثةيوةندي  بة ئاسايشى سلَيماينةوة كردووة، ئاطاداريشـ  لـة هـةولَير تـةنها يـةك كـةس طـرياوة، ئـةويش         

ِرةش و، لةبةر بوونى ِرؤذى هةينى نةتواندراوة ئـازاد بكرَيـت، سـةبارة  بـة جلوبـةر  وسـةيارةى جـام        
ئةوانة لة خاَلَيك لة ِراثؤرتةكةى ئَيمةدا هاتووة، ِراستة ِرةنطة ئةوة هةندَيك شتى تَيدا ئـةجنام درابَيـت،   
ــاالكية          ــى ض ــةمى ثؤليس ــؤى ك ــرد، ه ــان ك ــلَيمانى بال ــة س ــدار ل ــةنى ثةيوةندي ــةَل الي ــة لةط ــةاَلم ئَيم ب

و داخلى بكةن، لة سلَيمانى، شارَيكى وا  مةدةنيةكان واى كردووة، كة ِرةنطة ئيستيفادة لةو هَي انة بكةن
طةورة، ثَيشرت هةزار ثؤليسى هةبووة بؤ بةِرَيوةبةرايةتى ضاالكية مةدةنيةكان، ئَيستا سةد كةسى هةية، 
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سةد ثؤليو ِرةنطة نةتوانَيت بةسةر ئةو هةموو خؤثيشـاندةرانةدا زاَل بَيـت، بؤيـة ثَيويسـتة ليذنـةكان      
ةكان بةدواداضوون بكـةن، وةلةطـةَل هـاتنى جـةنابى وةزيـرى نـاوخؤ يـان        بةتايبةتى، ليذنة ثةيوةنديدار

وةزيرى ثَيشمةرطة، ئةو خااَلنـةيان ِرووبـةِروو بكرَيتـةوة، كـة كةموكورتيـةكان بينـراون لـة ليذنةكانـدا،          
 .باسيان لةطةَل بكةن، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار سؤزان شهاب، سةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ئةمِرؤ ئةم دانيشتنةمان بؤ ئةوة سازداوة، بؤ ئةوةي هاووآلتياني خؤمان دَلنيا بكةينةوة، كة لَيـرة  
ئَيمة هةر هةموومان داكـؤكي كـةرَيكي زؤر بـاش دةبـني بـؤ ئـةو داواكارييانـةي هاووآلتيـان، ضـونكة لـة           

ةكان دةركةو  كة ئةم هاووآلتيانة، خةمي ئةم نيشتمانةيانة، خةمي ئةم نيشتمانةش ئةجنامي داواكاريي
لةوةدا دةبَيتةوة كة عةدالةتي كؤمةآليةتي بةرثا بَيت، لةوةي كة سيستمي سياسي بةجؤرَيك بَيت كة لة 

ئةوةي خ مةتي هاووآلتياندا بَيت، نةك لةخ مةتي تةنها ح ب و اليةنة سياسيةكاندا بَيت، لةبةر ئةوة 
ــةرَيمي        ــاني ه ــةي هاووآلتي ــة ِرةوايان ــةو داخوازيي ــت ئ ــةموومان دةبَي ــةين ه ــةر دةك ــةي لةس ــةمر ؤ اس ئ

بة هةند وةربطرين، لة ثَيشةكيةوة كة دةست دةكةم بة اسـةكاس وتةكـةي دوَينَيـي سـةرؤكي      كوردستان
تان، لـةوةي كـة لَيـرة    هةرَي ، بِريارَيك بوو كةوا دَلخؤشكةر بوو بؤ هةموو هاووآلتيـاني هـةرَيمي كوردسـ   

سيســتمَيكي دميوكراســي دةســي ثَيكــردووة، بناغــةي دانــاوة، بــا بةهــةموومان ثــةرةي ثَيبــدةين، خــاَلي    
خاَليةكةي ثةرلةماني كوردستان دةكـةم، ئينجـا دَيمـة سـةر      17دووةم  جارَيكي تر ثشتطريي لة بِريارة 

رت لة ئةَلقـةي اسـةكردن و تؤمـةتباركردني    باسي ئةوةي كة ضؤن ئَيمة بتوانني ميكاني م دابنَيني، با ئي
يةكرتي بَيينة دةرةوة، بؤ ئةوةي ئةو هاووآلتيةي كة ئـةو داواكارييـةي ثَيشـكةش كـردووة، ب انـَي ئَيمـة       
ضؤن بـريي لَيدةكةينـةوة بـؤ ئـةوةي بـة زووتـرين كـا  جَيبـةجَي بكرَيـت، نـةك جـارَيكي تـر بَلَيينـةوة              

دةسـت ثَيدةكـةين بـؤ ئـةوةي بـ انني تـا ئَيسـتا تـةايمَيك بكـةين           خاَليةكـةوة  17نةكراوة، بةِرَي ان لـة  
خاَلــة دواي بِريارةكــان، بــؤ ئــةوةي هةركــةس لــة ئاســي    17ثةرلــةماني كوردســتان ضــي كــرد بــؤ ئــةم  

خؤيةوة، وة ئةمِرؤش ئةو هاووآلتيانةي كة طوَيمان لَيدةطرن و تةماشاكةرن و ضاوةِرواني ئـةوةن بـ انن   
خاَليةكـةوة كـة ئـةو     17ن باس لةو كَيشـانةي ئـةوان دةكـا ، بـ انن لـة ِرؤذي      ثةرلةماني كوردستان ضؤ

ة ثَيكراوةكان، ئةوة جَيبةجَي بووة، بِريارة دةرضووة ضيمان كردووة، كشانةوةي دةستبةجَيي هَي ة جووَل
ــةرَيمي       ــي ه ــةرؤكايةتيةوة ه ــَي س ــةر س ــةن ه ــذي لةالي ــدو تي ــةجرميي تون ــةحري  و ت ئيدانــةكردن و ت

خاَليةكـةي   71سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردسـتان، وة ِراطةيةندراوةكـةي ثشـتطريي بِريـاري     كوردستان، 
ــازدا         ــةوة، ئ ــآلو كراي ــدا ب ــةكاني ِراطةياندن ــةموو كةناَل ــكرا لةه ــةِروون و ئاش ــة ، زؤر ب ــةرؤكي حكوم س

ان كردنةكة ئةوة بةِرَي  برام كاك ئيسـماعي  باسـي كـرد، مـةوزوعي اـةرةبوو كردنةوةكـة، ئَيمـة ياسـام        
دةركرد بؤ ئةوانةي كة بةبَي ثاساو طرياون، ئةطـةر هـاتو ئـةو كةسـانةي كةبـةبَي ثاسـاو طـرياون و زؤري        
خاياند مـاوة ياسـاييةكةي تَيثـةِري كـرد، لةدوايـدا خواحاسي يـان لَيكـردن و وتيـان ئَيـوة تؤمـةتبار نـني            

دانيش، دةبَى حكومة  ئـةو  بةثَيي ئةو ياساية حكومة  دةبَي جَيبةجَيي بكا ، بة ثَيى ياساى خؤثيشان
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اليةنانةى كة زةرةرمةند بوون، دةبَى اةرةبوو بكرَينةوة، منيش داوا دةكةم لة وةزاةرتـى نـاوخؤ، بـةاَلم    
خؤتان دةزانن ج  و بةرطى يةك نةوع و باجى يةك نةوع، كاتى ئةوَيت، بةاَلم دةبَيـت وةزيـرى نـاوخؤ،    

كا  ضةنَيكى كا  دةوَيت بؤ ئةوةى هةموو هَي ةكـانى  كة هاتة ثةرلةمانى كوردستانةوة، دةبَيت ديارى ب
ناوخؤ يةك جؤر جليان لةبةر دابَيت و باجيـان هـةبَيت، ئةمـة عي اـةى هةيـة بةسـةر تـةن ي  و جيـا         
كردنةوةى هَي ةكانى ناوخؤ، خاَلى شةشةم هَي ى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردسـتان، سـةربةرزانة ئـةمِرؤ    

ورى كــةركووك و ناوضــة دابِراوةكانــة، كةواتــة هَيــ ى ثَيشــمةرطةى  ئــةوةتا لــة كــةركووك و لــة ضــورا دة
كوردستان بة ئةركى خؤى هةَلساوة، ديفاع لة نيشتيمامنان دةكـا ، ثَيويسـتة ليذنـةى بـااَلى لَيكؤَلينـةوة      
كــة لةاليــةن حكةمةتــةوة ثَيــك دَيــت، ئــةوةش بِريــارى ثــَى دةرضــووة، هةرضــةندة تؤزَيــك بــة دوو، ســَى 

كومة  ليذنةكةى خؤى هةَلوةشـاندةوة، دةسـةاَلتى دادوةرى هةَلسـا خـؤى ليذنةيـةكى      مةرحةلة بووة، ح
دروست كرد، كة ئةوة نةئةبوا وا بواية، بِريارةكةى ثةرلةمان زؤر وازحة، ئـةو ليذنةيـةى كـة حكومـة      

ى، دروستى كرد، دةبواية كةسَيكى دادطاى تةمي  سةرؤكايةتى بكرداية، وة هةر دوَينَى بِريارةكـةمان بينـ  
لة كؤبوونةوةكةى دوَينَى كة كردمان، بِريارةكةمان بينى كة كاك حاك  حةيدةر، نازاس بة داخةوة ناوى 
باوكى ضية، ئةمرى بؤ دةرضووة بؤ سةرؤكايةتى ئـةو ليذنةيـة، دةَلَيـت لـة خـاَلى هةشـتةما، بـؤ ئـةوةى         

ةطــةَل بارودؤخةكــة  هــةموو كةســَيك تــَي بطــا  لــةم بِريــارة كــة ضــؤنة، ئــةَلَي، لــة مامةَلــة كــردن ل          
ــةوة،     ــدانى لَيكؤَلين ــةبووة، دواى ئةجنام ــدا ه ــؤليو و ئاسايش ــانى ث ــةن دام و دةزطاك كةمتةرخــةمى لةالي
دةبَيت اليةنى كةمتةرخةم ئيجرائاتى ياسايى لةطةَل بكرَيت، ئَيمـة ضـاوةِرَيى ئـةو ليذنـة بـةِرَي ةين كـة       

 84ليذنةيةى كـة دروسـت بـووة لـةماوةى      دروست بووة، كة حاكمَيكى مةحكةمةى تةمي ، بةِرَي ان ئةو
سةعا ، بة سةدةها دؤكيؤمَينتى ضـؤتة بةردةسـت، بـة تةسـويرةوة، بـة اسـةو شـاية  حاَلـةوة، كةواتـة          
شتةكان هةمووى دةخرَيتة بةردةستى ئةو ليذنةية و، دةبَيت كـارى باشـى بـؤ بكـا ، دةبـَى خـةَلكَيكيش       

ؤ و ِروونـــة، نابَيـــت بـــةبَى بِريـــارى دادطـــا هـــيض ئةطـــةر كةمتةرخـــةم بووبَيـــت، ســـ ا بـــدرَيت، زؤر واز
خؤثيشاندةرَيك بة هؤى بةشدارى كردنى لة خؤثيشاندان، ئَيمة ثشتطريى لـةم خاَلـةى خؤمـان دةكـةين،     
وة هةرهــةمووالان دةبَيــت كــار بكــةين و، لــة هةركوَييــةك ثَيشــَيلكارى كــراوة، دةبَيــت ليذنــةى بــةِرَي     

و ضؤن هاتووة لةناو ِراثؤرتةكةياندا، دةبَيت ميكاني مى ئةوةى ب انني ئةندامانى ئةو ليذنة بةِرَي ة، وةك
لةكوَى ثَيشَيلكارى كراوة ، لةاليةن كَى كراوة ، خبرَيتة ِروو، بؤ ليذنةى بااَلى لَيكؤَلينـةوةش بةتايبـةتى،   

دةسـت  بِريارى جوواَلنـدنى هَيـ ى سـةربازى، ئـةوة هَيـ ة سـةربازيةكامنان ئـةوةتا ديفاعمـان ىَل دةكـةن،          
ــاييان      ــوَينى ياس ــؤِران، ِرَى و ش ــةس يؤنى ط ــؤو تةل ــا و، ِرادي ــةناَلى نالي ــووتاندنى ك ــدةرى س بــةجَى ئةجنام
لةبةردةم بطريَيت و، بدرَينة بةردةم دادطا، من ئةمِرؤ اسةم لةطةَل كةسَيك كردووة، كـةناَلى ناليـا، هـةتا    

وة بةرثرســة لـةوَى، دةبَيـت بــة    ئـةمِرؤ نةضـوون دةعـوا اةيــد بكـةن، كـة كةســَيكة لـةوَى ئـيش دةكـا ،        
شَيوازى اانونى، هةركةسَيك زةرةرمةند بووة، لةم خؤثيشاندانانة زةرةرى ثَى طةيشتووة، دةبَيت بضـَيت  

ــو ــازى  دةع ــتى ضاكس ــا ، بةمةبةس ــد بك ــاو     ا اةي ــةكانى ن ــيؤكان و ليذن ــةن سراكس ــتى، لةالي ــةيى طش ِريش
ةرطرتن لة اليةنـة سياسـيةكان، بـةِرَي ان ئـةوةى     ثةرلةمانةوة، بة هاوكارى ئةجنومةنى وةزيران، سوود و

لةبةردةستى ئَيمةداية، ئةو ِراثؤرتانةية، ئةو داواكارى خؤثيشاندةرانةية، من لَيرةدا ثَيشـنيازَيك دةكـةم   
كردارى عةمــةىل، هــةموو ئــةو اليةنانــةى كــة داواكاريــةكان  لــةمان، ئَيمــة بــؤ ئــةوةى بيكــةين بــة بــؤ ثةر
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ة ثَيشـا ئـةو نوسـخة بنَيردرَيـت بـؤ سـةرؤكايةتى هـةرَي ، بـؤ حكومـة ، بـؤ           ئاراستةيان كـراوة، جـارَى لـ   
دةسةاَلتى دادوةرى، ئةوةى ثةرلةمان لةالى خؤمانة، بة زووترين كا  ئاراستةى ليذنة ثةيوةنديدارةكان 
ــت بةاليــةنى كةمــةوة، كــة ئَيمــة بــاس لــة ثــِرؤذةى ضاكســازى دةكــةين، شــتةكان هاتؤتــة       ــت، دةبَي بكرَي

سراكســيؤنةكان مــةوجودن، حكومــة ، دةتــوانني بــانطى بكــةين لــةناو ئــةو كؤبوونةوانــة،    بةردةســتمان،
اليةنـة سياســيةكان، ثَيموايــة ســةرؤكى سراكســيؤنةكان تةمسـيلى اليةنــة سياســيةكان دةكــةن، ئةطــةر لــة   
دةرةوةى ئـــةوةش لةاليـــةن ســـةرؤكايةتى ثةرلةمانـــةوة و، لةاليـــةن ســـةرؤكايةتى هةرَيمـــةوة هةرضـــى 

ةك دةكرَيت، بؤ دةوَلةمةند كردنة، ئةم اليةنانة، كـة ئـةم نووسـراوة سةرميانـةيان بـؤ بـةرز       كؤبوونةوةي
ِرؤذدا، بــة نووســراو وةاَلمــى ســةرمى ِراى خؤيــان لةســةر خــاَل بــةخاَلى ئــةو   71دةكرَيتــةوة، لــة مــاوةى 

لســيلةى داواكاريانــة، زؤر بــة ِروون و ئاشــكرايى بــاس بكــةن، ضــونكة لــة هةنــدَى خاَلــدا، سيســتةم و سي  
كارةكـان بــةو شـَيوةية دةبــَى، ياســاكة لـة ثةرلةمانــةوة دةربضـَيت، حكومــة  جَيبــةجَيى بكـا ، لــة كــوَى      
خةلةىل هةبوو، ليذنةكانى ثةرلةمان دةبَيت موتابةعةى بكا ، ئَيمة باس لة ضـاك كردنـى سيسـتةمَيكى    

َيســتاوة كــارى بــؤ بكــةين، طــةورة دةكــةين، لةبــةر ئــةوة نــاَلَيني بــة شــةوو ِرؤذَيــك دةكــرَى، دةبَيــت لــة ئ 
ــارى      حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان ضــةندين بِريــارى باشــى دةركــردووة، وة بــةدةم هاتنــةوة بــؤ داواك
هاواَلتيان، هةروةك ضؤن لة ِراثؤرتى ليذنةدا هاتووة، دةَلَيت ئةم بِريارانةى كة دةرى كردووة حكومةتى 

ونـــةوةى كـــردووة، وة بـــؤ ِراى طشـــتى  هـــةرَيمى كوردســـتان، بةيةكـــةوة ئيع نـــى بكـــا ، ضـــونكة كؤبو 
ِرابطةيَيندرَيت، بؤ ئةوةى هةموو اليـةك دَلنيابَيتـةوة لـةوةى كـة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، ض بـة         
نووســراوى ســةرمى، ض بــة كــار، وةكــو كؤبوونــةوةيان كــردووة، وة بِريــارى طرنطيــان دةركــردووة، هــةموو 

  هَيوركردنــةوة ئــةمِرؤ مةســئوليةتَيكى ئــةخ اى اليــةك هــةوَل بــدرَيت بــؤ هَيوركردنــةوةى، مــن دةَلــَي
لةسةر شانى هةموو تاكَيك لة هةرَيمى كوردستانة، هيض اليةنَيك، هةرضـى اليـةنَيكيش ثَيشـَيلى دةكـا ،     
دةبَيــت بَلــَى ئازايانــة، بَلــَى مــن ثَيشــَيل  كــردووة، نــةوةك ثاســاوى بــؤ بَينَيتــةوة، لةوانــةش بــةِرةئى مــن  

ؤ، لـة ِرَيطـةى دةزطاكـانى ئـيع م و لـة ِرَيطـةى نووسـينةوةو، لـة ِرَيطـةى ثَيشـَي            طةورةترين تاوانة ئـةمرِ 
كردنــى حــةرةمى زانكــؤوة، تــؤ هــانى هاواَلتيــان بــدةيت، بــة ليذنيــةكى بــةِرَي  بَلَيــى نــةوةك ليذنةكــةى  
ثةرلةمان دروستى كردووة، ليذنةكةى كة لةسةرتان دروست كراوة، مةعة لعـيل  ليذنـةى ثةرلـةمان، بـة     

خاَليةكـةدا هـاتووة، لةبـةر ئـةوة ئـةو       71نطى هةموو ئةندامانى ثةرلةمان بِريـارى لةسـةر دراوة، لـة    دة
جؤرة تةحري انة، خ مة  بة هاوواَلتيان ناكا، ئَيمة ئةمانـةوَى لـة هةرضـى ثِرؤذةيـةكى ضاكسـازيدابَى،      

ؤكى حكومـة  و  سوودمةندى يةكـةم هـاوواَلتى بَيـت، نـةوةك هـيض اليـةنَيكى سياسـى، بانطهَيشـتى سـةر         
وةزيرى ناوخؤ، ئةوة بة ِرَيكـارى ياسـايى ثَيموايـة دةبـَى جَيبـةجَى بكرَيـت، وة ئَيمـة ضـةندين جـار كـة           
بالان كردووة، وتوويانة لةم هةستةى داهاتوودا دَينة ثةرلةمانةوة، دروست كردنى ديالؤطى نيشـتيمانى  

كـردن، ثَيموايـة باشـرتين زةمينـةش،      بة متمانة دروست دةبَيـت، دةبـَى زةمينـة سـاز بكـةين بـؤ متمانـة       
وتةكةى دوَينَيى بةِرَي  سةرؤكى هةرَي  بوو، تةواو، هةموو اليةنةكان لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان، لـةذَير     
ضةترى ثةرلةمانى كوردستان، بة سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان، دابنيشن بـؤ ئـةوةى بـ انني ئَيمـة     

ة دةبَيت هةنطاوى عةمةىل بندرَيت، من ثشتطريى اسـةكانى  ضؤن ئةو بارودؤخة ضاك بكةين، لةبةر ئةو
كاك ئارام دةكةم، ئةم مانطة، مانطى يادةكانى نـةورؤز و ِراثةِرينـة، بـةاَلم بـؤ ثةرلـةمانى كوردسـتان، بـة        
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مانطى كار كردن و دةركردنى كؤمةَلَيك ياساي طرنن بَيـت، كةلةخ مـةتى هاوواَلتيانـة، بـةش بـة حـاَلى       
كوردســتانى، نــةوةك ضــوار ِرؤذ يــان ســَى ِرؤذ لــة هةستةكــةدا، حــةز دةكــةم ثَيتــان     ئَيمــة وةكــو ليســتى 

ِرابطةيةس، ئامادةين هةر حةو  ِرؤذى حةستةكة، كار بكةين و لة كؤبوونةوةى ثةرلـةمان بـني، ياسـاكان    
 .دةربضَيت و زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ةى تكرار نـةبَيت، ئَيمـة كـة ئـةو هـةردوو ِراثؤرتـةمان بـة        هةر بؤ ئاطادارى هةموو ئَيوةى بةِرَي ، بؤ ئةو

ِرةلى، بة سةرمى بؤ حكومةتى هةرَي  ناردووة، يةعنى ئةوة بؤ ئاطادارى لةبةردةستيانة، بـؤ سـةرؤكى   
.بشري خلي ، سةرموو.هةرَيميشمان ناردووة، هةر بؤ ئاطاداريتان، ِرَي دار د

 :تؤسيقبشري خلي  .بةِرَي  د
 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكى

من سةرةتا دةمةوَى دةست خؤشى لة ليذنة تايبةتةكةى ثةرلةمان بكـةم، بـةوةى كـةوا زؤر بـة جديانـة      
كارةكانى خؤيان كرد، بة طيانَيكى لةخؤبوردةيى، دوور لة اليةنى حي بايةتى خؤيان، وة هـةروةها وةكـو   

دابوو، هـــةر ســـيازدة يـــةك تـــي  كاريـــان كـــرد، بةِراســـتى لةطـــةَل ئـــةوةى كـــة هـــةموو اليةنـــةكانى تَيـــ
سراكسيؤنةكةى لةخؤى طرتبوو، بةاَلم ئةوةى كة لَييان بةدى كرا، وةكو يةك تيمى ثةرلـةمانى، دوور لـة   
تةوةجوهاتى خؤيان كارةكانى خؤيـان كـرد، ئومَيـدةوارم ئـةوة لـة هـةموو ليذنـةكانى ثةرلـةمان، لـة دوا          

ةمان كـارى ثيشـةيى خؤمـان زاَل بَيـت بةسـةر      ِرؤذدا ِرةنن بداتةوة، بةو كارة ئيش بكةين و، لةناو ثةرلـ 
كارةكانى تردا، بةِرَي ان، ئةم دوو دانيشتنة نائاساييةى ثةرلةمان، بةِراستى دوو دانيشتنى مَيذوويى زؤر 
طرنن بوو، وة زؤر طرنطرت بوو بةالى منةوة، لة دانيشتنى دةرضوواندنى ضةندين ياساو بِريارى ال بةال، 

ذووى ثةرلةمانيشدا، ِرةنطى خؤى دةبَيت، وة سوالى خؤى دةبَيت، داواكاريـةكانى  بةَلكو ئةمة هةتا لة مَي
خةَلك، داواكاريـةكانى مامؤسـتايانى ئـاينى، داواكـارى اليةنـةكان و طروثـةكان و هـةموو اليـةك طةيشـتة          

ة ثةرلةمان و ئَيمة طوَيمان لَيى طر ، زؤر بة ِراشـكاوانة، بينيمـان ئـةو طلةييانـةى كـة لـة حكومـة  و لـ        
اليةنةكانى تر كراوة، وة هةروةها لة ثةرلةمانيش كراوة، بةاَلم طلةيى لة ثةرلةمان زؤر كـةمرت بـووة لـة    
اليةنةكانى تر، ئةمةش نيشانةى ئةوةية، كةوا ثردَيكـى متمانـةيى هَيشـتا مـاوة، لـة نَيـوان خـةَلك و لـة         

ر بكرَيت، ِرؤَلى ثةرلةمان لة بةهَي  نَيوان ثةرلةماندا، ئةم ثردة ثَيويستة بة اوةتر و بةهَي تر و ااي  ت
كردنى ئةم ثةيوةندية لةطةَل خةَلكـدا، وة زيـاتر كردنـى متمانـةى خـةَلك بـة ثةرلـةمان، ثَيويسـتة لـةم          
دواييانةدا زياتر بكرَيت، وةكارَيكى جدى بؤ بكرَيت، كةواتة ئَيسـتا زةمينةيـةكى بـاش هةيـة بـؤ ئـةوةى       

ةوانةية خةَلكانى ناِرةزاو، خـةَلكانى تـوِرة، يـةك لـة طلةييـةكانيان      ثةرلةمان بة ِرؤَلى خؤى هةَلبستَيت، ل
ئةوةية كة دةَلَين، ثةرلةمان بةو هةموو طفتوطؤو اسانة كا  بةسةر دةبا ، مةسةلةى كا  بةسةر بردن 
هةية، بةاَلم بؤئةوةى كة ئَيمـة ئيسـثا  بكـةين، كـة كـا  بةسـةر بـردن نيـة، بؤيـة ثَيويسـتة حكومـة             

ئاتى ئانى و سةرين بكا ، ِراستة كراوة، بةع َيك بِريار دراوة، بـةاَلم ئةوةنـدة بـةس نيـة،     هةندَيك ئيجرا
ثَيويســتة ئيجرائــاتى زؤر ســةرين و بِريــارى زيــاتر و دانيشــتنى بــةردةوامى حكومــة ، وةكــو دانيشــتنة  

و نائاســاييةكانى ثةرلــةمان، ئــاواش حكومــة  دانيشــتنةكانى خــؤى وةكــو ثةرلــةمان بكــا ، هةنــدَيك لــة 
ئيجرائاتانة بكا ، وة ثَيويستة ثةرلةمانيش زياتر سشـار خباتـة سـةر حكومـة ، بـؤ ئـةوةى ئـةم بِريـارة         
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ئانيانة دةرخبا  بـؤ دروسـت بـوونى متمانـة لةطـةَل ئـةم خةَلكـةدا، مـن لَيـرة ثَيشـنيار دةكـةم، كـة ئـةم              
بِريارةكـةى ثةرلـةمان،    داوايانةى خةَلك ثاش ئةوةى كةى ثاك نووس دةكرَيت، ِرَيك دةخرَيتةوة، لةطـةلَ 

خاَلةكةى لةخؤ طرتووة، وة هةروةها نؤ خاَلةكةى ليذنةى تايبة  كةوا ثَيشنياريان كردووة بؤ  71كةوا 
خاَلييةى كةوا لةطـةَل نـؤ خاَليةكـة، كـة ئةوانـة ببنـة بنـةماو ئةساسـى          71ضارةسةر كردن، ئةم بِريارة 

ــةوةى ئة   ــةر ئ ــازى، لةب ــروعَيكى ضاكس ــردن و مةش ــؤ ك ــةو  طفتوط ــةى كــة ل ــةى   71وان ــؤ خاَلةك ــةو ن خالَو
ليذنةكاندا هاتووة، دةتواس بَلـَي ، هـةموو داواكاريـةكانى خـةَلكيش لةوانـةدا خـؤى دةبينَيتـةوة، ئةطـةر         
نواتةيةك يان اليةنَيك لةوانة نـةبوو، دةكرَيـت ئي اسـة بكرَيـت، وة هـةروةها ئـةم نـؤ خاَلـةى ليذنةكـة،          

ى طفتوطؤو، ببَيتة بنةماى ثِرؤذةكة، بـةِرَي ان، ئَيمـة لَيـرة هـةموومان     خاَليةكة، ببَيتة بنةما 71لةطةَل 
داخوازيةكانى خةَلكمان خوَيندةوةو، وة نيةتيش هةية كةوا ئيشى لةسةر بكرَيت، وة جَيبةجَى بكرَيـت،  

ت، بةاَلم لةطةَل ئةمةشدا، ئةم كارانة بة شةو ِرؤذَيك ناكرَين، ثَيويستة مةجال بدرَيت بؤ ئيشةكان بكريَـ 
داواى ِرةوا زؤر جارى وا هـةبووة، داواى ِرةوا كـراوة، نيةتـةكانيش زؤر ثـاك و سـاف بـوون، بـةاَلم لةبـةر         
ئةوةى كة وةسائيلةكان، وةسائيلى تةواو ِراست و حةكيمانة نةبوون، زيانيـان لـة اازاجنيـان زيـاتر بـووة،      

ةريـش لـة اـازانج زيـاتر بـووة،      مَيذووى مرؤظايةتى، مَيذووى ئيس ميش زؤر لةو شتةى تياية كـةوا زةر 
هــةر بــة كــورتى بــؤ منوونــة بؤتــان دَينمــةوة، لــة مَيــذووى ئيســ م مةســةلةى خــةواركمان هةيــة، ئــةم  
خةواركانة، وةكو لةضةند سةرموودةيةكدا هاتووة، كةوا طلةيى لة موسَلمان بوونيان نةبووة، لة زةمـانى  

وة، زؤر ضـاك دينداريشـيان كـردووة، داوايـان كـرد      سةحابة ذياون، نوَيذيان كـردووة، اورئانيـان خوَينـدو   
كةوا ني امى ئيمامى عولان بطؤِردرَيت، وة سيسـتةمةكة بطؤِردرَيـت، داواكـةيان ِرةوا بـوو، وة هـةروةها      
بؤخؤشيان نيةتةكةيان زؤر ضاك و ثاك بوو، بةاَلم لةبةر ئةوةى وةسائيلةكانيان توندو تيـذى بـوو، زؤر   

وة هةروةها  دوو خةليفةى طةورةى موسوَلمانيش لةوَى شةهيد كران، كـة   لة سةحابةكان شةهيد كران،
سـاَلة، ئـةم وةسـيلة خراثـةى كـة       7811ئيمامى عولان و ئيمامى على بوون، تا ئَيستاشى لةطةَلدابَيت 

ئةوان بةكاريان هَينا، تا ئَيستا ئومةتى ئيس مى كردؤتة دووبةش و، دوو لة ، تا ئَيستاش ئومة  يـةك  
ةوة، بؤية من داوا دةكةم، يةعنى داوايـةكى برايانـةو داوايـةك وةك مامؤسـتاى ئـاينى، داوا ِرةوايـة،       نابَيت

ماسةكان ِرةواية، نيةتةكان ثاك و ضاكن، بةاَلم دةبَيت شَيوازى داوا كردنةكة شَيوازى ثاك و ِرةوا بَيت، بؤ 
از دةكةم، كةلةطةَل ئةوةى ثةرلـةمان،  ئةوةى زيانةكان لة اازاجنةكان زياتر نةبَيت، بؤية من لَيرة ثَيشني

كارةكان دةكا ، ثَيويستة ئةم برا بةِرَي انةى خؤثيشاندةران، كةوا هـيض طلـةييمان نيـة لـة نياتيـان و لـة       
ماســة ِرةواكانيــان، لةمــة زيــاتر نةبنــة هــؤى وةســتانى ذيــان و كــارو كاســبى خــةَلك، لــة ســلَيمانى و لــة      

ة ثةرلةمان، مـةجال بدةنـة حكومـة ، وة دةكرَيـت سـةافَيكى      شوَينةكانى تر، بؤ ئةوةى مةجاليش بدةن
زةمةنى بؤخؤيان تةحديد بكةن، بـةاَلم سـةافَيكى زةمـةنى مـةعقول، كـةوا مـةجال بـدرَيت بـؤ ئـةوةى          
داوايةكةى ئةوان، جَيبةجَى بكرَيت، من ئةم ثَيشـنيارة بـة دوو شـَيواز دةخةمـة ِروو، يـان ئةوةيـة كـةوا        

ؤى بكـا ، ئـةوان خؤثيشـاندانةكةى خؤيـان لَيـرة كؤتـايى ثـَى بَيـنن، وة         مةجال بدةن حكومة  ئيشى خ
ئينتي ار بكةن كةوا حكومة  ئيشةكةى خؤى بكا ، ئةطةريش كؤتايى ثَى ناهَينن، لة ثَيشنيارَيكى تردا، 
داوا دةكةم كةوا شوَينَيكى تر بؤخؤيان دابني بكةن، نةوةك ناوةندى شارو مةركـةزى شـار، كـةوا دةبَيتـة     

ةمانى كــارو كاســبى خــةَلك و ذيــانى بــذَيوى خــةَلك، وة هــةروةها خوَيندنطــةو زانكــؤو ئةمانــة    هــؤى نــ
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ــان شــوَينةكة            ــةم ي ــن داوا دةك ــةمان ىَل نةكــةوَيت، م ــةموو زيان ــةو ه ــؤ ئــةوةى ئ ــرياوة، ب ــةمووى ِراط ه
جَى بطوازرَيتـةوة، يـان كؤتـايى بــة خؤثيشـاندانةكان بَيـنن، بــؤ ماوةيـةك تـا بــ انن ئايـا ئيشـةكان جَيبــة         

دةكرَيت يان نا، دةكرَي لة هةر شارَيك، لـة هـةر شارؤضـكةيةكداية، شـوَينَيك دابـني بكرَيـت بـؤ سـةكؤى         
ئازاد، وةكو ثاركى لةندةن، ئةم شوَينة شوَينَيكى ئازاد بَيت، لـة هـةموو شـارةكان دةبَيـت لـةم شـوَينة تـؤ        

ةكــةى دةبَيــت لــةم شــوَينة  بؤخــؤ ، لــةوَى مــان دةطــرى و يــان خؤثيشــاندان دةكــةى، داوا دةكــةى و ض د 
بكرَيت، لة شوَينةكانى تر نةكرَيت، لة كؤتاييدا من جةخت دةكةمةوة لة ِرؤَلـى مامؤسـتايانى ئـاينى، وة    
ثشتطريى تةواوى خؤم دةردةبِرم بـؤ ئـةو ثـِرؤذة ضاكسـازيةى كـةوا، يةكيـةتى زانايـانى ئـاينى ئيسـ مى          

 َيك طلةيشمان ىَل كرا، ئَيمة وةكو ليذنةى ئةوااف ثَيشكةشى كردووة، بةتةواوةتى جَيبةجَى بكرَيت، بةع
و كاروبــارى ئــاينى، لةاليــةن هةنــدَى كــةس و هةنــدَى مامؤســتايانى ئاينيــةوة، ثَييــان باشــة بــؤ ليذنــةى  
ئةوااف و كاروبارى ئاينى ئامادة نةبوو، كاتَيك ثَيشوازيتان لة مامؤستايانى ئاينى كرد لـةم ِرؤذانـة، مـن    

ــاينى    ئــةو طلةييــة دةخةمــة ســة  ــادارى ليذنــةى ئــةوااف و كاروبــارى ئ ر ســةرؤكايةتى هــةرَي  كــةوا ئاط
 .نةكردبؤوة، دةنا ئَيمة لة خ مةتيان دةبووين زياتر، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ليذنةكة لـة ِرَيطـةى ليذنـةى تايبةتـةوة هـاتبوون، وة بـؤ مةسـةلةى خؤثيشـاندانةكان هـاتبوون، داوايـان           

تى ببيـنن، بـؤ ئاطـادارى جـةنابت، بـةاَلم باشـرت بـوو كـة جةنابيشـت لـةوَى بـواى، مـن             كردبوو سةرؤكاية
 .نةادةكة  ابوَل دةكةم بة سينطَيكى سرةوان، هةاى جةنابتة، ِرَي دار كاك بورهان رشيد، سةرموو

 :بةِرَي  برهان رشيد حسن
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

يـان، ثَيشـةكى مـن سةرةخؤشـى خـؤم ئاراسـتةى ئـةو        من اسةكاس بة ضـةند خاَلَيـك دةكـةم، يةكـةم خالَ    
خةَلكة دةكةم، كة بةناهةق شةهيد بوو، بةِراستى من وةكو شةخسى بورهان، لةطةَل ِرَيـ و حورمـةتَيكى   
زؤرما، بِروام بةم نووسيننانة نية تةرجومة نةكرَيتة سةر ئةرزى وااـن، ئةوانـةى تةلـةس يؤنى ناليايـان     

ِرؤذة بــؤ نــةطريان، مــن منوونةيــةك بــؤ جــةنابت   71ن نــازاس ن يكــى ســووتاندووة، ناســراون، كــَين، مــ 
 3دةهَينمةوة، من شةخو شك دةبةم لة سلَيمانى، نبي  ناوَيكة لةسةر اتويةك ثـةنري كـة ايمةتةكـةى    

هـــةزارة، دةســـت بـــةجَى طـــرياوةو تـــا ئَيســـتا بـــة مـــةواوسى و بـــة كاسالـــةتيش بةرنـــةدراوة، مةعقولـــة 
وتَينى، تا ئَيستا كةس نةبَيت بضَيت بيان طرَيت كة ناسراويشن، ئةوانـةى  موئةسةسةيةكى وا طةورة بسو

كة خةَلكيان كوشتووةو بة ِرةلةكانيان بة سـةو  و سـورة ديـارة، كـة شـةهيدان سـوركَيو و شـَيرزاديان        
كوشتووة، بةناهةق شةهيديان كـردوون، خـوَينى دوو طـةجنى ئـةم وواَلتـةيان ِرشـتووة، ئـةوة نـاوى ثيـاو          

ة من لةالمة، هةموو خةَلكى سلَيمانيش ئةيان ناسَيت، ِرةليان هةَلواسراوة لةبةر دةركى سـةرا،  كوذةكان
لـةو شـوَينة ثــريؤزة نـاوى ئــةو ثيـاو كــوذ و تاوانبارانـةش نووســراوة، ئةمانـةى كــة ئـةم دوو نةســةرةيان        

ةوة، يةكَيكيان بة شةهيد كردووة، ثؤليو نني، ثَيشمةرطة نني، بة جلى مةدةنيةوة، يةكَيكيان بة ثانتؤَل
شةرواَلةوة، ئةم بة دةمانضةو ئةو بة ك شنكؤف، مـن ض سـيقةيةك  بـةم بِريارانـة هـةبَيت، بـةم خااَلنـة        

ِرؤذة ثياو كوذَيك بة ئارةزووى خـؤى دةسـووِرَيتةوة، بـة تفـةنن و بـة جلـى مةدةنيـةوة،         71هةبَى، كة 
زؤر بةسـيت دةطريَيـت، مـن نـازاس حكومـة        سةربة هيض جيهةتَى نية، لة كاتَيكدا خةَلك لةسةر تاوانى
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ــارَي راوة ،          ــا ث ــت ، ئاي ــاوا دةثارَي رَي ــة ئ ــةو خةَلك ــةتى ئ ــا ئةمني ــة ، ئاي ــة كوَيي ــةاَل  ل ــة ، دةس لةكوَيي
تةلةس يؤنةكان و ِراديؤكانى ئَيمة سووتَيندراوة لة هةولَيرو دهـؤك، تاوانبـاران ديـارن، بـةناوى ثؤليسـدا      

ارَيـك هـةبَيت، كـة دةرضـووبَيت كـة تـا ئَيسـتا ئـةو تاوانبارانـة ناسـراون و           هاتوون، من ض سيقةم بـة بِري 
تةليلى دادطا نةكرَين، ئةمة الى خةَلكة تاوانبارةكةية بـؤ زانيـارى بـةِرَي تان، بـة شـوَينى ئيقامـةو بـة        
دارو بةرديانـةوة، يــةكَيكيان بــؤ زانيــارى بـةِرَي   مؤبايــ  ســرؤش بــووة، ئـةمِرؤ خــةَلك دةكــوذَى، ئةمــة    

خاَلةى  71ى ئةو  71يةكةم، دووهةم من تةئكيد لةسةر اسةيةكى ِرابردووى خؤم دةكةمةوة، لة خاَلى 
بــةِرَي تا، بــاس لــةوة دةكرَيــت كــة هةماهــةنطى لةطــةَل اليةنــة سياســيةكان بكــرَي، لــة بةياننامــةى            

ةاريرى ئـةو  ى تـ  8سةرؤكايةتى هةرَي  ئيشارةى ثـَى دراوة، لـة ثَيشـنيارةكان بـؤ ضارةسـةرة، لـة خـاَلى        
ليذنة بةِرَي ةش ئيشارةى ثَى دراوةتةوة، مادةم اليةنى سياسى تياية، بةِرَي يشـت وتـت ئامـادةين ئةوانـة     
وةربطــرين ئــةوة ثَيشــنيارانة، خــةَلكى تــريش تةاــدميى كــردووة، ئةمــةش مــن تةئكيــد دةكةمــةوة ئــةم  

َل، بـة حـوكمى وااـن، بـة     بةيانةى ئةو سـَى حي بـةى ب وتنـةوةى طـؤِران و يـةكطرتووى ئيسـ م و كؤمـة       
ــةيانى       ــة، ب ــةاريرى ليذنةك ــووى ت ــيقةيةى ثَيش ــَى وةس ــةو دوو، س ــةر ئ ــتينادن لةس ــانون ئيس ــوكمى ا ح

، ثَيويستة بكرَيت بة بةشَيك لة بةرنامةى كار، كة تا ئَيسـتا   71خاَلةكة، خاَلى  71سةرؤكايةتى هةرَي ، 
ؤزسيؤنةكان، من نـازاس تـؤ نـةتوانى لةطـةَل     بةداخةوة ئةمة جؤرَيكة لة تةهويج كردنى ِراى اليةنة ئؤث

هةموو اليةنةكان دابنيشيت و، موجةرةد دابنيشيت و طفتوطؤ بكةى، موجةرةد بةرنامةى كارى خبةيتـة  
ئةجَينداوة، ضؤن ئةتوانى ئيستيقرارو ئاشتى بةر اةرار بكةى، ضـؤن ديعايـةى ئـةوة بكـةى، كـة لةطـةَل       

ى دووةم ، خـاَلى سـَيهةم، وةكـو عـةرزى جـةنابتاس كـرد ئـةم        ئاسايى كردنةوةى وةزعةكةداى، ئةمة خاَل
خااَلنة جوانن، بةاَلم ثَيويسـتى بـة تةرجومـةى سيعلـى هةيـة، مـن لـةالى خـؤم وةكـو ثارَي ةرَيـك، وةكـو            

ماددةو ياسام نووسيوة، كة ئةو ثةرلةمانة دةرى كردووةو حكومة  جَيبةجَيى  22ئةندام ثةرلةمانَيك، 
ى بؤ  بَين ، منوونـةى تةعـديلى   22ان خؤى جَيبةجَيى نةكردووة، ئةتواس هةر نةكردووة، يان ثةرلةم

، ياساى نةو  و طاز، ياساي دابـني كردنـى خـانووى نيشـتةجَى، ياسـاى ئـةح اب،       2111اانونى حماماتى 
ــةى       ــة ئيكتيفائةك ــةر بةم ــمةرطة، يــةعنى ئةط ــاى ِراذةى ثَيش ــة، ياس ــاى بودج ــاىل، ياس ــاى ِرةاابــةى م ياس

ةجرميى تةاة كردن لة خةَلك بكةى، بـةِرَي  وةختَيـك كـاك جوهـةر نـاميق لَيـرة سـةرؤكى        تةحري  و ت
ثةرلةمان بوو، بةيانى واش دةرضوو شةِرى ناوخؤ نةوةك بقةومَى، ضـةند جـار بةياننامـةى تـةحري  و     
تةجري  دةرضوو، زؤر لةوة اورس تريش لة ثةرلةمان كرا، هيض نةتيجةيـةكى وااعـى مةنوسـى هةسـت     

، لةبـةر ئـةوة مـن    (كـان حـربا علـى ورق   )اوى نـةبوو، هـةمووالان ئـةوة بـاش ئـةزانني موجـةرةد       ثَى كر
خـاَلى زؤر ئةساسـى و طـرنن    8داواكارم يةكَيكى تر لةو خااَلنة، ثَيويسـتة كـة ئـةم خااَلنـة دةر دةكـةين،      

ة لةمـة كـَي   ئيشارةتى ثَى بدرَيت، ديارى بكرَيت، اليةنى جَيبةجَى كـارى ئـةو بِرطةيـةى كـة ديـارى كـراو      
ية ، اليةنى جَيبةجَى كار ديارى بكا ، دووةم، سةرترةى زةمةنى جَيبةجَى كردنةكةى ضةنَيكة ، يةعنى 
من هةست دةكةم ئةمانة موجةرةد نةوعَيكة لة لةف و دةوران و موراوةغة، من ِرةئى زمان و دَلى خـؤم  

ــةكرَيت،    ــارى ن ــةر ســةترةى زةمــةنى دي ــى منــة، ئةط ــة ِرةئ ــارى   ناشــارمةوة، ئةم ــةجَيكار دي اليــةنى جَيب
نةكرَيت، سَيهةم، ختوتة عةري ةكانى كة تؤ ئةيَلَيي ضاكسازى دةكةم لة سَ نة شوَينا، لة ثَيشمةرطةيا لـة  
كوَى ئةمواىل طشتى ئةطَيِرمةوة، ثَيويستة لةو بِريارةى ثةرلةمان ختوتة عةري ةكانيشى ديـارى بكرَيـت،   
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َى كردنةكـةى ديـارى بكـرَي، ثَينجـةم شـتيش، ثَيويسـتة ئـةو        ضوارةم شت، ثَيويستة ميكاني مى جَيبـةج 
اليةنانةى كة بؤى ديارى دةكرَيت لة جَيبةجَى كردنةكةى، س اكةى ديارى بكرَيت، كة جَيبةجَيى نةكرد 
ضى ىَل دةكرَيت، باسـى طَيِرانـةوةى ئـةمواىل دةوَلـة  دةكرَيـت، باسـى شـةساسيةتى بودجـة و ضـى و ضـى           

يةد نةبووة ثَيوةى، زةمان ضية لةمةو دوا مواةية  دةبَيت، ئةطـةر سةاـة  بـؤ    دةكرَيت، نةكراوة، مواة
حةملةيةكى ئيع مية، بؤ ضةواشةكارى خةَلك و دامركاندنةوةى، لـة ِراسـتى مـن ِرةئـي  لةطـةَل ئةمـةدا       
نية، خاَلَيكى تر، كَيشةكة لة ئةسـاس لةسـةر نـةبوونى تـةواسوق بـووة لـةناو ئـةم ثةرلةمانـة، ضـةندةها          

ذة طةندةَل، ضةنةها تَيثةِرَيندراو، لة هةموو شتةكان بةم شَيوةية ِرؤيشت، ئَيستا لة جياتى جؤرَيكى ثِرؤ
هةايقى هةبَى بؤ ضارةسةر كردنى ئةو كَيشةيةو، تةواسواَيكى نيشتيمانى، لة نَيوان هةموومان دروسـت  

ن و بؤئـةوةى تـةواسواَيكى   كة باس لة زةمينة ساز كردن و، لَيك ن يك بوونةوةى اليةنـةكا  71بَى، خاَلى
سياسى و اانونى دروست بَى، شةكلى تةوسيةى هةية بةِرَي ، شـةكلَيكى مـول ةمى نيـة، شـةكلى تةوسـية      
بَيت، يةعنى اليةنَيك تةطةرة دروست دةكا ، ئةَلَي نةكرا، يةعنى ئةمة بةس بـؤ كةسـبى وةاتـة، بـةس     

ــاَلى     ــةوةى خ ــةر ئ ــة، لةب ــؤ موراوةغةي ــا  71ب ــةتَيكى ا ــيض ايم ــيةيةكةو   ، ه ــة، تةوس ــول ةمى ني نونى م
ــةمان ئــةمِرؤ كؤبؤتــةوة، ئــةوةى لــة هــةولَير هةيــة      نووســراوة، خــاَلَيكى تــر، بةِراســتى مــةوزوعى ثةرل
نةوعَيكة لة ئةحكامى عورسى، كة دكتؤرَى بطريَيت و ناوضةوانى شني بؤتةوة، مةَلَى هاتؤتـة دةرةوة كـة   

ة لة هةولَير، هةاـة ئـةوةى واى لـَي كـردووة بطريَيـت،      ئيديعاى دميوكراسى ئةكرَيت و ئةم وةزعة ئاسايي
توتسى  -كة ثؤليسيش نةبووة، ئاسايش بووة، ناردنةوةى تةلةبة بؤ سلَيمانى، كاكة خؤ ئةمة شةرى هؤتؤ

نية لة نَيوةندا، تؤ بَيت و جياكـارى بكـةى، ئةمـة بؤشـارى خـؤى و ئـةوة بـؤ ئـةوَى و، ئـةوة  بـؤ ئـةوَى،            
ة دةست بةجَى ئيستيقالة دةكةم، ئةمةنة دةسةاَلمت بَى، بة ئةمرى من نـةبَى  وةزيرةكة كوا، من وةزير 

جاميعة بِرواتة ماَلةوة، من ئامادة ني  رةئيسى عائيلةى خؤش  بةو شـَيوةية بكـةم، نـةوةك وةزارةتَيـك،     
و بـؤ هةشـت، لـةو تـةاريرة كـة دووةميـان هةَلسـةنطاندنى بارودؤخةكةيـة، بـؤ           8دةربارةى الثةِرةكانى 

ية، ثَيشنيار بؤ ضارةسةركردن نؤ خاَلة، تةاريرى ئةو ليذنة بةِرَي ة، من 77دواداضوونى خاَلةكان كة بة
خاَلةكة هةية، ثةرلةمانى بةِرَي ، من ثـَي    71نازاس ليذنةكة ئيعترياف دةكا ، كة ئةم ثَيشَيلكاريانة لة 

، ض خَيرَيكـى  (يف حكام ال نفااذل لا    الخاري  ) خؤشة ب اس وةكو كةسَيكى اانونى، كة ئيمامى على ئـةَلَيت  
تياية كة ئةمة تةنفي  نةكرَيت، وةخت كوشتنى ئَيمةش و ئَيوةش و ئى ئـةو بةِرَي انةشـة، هـى خـةَلكى     
كوردستانيشة كة بةديارمانةوة دانيشتووة، بةِراستى كة ليذنة ئةَلَى جَيبةجَى نةكرا، ثَيمان بَلَين، ئَيسـتا  

اليةتى ثةرلةمان ضية كة جَيبةجَيى بكا ، س ا بؤ ديـارى ناكرَيـت،   هةاة مونااةشةى ئةوة بكةين، كة ئ
ئَيرة ثةرلةمانة، بؤ ئةو كةسةى كة ثَيشَيلى دةكا ، خـاَلَيكى تـر، بةِراسـتى مـةوزوعى هَيـ  جـوواَلن بـؤ        
 سةر شارة مةدةنيةكان، هَي  هَينان و بردن و دةبابةو هَي ى زَيرةظانى، لةمَيوة بؤ ئةوَي و ، لةئةوَيوة بؤ

و ثَيشـرت شـةِرى كةَلـةكني و،     7991ئةوَى، بةِراسـتى ئةمـة كارةسـاتة، ئةمـة كارةسـاتى شـةِرى نـاوخؤى        
ثَيشرت شةِرى ثةكةكةو، ضى و ضى و ئةمانةمان بري دةخاتـةوة، كـة الثةِرةيـةكى ِرةشـة، هـةق نيـة ئَيمـة        

كـردن و، ئةوانـةى كـة    ئةوةى ِرابردوو كردوومانة دووبـارةى كةينـةوة، بةِراسـتى هَيـ  جـوواَلن و تـاوان       
كوذارون لةبةر خانةااى سلَيمانى و لةبةر دةركى سةرا، ئةطةر بَيني سـةيرى اـانونى دةوىل عـام بكـةين،     
شتَيك هةية ثَيى دةوترَى، اةواعيدى مةحاكةماتى ِرؤما، كة مةحكةمةيةك لةسةر ئـةو ئةساسـة ديـارى    
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ــاَلى   ــراوة لةس ــت ك ــرا، دروس ــاوى مةحكةمــةى جينائ 2112ك ــة ن ــاوانى دذة  وة، ب ــاتى دةوىل، كةئةمــة ت ي
خاَلـة، كـة ئـةم زروسـةى كوردسـتان، مـن       77ئينسانني، تاوانى جةنن، ئةم تاوانانة كـة دذة ئينسـانيةكى   

ى تياية، ئةمة ئـةو  8خاَلة جَيبةجَى دةبَيت، لة جياتى خاَلَيك  77خاَلى بةسةر ئةم  8سةيرم كردووة، 
ن و ئةم حكومةتـة ئـةو تاوانبارانـة نـةطرَيت، عي جـى      بةرثرسانةى ئةوةى كردووة، ئةطةر ئةم ثةرلةما

ئةم هَي  هَينان و بردنة نةكا ، ئةمة بؤ هةركةسَيك هةية، بضَيت لة دادطاى تاوانى نَيودةوَلةتى، يان لة 
دادطاى ماسى مرؤظ برؤكسـ  شـكاية  بكـا ، نـةهَيَلَيت ئـةم كةسـانةى ئـةمر دةكـةن بـة هَينـانى هَيـ  و            

ئةوانـةى خـةَلكيان كوشـتووة نـاطريَين، لـةوَى مةحكةمـة بكـرَين، نـةهَيَلَيت بضـَيتة          بردنى، بة تاوانكارى 
ئةرزيانةوة، ثارةى بلؤك بكرَيت، بةِراستى ثَيمان خؤش نية، خةَلكَيك ثةرلةمان و حكومةتةكـةمان بـةو   
 دةرةجةية سست بَيت، خةَلكَيك ناضـار بَيـت بضـَيت شـكاية  بكـا ، مـن خـؤم ِرةنطـة يـةكَيك ة لةوانـة          

ناضار ة بضني، بةِراستى با طرَيى دةستمان نةخةينة زمامنان، خَيرا ضارةسةرى بكةين، ئـةوةى خـةَلكى   
بة ناهةق كوشـتووة تةسـليمى بكـا ، باسـى ياسـاي اـةرةبوو كـرا، ياسـاي اـةرةبوو، ليذنةيـةك اـةرةبوو            

ةكراوة، دةربـارةى  ئةدا ، ئةو ليذنةية تـاوةكو ئَيسـتا دروسـت نـةكراوة، لـةو ياسـايانةى كـة جَيبـةجَى نـ         
ليذنةى تةحقيقى حكومى، من هةندَى زانيارم الية كة هةندَى تةالعوبا  كرابَيت، لة هةندَى وةسايق و 
هةندَى ئيفادا ، ئةو ليذنةية ثَيويستة نوَينةرى اليةنةكانى تيا بَيت، ب ووتنـةوةى طـؤِران يةكَيكـة لـةو     

سـووتَينراوة، تةلـة س يـؤن و ِراديـؤى سـووتَينراوة،      اليةنانةى كة زةرةرى كردووة، خةَلكى طرياوة، بينـاى  
ضؤن ئةبَيت ئَيمة ئاطادارى تةحقيق نةبني، ئَى كاكـة ئـةو هَيـ ةى ئةمـةى كـردووة سـةربةخؤتة، ضـؤن        
ئةبَيت تؤ حاك  و خةصميش بيت، شتى وانية لة دونيا، دةربارةى ئةوةى مـن ِرَيـ و حورمـةتَيكى زؤرم    

ه كردنـى خؤثيشـاندان بـة خـةواريج، ئةمـة طونـاهَيكى طةورةيـة، ئةمـة         بؤ يةكَيك لة هاوِرَيكاس، تةشبي
ن يك دةبَيتةوة لة بابى كاسركردنى خةَلك، خةواريج لة تةئرخيى حةرةكاتى سياسى ئيسـ مدا، كـة مـن    
ضةندةها مةسدةرم لةسةر خوَيندؤتةوة، بة شَيوةيةكى زؤر ناشرين، تةئرخيى سياسـى ئيسـ مى باسـيان    

، سةرؤكى هةرَي  ئةَلَي ِرؤَلى ئةم طةلةية، سةرؤكى ثةرلةمان وا ئةَلَيت، ليذنة ئةبَيت ئةكا ، ئةم خةَلكة
موســاوةزا  بكرَيــت لةطــةَليا، كــة ِرؤَلــةى ئــةم طةلةيــةو تــؤ ئيعترياســى ثــَى دةكــةيت و ماسةكــةى ِرةوايــة،  

تيان لــة خــةَلكى خــةواريج نيــة، خــةَلكى ئــةم واَلتةيــة، ئةمــة طونــاهَيكى طةورةيــة، خةواركــةكان دةســ  
كوشـــتنى خَلكيـــدا هـــةبووة، لـــة مةســـئوىل شـــارةكانى زةمـــانى ئةمةويـــةكان هـــةبووة، ئـــةو خةَلكـــةى   
خؤثيشاندانى كردووة، لَيى كوذراوة خةَلكى نةكوشتووة، بة وةسايق ئيسثا  بووة، ئةوان بـادي  نـني لـة    

سـوِرةية، شـتَيك نيـة    ، وةسايةق ئيسثا  بووة و لةوَيوة هاتووة، ئةوة سـةو  و  8بةرد طرتنةبةر لة لقى 
ئينكارى بكرَيت، دةربارةى ضارةسةر، بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان، من حةز دةكةم نواتةيةك ئيشارة  ثَى 
بدةم، ضارةسةر بةمة ناكرَيت، ضارةسةر بةوة دةكرَيت، ثِرؤذةكـةى ئةوسـَى حي بـةش ئيـدخال بكرَيـت،      

ســةترةى زةمــةنى، اليــةنى جَيبــةجَيكار،  بــؤ ئــةم ثِرؤذةيــةى كــة لةبــةردةمى بــةِرَي تان دايــة، وةكــو ومت
ختوتى عةري ة، ميكاني مى جَيبةجَى كردن و، س اش بؤ ئةوةى جَيبةجَيى ناكا  ديارى بكرَيت، يةكةم 
ختوةى بة هةَلوةشاندنةوةى حكومة  ئةبَى، دةبَى حكومةتَيك بَيتة ثَيشةوة، كة حكومةتَيكى ئينتيقاىل 

هاوكارى لةطةَل ئةم ثةرلةمانة، ئامادةكارى و زةمينة سـازى بكـا    نيشتيمانى بَيت، ئامادةكارى بكا  بة 
بؤ هةَلبذاردنى ثةرلةمانى داهاتوو، تا ئـةم ثةرلةمانـة ئَيسـتا سـيقة بـدا  بـةو حكومةتـة تةكنؤكراتـة،         
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ئاليةتةكةى كة هةرئةبَى بةم شَيوةية بَيـت، دواى ئـةوة ئينجـا كـة سـيقةى دا بـة حكومـةتى ئينتيقـاىل،         
تَيكى زةمةنى ديـارى بكـا ، هةَلبـذاردن بكـا ، هـةر هةَلبـذاردنَيكيش بـة دَلنيـايى بـةبَى          ثةرلةمان مودة

ئيحسا كـردن لـة هـةرَيمى كوردسـتان، اـابيلى تـةزويرة، ثَيشـرت زؤر كـراوة، ثَيويسـتة سيسـتةمى ئيحسـا            
بكرَيـت، لةســةر ئةساسـى سيســتةمى كؤمثيوتـةرى ثةجنــةمؤر، بـؤ ئــةوةى نـةتوانرَى غــةش بكرَيـت، لــة       

تيخابـا  بــؤ ئـةوةى ئــةم هةرَيمــة ِرووبـةِرووى هةِرةشــةو شـةِر نةبَيتــةوة، مــن ئةمـة اســةكاس بــوو،      ئين
 .هيوادارم بة نةزةرى ئيعتبار جةنابتان و ئةندام ثةرلةمانة بةِرَي ةكان وةريانطرتبَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــةن،       ــة دةك ــةى اس ــةو بةِرَي ان ــة، ئ ــةنابت، تكاي ــؤ ج ــوثاس ب ــةكانى    س ــةر خاَل ــة، لةس ــةو ِراثؤرت ــةناو ئ ل

زؤر بـة تَيـرو تةسـةل هـةر      23ِراثؤرتةكةو، ضى بكةين، يةعنى ديار بَيـت و نةضـينةوة، ضـونكة ِرؤذى    
كةسَيك ِراو بؤضوونى خؤى بة ئازادانة دةربِرى، ئَيستا ضى بكةين بؤ ضاككردنى وةزعةكة، هةراليةنَيك 

ى حكومــة  هةَلبوةشــَيتةوة، ئيحتريامــى ِرايةكــةى دةطــرين،  بــة ئازادانــة، ئَيســتا كــاك بورهــان ســةرموو 
برايةكى تر، خوشكَيكى تر، بة نةوعَيكى تر، ئةَلَي ئةوة ِرةئى ئَيوة وةردةطرين، بةس موحـةدةد بَيـت و   
ديار بَيت، بؤ ئةوةى ب انني ضى دةكةين، ئَيمة ضى دةكةين كة سايدةى هةبَى بؤ هةرَيمةكةمان، ِرَيـ دار  

 .كاردؤ، سةرموو
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيمواية ئَيمة لة دةست ثَيكى اؤنـاغَيكى نـوَيني، وة لـة سـاتة وةختَيكـى طـرنطني، ثَيويسـتةى ثةرلـةمان         
جارَيكى تر خؤى بَى بةرى نةكا ، لةسةرجةم ئةو بةرثرسيارَيتيةى ئـةمِرؤ لـة ئةسـتؤى دايـة، ئـةويش      

ن وابوو، لة دانيشتنى نائاسايى ثَيشوو، ثَيمان وابوو ئةم سةرضاوةيةى كَيشةو طرست و ئةوةية ئَيمة ثَيما
اةيرانةى، كة هةية لة كوردستان، ثةيوةندى بةو مؤديلى حوكمِرانيية كة لة كوردسـتان بـة بـن بةسـت     

نةخشــة طةيشــتووة، وة دةتــواس بَلــَي  شكســتى خــواردووة، وة ِرَيطــة ضــارةمان بــؤى دانــا، دةتــواس بَلــَي    
ِرَيطاالان بؤى دانا، بؤ ئةوةى ض ضارةى هةنووكـةيى، وة ض ضـارةى بنـةِرةتى، وة لةنةتيجـةى طفتوطـؤ و      
اسة كردن، طةيشتينة ئةو بِروايةى كة ثَيويستة ثةرلةمان بِريارى هةبَيت، وة بِريارَيكى دةركرد كـة لـة   

، كـة  ن، خؤيـان دانيـان بـةوة دانـا    و بوونيـا خاَل بوو، وةلةطـةَل ِرَيـ م بـؤ ليذنةكـة، سـوثاس بـؤ مانـدو       71
بِرواناكــةم يــةك خــاَل، لــةو بِريــارة جَيبــةجَى كرابَيــت، لــة كاتَيكــدا ثَيمــان وابــوو، كــة حكومــة  خــؤى    
ــة         ــةوكا  ك ــردووى ئ ــةو  ِرؤذى ِراب ــة ح ــَي  ل ــا  دةَل ــةو ك ــةى، ل ــةو ِرووداوان ــةموو ئ ــة ه ــارة، ل بةرثرس

نى، ض لـة ثاراسـتنى خؤثيشـاندةران، ض لـة تةاـة لـة       ِرووياندابوو، ض لةبةرثرسيارَيتى، ض لة اليـةنى ئـةم  
هاوواَلتى كردن، ض لة بارةطا سووتاندن، ض لـة ميـديا، هَيـرش كـردن بؤسـةر ميـدياى ئـازاد، هـةموو ئـةو          
ِراستيانة وتراو اسة كرا، من نامـةوَى تةئكيـد لةسـةر اسـةى هاوكـاراس بكةمـةوة، يـةعنى اسـةكردن ض         

دنـة نةكةينـة هةَلوَيسـتَيكى يـةك  كـةرةوةمان نـةبَيت، مـن ثَيموايـة         سوودَيكى هةية لَيرة، ئةم اسـة كر 
ليذنةكة سةرةِراى خستنةِرووى سةرجةم ِراثؤرتةكان، بةاَلم دةبوايـة بةِراسـتى ئـةوها تـةماوى نـةكرَيت،      
ِراثؤرتَيكى كور  كراوى ئةساسى خبرَيتةِروو، كـة خـؤى لـة خواسـتى، سـةرجةم داواى، خـةَلك دةطرَيـت،        

ة هاتؤتة سةر شةاام، داواى هةيةو وة ثَيموايـة ئـةم داوايانـة، ثةيوةنـدار نيـة ئةوةنـدةى بـة        خةَلكَيك ك
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سيستةمة سياسيةكة، وة بةجؤرى حوكمِرانى، وة بةجؤرى ئةزمةوة، وة بةجؤرى ناِرةزايـةتى خـةَلك لـة    
ةيـدانى  جؤرى حوك  كردن، كة ثةيوةندى بة ناعةدالةتى و ناِرةوايةتى هةية، لة حـوك  كردنـدا، ئـةم م   

ئازاديةى سلَيمانى، تةعبرية لة ئريادةى سةرجةم خةَلكى كوردسـتان، ضـونكة سيسـتةمةكة دانابِرَيـت لـة      
خواســتى خــةَلك، خــةَلك ئَيســتا داواكاريــةكانيان ِروو لــة سيســتةمةكةية، ِروو لــة ئةجنومــةنى ثارَي طــاى 

ةسةرَيكى بنـةِرةتى، وة ئـةو كـاتيش    سلَيمانى نية، لةبةر ئةوة بةِراستى ئَيمة دةبَيت بري كةينةوة لة ضار
هةر تةئكيدميان كردةوة، كة ثَيويستة بـؤ زةمينـة سـازيةكى طؤِرانكـارى طـةورة، ئةمـة جطـة لـةوةى كـة          
ئَيستا ثَي شَيلى بِريارةكة كراوة، ثةرلةمان هةَلوَيستى ضية ، وة ميكاني مى ضـية ، وة ئـةداتى ضـية بـؤ     

شوومان ثَي شَي  كراوة، ئَيستا ناكرَيـت بـَيني ضـةند بِريـارَيكى     جَيبةجَى كردن ، ئَيمة كاتَيك بِريارى ثَي
تر دةربكةين، بة دواى ئةم بِريارانةدا بضني، دةبَى هةَلوةستة لةسةر بِريارى يةكـةم بكـةين، كـو بالـان     
كـــرد حكومـــة  بةرثرســـيارة، ئَيســـتاش دةَلـــَيني، بـــةم حكومةتـــةى ئَيســـتا، نـــة دةتوانـــدرَي خواســـتة  

بةجَى بكرَيت، وة نة دةتواندرَيت ضاكسازية بنةِرةتيةكة بكرَى، وة بؤية دةبَيت ئةم هةنووكةييةكان جَي
حكومةتة، متمانةى ىَل بسةندرَيتةوة، وة حكومةتَيكى ئينتيقاىل دروست بكرَى، ضونكة ئَيمة كاتَيك باس 

ام دراوة، بـةاَلم  لة هةَلبذاردن دةكةين، ِراستة هةَلبذاردن كَيشـة نـةبووة لـة كوردسـتان، هةَلبـذاردن ئـةجن      
هةَلبــذاردن ثَيويســتى بــة زةمينــة ســازكردنَيكى ئةساســية، مــن ثَيموايــة ئــةو طرَيبةســتةى كــة دةتــوانَى  
ثةيوةنى خـةَلك و دةسـةاَل  ِرَيـك خبـا ، دةسـتوورة، ئةطـةر ئَيمـة دةسـتوور نةيهَينينـةوة بـؤ ئَيـرة، وة            

ن، هةَلبـذاردن ئـةجنام دراوة دةزانـني    ثةيوةندى موئةسةسا  ِرَيك نةخةينةوة، هةَلبـذاردن بؤضـى بكـةي   
ئةجنامةكةى ض دةبَى، ئةطةر طؤِرانكاريةكى طةورة لة اليةن ئيدارى نةكرَى، ئةطةر طؤِرانكاريةكى طـةورة  
لة ياساكان نةكرَي، ئةطةر طؤِرانكاريةكى طةورة لة ئامرازةكانى هةَلبذاردن نةكرَى، يةعنى اسة كردن لة 

ــة ثا  ــك دةبَيت ــذاردن كاتَي ــراوة،     هةَلب ــازى ك ــة س ــة زةمين ــةى ك ــى، ئةوكات ــةكانى دميوكراس ــتنى كؤَلةك راس
خواستةكانى هةنوكةيى جَيبةجَى كراوة، خواستى خؤثيشاندةران جَيبةجن كراوة، يـةعنى مـن زؤرجـار    
ثرسيار لة خؤم دةكةم، ئايا بةرثرسيارَيتى ئَيمة، لةو ئاستةية هةزاران كةس لة جادةبن، ئَيمة بَلَيني بـا  

ارَيكى تر دةربكةين، بؤ ئةوةى بيدةينـة دةسـت حكومـة  جَيبـةجَيى بكـا ، نـةخَير، ئـةمِرؤ        ضةند بِري
دةبَى ثةرلةمان بِريارى يـةك  كـةرةوةى خـؤى بـدا ، هةَلوَيسـتى ضـية لـة بةرامبـةر ئـةو داخوازيانـةى           

ووة دةَلـَي،  خةَلك كة هةية، ثشتيوانيان دةكا ، ضونكة لة بِريارةكةش هاتبوو، لة يةكَيك لة خاَلةكان هات
ثةرلةمان ثَيويستة ثشتيوانى ِروون و ئاشكراى خواستى خؤثيشاندةران بكا ، ئَيستا خؤ ئَيمة ناضينةوة 
ــةوة       ــَيني، كــة بــةالى ئَيم ــك دابن ــَى ميكاني مَي ــيرت دةب ــةين، ئ ــتيوانى دةك ــة ثش ــتا ك ــر، ئَيس ــاغَيكى ت اؤن

َيـرة، وة متمانـةى ىَل بسـةندرَيتةوة،    ئةساسةكةى ئةوةية كة هةر لة بةيانى زووتر نية، حكومة  بَيتة ئ
وة هةموو ئةو خواستةى خةَلك خبرَيتة بةرنامة، بؤ ئةوةى لة ئايندة هةَلبذاردنَيك بكـرَى، كـة خـةَلكى    
كوردستان بتوانن لة سايةيدا، لة ذيانَيكى ئازاد و دميوكراتى بذيت و وة عةدالة  و ئيستقراريش هةبَى، 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرَي دار كوَيستان خان سةرموو
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 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبدا 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لةطــةَل ئــةوةى مانــدوو بـــوونى ئــةو بةِرَي انــة ئــةنرخَين ، بـــةاَلم كؤمــةَلن تَيبينــي  هةيــة لةســـةر          
ــاتر لــة          ــة زي ــاندةران، ك ــةى خؤثيش ــةو هــةموو داواكاري ــةَل ئ ــةوة لةط ــةيان، بةداخ  41،  11ِراثؤرتةك

داواكارية، لة نؤ داواكارى ئامؤذطارى و تةوسـية، كـة هـيض يـةكَى لـة داواكـارى خؤثيشـاندةرانى تيـا جيـا          
ــة        ــن ثَيمواي ــردووة، م ــةرى ك ــان لةس ــة ئيم اي ــةى ك ــةو نؤخاَل ــةوة ئ ــيويانة، بةداخ ــةوة و نووس نةكردؤت

ى خةَلكيان ثؤلَين كردووة، كة كؤمةَلَيك ئامؤذطارى و تةوسيةو، لةو زياتر دةرناضَيت، دواتر داواكاريةكان
دةبــوو ئــةو داواكاريانــة، يــةعنى هةركةســَيك لــة ليذنــة ئيشــى كردبَيــت، ئــةكرَيت ئــةم ِراثؤرتانــة يــةك  
خبرَيت، بكرَيتة ِراثـؤرتَيكى طشـتى، خاَلـة هاوبةشـةكان كـؤ بكرَيتـةوة، بـةاَلم ئـةمان هـاتوون خؤيـان لـة            

نووســيوة، دواتــر داواكــارى ئةمــة بــؤ ثةرلــةمان و، بــؤ هــةموو ئةوانــة بــواردووة، نــؤ خــاَلى ئامؤذطاريــان 
حكومة  و، ئةمة بؤ سةرؤكى هةرَي ، ئـةكرا ئةمـة ِرَيـك خبرَيـت، ئةمـة لـة دووتـوَيى ِراثؤرتَيكـدا، جيـا          
بكرابايةوة، ديارة لة هةموو ِراثؤتةكةشدا بةو داواكاريانةى كـة نووسـيويانة، وةك هـاوِرَي  كـاك بورهـان      

، كا  ونة، س ا ونة، كةواتة دواجار هةمووى، لة كؤمةَلَيك تةوسيا  و ئامؤذطـارى  باسى كرد، ئالية  ونة
و كا  بةِرَى كردن زياتر هيضى تر نية، ضةند تَيبينيةكى طشتي  هةية لةسـةر خاَلـةكان، ئةمـةوَى ئـةم     
 بةِرَي انة بينووسن، تةبعةن من اسة لةسةر ئةوة دةكةم كة ثةيوةنـدى بـة ثةرلةمانـةوة هةيـة، ضـونكة     

خاَلة، زؤربـةى داواكاريـةكانى تيـا جـَي      37من ثَيمواية ئةوةى كة ثةيوةندى بة ثةرلةمانةوة هةية، كة 
ــى         ــة ِرةش نووس ــاندنةوة ب ــاو خش ــةَلَى ض ــة ئ ــةم ك ــاَلى يةك ــةر خ ــِرة، لةس ــِرو ث ــةعنى زؤر ض ــةوة، ي بؤت

نى، دةســـتوورى هةرَيمـــة، دواى ئةمـــة ئـــةوةى بـــؤ زيـــاد بكـــرَى، لةســـةر بنـــةماى سيســـتةمى ثةرلـــةما 
داواكارية بنةِرةتى و سرتاتيذيةكان، يةكـةميان ضـاو خشـاندنةوة بـة     ( ب)داواكاريةكانى ثةرلةمان، خاَلى 

ــى دةســتوورى هةرَيمــدا، لةســةر بنــةماى سيســتةمى ثةرلــةمانى، لــةخاَلى         باســى  78و  73ِرةشنووس
اى تـر بـاس دةكـةم،    دةركردنى ياساى بيمةى بَى كارى و، تةندروستى و ياساى ئةوانة، من كؤمةَلَيك ياسـ 

كة ثَيويستة ثةرلةمان، ثةلة بكا  لة دةركردنيان، ديارة ثَيشرت باس كراوة هةندَيك ياساى خؤثيشـاندان  
هةموار بكرَيتةوة، من ئةمانةشى بؤ ئي اسة دةكةم، ماسى وةرطرتنى زانيارى، ثَيشرِبكَى و اةدةغة كردنى 

، نةهَيشتنى دةستكةوتى ناِرةوا، هةيئةى نةزاهة، هةَلسوكةوتى اؤرغ كارى تايبة  بة هةرَيمى كوردستان
ِرَيكخستنى بازرطانى، هةموار كردنى ياساى وةبةرهَينان، بةجؤرَيك ِرَي  لة موَلكى هاوواَلتيان بطرَيـت و،  
اودسيةتى موَلكية  بطةِرَيتةوة، لة مةسةلةى بـةهَي  كردنـى دةسـةاَلتى ئةجنومـةنى دادوةرى، تةبعـةن      

، يةعنى تؤ ئةَلَيى بةهَي  كردنى، ضؤنى بةهَي  دةكةى ، ئةبَى بة ثةلة داِرشتنةوةى ئةبَى ئاليةتى هةبَى
هةيكةىل ئةجنومةنى دادوةرى، بة دامةزراندى سةرؤكَيكى كاراو شياو و بَى اليةن، كة بـة داخـةوة ئَيسـتا    

دامةزراندنةوةى  بَى اليةن نية، ثَيكهَينانى ليذنةيةك بة سةرؤكايةتى سةرؤكة نوَيكةو، بؤ ثَيك هَينان و
ــةزراون،      ــةماى حي بايــةتى دام ــى ئــةو دادوةرانــة كــة لةســةر بن ئةجنومــةنَيكى دادوةرى بــةهَي  و، الدان
هةموار كردنى ياساكة بؤ جَيبةجَى كردنـى ئـةو ئاماجنانـةى كةلـةم خاَلـةدا هـاتووة، ئةمـة بـؤ داواكـارى          
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ى داواكـارى طشـتني ثيـا بضـنةوة،     طشتيش بة هةمان شـَيوةية، كـة سـةرؤكةكةى بـَى اليـةن بَيـت، ئةوانـة       
خاَلَيــك كــة لــة ئــةوى زانكــؤ هــاتووة، لَيــرة جَيــى نةكراوةتــةوة، لــة هــيض خاَلةكانــدا، جــةخت كــردن كــة 
مرياتطــةرى سياســى كوردســتان بــةرثا نــةكرَيت، وة ضــيرت منــاَل و كــةس و كــارى بةرثرســة طــةورةكان و  

حةساسـةكان، يـان هـةر شـوَينَيكى تـر، بـةَلكو        خةَلكى ناوضـةكان و خَيَلـةكانيان دانةمـةزرَين لـة شـوَينة     
، تةبعــةن بةخشــينةوةى دةســةاَلتى تــةواو،  22دامةزرانــدن تــةنها لــة ســةر بنــةماى توانــا بَيــت، خــاَلى   

ــان و          ــةنى ثارَي طاك ــاى ئةجنوم ــى ياس ــةموار كردن ــت، ه ــَيوةية بَي ــةم ش ــةبَى ب ــتى ئ ــينةوة بةِراس بةخش
، ديارى كردنى دةسةاَلتى حي ب لة حكومـة   21خاَلى  ضةسثاندنى مةبدةئى ال مةركةزية  و تادوايى،

و بــازاِرو زانكــؤ، طــؤِرينى ســةرؤكى زانكــؤو، عةميــدى كوليــةو، ســةرؤكى بةشــةكان، كــة ئةوانــةى لةســةر 
ــة كةسائــة ، خــاَلى            ــَى اليــةن و كــاراو ب ــة طــؤِرينى خــةَلكى ب ــى حي بــى دانــراون، ب ، ئــةو 24ئةساس

ى ضاكسـازى تيـا بكـرَى، ضـونكة هـةموويان لةسـةر ئةساسـى        كؤمسيؤنانةى دروست كراون، ئةبَى هـةموو 
حي بى دانراون، بةرثرسةكانيان وة مةسئوىل لقةكانيان، هةموو ئةوانة ئةبَى بطؤِردرَين، بة خـةَلكى بـَى   

 .اليةن، ئةوة لةسةر ئةو مةسةالنة، من ثَيمواية ئةم خااَلنةى كة دواتر ثَيويستة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .طةِرَين، با خةاَلس بكا ، كةرةمكة جارَى لَيى
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيويسـتة ئَيمـة ئـةمِرؤ ئـةم خااَلنــة، جـارَيكى تـر بَيـنني ِرَيكــى خبةينـةوة، ليذنةيـةك ثَيـك بهَينــدرَيت،           

اندةران، ِرَيـك خباتـةوة،   خاَليةكـة، بَيـت ئـةم داواكاريـةى خؤثيشـ      71ليذنةيةك دروست بكا  بؤ بِريارة 
تةسةلسوىل بؤ دانَيت، بة ئالية  و زةمةن و دانانى س اوة كـة جـَى بـةجَيى ناكـا ، بـؤ جَيبـةجَى كـردن        
ماوةكةى دوومانن بَيت، وة دواتر لة دوو توَيى بِريارَيكدا بهَيندرَيتةوة بةردةم ثةرلةمان، دوا سـةرنج و  

ك كة ئةبَى لة ماوةيةكى زةمةنى زؤر كور ، كة لـة دوو مـانن   تَيبينى لةسةر بدرَيت، وة بكرَيتة بِريارَي
تَينةثةِرَي جَيبـةجَى بكرَيـت، مـن ديـارة ئةمـةى كـة ئَيمـة دةيكـةين ئـةم خااَلنـة، وة ئـةم داواكاريانـةى             
خؤثيشاندةران، ئةطةر بيكةينة دوو توَيى بِريارَيك، لةضةند خاَلَيك هينى بكـةين، مـن بؤخـؤم ثَيموايـة     

ى مـانن، كـة هةستةيـةك ثـَيش ئَيسـتا،       23َيبةجَى ناكرَيت، بؤ ، لةبـةر ئـةوةى ئَيمـة    بةو حكومةتة ج
خاَلة جَيبةجَى بكا ، بؤ منوونة، لة كـةمرت   71خاَليمان دةركرد، حكومة  نةيتوانى ئةو  71بِريارَيكى 

بااَل،  سةعا ، يةك زانكؤ بة بِريارى حي ب، بةبَى ئاطادارى سةرؤكى حكومة ، وةزيرى خوَيندنى 72لة 
سةرؤكى زانكؤ، ئةنَيردرَينة ماَلةوة هةتا وةكو ئَيستاش لة ماَلـةوةن، وة حكومـة  و وةزيـرى خوَينـدنى     

سةعا ، لةم شارى هةولَيرةدا حـةو  كـةس بـةبَى بِريـارى دادطـا       72بااَل، هيض هينَيكيان نية، كةمرت لة 
كــةالرو ضةمضــةماَل خــةَلتانى  ســةعا ، شــارى 84خرانــة زيندانةكانــةوة و ئةشــكةجنة دران، كــةمرت لــة 

ق و هةَلةجبـةو كـةالر و ضةمضـةماَل، زيندانـةكان ثـِر      سةعا ، لة سـةيد صـاد   84، كةمرت لة خوَين كران
خاَلةش و، بـؤ ئـةوةى    71كران لة طةجنى بَى تاوان، بةبَى بِريارى دادطا، بؤية من ثَيمواية بؤ ئةوى ئةو 

يى كردنةوةى ئـةو وةزعانـة، ئـةبَى حكومـةتَيكى ئينتيقـاىل      هةر بِريارَيكى ثةرلةمان دةريدةكا ، بؤ ئاسا
دروست بكرَى، ئةو حكومةتة هةَلبوةشَيتةوة، بؤ ئةوةى بتوانَيت ئَيمة تَيطةيشتني، ض لة ِرؤذى يةكـةمى  
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ــة         ــا  ك ــةجَى بك ــؤى جَيب ــةركى خ ــت ئ ــو ثَيويس ــةيتوانيوة وةك ــة  ن ــتى حكوم ــاندانةوة، بةِراس خؤثيش
خاَلةكــةوة نــةيتوانى زؤربــةى  71عيةتى لــة دةســتدا، دواتــريش لــة دواى هاوِرَيكــاس باســيان كــرد، شــةر

خاَلــةكانى جَيبــةجَى بكــا ، كةواتــة بــة دَلنياييــةوة ئــةو خاَلــة طــرنن و اورســانةى كــة خؤثيشــندةران   
تةادمييان كردووة، ئةم حكومةتة ثَيى جَيبةجَى ناكرَيت، بؤية ثَيمواية ئةبَى حكومة  هةَلبوةشَيتةوة، 

ئينتيقـاىل دروسـت بكرَيـت، بـؤ جَيبـةجَى كردنـى ئـةم خااَلنـة، هـةركاتَيك ئـةم خااَلنـة لـة              حكومةتَيكى
سةترةيةكى زةمةنى جَيبةجن كرا، لة ماوةى دوومانطة يان هةركاتَيكـة، ئـةم وةزعانـة ئاسـايى كرانـةوة،      

جَيبـةجَى   ئةو كاتة بِريارى ئينتيخاباتى ثَيش وةخت بدرَيت، ضونكة هةتا ئةم خااَلنةى خؤثيشـاندةران 
نةكرَيت، بة هيض شَيوةيةك هةَلبذاردنَيكى بَى خةوش، كة لة ئاستى داخوازى جةماوةردابَيت جَيبـةجَى  
ناكرَيت، هةَلبذاردنةكانى ثَيشوو كة خواستى هةنـدَيك حيـ ب و اليـةن ئةهَينَيتـةدى نـةوةك جـةماوةر،       

خااَلنـةى خؤثيشـاندةران جَيبـةجَى    بؤية من ثَيمواية ئةبَيت، حكومة  ببَيتة حكومةتى ئينتيقاىل، ئةم 
بكا ، دواتر ثةرلةمان بريـار بـدا ، تةبعـةن ئـةبَى سـةرؤكى هـةرَي  هةَلوةشـانةوةى بِريـارى ثةرلـةمان          
بدا ، وة ئينتيخابـاتَيكى ثـَيش وةخـت بكرَيـت، تةبعـةن ئـةوة يةكَيكـة لـة داخـوازى خؤثيشـاندةرانيش           

 .، زؤر سوثاسهةَلوةشانةوةى ثةرلةمان و ئينتيخاباتى ثَيش وةخت
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابت، ثَيش وةخت لة اليةن بةِرَي  سةرؤكى هةرَي ، بة ثَيى ياسا دةسةاَلتى هةَلوةشـانةوة  
يــان هةَلبــذاردنى ثــَيش وةخــت تةحديــد كــراوة، بــةاَلم هيضــى ناطرَيتــةوة، بؤيــة تــةحويلى ثةرلــةمانى    

سـتان ااميـة، بؤضـى لـة خـةَلكى كوردسـتان برتسـَيني، خـةَلكى         كردووة، ئَيمة ثشـتيمان بـة خـةَلكى كورد   
كوردستان ئةطةر بِريارمانـدا، ئـةويش بـؤ ئَيـوةى بـةِرَي  ئـةمَينَينت، كـة هةَلبـذاردنى ثـَيش كـا  بكـةن،            
ئةوجا حكومة  ئةبَيتـة حكومـةتى تةسـريفى ئـةعمال، ئـةوجا حكومـةتَيكى تـر بـة ثَيـى هةَلبـذاردنى           

ى كوردستان باوةِرى ثَيى بَيت، و دةنطى ثَى ئةدا ، حكومةتَيكى ِرَيك و ثَيـك  داهاتوو، هةركةسَيك خةَلك
 .دابنَينت، نواتةى ني امى كاك طؤران كةرةمكة

 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

خـاَلى  بة ثَيى بةرنامةى كار لة خاَلى دووةمدا دةَلـَي خسـتنةِروو و طفتوطـؤ كردنـى ِراثـؤرتى ليذنـة، لـة        
يةكةمدا تةنها خوَيندنةوةى داخوازى خؤثيشاندةرانة، وة ئَيمـة دةسـةاَلتى زيـاد كـردن و كـةم كردمنـان       
نيــة لــة داواكــارى خؤثيشــاندةران، وة ئــةوة ثةرلــةمانى كوردســتانة كــةى بِريــاردةدا  لةســةر داواكــارى   

ــؤر  موناا        ــةر ِراث ــةنها لةس ــة ت ــرَي، ئَيم ــة بك ــرة مونااةش ــة لَي ــاندةران ك ــةى   خؤثيش ــةين، ك ــة دةك ةش
 .مونااةشةى كرد، كوَيستان خان و هةر بةِرَي َيك دةتوانَيت ئةو موالحةزانةى خؤى بَلَيت و سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر دروستة، تكا لةو خوشـك و برايانـة دةكـةين، كـة ئيلتيـ ام بـة بةرنامةكـة بكـرَى، جةلسـاتى تـريش           

ئــةو بةِرَي انــة ئــةو ســَى اليةنانــة كــة ثِرؤذةيــةكيان هةيــة، دةكرَيــت، جةلســا  دةكــةين بــؤ ئــةوةى، كــة 
مونااةشـةى دةكـةين، رةئـى هةركةسـَيك لةسـةرى بـدا ، بـةاَلم ئَيسـتا          دادةنيشني زؤر بة دوورو درَيذي

 .ئيلتي ام بة بةرنامةكة بكةين، لةسةر ئةو نؤ خاَلة، سؤزان خان نواتةى ني اميت هةية، كةرةمكة
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 :رىبةِرَي  سؤزان شهاب نو
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

خاَليةكةى ثةرلـةمان، تـةنها لةسـةر شـانى ئةجنومـةنى وةزيـران نيـة جَيبـةجَى كردنةكـةى،           71بِريارة 
 .بةَلكو ثةرلةمانيش بةشَيكى هةَلدةطرَيت، سةرؤكايةتى هةرَيميش بةشَيكى هةَلدةطرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
خاَلة وةكو ثةرلةمانى كوردستان، ئةوةى من دةيـ اس،  71َيك ب انني، لَيرة ئةو هةايقة  ئَيمة ئةبَى شت

هةرهةموو ثَيى ثابةندين، دةبَى لةسةرةوة تا ئةخري جَيبةجَيى بكـةين، تـا ئَيسـتاش هةنـدَيك نـةوااو      
 هةية، لة هةموو وةزعةكة هةية، ئةبَى كارى بؤ بكةين، بة هَي  بة دروستى، بةيةكةوة طشت ليجانةكان،

طشت اليةنةكان، بؤ ئةوةى جَيبةجَى بَيت، بؤ ئةوةى بةرهةمى هةبَيت، ئةو خةَلكانةشى كـة طازنـدةيان   
هةية، يان زةرةريان بينيوة، يان شةهيد كراون، يان بريندار كـراون، يـان كةسـَيك بـةردى لَيـدرابَيت، بـا       

َل هةاني، لة دذى هيض اليةك بِرؤن شكاتَيكى ياسايى بكةن، ئَيمة وةك ثةرلةمان لة ثشتيان دةبني، لةطة
نني، ثشـتى هـيض اليـةكيش نـاطرين بـؤ اليـةنَيكى تـر، وةكـو ثةرلـةمانى كوردسـتان، بـة ويذدانـةوة، بـة              
ئيمانةوة، بِروامان بة ياسا هةية، ثشتى ياسا دةطرين، ِروومـان بدةينـة ياسـا، وة اليـةنى كـةس نـةطرين،       

ــة،    ــاخود هاوواَلتيةك ــةرزة، ي ــئولَيكى ب ــةو كةســة مةس ــةَلكى   ئ ــتانني، لةطــةَل خ ــاوواَلتى كوردس لةطــةَل ه
كوردستانني، حكومةتةكةو ثةرلةمانةكـةش بـؤ خ مـةتى خـةَلك، خـةَلك برينـدار بـووة، ئـةبَى بـ انني،          
ضؤن بووة ، كَى بريندارى كـردووة ، كـَى اـةرار دةدا  ، اـازى اـةرار دةدا ، مةحكةمـة اـةرار دةدا  ،        

ثشتى هاوواَلتى دةشكَينني، لةبةر بةرثرسَيك، با هةموو خةَلكى  ئَيمة نة اليةنطرى مةسئول دةطرين، نة
كوردستان ب انَيت، ثةرلةمانى كوردستان، سةرؤكى هةرَيمى كوردستان، لةطةَل ياسان، ياسا جـَيطري بَيـت،   
وة ئةوةى زوَلميشى لَيى كراوة، ئةبَى ديار بَى كـَى زوَلمـى ىَل كـراوة، كـَى زوَلمـى ىَل كـردووة ، وة هـةموو        

ةزعةكة بة هةايقة  دةربكةين، بةِرَي ان، من دووبارة تكـام لـة هـةموو ئـةو خوشـك و برايانـة هةيـة،        و
كةسـيش داواى اسـة    11ئةتوانن لةسةر خاَلةكان، ضونكة خـاَلى تـرى طرنطيشـمان لـة ثَيشـة، زيـاتر لـة        

 .كردنى كردووة، بؤ ئاطادارى ئَيوةى بةِرَي ، ِرَي دار ثةريهان خان كةرةمكة
 :ثةريهان اب ى حممد بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــة         ــوون، زؤر ب ــةى بةدواداض ــؤرتى ليذن ــة ِراث ــة، ل ــةو ِراثؤرتان ــة، كةل ــةو ِراثؤرتان ــةوَيت ل ــان دةردةك بؤم

 71سوثاسةوة كةماندوو بوون، وةلةطةَل ياداشتى مامؤستايانى زانكؤ و، ياداشتى جـةماوةر، لةطـةَل ئـةو    
نى كوردسـتان دةرمـان كـرد، بؤمـان دةردةكـةوَيت كـة اـةيرانَيك هةيـة لـة           خاَلةى كـة ئَيمـة لـة ثةرلـةما    

هــةرَيمى كوردســتان، وااعَيــك هةيــة، لــة ِراثؤرتةكةشــدا هــةروةك هــاتووة، ئةوةيــة كــة بَلــَيني حيــ ب و   
حكومة ، حي ب تةداخول دةكا  لة ئيشى حكومة ، هَي ى ضةكدارى حي بى هةية بؤ اليةنى حي بـى  

ها زؤر لة ِراثؤرتةكة بة وازحى هاتووة، كة زؤربةى ئةمانة داخوازى خـةَلكن، لـة   ئيش دةكا ، وة هةروة
ِراثؤرتةكة ضِر كراوةتةوة، بةاَلم من لةم ِراثؤرتة هـيض ميكاني مَيـك، ئاليـةتَيكى تيـا نيـة، بـة نيسـبةتى        
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 خؤمــةوة وةكــو ئينشــائَيك ئــةيبين ، تــةنها ميكاني مةكــةى تيــا نيــة، زةمــةنى تيــا نيــة، جــؤرى ئــةوةى  
تــةتبيقى ميكاني مةكــةو، ضــؤن ئَيمــة لــةم اةيرانــة دةربضــني تيــاى نيــة، بــةِرَي  ســةرؤكى ثةرلــةمان،    

خاَلمان دةركرد، دواى ئةوة هةروةكو كوَيسـتان   71حكومةتَيك دواى ئةوةى دانيشتنى نائاساييمان كرد، 
يديؤ هةية كة هَيـ ى  خاَلةى كردووة، لة كةالر بة طرتةى ظ 71خان هاوكارم باسى كرد، ثَيشَيلكارى ئةو 

ضةكدار تةاة لةخةَلك دةكا ، ئَيمـة دواى ئـةوة ضـوار شـةهيدمان هـةبووة، باشـة حكومـةتَيك كـة ئـةم          
هةموو، لة ِراثؤرتةكةدا هاتووة كة تةاسريى لة وةزارةتى تةندروستى هةيـة، بـؤ ئـةوةى كـة نـةيتوانيوة      

، لـة هـةرَيمى كوردسـتان بكـرَى، لـة      وةزارةتَيكى خـةدةمى بَيـت، بتوانَيـت ئـةو عةمةلياتانـةى كـة هةيـة       
كاتَيكدا ئَيمة دكتؤرى ثسثؤِرمان هةية، بةاَلم بؤضـى نـةكراوة لـة و وةزارةتـة، وةزارةتةكـة كةمتةرخـةم       
بووة، وةزارةتى ِرؤشنبريى كة نيتوانيوة، ئةو هةموو ثَيشَيلكاريانة كراوة بةرامبةر ِرؤذنامةنووسان، هةر 

كة دانيشتني ئَيمة، ئةو هةموو لَيدان و ئةو هةموو ئيهانـةو، طرتنـى   دواى ئةوةى كؤبوونةوةى نائاسايى 
رِِِؤذنامةنووسان، كوا وةزيرى ِرؤشنبريى، ئةى كوا وةزارةتى ناوخؤ كة ئَيمة ومتان ئةبَى حيمايةى خةَلك 
بكا ، هةر دواى ئةوةى كة ئَيمة دانيشتنى نائاساييمان كرد، كة بؤمبَيكى بـَى دةنـن بـووة، كـة دةنطَيـك      

و تةاَيندرا لة مةيدانى ئازادى و بووة هؤى شةهيد بوونى ئةو هاوواَلتية، ئةى كوا ئـةوةى كـة ياسـاي    بو
سةرؤكايةتى هـةرَي  ثَيشـَيلكراوة ، لةبةرئـةوة مـن متمانـةم نيـة، بـةم ِراثؤرتـة، ئـةوةى خؤالـان دةرى           

ك بدؤزينـةوة، ئـةبَى   دةكةين، لةبةر ئةوةى ئَيمة زةمينة سازميان نية، بـؤ ئـةوةى ئاليـة  و ميكاني ميَـ    
زةمةن ديارى كرابَى، بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان، با لةم سَى مانطـة ئَيمـة بتـوانني، تـةنها بـةوة دةكرَيـت،       
ئَيمة ئةطةر هةموو ئةو ئيدارةو، ئةو موئةسةساتانة هةمووى سةرؤك و ئيدارةكان هةمووى حي بى بن، 

بضني، ئَيمة ناتوانني ئَيستا حكومةتَيكى ئينتيقاىل، ئةمة دةركةوتووة، ئيرت ئةمة ناتوانني لةم وااعة دةر
لةم سةترةى سـَى مـانن تـا ضـوار مـانن بَيـت، بـؤ ئـةوةى زةمينـة سـازى بكـا  بـؤ ئـةوةى ئـةم هـةموو،                
داواكـارى خؤثيشــاندةران لةطــةَل ثةرلــةمان بتوانَيــت تــةتبيقى بكـا ، دواى ئــةوة ِرَيطــا خــؤش بكــا  بــؤ   

كـة بتوانَيـت هـةموو اليةنـة سياسـيةكان، بةشـدار بـن تيايـدا لةطـةَل          هةَلبذاردنَيكى نـةزيهى موسـتةا ،   
خةَلك، بؤ ئةوةى ئَيمة بتوانني لةو اةيرانة سياسية دةربضني، لةبةر ئةوة ئـةم كابينـةى حكومةتـة بـة     
كةمتةرخــةم ئــةزاس، زيــاتر لــة نيــوةى وةزيرةكــان بــةر ثرســيارن لــةوةى كــة نــةيانتوانيوة لــة ئاســتى     

ن كاربكةن، كة وةزيرى خوَيندنى بـااَل، كـة ئَيسـتا كوَيسـتان خـان ئيشـارةتى ثَييـدا،        بةرثرسيارَيتى خؤيا
نةيتوانيوة تةسرحيَيكيش بدا ، بؤضى نةيتوانيوة دةوام بطةِرَينَيتـةوة بـؤ زانكؤكـانى هـةولَير، وةزيـرى      

اوا دةكـةم،  ِرؤشنبريى تةسرحيى خؤى نةداوة، بتوانَيت مةنعى ئة ثَيشَيلكاريانة بكا ، لةبـةر ئـةوة مـن د   
كــة هــاتن ســةرؤكى حكومــة  و هــةموو وةزيرةكــان، كابينــةكان بةرثرســيارن، بَينــة نــاو ثةرلةمانــةوة،   

 .لَيثرسينةوةيان ىَل بكرَيت و، بة سةندنى متمانةش، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

.سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار ثةميان خان سةرموو

 : قادربةِرَي  ثةميان عبدالكري  عبدال
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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بِريارانـةى كـة لـة ثةرلـةمان      71، ئـةو  22/2دةمةوَى لَيرة دةست ثَى بكةم لةو بِريارةى كة لـة شـةوى   
دةرضــوون، يةكــةم خــاَلى ئيدانــةو تــةحري  كــردن و تــةجري  كردنــى تونــدو تيــذى و تةاــة كــردن لــة   

ــَى ِرؤ     ــى س ــةنها ثاش ــةر ت ــةوة ه ــةن ئ ــوو، تةبع ــان ب ــة    هاوواَلتي ــةق ب ــرا دةره ــةوةى ك ــةولَيرةوة ئ ــة ه ذ ل
ــة          ــةمان ب ــارى ثةرل ــة بِري ــوو، ك ــكرا ب ــتَيكى ِروون و ئاش ــةوة زؤر ش ــةولَير، ئ ــارى ه ــاندةرانى ش خؤثيش
بةردةوامى لة ثَى شَيلكردن داية، تةبعةن هةروةكو ِرةسيقةكانيشـ  وتيـان، ئـةوة وَينـة خـؤي لـة خؤيـدا        

غــى ناكــا  لــة خؤثيشــاندانى ئــةو طرتانــة، كــة تيايــدا،   اســة دةكــاو، تةلــةس يؤنيش هــةموو ِرؤذَيــك دريَ 
دا، هةروةكو بِريارى ثةرلةمان ها ، 1سةبارة  بة ثاراسنت و ِرَيكخستنى خؤثيشاندةرانيش كة لة خاَلى 

بَيطومان لَيرةش لَيدان و كوتانَيكى زؤر دةرهةق بة خؤثيشاندةرانى شارى هةولَيرو كـةالرو ضةمضـةماَل   
ساَلى شةهيد دةبَيت، دةبَى دةورى ئَيمة ضى بَيت لة بةرامبةر شةهيد كردنى  77ى كرا، ئةوةتا منداَلَيك

ئةو منداَلة، دةبَى ضةند سرمَيسك ِرذابَيت لةو كوردستانة، بةرامبةر ئةو وَينةيةى  ئةو منداَلة كة تَييدا 
مان بةِرَي  سةرؤكى هةَلدةاؤزَيتةوة و طةمة دةكاو لة ثِر تةاةى دةستَيكى شاردراوة ثَيى دةكةوَيت، بَيطو

ثةرلةمان، ثةرلةمانتارة بةِرَي ةكان، ئةمة زؤر زؤر ثَي شَيلكارية دةرهةق بة ماسى مـرؤظ لـة كوردسـتان،    
نازاس بةِراستى يـةعنى ئةطـةر هـةر دةنطَيكـى نـاِرةزايى هـةبَى، لـة هـةر شـارَيكى كوردسـتان، خـؤ ئـةوة             

ثَيشـَيلكارى مـاسى مـرؤظ بـةكار بَيـنني، نـةخَير داواى       ناطةيةنَيت ئَيمة دةبَيت يةكرت بكوذين و، بـابَلَيني  
ضاكسازى دةكةين، داواى ِرَيكخستنةوةى ذيانى خةَلك دةكةين، ئةو هةموو ثَى شَيلكاريانةى دةرهـةق بـة   
خةَلكى هةية، منداَلى هةذارَيك ناتوانَيت بة هيض شَيوةيةك داواى دامةزراندن بكا ، داواى هـةاى خـؤى   

بكا ، ئةوة هةمووي دةرهةق بةو كارة بـوو، اـة ، كوردسـتانيش وا بـ اس هـةتا       داواي مايف خؤي. بكا 
ئَيستا شارَيكي ميسالي، مةدينةى سازيلةى ئةس توني نةبووتةوة، هةتا كوردستانيش بـةو شـَيوةية خـؤي    
 بنوَييَن، جا ئةمة هةمووي ثَيشيلكاري بوو سةربار بة ئةو خاآلنةى يا ئـةو بِريارانـةى كـة لـة ثةرلـةمان     

مينش، نووسراوة كة ثَيويستة حكومة  دةست بة جَي ضةندين بِرياري (13)دةرضوو، دةرهةق بة خاَلي
طـرنن و بـة ثةلـة دةربكــا ، تةبعـةن تَييـدا داواكــاري خؤثَيشـاندةران جَيـي دةبَيتــةوة، راسـتة مـن بــةو          

، ضةند بـةيانَيك  بؤضوونة ئةوةكاني خؤم بَلَي ، بةدواداضوونةكاني خؤم بؤم دةركةو  كة ضةند خاَلَيك
درا، با بَلَيني شتَيك كرا، يةك لةوانة طرِيانةوةى ئةو سةراةى كة لة مووضةى سةرمانبةراندا بـوو كـة لـة    

، بةآلم كـة ضـوومة نـاو بابةتةكـة بةراسـي لـة ئةوانـةى كؤيـة و سـلَيماني          1111هةتاكو ئَيستا  1113
ســي ناِرةزاييــةكي زؤر زؤر هةيــة لــة    تةبعــةن سةرمانبــةرةكاني ئــةو دوو ناوضــةية دةطرَيتــةوة، بةِرا    

مامؤستايان، لة سةرمانبـةران، كـة بـؤ هةنـدَيكيان دوو ثلـة زيـاد كـراوة، بـؤ هةنـدَيكيان يـةك ثلـة و بـؤ             
هةندَيكيشيان هيض زياد نةكراوة و راتبةكةى كةم كراوةتةوة، ئةطـةر بِريـار بـةو شـَيوةية دةردةضـَي، بـا       

ركي سةر شاني لَيذنةكةمانة، نـةك هـةر لَيذنـةى خوَينـدني     هةر دةرنةضَي، يةعين ئةوة هةر ضةندة ئة
باآل، ضونكة هةر سةرمانبةرانيش دةطرَيتةوة، ثَيشيلكارييةكي زؤر زؤري تَيـدا كرايـة، هـةر مةبةسـتَيكي     
دارايي دةبَي بةو شَيوةية جَيبةجَي بكرَي، بـةَلَي ئـةوة خـاَلَيكي تـر، سـةبارة  بـةو دةسـت تَيوةرنـةداني         

هـةر دوا بـة دواي ئـةو بِريارانـةى خؤمـان، ئـةو ناحةايـةي كـرا دةرهـةق بـة زانكـؤي             حي ب و شي وا،
سةالحةددين كة لة خي لي ضةند سةعاتَيك هـةموو خوَينـدكاراني زانكـؤي سـةالحةددين كـة ذمارةيـان       

هةزار خوَيندكارة، ناردرانةوة بؤ شارةكاني خؤيان، ئةوة وا ب اس شـتَيكي زؤر ناِرةوايـة كـة     15ن يكةى 
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بةرامبةر خوَيندكاري ئةو زانكؤية كراية، ئةطةر بَيت و لة راستيةك بطةِرَين كـة دةرهـةق بـة خوَينـدن     
ــدنَيك        ــيض خوَين ــاتوانرَي ه ــكؤ، ن ــاني يونس ــة بِريارةك ــراوة، ل ــيلكاريةي ك ــةو ثَيش ــة، ئ ــةو زانكؤي ــة ل كراي

عيةتي خوَينـدني ئـةو   رابطَيردرَي بة بَي راطةياندني بـاري نـا ئاسـايي بـؤ مـاوةى مانطَيـك، ضـونكة شـةر        
ساَليان نامينَيت، جا راستة وةزيري خوَيندني باآل لة تةلةس يؤن بةيانَيكي دا كة اوتابيـان بطةِرَينـةوة و   
شي وا، بةآلم كوا بِريارَيكي جيددي ، كوا هةوَلَيكي جيددي ، دةبواية سةرؤكي هـةرَي  خـؤي تـةداخول    

، ئَيمةش كةم تةرخةمني، سـةرؤكي ثةرلـةمانيش   بكا ، دةبواية سةرؤكي حكومة  خؤي تةداخول بكا 
ــة         ــتَيكي زؤر زؤر ناِرةواي ــةوة ش ــرَي، ئ ــةالحةددين داخب ــةي س ــةعين جاميع ــا ، ي ــةداخول بك ــة ت دةبواي

هةزار خوَيندكار مةسلةحةتي تةعليق بووة، يةعين ئةوة نازانني هةتا كوَي دةِروا ، بؤ  15بةِراسي، كة 
بيــان داخــراوة، بــة نيســبة  ئــةو داواكارييــةى خؤثَيشــاندةران كــة  زانيــاري بــة بِريــاري رَيكخــراوي اوتا

زينـداني كـة لـة زينـداني ضاكسـازي طـةوران لـة سـلَيماني،          41هاتووة، ئـةوةي تَيبينـي  كـرد، داواكـاري     
 .ئةمانة هاوشَيوةيان بة هؤي بِريارَيكي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ان، ئــةوة دةرةوةي مةوزوعــة، نــا وا  زيندانــة تكايــة، تكايــة رةجائــةن خوشــكي مــن وةرة ســةر بابةتــةك

سياسيةكان كةي لـة بابةتةكةيـة ، وةرة سـةر ثَيشـنيارةكامنان، ضـي بكـةين ثَيكـةوة، خاَلـةكانتان ضـةند          
، ئةمانـة بكـةين، يـةكَيك دةَلـَي حكومـة  ال بضـَي، يـةكَيك دةَلـَي          6و  3و  1و  1توند بَيت و بيكةينة 

ازادانـة بيَلـَين، ئاليةتةكـة دابنـَين، ضـونكة ئَيمـة بـةردةوام دةبـني لـةم          ثةرلةمان البضـَي، هـةمووي بـة ئ   
 .دانيشتنانة، خؤ ئَيمة ئةوةل و ئاخري نابَي، بةردةوام دةبني، كةرةم بكة

 :بةِرَي  ثةميان عبدالكري  عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
زيندانيـة لـة زينـداني     18116ةيـان  زيندانـة هاوشـَيوةيان هةيـة كـة ذمار     41كة بةِراسي لَيرانة ئـةو  

طةوراني هةولَير، ضاكسـازي طـةوراني هـةولَير، كـة بةهـةمان شـَيوة ئـةو لَيبوردنـة دةيانطرتـةوة كةضـي           
هَيشتا ئةمرةكانيان راطرياوة، جا ئةوة بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان و بـؤ سـةرؤكايةتي هـةرَي ، نـازاس كـَي      

سةر كارةكانيـان بضـنةوة، لَيـرةدا منـيش دةنطـ  دةخةمـة       ئيجرائا  وةردةطرَي كة ئةوانيش هةن، كة بة
ثــاَل دةنطــي هاوكــاراس، بَيطومــان زؤر زؤر كــةم تةرخــةمي هةيــة لــة دام و دةزطاكــاني حكومــة ، بؤيــة    
بانطَيشت كردنيان و لَيثرسينةوةيان و ئةطةريش ناتوانن ئةو لَيثرسراوية بطرنة ئةستؤي خؤيان، باشرت 

 .ةوة و حكومةتَيكي ئينتيقالي دامبةزرَي و، زؤر سوثاسئةوةية دةست لة كار بكَيشن
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ثةيام خان سةرموو
 :بةِرَي  ثةيام ابد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةكاني          ــؤ داخوازي ــة ب ــةواومان هةي ــتطريي ت ــةين، ثش ــة ئةك ــة لَيذنةك ــةواو ل ــي ت ــة دةستخؤش ــارة ئَيم دي

مامؤستاياني زانكؤ، لة ئةوانةى كة لةبةر دةرطاي سـةران، بـةآلم ئَيمـة ئـةمِرؤ لَيـرةدا       خؤثَيشاندةران لة
دانيشتووين بؤ ئةوةى هةَلوَيستةيةكمان هةبَي، ديارة هةَلوَيسـتةى ئَيمـة ئـةبَي زؤر جيـددي بـَي، لةبـةر       
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رانــةى كــة لــة ئــةوةى بــةردةوام لــةم حكومةتــة، لــةم هةرَيمــةدا، ثَيشــَيلَيكي تــةواو ئــةكرَي بــؤ ئــةو بِريا 
خاَليةي كة ئَيمة وةكو خؤمـان، وةكـو سراكسـيؤني طـؤِران      17ثةرلةمانةوة دةردةضَي، هةر ئةو بِريارةى 

خاَلية، كة ئةبواية زةمةني بؤ ديـاري بكردايـة، كـة ئةبوايـة      17روونكردنةوةيةكمان هةبوو لةسةر ئةو 
 تان، بآلويشمان كردةوة، بةآلم هةر دواي ئاليةتَيكي بؤ دياري بكرداية، ئةو روونكردنةوةمان دا بة بةِرَي

ي مانن، ئَيمة بينيمان بة ضاوي خؤمان وةكو هاوِرَيكامنان باسيان كرد و دةضـمةوة سـةري،   15ئةوة لة 
كة ضـؤن ثَيشـَيلكاري كـرا لـة هـةرَيمي كوردسـتان، هـةر لـة هـةولَير، هـةر لـة سـلَيماني، هـةر لـة كـةالر،                

اسي ئةوة ئةكرَي كة كةس دواي ئةوة نـةطرياوة، كـةس دواي ئـةوة    ضةمضةماَل، سةيد صادق، هةَلةجبة، ب
كـةس لـة كـةالر لـة رؤشـنبريان، بـة        18عةزية  نةدراوة، من لَيرةوة تةئكيد دةكةمةوة كة هةر دوَيـيَن  

نةوعَيكي زؤر ناشريين، بة اسةي زؤر ناشريين، ئاساييش ئيهانةى كردوونة لةناو بـازاِر، دواتـر بـراون و    
اتَيك و دواي ئيهانة كردن و دواي ئةزية  دانيان بةِرةآل كراون، ئـةوة خـؤي لـة خؤيـدا     دواي ضةند سةع

ئيهانة كردني خةَلكة، ئيهانة كردني مرؤظي كوردة لةم هةرَيمةدا، دواي ئةوة باس لةوة ئةكرَي كة ئَيمة 
ئـةو   هةر لةم ثةرلةمانـةدا ضـةندين بِريارمـان دةركـردووة كـة حكومـةتى هـةرَيمي كوردسـتان زؤربـةى         

 1111بِريارانةى جَيبةجَي نةكردووة، بؤ منوونة من يةك بِريار ئةَلَي ، ئةويش بِرياري بودجة بوو لة 
اةرةبووي ئةوانـة بكـرَي كـة    : ي دا كة ئةَلَي31كة ئَيمة لَيرة هةر هةموومان دةنطمان بؤ دا، لة ماددةى 

ى هـةرَيمي كوردسـتان جَيبـةجَيي    لةسةر س اي سياسـي نـان بـِراو كـراون، بـةآلم تـاوةكو ئَيسـتا حكومـةت        
نــةكردووة، هــةروةها باســي ئــةوة ئةكــةين كــة زانكؤكــان داخــراوة بــة بــَي ئــةوةى حكومــةتى هــةرَيمي    
كوردستان، بةبَي ئةوةى وةزيري خوَيندني باآل ئاطاي لَي بَي، نةك خوَيندكاران خؤيـان حـةز ئةكـةن كـة     

ي نيوةِرؤ 3ئةمري اوتابيان يةك بة يةك تا سةعا   دةوام داخبرَي و بِرؤن لة ماَلةوة دانيشن، بةَلكو بة
وتراوة ئةبَي بةشة ناوةخؤييةكان داخبرَي، هةر هةمووتان ئةبَي بطةِرَينةوة ماَلةوة، ئـةوة بـوو تـا ئَيسـتا     
ئَيمة نة سةرؤكي حكومةتى هةرَي ، نة وةزيري خوَيندني باآل، هيضي ثَي نةكرا و ثَيشَيلي ئةو اةرارةى 

ة لةوة ئةوانةى كة تاوانيان كردووة، هةمووي بة طرتةي ظيـديؤيي هةيـة، بـؤ منوونـة     كرد، هةروةها جط
و ئـةوةى هـةولَير كـة راديـؤي طؤِرانيـان       knnئةوانةى كة تةلةس يؤني ناليايـان سـووتاندووة، ئةوانـةى    

كـة   سووتاندووة، هةر هةموويان ديارن و تا ئَيستا هيض شتَيكيان بةرامبةر نةكردووة، هةروةها ئةوانةى
لة كةالر بة طرتةى ظيديؤيي هةية، كة ضؤن ضةكيان ثَيية، تةاة ئةكـةن، ئَيمـة بـاش ئـةزانني، خـةَلكي      
ئَيمــة بــاش ئــةزانني، خــةَلكي كــةالر نــني، لــة كفريــةوة بــة ئــةمري كــَي هَينــدراون بــؤ كــةالر تةاــة لــة   

راوة، بةرامبـةر بـة   خؤثَيشاندةران بكرَي، ئةمانـة هـةر هـةموويان ديـارة تاوانـة بةرامبـةر بـة خـةَلك كـ         
خؤثَيشاندةران كراوة، بةآلم تا ئَيستا هيض شتَيك نةكراوة، بؤيـة ئَيمـة لَيـرةوة ئـةَلَيني كـة حكومـةتَيك،       
وةزارةتي خوَيندني باآل، وةزارةتـي نـاوةخؤ، ئةمانـةى كـة ئـةو اـةرارةيان، ئـةو بِريارةيـان نـةيانتوانيوة          

ــة     ــة ك ــتيمان بةوةي ــة ثَيويس ــةن، كةوات ــةجَيي بك ــةتَيكي   جَيب ــؤِردرَي، حكوم ــةتَيك بط ــة ، حكوم حكوم
ئينتيقالي دابنرَيت بؤ ئةوةى بتوانَي ئةو اةرارانةى كة ئَيستا لة ثةرلةمان دةرئةضَي، ئـةو داواكارانـةى   
كة ئَيستا هاتووتة بةردةسي ثةرلةمان، ئةبَي جَيبةجَي بكرَي، جَيبةجَي كردني ئـةو اةرارانـةش ئـةبَي    

و بريارانـةى كـة لـة ثةرلةمانـةوة دةرئةضـَي و جَيبـةجَيي بكـا ، بؤيـة ئَيمـة          يةكَيك بَي ثابةنـد بـَي بـة   
لَيـرةوة ئــةمِرؤ ئــةَلَيني، ئـةبَي ئَيمــة يةكــةم شــت، ثشـتطريي تــةواوي لــة اسـةكاني كــاك عومــةر دةكــةم،     
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سةافَيكي زةمةني دابنـَيني بـؤ ئـةوةى ئـةم خاآلنـة سـةافَيكي زةمـةني بـؤ ديـاري بكـرَي بـؤ جَيبـةجَي             
وةها ئاليـةتَيكي بـؤ دابنـرَي تـا جَيبـةجَي بكـرَي، ميكـاني مَيكي بـؤ دابنرَيـت بـؤ جَيبـةجَي            كردني، هةر

 .كردني، دواتر كة جَيبةجَي نةكرا، س اي ئةو كةسانة بدرَي كة بؤ جَيبةجيَي ناكةن ، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَي دار ثَيشةوا سةرموو
 :بةِرَي  ثَيشةوا توسيق مغديد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لة راستيدا ئةوةى من طوَيبيسـي ئـةو داواكـاري و ثَيشـنيارانة بـووم كـة لـة اليـةن خؤثَيشـاندةران و لـة           
اليةن مامؤسـتاياني ئـاييين و هـةروةها لـة اليـةن مامؤسـتاياني زانكـؤ و خوَيندكارانـةوة ئاراسـتةي ئـةو           

اكارييـةكانيان، طومـاني تَيـدا نيـة هـةموومان كـؤكني       لَيذنةية كراوة، كـة بةدواداضـووني كـردووة بـؤ داو    
لةسةر ئةوةى كة داواكـاري ِرةوان، و ئةطـةر هـةوَل بـدرَي و نيـة  هـةبَي بـؤ جَيبـةجَي كردنيـان، ئةمـة           
ــةموو         ــاري ه ــة داواك ــةم داواكاريان ــة ئ ــةين  ك ــةوة رابط ــةوَي لَيرةش ــن دةم ــة، م ــتةحي  ني ــارَيكي موس ك

ة هةموو ضني و توَيذةكان، بؤيـة بـة تـةنيا داواكـاري ثارَي طايـةك لـة       هاووآلتياني هةرَيمي كوردستانة، ل
هةرَيمي كوردستان نية كة ئةويش ثارَي طاي سلَيماني و سنووري دةوروبـةري ثارَي طـاي سـلَيمانية، ئـةم     
داواكاريانة بة دَلنياييةوة هاووآلتياني ثارَي طاي دهؤك و هةولَيريش دةطرَيتةوة كـة هـةمان موعانـا  و    

ةيان هةية، كة داواكاري ئةوانيشة، بؤية نابَي هيض اليةنَيكي سياسي، يان وةكو كةسَيك ثَيي وا بَيـت  كَيش
كة تةنها ثارَي طاي سلَيماني و سنووري ثارَي طاي سلَيماني كَيشة و داواكـاري هةيـة و، بـااي ثارَي طاكـاني     

ةمينــة، و دونيــا شــامي و تــر، يــاخود ســنوورةكاني تــري هــةرَيمي كوردســتان بةهةشــتَيكي ســةر رووي ز 
شةريفة و هيض لة طؤِرَي نية، من لَيرةدا دةمةوَي ئةوة خبةمة روو سةبارة  بة راثؤرتةكةى ئـةو لَيذنـة   
بةِرَي ة، خاَلي دووةم، بـاس لـة هةَلسـةنطاندني بارودؤخةكـة و بةدواداضـووني خاَلـةكان، لَيذنـةى بـةِرَي          

كةم باسي لةوة كردووة كة دةزطا ئةمنيةكان وةكو ثَيويست وَيِراي دةستخؤشي لة كارةكانيان، لة خاَلي ية
هاوكار نةبوون و بةَلَيين دياريكراويان نةدا بة لَيذنة، بةِراسي بؤ من وةكو ثةرلةمانتار ئةمة كارةسـاتة  
كة لَيذنةيةكي ثةرلةماني لـة ئاسـتَيكي بـةرز كـة نوَينـةري هـةموو اليـةكاني تَيدايـة، اليـةنَيكي ئـةمين           

اوكاري ئةم لَيذنةية بكا  كة بةدواداضووني كـردووة بـؤ رووداوةكـان، بؤيـة مـن حـةز دةكـةم        نةتوانَي ه
بةِرَي اني لَيذنة روونكردنةوةى زياتر بـدةن لةسـةر ئـةوة، ئايـا دةزطـا ئةمنيـةكان كـَين ، وة كاتَيـك كـة          

َيذنةكـةش،  ، تـا كـاتي طةِرانـةوةى ل   1وةكو ثَيويست هاوكـاري نةبووينـة، هؤكارةكـةي ضـي بـووة ، خـاَلي       
بـةردةوام بـوو بـة تايبـةتي لـة تةاـة كـردن لـة خؤثَيشـاندةران و ثـةالمارداني           ( 1)ثَيشَي  كردني خاَلي 

لـة بِريارةكـةى كـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان        17بارةطاكان، من بة دَلنياييةوة دةيَلـَي ، جطـة لـة خـاَلي     
اداضوونتان بؤ كردووة، بـا كةسـَيك هـةبَي    دةرضووة، كة ثَيكهَيناني ئةو لَيذنةيةي كة ئَيوةى بةِرَي  بةدو

بــة طوتــةي بةرثرســاني هَي ةكــاني  -3وةآلمــ  بداتــةوة كــة خــاَلَيكي تــر جَيبــةجَي كرابــَي لــة خاَلــةكان،  
زَيِرةظاني كة لة هةولَيرةوة هاتبوون و طةِرابوونةوة، ئـةو بةرثرسـانةى كـة ئَيـوة بينيتـان كَييـة ، حـةز        

بؤ طشت هاووآلتيان، ئايا بةرثرساني زَيِرةظاني بـوون يـان بةرثرسـاني    دةكةم رووني بكةنةوة بؤ ئَيمة و 
سةربازي و ئةمين لة سنووري ثارَي طاي سلَيماني بوون ، بةآلم هَي ة جوولة ثَيكراوةكاني تري بةشـَيكي  



131 

 

ماوةنةتـــةوة، ئـــةم هَي انـــة بـــؤ ثاراســـتين دام و دةزطاكـــاني حكومـــةتن نـــةك بـــؤ رووبةرروبونـــةوةي   
و ديـاربووني هَيـ ي ضـةكداري هةسـي ثـَي دةكـرَي، خؤتـان ئيعـترياف بـةوة دةكـةن كـة            خؤثَيشاندةران 

هَي َيكي تر هةية بووني لة سلَيماني رووبةروبوونةوةي خؤثَيشاندةران دةبَيتةوة، ئةمانة ئيشـيان ئـةوة   
ــكان و        ــؤ ث يش ــي ب ــت خؤش ــوثاس و دةس ــِراي س ــةوة، وَي ــاندةران ببَيت ــةوةى خؤثَيش ــة رووبةرووبوون ني

َيوةبةرة ديارةكاني كارمةنداني تةندروسي، كةم تةرخةمي هةية لة اليةن وةزارةتي تةندروسي لـة  بةِر
اليــةني ناردنــة دةرةوةي نةخؤشــةكان بــؤ دةرةوة، ئةمــة بةَلطةيــة لةســةر ئــةوةي كــة خــةَلكانَيك هةيــة  

 ، دةبوايـة  بريندار بووينة و ثَيويستيان بةوة هةيـة كـة بـؤ ضـاككردن يةكسـةر بنردرَينـة دةرةوةي وآل      
وةكو رةخنةيةك لة ئَيوة، ئامارَيكي ورد و دةايقتان الباية لة كوذراوةكان و ذمارةي بريندارةكان كـة لـة   
ــةو       ــازاس ئ ــن ن ــةبووة، م ــاندةران ه ــاي خؤثَيش ــةردةوامي ياس ــَيلي ب ــةبووة، ثَيش ــان ه ــخانة بووني نةخؤش

ــَلةن      ــةطرتووة ، ئةص ــةتي وةرن ــردووة مؤَل ــانداني ك ــة خؤثَيش ــةى ك ــاي    خةَلك ــؤ ياس ــي ب ــةر حيسابيش ه
خؤثَيشاندان نةكردووة، ئَيوة بة ض شتَيك ئةمةتان داخيلي ئـةوة كـردووة ، خـةَلك هـةبووة راطـرياوة تـا       
طةِرانةوةى لَيذنةكة ئازاد نةكراوة، روونكردنةوة لةسةر ئةوة، ئةو خةَلكة كَيية ، خؤثَيشاندةر بووة يان 

كـردووة كـة طـرياون و بةرنـةدراون، هَي ةكـاني نـاوةخؤ لـة        خةَلكَيكي سادة بووة ، ئَيـوة هةسـتتان بـةوة    
شَيوةى ثَيشمةرطة دةردةكةوتن، ضونكة شوناس و باجي تايبة  و جلـي تايبـةتي جياكراوةيـان نـةبووة،     
كةواتة هَي َيك هةية لـة شـَيوةى ثَيشـمةرطة خـؤي دةنـوَيين كـة رةنطـة ئَيـوةش نـةتان انييَب ئـةو هَيـ ة            

، بِريارةكة ثَيشَيَ  كراوة و خةَلك بـة بـَي   (3)ةطةَل خؤثَيشاندةران، خاَلي ذمارة كَيية، بؤ مامةَلة كردن ل
بِرياري دادطا دةستطري كراوة، ياخود بة تؤمةتَيك دةستطري كراوة كة ناضَيتة نـاو ضوارضـَيوةى تاوانـةوة،    

ةئـي حكومـة ،   بةراسي ئةمة خاَلي هةَلوَيستة لة سةركردني كارةساتة، بووني ثةرلةمانتارَيك بـة بـَي ر  
حكومة  ئاطاداري هيض شتَيك نية، خـةَلك دةطـريَي، وةك شـاري بـَي حـاك  بـَي هـةر كةسـَي لـةو سـةري           

لـة بِريارةكـة جَيبـةجَي نـةكراوة،      11بطريَي و كةسَيك بَينن بة بَي ئةوةى هيض تؤمةتَيكي هةبَي، خاَلي 
ري نـةكراون كـة شوناسـيان لـة اليـةن      طؤِران دةسـتط  TVئةجنامدةراني سووتاندني كةناَلي ناليا، راديؤ و 

اليةنة ثةيوةنديدارةكان ناسراوة، ئَيمة بالان كرد، ناوي ئةو كةسانة هةية، لة خةسـتةخانةى هـةولَير   
بووينة، ثَيويست بةوة ناكا  بةدواداضوون بكـةن، ئـةو لَيذنةيـة بـا ضـووبا تـةحقيقي لـةوة كردبـا، ئـةو          

ة، سـةر بـة ض اليـةنَيكن ، روونـي كردبـاوة بـؤ خـةَلك ئَيـوة         كةسانة كَي بوون ، ئـةو ناوانـةى وةرطرتبايـ   
و  7لة بِريارةكة ثَيشَيَ  كراوة، خاَلةكاني تري بِريارةكاني ثةرلةمان ذمارة  16ئاماذةى ثَي بدةن، خاَلي 

، يان جَيبةجَي كراون يان لة بواري جَيبةجَي كردن دان، ئَيوةش نازانن ئايا ئـةو  17و  14و  13و  11
بةجَي كراون يان لة بـواري جَيبـةجَي كـردن دان ، خؤتـان خسـتووتة نَيـو طومانـةوة، يـةعين         خاآلنة جَي

دَلنيا نني لةوةي جَيبةجَي كراوة ، بؤية من ثَي  واية حكومـةتَيك سـةرةِراي ئـةوةى هَي َيـك نَيـردراوة،      
ر دةوري سةرؤكايةتي حكومـة  ئاطـادار نـةبووة، لـة هـةيين رابـوردوو بينيمـان هـةموو بازطـةكاني ضـوا          

شاري هةولَير كؤنرتؤَل كراوة بة بَي ئاطاداري حكومة ، هاتوو ضؤي هاووآلتيان كؤتوبةندي خراية سةر، 
زانكؤ دادةخرَي وةكو باس كرا، سةرؤكايةتي حكومة  هيض ئاطادار نية، من ثَيشنيار دةكـةم، لَيذنةيـةك   

يراسـةي ئـةو داواكاريانـة بكـا ، و     هةبَي لة نَيـوان ثةرلـةمان و حكومـة ، ئـةو لَيذنةيـة هـةوَل بـدا ، د       
ماوةيةكي دياريكراويش دابيَن، لَيذنةكة بـة تةنسـيق لـة نَيـوان هـةردوو ال ، حكومـة  و ثةرلـةمان، بـؤ         
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ئةوةى تا ضةند ئةو داواكاريانةى هةية جَيبةجَي دةكـرَي و ئـةوةى كـة هةنووكةييـةو جَيبـةجَي كـراوة       
اندةرانيش، و ئــةوةى  جَيبــةجَي نــاكرَي و اــابيلي روونــي بكةنــةوة بــؤ كؤمــةآلني خــةَلك و بــؤ خؤثَيشــ 

جَيبةجَي كردن نية هةر رووني بكةنةوة و ثَيوةستيشي بة ماوةيةكي دوور و درَيذ هةيـة بـؤ كؤمـةآلني    
 .خةَلك رووني بكةنةوة، زؤر سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ني امية   سةرموو

 :رَيباز ستاؤ حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤربةى اسةكان وا كرا كة بِريارةكان ثَيشَي  كراون و ئةوةى كة ئيجرائا  نةكراوة لةوةى كة بِريارةكان 
ثَيشَي  كراوة خبرَيتة ئةستؤي ئَيمة، لة راستيدا ئيشـي ئَيمـة ئـةوة نيـة، ئيشـي ئَيمـة ئـةوة نـةبووة كـة          

نةوة بكةم، بِرؤم ئيجرائا  بكةم، خؤش  هةميشة دذي ئةوة بـووم  بِريار ثَيشَي  كراوة، من بِرؤم لَيثرسي
كة لَيذنةيـةك دروسـت بكرَيـت لـة شـوَيين ثةرلـةمان بِريـار بـدا ، منـيش نـةهاتووم بـب  بـة ئةنـدامي              
لَيذنةكة كة لـة شـوَيين ثةرلـةمان بِريـار بـدةم كـة ئةطـةر سةرثَيضـي كـراوة مـن ئيجرائـا  لةطـةَل ئـةو              

ضيان كردووة، ئيشي ئَيمة ئةوة بووة كة تؤمارمـان كـردووة و سةرثَيضـي كـراوة،     كةسانة بكةم كة سةرثَي
لة دواي ئةوة ئيجرائاتةكة ئةكةوَيتة سةر ئةستؤي ثةرلةمان، سةرجةم ئةندامةكان، بـا كـةس خـؤي لـَي     
نةدزَيتةوة، هةموومان وةكـو ثةرلـةمان بةرثرسـني لـةوةى كـة ئـةو سةرثَيضـيانة كـراوة، سـةرموو وةكـو           

ــة     لَيذنــة  ــةن، يــةعين ئةمــة ل ــينةوة بك ــدام ثةرلةمانــةكان لَيثرس ــو ئةن ــدارةكان، ســةرموو وةك ثةيوةندي
ــاَلَيكي تــريش داواكارييــةكاني      ــك، خ ــةر ئةســتؤي ئَيمــة، ئةمــة خاَلَي ــة و مةخيةنــة س ئةســتؤي ئَيمــة ني

ناومانـة  هاووآلتيان، ئيشي ئَيمة تةنها لةبـةر ئةوةيـة داواكارييـةكامنان بـة ئةمانةتـةوة وةرطرتـووة و هيَ      
ئَيرة بؤمان خوَيندوونةتةوة، داناني ميكاني م، داناني زةمةن، دانـاني ئـةو شـتانة هيضـي ثةيوةنـدي بـة       
ئَيمــةوة نيــة، ئــةوةي ئَيمــة خوَيندوومانةتــةوة، ســةرموون ئَيــوةي ئةنــداماني ثةرلــةمان ميكــاني مي بــؤ 

ةجَيي ناكـةين، لةوانةيـة يـةكَيكي    دابنَيني و بَلَين بـةم شـَيوةية جَيبـةجَيي ئةكـةين، بـةم شـَيوةية جَيبـ       
تريش رةئي وا بَيت، حكومة  متمانةى نةماوة و دةبَي حكومة  دةست لة كار بكَيشَيتةوة، ئةمة ئيشي 

 .ئةنداماني ثةرلةمانة و ئيشي ئَيمة نية بةِراسي، سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة، جَيطـاي خؤيـةتي، ئـةم لَيذنةيـة،     سوثاس بـؤ جـةنابت، دةايـق اسـةكاني كـاك دكتـور زؤر زؤر دروسـت       
زوَلميان لَي دةكةين، زؤر بة ئةمانةتةوة بة كارةكةي خؤيـان هةَلسـاون، زؤر عةزيـةتيان خـواردووة، مـن      
باش ئاطام لَييةتي، ضونكة ثةيوةندي بةردةوام  لةطةَليان هـةبوو، ض لـة هـةولَير، ض لـة سـلَيماني، ض بـة       

ــةسؤن، هــةتا   ي بــةياني لــة هــةولَير    4ئيجتيمــاع لةطــةَليان كــراوة،    شــةو دانيشــتوونة و  11و31تةل
دةرضووينة و ضوونةتة مةنتيقـة، وةعـديان وةرطرتـووة و طةيشـتوونةتةوة ئَيـرة، ئـةو بةِرَي انـة لـةوَي         
بووينة، هةندَيكيان ثةشيمان بووينة و طةِراونةتةوة سلَيماني، ضوونةتة نـاو خةَلكةكـة، خؤثَيشـاندةران    

و ضـةثَلةيان بؤيـان لَيـداوة، داخوازييـةكانيان ثَييـان داوة، بـة ئامانـة  هَينايانـة،          رَي يان لَييان طرتـووة 
خؤيــان هــي ك كــردووة و تةاســي  بةنــديان كــردووة، ئيشــةكةي خؤيــان ئــي ميهــةني زؤر بــة دروســي  
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كردووة، بةِراسي سةركةوتين ئةم بةِرَي انة، ئةم سةركةوتنة لة بةرذةوةنـدي طشـت كوردسـتانة، حةاـة     
 .لييةكيان ثَي بدةين، زؤر سوثاس، كاك ئاسؤ كةرةم بكةميدا

 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر حممد كري  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بة كورتي وةك لة راثؤرتةكةدا هاتووة، هةندَي خاَل جَيبةجَي نةكراون، هةندَي خـاَل جَيبـةجَي كـراون،    
َيشـَي  كـراون، بـؤ جَيبـةجَي كردنةكـةي،      هةندَيكي تريان ئةوةتا بة نيوة نا ض  جَيبةجَي كـراون يـان ث  

ديارة ثةرلةمان بـة طشـي دةبـَي موتابةعـةي جَيبـةجَي كردنةكـةي بكـا ، بـةآلم كـَي جَيبـةجَيي بكـا ،            
كؤمةَلَيك اليةن، يةعين جَيبةجَيكردنةكةي دةكةوَيتـة ئةسـتؤي كؤمـةَلَيك اليـةن، بةشـَيك لـة خاَلـةكان        

وَيتــة ئةســتؤي لَيذنــةى تــةنفي ي، بةشــَيكي دةكةوَيتــة   دةكةونــة ئةســتؤي، جَيبــةجَي كردنةكــةي دةكة 
دةسةآلتي دادوةري، هةروةها ئةو لَيذنةيةي كة بة سـةرؤكايةتي ئةنـدامَيكي دادطـاي تـةمي  ثَيكهَينـراوة      
بةشَيكي دةكةوَيتة ئةستؤي ئةوان، هةروةها خـاَلَيكي دةكةوَيتـة ئةسـتؤي ئـةح ابي سياسـي، بةتايبـةتي       

ي بة ميدياوة هةية، ضونكة بةشـَيك لـة ميـدياكان سـةر بـة حيـ ب و اليةنـة        ، ئةوةى ثةيوةند16خاَلي 
سياسيةكانن، بؤية ئةوةى كة ثةيوةندي بة حكومةتةوة هةية، ديارة بِريارة سةرؤكي حكومة ، وةزيري 
ثَيشــمةرطة، وةزيــري نــاوةخؤ، ئةطــةر ثَيويســت بكــا  هــي تــريش، ديــارة كــة بــانن بكــرَين، كــة دَينــة      

ان، دةكـــرَي ئـــةو خاآلنـــةيان، جَيبـــةجَي نةكردنةكـــةيان ئةطـــةر ثَيشـــَي  كـــراوة،   ثةرلـــةماني كوردســـت
، ديـارة جَيبـةجَي   11روبةروويان بكرَيتةوة، دةكرَي ئةوة بؤ ئةو دةمةي هةَلبطرين، بة نيسـبة  خـاَلي   

كردنةكةي بة بِرواي مـن لـة ئةسـتؤي كوتلـةكان و لَيذنـةكاني نـاو ثةرلـةمان دايـة، كـة بـاس لـة ثـرؤذة             
زية و هةمة جؤرةكة دةكا ، كة ئةو دةبَي بة تةنسيق لةطةَل ئةجنومةنى وةزيران، بة هاوكـاري و  ضاكسا

بة كةَلك وةرطرتن لةطةَل ئةح ابي سياسي، مامؤستاياني زانكؤ، توَيذةكاني ديكةن خـةَلكاني دَلسـؤز، بـؤ    
وَينرَيتـةوة و اسـةي   ئةوةى ثرؤذةيةكي هةمة اليةنـة ئامـادة بكـرَي، دواتـر لَيـرةدا لـةناو ثةرلةمانـدا خب       

هةر وةكو ومت ديارة كة جَيبةجَي نةكراوة، من ثـَي  باشـة هـةر     16لةسةر بكرَي و ثةسند بكرَي، خاَلي 
ئةو لَيذنةية خؤي مبَييَن، تا تةواوي خاَلـةكاني نـاو ئـةو بِريـارة جَيبـةجَي دةكـرَين، هـةر ئـةو لَيذنةيـة          

يبةتي كةناَلة سةرةكيةكان دابنَيشَي بؤ ئةوةى مةغ اي خؤي لةطةَل بةرَيوةبةري كةناَلةكاني ميديا بة تا
ئةمةيان بؤ روون بكاتةوة، ضؤن دةورَيك بطَيِرَي بؤ هَيور كردنةوةى، دةكـرَي لـةناو ثةرلةمانـدا يـان لـة      
ــرَي اليــةني ديكــةش      ــان هــةروةها دةك ــةري ســةنديكاي رؤذنامةنووس شــوَينَيكي ديكــة بــة حــ وري نوَين

رة  بة داخوازيةكاني خةَلك و خؤثَيشاندةران، بة بِرواي من ئةو تةصنيفةي بةشداري تَيدا بكرَي، سةبا
كة كراوة لةناو راثؤرتةكةي كة لَيذنةكة كردوويةتي، بة بِرواي مـن تةصـنيفَيكي سـةركةوتوو نيـة، زؤر      
ــة          ــديان ب ــةكان ثةيوةن ــة داخوازي ــدَيك ل ــارة هةن ــونكة دي ــة، ض ــةَل و ثَيكةَل ــي تَيك ــة، بةراس ــق ني دةاي

ــة دادوةري،   ســةرؤكا ــة ثةرلــةمان و بــة حكومــة ، ب ــدَي ثةيوةنــديان ب ــةوة هةيــة، هةن بــة  يةتي هةرَيم
ســتةجارَيكي ديكــة ئــةوةي رَي بةندييــة دةبَيتــةوة، بــةآلم ئةوانــةى كــة  حي بةكانــةوة هةيــة، بؤيــة ثَيوي

ــتةوخؤ  ــدي راس ــةش،       يثةيوةن ــةوة دوو ب ــن دةكرَين ــِرواي م ــة ب ــة، ب ــتانةوة هةي ــةماني كوردس ــة ثةرل ب
َيكيان دةكــرَي لَيذنــةكاني ثةرلــةمان خؤيــان موتابةعــةيان بكــا  بــؤ ئــةوةي بةراســي بــة دوايــان   هةنــد

بكةوَي، ئةوانة كـة ثةيوةنـدي بـة ئَيمـةوة هةيـة، هةنـدَيكيان ئةوانـةى كـة ثةيوةنـديان بـة دةسـتوور و            
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زؤر زؤر اليةني تةشريعي هةية، يـان ئةوانـة بةِراسـي زؤرينـةى ئـةو ياسـايانة بةراسـي ثةيوةنديـةكي         
ن يكيان هةية لةسةر ئةو جياوازية، ثةيوةنديان بة ثرؤذة ضاكسازيةكةوة هةية، بةراسـي دةبـَي لـةوَين    
بؤية دةكرَي دواي ئةوةي ثرؤذة ضاكسازيةكة لـةناو ثةرلـةماني كوردسـتان بِريـاري لـَي بـدرَي و ثةسـند        

تةي كارةكـاني خؤيـةوة بـؤ    بكرَي، بة بِرواي مـن ئـةو دةمـة دةكـرَي ثةرلـةماني كوردسـتان بيخاتـة خشـ        
 .ئةوةى لةناو ثةرلةماندا وتوَيذي لةسةر بكرَي و، دواتر ثةسند بكرَي، زؤر سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَي دار بَيري ان خان سةرموو
 :بةِرَي  بَيري ان الاعي  سرهنن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلة دةكةم، كة ثةرلةمان و زؤرينةى ئةندامان بـة هـةموو اليةنـة     17بة نيسبة  خؤم ثشتطريي ئةو  
سياسيةكان دةنطيان لةسةر داوة، سؤزان خانيش رووني كردةوة كـة زؤر لـةو خاآلنـة جَيبـةجَي كـراوة و      
هةندَيكيان ئَيستا دةبَي جَيبـةجَي بكـرَي، هـةروةها دةسـت خؤشـي لـةو لَيذنـة دةكـةم كـة بةدواضـووني           

ندةران دةكةن، بةآلم ثَيشنيارَيك  هةية، ئةو لَيذنةية ثَيك هاتووة لة ضةند ئةنـدامَيك  داخوازي خؤثَيشا
تةندروسي تَيداية، ياسايي تَيداية، ئاسرةتاني تَيدايـة، هـةروةها الوان    لة لَيذنةى جياوازي ناو ثةرلةمان

كةشيان كرديـة، دةتـوانن   و لَيذنةى جيا جياي تَيداية، هةندَيك لةو داواكاريانةى كة خؤثَيشاندةران ثَيش
ئةوانة وةكو ثةرلةمانتار وةآلمـيش بدةنـةوة، ئةطـةر ئـةوان بـة ئـةركي خؤيـان نـازانن ئـةتوانني بؤيـان           

دارشتين ث نَيكي تؤك مود بؤ دابني كردنـي سـةربةخؤيي   : بنووسني و وةآلم بدةينةوة، بؤ منوونة دةَلَي
تيان، يةعين بَلَين ضؤن، ضونكة ئةطةر ئـةتو  و دادوةري و سةروةريان، ضؤن ، يةعين ئةوان بةس نووسي

ــة        ــةكَيك ل ــؤ منوونــة ي ــابَي، هــةروةها ب ــةوها ن ــةوة ئ ــة ئ ــَيني ئــةوة غةَلةت ــارة دةَل ــان دووب ــي ديس دايبنَي
تَينةثةِرانــدني هــيض ثــرؤذة ياســايةك لــة ثةرلــةمان بــة بــَي ئــةوةي كــة ثَيشــرت  : داواكارييــةكانيان دةَلــَي

كردبَي، ئةمـة خؤمـان زؤربـةمان ثةرلـةمانتار ئاطـادارين، بةشـدارميان        هاونيشتمانيان لة كؤِر بةشداريان
كردية زؤر لة كؤِر و شت و كة ياسايةك دةردةضَي، بؤ منوونة ياساي توند و تيذي خَي ان، هـةروةها ئـي   
خؤثَيشاندان، من خؤم بةشدار بوومية، يةعين دةنطي خةَلكمان وةرطرتية و لةطةَلمان بةشدار بووينـة و  

ــَي    رةئــي وا منــان وةرطرتيــة، دةتــوانني ئــةوةيان بــؤ روون بكةينــةوة، هــةروةها بــة نيســبة  ئــةوةى دةَل
طةِرانةوةى ئةو موَلك و ماَلةى طشي تايبةتيانةى، ئةوةش ئَيستا لة بواري جَيبةجَي بوونداية، من خؤم 

ئـةوةي دةكـرَي   بيني  لة راطةياندنةكان ضؤن تةسليميان دةكرد، دةبَي بةردةواميش بَي، هةروةها باسـي  
كــة بيمــةى تةندروســي بــاس كــراوة، ئَيمــة لَيذنــةى تةندروســي يةكــةمني هــةدةسمان ئةوةيــة بيمــةى   

ــي  لــة مــانطي     بــاس كــرا كــة بيمــةى   1تةندروســي لــة كوردســتان دامبــةزرَي، لــة كــؤنطرةى تةندروس
لـةو لَيذنـة بـام     تةندروسي ثَيويستة بكرَي لة كوردسـتان، يـةعين ئـةو داواكاريانـة مـن دةتـواس ئةطـةر       

هةندَي وةآلم  بدابانةوة، حةاي خؤيان داوا بكةن، بةآلم دةبَي ئةطـةر رؤشـنبريي خـةَلكيش بكـةين كـة      
ئةو شتانة دةبَي بكرَي و مايف خؤتانة و هةندَي شت باسي لَيوة نـةكراوة و كـراوة، هـةروةها باسـي ئـةوة      

ةكـة بودجـةم هـةر بـة شـةساسية  ديـت،       بودجـة دةبـَي بـة شـةساسية  بـَي، مـن ثار      :دةكا  بودجة، دةَلَي
ناتواس بَلَي  شـةساسيةتي تَيـدا نـةبوو، لـةوة شـةساسرت مـةعناي ضـيية ، ئةطـةر ئـةوان بـة نـةوعَيكي تـر             
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شةساسية  تَيطةيشتينة با بَلَين، با ئَيمةش بة اسةي ئةوان بكةين، بةآلم ئةوةي مـن زانـي  شـةساسيةتي    
َيشـينةى هاوسـةرطريي، ئـةوة شـتَيكة عي اـةى بـة حكومـة         تَيدا بوو، بة نيسبة  ئةوةى زيادكردني ث

مليؤن بَي، لةوانةية كـةمرت بـَي، بـةآلم     11مليؤن دينار، لةوانةية من ثَي   11هةية، ئةتو دياري بكةي 
مليؤن  11مليؤن بدةى يان نا ، ضونكة ئةطةر ئةتو  11بودجةي حكومة  ضةندة ، ئايا دةتواني ئةتو 

مةعناي ئةوة لة ثرؤذةيةكي خ مةتطوزاريت ستاند و دا  بةوة، لةبةر ئةوة  مليؤن بدةي 11بدةى يان 
ئةو شتانة هةندَيك روونكردنةوةى وازحيي دةوَي، ح م لَيية هةندَي نووسني بـَي و بدرَيتـة لَيذنةكـة، و    

ي لة داواكارييةكان، ضـاالك كردنـ   18لَيذنةكةش بةو خؤثَيشاندةرانة ئاطادار بكاتةوة، بة نيسبة  خاَلي 
ثةرلةمان و داناني ميكاني م بؤ هةَلبذاردني ثَيش وةخت لة كوردستان ئةوة سةرؤكي هةرَي  سةرمووي، 
مـةعنا ئـةو خاَلـةش لـة بـواري جَيبـةجَي كردندايـة، ضـيرت مايـة، تـةواو، يـةك دةاـة ئـةوةش مايـة، بــة               

َي، راستة هـةموومان  خاَلةكةي بِرياري ثةرلةمان بةثةلة جَيبةجَي بكر 17: كة دةَلَي 31نيسبة  خاَلي 
لةطةَلينة جَيبةجَي بكرَي، نةك بةس خؤثَيشاندةران، ضونكة ئَيمة خؤمان دةنطمان لةسةري داية، ئَيمـة  

 .دةمانةوَي جَيبةجَي بكرَي، زؤر سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يواني لــة ثشـت % 111سـوثاس بـؤ جـةنابت، بــةِرَي ان ئَيمـة لةطـةَل خؤثَيشـاندةرانني لــة سـنووري ياسـا،         
داخوازية سةرميةكاني ياساييةكانيان ئةكةين، ئةو بةِرَي انة، مناَل و كور و كضي ئَيمةن، خوشك و بـراي  
ئَيمةن، ضاويان لة ئَيمةية، ئَيمة بة ئةمانةتةوة ئةو شتةيان ناردووة و حةاي خؤيانـة ناردوويانـة، ئـةم    

نة ئَيرة، لَيرة ئَيوة ئةخيوَيننةوة بة ئةمانةتةوة بةِرَي انة بة رَيطايةكي اانوني وةريان طرتووة و هَيناويا
بؤ طشت ئَيوةى بةِرَي ي ثَيشكةش ئةكـةن، هـةر اليـةنَيك، هـةر ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان لـة هـةر ليسـت و          
اليةنَيكـة بؤضــوونةكان وةرئــةطرَيت، بؤضـووني خؤتــاني تةســبيت ئةكـةن و دائةنيشــرَي بــة شــَيوةيةك،    

ةن كة خؤثَيشاندان ئةكةن، مةمجوعةيةكيان، هةر مةمجوعةيةك ضةند ئينجا داواش لةو بةِرَي انة ئةك
ــةرؤكايةتي       ــةَل س ــتةكان لةط ــةَل ليس ــةمانتاران، لةط ــةَل ثةرل ــةِرَي ، لةط ــوةى ب ــنت لةطــةَل ئَي ــَيكي دي كةس
ثةرلةمان، لةطةَل ئةو لَيذنة تايبةتة دائةنيشن، ئَيمة وةك بة ئةمانةتـةوة تـةعامول لةطـةَل ئيشـةكةيان     

ــة  ــةين ه ــَي و      ئةك ــة ِراوك ــةنطي و دَل ــةزاب و دَلت ــةو ع ــةوانيش ل ــةوةي ئ ــؤ ئ ــةين، ب ــةري ئةك تاكو ضارةس
ضاوةِروانيية نةجاتيان بَي، ئـةوانيش ئةيانـةوَي لـة مـاَلي خؤيـان بـن و لـة الي خَي انيـان بـن و لةسـةر           

َيمـة بـة   كاريان بن، نايانةوَي هةر لةو مةيدانة رابوةسنت و خةَلكيش تووشـي زةرةر و زيـان بـَي، بؤيـة ئ    
ئةمانةتةوة ئةَلَيني زؤر بة جيدديش لةسةر ئيشـةكانيان ئـةِرؤين، مـن لَيرةشـةوة ثَيشـنيار بـؤ ئَيوةيـة،        
ئَيوةى بةِرَي  بةردةوام ئةبني لةسةر ئيشةكامنان، لةسةر دانيشتنةكامنان لة لَيذنةكان، لـةناو ثةرلـةمان،   

ــةجيَ     ــةكانيان جَيب ــةبَي ئيش ــة  ئ ــةر خ ــة س ــة  ئةهَينين ــاكو حكوم ــةنى   ت ــةرؤكي ئةجنوم ــةين و س بك
وةزيرانيش ئةهَينينة ئَيرة ئةم حةستةية، وةزيرةكانيش دَينني، ئَيمة لةطةَل خـةَلكي خؤمـانني، لةطـةَل    
خةَلكيش لة سنووري اانون، ئةطةر هةر كةسَيك لة ياسـا اليـدا، ياسـا هةيـة، ئينجـا مةسـئول بَيـت هـةر         

ِرَي م داواي لَيبوردن دةكةن ئةم موداخةلةيةم كـرد،  كةسَيك بَي لةسةري تةتبيق ئةبَي، بؤية خوشكي بة
ضونكة لةبةر ضاوي هةندَي خوشك و برا روون بَي، ئةم بةِرَي انة حةلةاـةي وةصـ  بووينـة لـة بـةيين      
ئَيوة و لة بةيين خةَلك، لة بةيين طشت ئةندامان و لة بةيين خـةَلكي كـة خؤثَيشـاندان ئةكـةن، ضـونكة      
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ةوة شتةكانيان هَيناوة و عةرزي ئَيوةي ئةكةن، ئينجا هـةر كةسـَيك كـورَي    ضوونةتة ئةوَي و بة ئةمانةت
ئـةطرَي ضـي بكـةين، ضـؤن ئـةوة بكةينـة واايعـي عةمةلـةوة و سائيـدةى هـةبَي ، رَيـ دار ثـةروين خـان              

 .سةرموو
 :عبدا  بةِرَي  ثةروين عبدالربن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــتطريي لــة   ــةي ثةرلــة 17ثَيشــةكي ثش ــةرمووي   خاَلةك ــتان دةكــةم هــةر وةكــو كــاك ئاســؤ س ماني كوردس
هةندَيكي جَيبةجَي كرا و هةندَيكَي جَيبةجَي نةكراوة و هةندَيكَيشـي بـة نيـوة ضـَلي جَيبـةجَي كـراوة،       
هيوادارم هةمووي بة باشرتين شَيوة جَيبةجَي بكرَي، هةورةها دةستخؤشي لة لَيذنةى ناوبراو دةكةم كة 

يـــان كَيشـــا بـــؤ دةســـتةبةر كردنـــي ئـــةو راثؤرتـــةى بـــةردةميان، بَيطومـــان ئــةرك و مانـــدووبووني زؤر 
خؤثَيشاندان و داواكردني مايف خؤثَيشاندان ماسَيكي رةواية لة هةموو خةَلكَيكدا، ئةمـةش بـة مةبةسـي    
دَلسؤزي بؤ هةرَيمةكةمان و ضاكرتسازي سيستةمي حـوكمِراني و سياسـي لـة هةرَيمةكـةمان، بـةآلم وةك      

ضاكسازي بة يةك ال  ضارةسةر ناكرَي وةكو مةسةلةي كة دةَلـَي ضـةثَلة بـة يـةك دةسـت       ديارة ثرؤسةى
لَينادرَي، بةَلكو ثَيويسي بة هةماهةنطي هةموو اليةك هةية، ئَيمة ئةطةر حكومةتة، ئةطةر ثةرلةمانـة،  

ةموو ئةطةر دةسـةآل ، ئةطـةر خةَلكـة، هـةموو ثَيكهاتـةى ئـةو هةرَيمـةين، بَيطومـان بـة هةماهـةنطي هـ           
اليةك ئةتوانني ئةو ثرؤسة ضاكسازية جَيبةجَي بكرَي، بؤ ئةوةي بتوانني بـة باشـرتين شـَيوة خ مـةتي     
طةل و هةموو ضني و توَيذةكاني خةَلكي خؤمان بكةين، هةروةها لة اليةك ئةوة بؤ خةَلك و لة اليـةكي  

ثَيويسـي بـة ميكـاني مَيكي    ئةمةش .تر بتوانني حكومةتي خؤمان بة باشرتين شَيوة كارةكاني راثةرَييَن
شياو و دياريكراوى هةية، ثَيويستة لَيرة ئةو ميكاني مـة ديـاري بكـرَي، هـةروةها لـة اليـةكي ديكـة داوا        
ــَيكي زؤري         ــةوة بةش ــةر ئ ــان لةب ــةنى ثارَي طاك ــذاردني ئةجنوم ــاي هةَلب ــي ياس ــةموار كردن ــة ه ــةم ل دةك

اثؤرتي لَيذنةكة خاَلبةند بكرَي بؤ ئةوةى هـةر  كَيشةكامنان بؤ حةل دةكا ، هةروةها ثَيداضوونةوة بة ر
كارَيك بة شَيوةيةكي رةلي بدرَيتة اليةني ثةيوةنديدار  و تايبةمتةند بـؤ ئـةوةى ئيشـةكةى خـؤي بـة      
ضاكي بةِرَيوة ببا ، بَيطومان ئةوةي كة تايبةتة بة ثةرلةمان، من ثَي  باشرتة كـة ئةنـداماني ثةرلـةمان    

بكـةن بـؤ ئـةوةي زيـاتر طـوَي لـة داواكانيـان بطـرن، هـةروةها اسـةكاني نـاو            زياتر هاتوضَوي نـاو خـةَلك   
ثةرلةمان و سةرشةاامةكانيان وةكو يةك بَي بؤ هةسي ئارام كردنةوة، هـةروةها بـؤ زيـاتر ئيشـةكامنان     
باشرت بَي من ثَي  باشة دانيشتنةكاني ثةرلةمان زياتر بكرَي بؤ ئةوةى ئةو ياسا طرنطانةى لة ثةرلـةمان  

ــة      دةر ــردووة، ئَيم ــي دةرك ــارَيكي طرنط ــةند بِري ــة  ض ــةروةها حكوم ــرَي، ه ــةجَي بك ــر جَيب ــَي زووت دةض
ثَيويستة ثشتطريي لَي بكةين و هـةروةها بـؤ ئـةوةى زووتـر جَيبـةجَي بكـرَي و خ مـةتي خـةَلك بكـا ،          
هــةروةها بــؤ مةبةســي هَيــور كردنــي بارودؤخةكــة، مــن ثــَي  باشــة لــة راطةياندنةكانــدا وشــةى هَيــور    
ــنن بــؤ ئــةوةى زيــاتر بارودؤخةكــة ئــارام بــَي و نةشــَيوَيت، هــةروةها ضــةند       كردنــةوة زيــاتر بــةكار بَي
ياسايةكي تر كة حكومة  دةريكردووة وةكو بيمةى تةندروسـتية، دةسـتةي نةزاهةيـة، هـةروةها ياسـاي      

زؤر  ئةجنومــةنى راذةيــة، مــن ثــَي  باشــة زووتــر جَيبــةجَي بكــرَي بــؤ ئــةوةي زووتــر خ مــة  بكــرَي و، 
 .سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاس بؤ جةنابت، رَي دار تارا ئةسعدي
 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لَيرةدا دةمةوَيت بَلَي ، دَلخؤش  بةو لَيذنةيةي كة لةبةردةمماية ئَيستا، كة لة هةموو اليةنة سياسيةكان 
موو بري و بؤضـوونةكان و لـة هـةموو تةمةنـةكاني تَيـدا دةبيـن ، ئـةوةى        و لة هةموو لَيذنةكان و لة هة

داواكارم كة ببَيت، بةراسي ذياني دميوكراسي ئةمِرؤي كوردستان واي لـة ئَيمـة كـرد كـة هـةموومان بـة       
ئازادانة، بة سةربةرزانة، بتوانني بةرامبةر جةماوةرةكةي خؤمـان بوةسـتني، بتـوانني داواكارييـةكامنان     

سـاَل ئَيمـة    13، 18بَي، ئَيستا وةكو ئـةم كاتـةى كـة ئَيمـة دانيشـتووين، بريمـان بَيتـةوة ثـَيش          طوَي لَي
ــةم رؤذة       ــدا ئةيناآلنــد، ئَيمــة ل ــي بةعس ــر دةس ــة ذَي ــةم شــارانة بــووين كــة ل ــار كردنــي ئ خــةرَيكي ِرزط

ةو طةجنانةى هةستيارةدا كة ضةند مةسئوليةتَيكي طةورة و خؤشة لة الي هةموومان بتوانني داواكاري ئ
لـة دايـك بـوون، ضـونكة لـة دواي      ( ملعقاة مان الاذهب   )كة لة دايك بوون لة دةميانة، بةعةرةبي ئـةَلَيت  

ةوة هاتوونةتــة دونيــا، ئــةو طةجنانــةى كــة ئَيســتا ئــةيانبينني و داواكاريــان هةيــة، طــةجني ئــةمِرؤي  31
كايةوة، لةبةر ئةوة بةِراسي من  تةكنولوجياي تازة و ئازادي و دميوكراسي ئةم وآلتةمانن كة هاتوونةتة

دَلخؤش ، من زؤر بـةماسَيكي ِرةواي دةبَيـن  هـةر وةكـو هاوكارةكـاني خـؤم لـةناو ثةرلةمانـدا كـة ئـةوان           
داواكاريان هةية، ئةبَي ئَيمة دوو شت جيا بكةينـةوة، داواكـاري هاووآلتيمـان هةيـة، مةبةسـت و ثي نـي       

دَلسؤزي ئةم وآلتةين، هةموومان بـة نوَينةرايـةتي خـةَلك و     دةورةبةريشمان هةية، ئايا ئَيمة هةموومان
طةل هاتووينةتة ئَيرة ، هةموومان سوَيندي ياسـاييمان خـواردووة بـة اورئـان ، هـةموومان كـاتَي نوَيـذ        
ئةكةين و دوعا ئةكةين خوَين ِرشتين هةر يةكَيك، هةر نينؤكَيك كة لةناو ئـةو طةجنانـة دةبَيـت، ئَيمـة     

ني لَيي يان نا ، من ئةو وةآلمة حةز دةكةم لة دَل و دةرووني هةموو دَلسؤزَيك لةناو هةموومان بةرثرس
ئةو ثةرلةمانة، ضونكة مـن جيـاي ناكةمـةوة، هـةموو كاتَيـك بـة زمـاني ئاشـي خوازانـة اسـة ئةكـةم و            

زؤر  ئةم ذيانة دميوكراسية، ئةم خؤشةويسي ئاشتية، ئـةم بةرثرسـيارَييةتي و تةكنوكراتـة، كـة    : دةَلَي 
تةكنوكرا  بةكاردةهَينرَي بةراسي، كة بيَب لةناو ئيشةكاندا، ئايا ئةمانةى لَيرةن هةموو بةرثرس نـني  
لةم وشةية كة هةموو بةرثرسياريةتيان تَيداية، حةتا لـةناو حكومةتيشـدا دةبَيـنني زؤري كـة سـةرؤكي      

رة لةطةَل ئـةوةين داواكاريـة   حكومةتيشمان كة وشةي تةكنوكرا  لةسةري تةتبيق دةبَي، ئَيمة ئةطةر لَي
مةعقولةكاني ئةم طةجنانة، هةموومان لةناو مَيشكي خؤماندا دةبـَي ثـؤليين بكـةين، وةكـو هاوكارةكـاس      
لَيرة باسيان كرد، كاك ثَيشةوا بوو، كاك ئاسؤ بـوو، سـؤزان خـان بـوو، زؤري زؤرمـان داواكاريـةكان بـاس        

شـتيية، ئَيمـة داواي ئـةم ماسـة ئةكـةين، بـةآلم دةبـَي        دةكةين، بَيري ان خان بوو، كـة بـاس دةكـةين سرو   
جياي بكةينةوة، ثؤليين بكةين، من ئةو طةجنة وا لَينةكةم دَلـةِراوكَيي هـةبَي، مـن نـازاس ئيشـ  لةسـةر       
ئةوةية هةردةم، خـؤم ثـةروةردةيي  بؤيـة اسـةكاس هـةردةم حـةز ئةكـةم لةطـةَل طةجنةكانـدا كـة اسـة            

اوة هةبَي، واي لَي نةكةم ِراِرايي بؤ دروست بكةم، مـن ثَيـت دةَلـَي  ئةطـةر     ئةكةم، هَيور كردنةوةمان لةن
هةزار دةنن هاتووينةتة ناو  11هةزار و  51هةزار و  61،  31متمانة  بة من بووة، هةر يةكة و بة 

ئةو ثةرلةمانة، ئايا من دةبَيت دةورم ضةند طةورة بَيت كـة دَلـةِراوكَي بـؤ ئـةو طةجنانـة دروسـت بكـةم،        
ايا من تا ض ِرادةيةك بتواس بة بةشي ياسايي خؤم كة لَيرةدا دَيمة ئَيرة كة دةبَي بة ياسا جبوولَيمـةوة،  ئ
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: ضةند جار خؤم بة بَي ياسايي جبوولَيمةوة ، من ئةطـةر مامؤسـتاي زانكـؤ ة بـة سَيرخوازةكـاس ئـةو       
ؤن بة جَيي بـَيَلن، مـن ئةطـةر    دةايقة ئةطةر نةهامتة موحازةرة، ئَيوة بِر 15دةايقة بؤ  11ئةطةر من 

ادوةي ئةوةم، لَيثرسراوم، يان يةكَيك  بة دةنطي طةل هاتوومةتة ئَيـرة، مـن زؤر مةسـئومل لةبـةردةمي     
دادطا، دادطاي  بكةن ئةطةر بوومة سةبةب بؤ خـوَين ِرشـنت، ئةطـةر مـن بوومـة سـةبةب بـؤ رَيكخسـتين         

لةم مانطةدا كة لةم مانطةدا جَيطاي ئةوةية ئَيمـة  مَيشكي ئةم منداآلنة كة هاتنة دونيايةكي زؤر خؤش، 
ةي سـلَيماني كـة جَيطـاي    منان بكـةين، لـةو بـةر دةركـي سـةراي     يادة كؤنـةكاني خؤمـان بـة شـتة جوانـةكا     

شانازي زؤراني تري كة لةوَيدا كاتي شَيم حمموودي نةمر و ثَيشـرت ضـةندةها شـي جـوان لـةوَي كـراوة،       
َي ماسة سروشـتيةكةى خؤيـان هَيناوةتـة دي، كـة بةِراسـي جَيطـاي       ئَيستاش طةجنةكاني خؤمان هةر لةو

دَلخؤشيية لةوَي كة داواكاري دةكةن، بةآلم من داوا ئةكةم كة وشةي ميليشيا زؤر بةكار هاتووة، لةاليةن 
هةموو اليةكةوة، من تةنها بةعس  بري دَيتةوة بة ميليشيا، هةندي وشة هةية خؤمان، ئةوة ئيقترياحـي  

كاراكامنة، كة ومتان ثَيداويسي تايبة ، ناَلَيني كةم ئةندام، من العل  كةم ئةنـدام يةكَيكـة لـة    هةموو هاو
ثَيداويستية تايبةتيةكان، بةآلم لةبةر ئةوةي نامانةوَي شعوريان تَيك بدةين با ناوةكة جوان بكةين، من 

زييةكان ئةسـوِراينةوة،  رؤيشتمة ضاكسازييةكان لةطةَل هاوكـارم ثـةميان خـان كـة هـةموو لةطـةَل ضاكسـا       
نـةمَيين بـا ببَيتـة ضاكسـازي، مرؤظَيـك كـة       ( مـامور )يةكَيك لة داواكارييـةكاني كـة داوايـان كـرد، وتيـان      

ئةيةوَي ضاكسازي بكا  لةوَيدا، وشةي مامور يـةكَيك كـة ئيبتيـدائي تـةواو كـردووة لةطـةَل يـةكَيك كـة         
با بَلَيني ئةسسةري ضاكسازي، ئةم اسانة خؤشـة  كوليةي تةواو كردووة با ئةو وشةية بكةينة شتَيكي تر 

يان نا ، بؤ هةموومان خؤشة، ئَيمة با هةوَل بدةين ض وشـةية بـةكار بَينـَين نةرسـةزة دروسـت نةكـةين،       
هَيور كردنةوة خؤمان داوا ئةكةينن راطةياندنةكان هَيوِركردنةوةى خـةَلك بكـةن، خةَلكينـة هـةموومان     

ان بة من هةية، من دَلةِراوكَيت بؤ دروست ناكةم، بةَلكو ثَيـت دةَلـَي  مـن    دَلسؤزين، ئةطةر ئَيوة متمانةت
مةسئومل لةبةر دةمي مَيذوو، و لةبةردةمي ئةوخوايةي كة هةمووماني دروست كردووة كـة مـن نابَيـت    
جةوَيك خبوَلقَين  كة نائاسايي دروست بَيت، هةندَي داواكاري بةِراسي دةبَي ئةو طةجنانـةى كـة لةسـةر    

دةكانن طوَييان لة ئَيمةية بةِراسي، اة  ثَيت نـاَلَي  ناِرةوايـة، هـةمووي تـةواوة، بـةآلم كـاتي دةوَي،       جاد
ئايا بووة هَينانةدي جارَيكي تر دةستوور، كة ضةندةها ساَل ثَيوةى خةرَيك بووين تاكو لة خولي ثَيشوو 

ة بؤ ئةم نةوعة ثرسيارة، من سةعا  وةآلمدانةو 68دةستوورَيك دروست بوو، بؤ هةموار كردنةوةى بة 
نازاس، كؤنطريسي ئةمريكيش بِروا ناكةم بتوانَيت بة سةعا  و شـةوَيك مـن شـت دروسـت بكـةم، دةبـَي       
ثؤلينمان هةبَي، هةنـدَيك هةنووكةييـة، بـة خؤشـحاَلييةوة ئـةوة حكومةتةكـةمان لَيـرةدا دةبيـنن هـةر          

وويةتي، بةآلم شـتة تازةكـاني طةجنـةكامناني    وةزيرَيك ضاكسازييةكةى خؤي كة بةردةوامي بؤ كاري ثَيش
تَيخستووة، هاوسةرطرييان كردووتة دوو مليؤن، خؤ حوكمي مةال نيـة، ئةيَيتـة نـاو ثةرلـةمان كاكـة دوو      
مليؤن و نيوةكة ئَيمة ثةرلةمان اـةراري لةسـةر ئـةدةين ئةيكـةين بـة ثَيـنج، ئةيكـةم بـة ضـوار ئةطـةر           

كةسـَيك لةطـةَل ئـةو طةجنانـةم كـة هاوسـةري دروسـت ئةكـةن،         بودجةكة رَيطاي هةية، من ثَيش هةموو 
دةبَي ئَيمة شوَينَيك شياو يان شتَيكي شياويان بؤ بكةين، بةآلم حكومة  ئـةَلَي مـن ئةوةنـدة ئـةتواس و     
لةناو بودجةكةمة، لَيـرةوة دَيـي مونااةشـةي ئةكـةي، ئـةوة كؤتـايي اسـةكةية، بـؤ حكومـة  نـةهاتووة           

، حةز ئةكةم ئةوة ب انن، ئةوةي جَيطاي دَلخؤشيية بةرداني ئـةو كةسـانةى كـة    لةناو ثةرلةمانةوة ئةبَي
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لةناو سجنةكانن كة بـةردراون لـة هـةموو دونيـا كـة شـتَيك دةبـَي، خؤثَيشـاندانَيك ئـةبَي، زؤر جـار كـة            
دةطريَي بؤ ئةوةى ب انن كة سةبةبةكةي ضـية و ئةمانـة و لـة دواييـدا بـةردةبن، مايـةي خؤشـحاَليةكةم        

ية لة دواي ئةوةي كة لَيذنةكة دروست بوو و شت دروست بوو، خةَلكاني نوَي نـةطرياون و هـةر بـة    ئةوة
ئةوةي كة برادةراكامنان لَيرةدا و كاك ئيسماعيليش باسي كرد، بة هةند وةرطـرتين داواكـاري خـةَلك لـة     

ارييـةكان، ئـةم لَيذنـة    اليةن ثةرلةمانةوة، بة خؤشحاَلييةوة دةيَلَي ، خؤي وةآلمدانةوةى تـةواو بـؤ داواك  
دروست كردنةية كة لة نَيوان جـةماوةر  و لـة نَيـوان ثةرلةمانـدا مـةوجودة، ئةطـةر ئَيمـة داوا ئةكـةين         
بةِراسي و مبانةوَي باش بيَب، خةَلكامنان طوَي لَي بَيـت، نـازاس نـةبووة خـةَلك، لةطـةَل يـةك بـار خـةَلك         

ري خـؤ  دائـةنَيي، دةبـَي داواكارييـةكانت بـدةي بـة       هةموو لةطةَل يةك اسة بكةن، من ئةطةر بة نوَينة
من بؤ ئةوةى ئةم بةِرَي انـةى لَيـرةن لـة جيـاتي هـةموو ئةوانـةى لـةناو كؤمـةَلطاي ئَيمـة اسـة ئةكـةن،            
لَيذنةى بةِرَي  دةستخؤشي لَي ئةكـةم لـة دوو، سـَي شـت و لـة هةنـدَي شـتيش كـؤمَينت  هةيـة لةسـةري           

كـةيي و بـة دوايـي شـتَيكي باشـة كـة دروسـي كـردووة، بـةآلم زؤر          بةراسي، ثؤلني كردنةكـةي بـة هةنو  
دةزطـا ئةمنييـةكان وةكـو ثَيويسـت     : شتيشي هةروا بة جَيي هَيشتووة بة ِرةها بةراسي، بؤ منوونة دةَلَي

هاوكار نةبوون و بةَلَيين دياريكراويان نةدةدا بة لَيذنة، دةبَي ئةم شـتانةى كـة باسـي دةكـةين بةراسـي      
َلطة و شتمان لةطةَلي هـةبَي تـاكو مـن زيـاتر بِروايـي بـةو شـتة و بـؤ خـةَلكانيش زيـاتر بـنب،            هةندَي بة

بة طوتةي هةندَي بةرثرسان، ئَيمة ئةندام ثةرلةمانني و وا بـ اس بـة طوتـةى خـةَلك     : سَييةم خاَل دةَلَي
رَي ئةطةر بةَلطةى دةور نابَيين و ئةوانةى دكتؤرا و ماجسترييشيان هةية دةزانن هيض اسةيةك نابَي بوت

لةطةَل نةبَي، من لة خؤمةوة يةكسةر ناوَيك بَلَي  هةروا بـة بـَي ئـةوةي مـن مةسـئوليةتي خـؤم ثَيشـان        
بدةم، ئايا ضةند بةرثرس  لةو اسةيةي كة دةيَلَي  ، طةِراوةتـةوة زَيِرةظـاني و هةنـدَيك مـاوة، هةنـدَيك      

َي  كردني بـةردةوامي ياسـاي خؤثَيشـاندان هـةبووة،     ماوة ضةندة  و لة كوَيية ، زياتر ثَيشان بدرَي، ثَيش
لة ضية ثَيشَيلةكان ، يةك، دوو، سـَي، هـةتاكو هـةموو خـةَلك ب انـَي، ئايـا ئَيمـة كـة ياسـامان دةرهَينـا و           
ومتان دةبَي بة مؤَلة  بَي، ئايا ئـةو مؤَلةتـة لـة بيدايـة  كـة هـةبوو، لـة دواييشـدا هـةبوو ، مـن ئـةبَي            

م و شوذنَيك بة خؤما بكةم ئينجا بة خةَلك، ئةطـةر مـن خـؤم ثَيشـَيلي هةنـدَي      دةرزييةك بة خؤما بكة
: شت بكةم، ضؤن داوا ئةكةم لة خةَلك لةطةَل  بَي ، من خؤم ياسا بشكَين ، ضؤن دةبـَي بـة خـةَلك بَلـَي     

ن ، دروالي ئَيمـة بـا بـ انني ضـؤن لةطـةَل يـةك ضـي بكـةي        :تؤ دةبَي بة ياسا جبوولَيي، لة دواييدا دةَلَي 
باس كردن تةواو، موحازةرة وتنةوة تةواو، مَيشكي خةَلك برواتان هةبَي كةس طوَي ناطرَي، نة سيمينار، 
نــة تةلــةس يؤن، نــة خــةَلك، نــة اســة كــردن، ئَيســتا عالــةم تااــةتي نــةما، جيلَيكــة جيلــي شَيســتةكان و   

ــةكاربو     ــت بـ ــةوَيت، دةسـ ــواني ئـ ــاري جـ ــازة، كـ ــي تـ ــةما، جيلَيكـ ــلةكان نـ ــةجناكان و ضـ ــةوَيت و ثـ وني ئـ
خؤثَيشاندانيان دةوَيت، ضةواشةكردني ئةو عةا نة لة صاَلحي هيض كةسَيك نية، داواكارم لة لَيذنةكةم، 
كةمتةرخةميةكان دةستنيشان بكا  و لة هةر شوَينَيكي ثةيوةنديدار بة زووترين كـا  ثَيداضـوونةوةى   

ابنـرَي، وةآلم دانـةوة زؤر زؤر طرنطـة،    خؤي بكا ، هةندَي شت هةية كة دةتوانرَي كـاتي بـؤ دانـرَي بـا د    
رؤذ بـؤ جَيطـا ثةيوةنديـدارةكان،     15ئةوة يةكَيكة لة داواكارييةكاس سةرؤكي ثةرلةمان، كة لة خي لـي  

بة ئا و بة نا، ئةطةر هَيشتا ثَيويستيان ثَيية بة داوي بضن، بـا بَلـَين ئَيمـة بـةردةوامني لـة ئيشـةكامنان،       
ةند رؤذَيكي ترمان بدةنَي تاكو بطةينة ئةوة، بؤ ئةو خاآلنـةى كـة دةتـوانِرَي    بةآلم ثَيويستيمان ثَيية، ض
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بةو كاتة دروست بيَب، هَيوِر كردنـةوة، هـةموو كـاتَي مةبةسـتَيكي ئةخ ايـة، هيضـي تـر نيـة، سـةر لـَي           
شــَيواندنيش بةِراســي مةســئوليةتَيكة كــة مــن، ئةطــةر ثَيشــَيلي بكــةم وا بــ اس شــتَيكي بــاش نيــة و لــة  

َلةحةتي هيض كةسَيك نية، ئةو ثةرلةمانةى كة بة ماندووبووني هةموومان هاتووتـة كايـةوة و بـة    مةص
خوَيين شةهيدامنان هاتووة، با نةهَيَلَين تريؤرستان جَيطاي خؤيـان ديسـانةوة كارةسـاتي شـوبا  دروسـت      

ييـةك لـة هاووآلتيـة    بكةينةوة، تكام واية و ئةوة داواكاري منة وةكو ئةندامَيكي ثةرلـةمان، وةكـو هاوآلت  
 68رَيك و ثَيكةكامنان، توخوا با دوو ثرسياري ديكـةش بكـةم، يةكـةم، مـن ئةمـةوَي داواكارييـةكاس لـة        

سةعاتدا بَي، بةسةر ضاو، هةندَيكي دةكرَي، بة هةَلوةشاندنةوةى حكومةتَيك و طةِرانةوة بؤ سيفر، ئـةو  
ضـاك بكةمـةوة، بـا بـة هـةموومان ضـاكي       ضةند سيفري لةبـةردةم دانـَيني ، ئةطـةر مـن ئةمـةوَيت       68

بكةينةوة، ئةطـةر بـةس مـن ئةمـةوَيت شـتَيك دروسـت بكـةم، ثردَيـك دروسـت بكـةم لـة بـةيين خـؤم و              
جــةماوةر، مــن ئــةو جــةماوةرة جــةماوةري منــة، بــة هةَلبــذاردن هــاتووين هــةموومان، هــةر دةبــَي بــة    

دةسـت خؤشـييةوة ثَييـان دةَلـَي ، بـا بَينـة       هةَلبذاردن جارَيكي تر ئةوةي دةتـوانَي باشـرت كـار بكـا ، بـة      
مةيدان، بة هةند وةرطرتين هةموو اسةيةك و هةموو داواكارييةك، مةبةسـي ئـةوةَل و ئـةخريي منـة،     

، بـا خؤمـان غارنـةدةين لـةناو     (اهلـروب مـن انشـكلة لـيو حـ      )ئةخري ثـةيام  و ئـةخري اسـةم ئةوةيـة     
ين متمانةمان بة خؤمان بَي ئةوةل جار، ضونكة ئةطـةر  وةزعةكة كة دروست بووة، با هةموومان داواكار

من متمانةم بة خؤم نةبَي وا لة خةَلكيش ئةكةم متمانةى بة من نـةبَي، مـن داواكـارم لـةو ئةندامانـةى      
كة ئَيستا مةوجودن، لةبةردةمي خـوا و مَيـذوو و ياسـا، ئـةم لَيذنةيـة دواي ئـةوةي تـةوايعيش ئةكـةن،         

نونَيك كة لَيـرةدا رَيمـان ثـَي ئـةدا، هـةموومان اـةراري لةسـةر بـدةين كـة          بةدواضوون ئةكةن، هةموو اا
ضووينة دةرَي لة ثةرلةمان، يةكةم شتمان ثَيشَيلي ئةو ياسـاية نةكـةين كـة ئَيمـة لةسـةري هاتووينةتـة       
ئَيرة، لةبةر ئةوة من خؤم بؤ خؤمي ابوَل ناكـةم ئةطـةر مـن ئةمـة بكـةم، و بـة بةَلطـةش اسـة بكـةين          

وا لةو طةجنانة بكةين كة دونيـا زؤر خؤشـة و نـةورؤز لـة رَيطايـة، جةذنـة نةتةوةيةكـةمان         جارَيكي تر
ــانطي        ــة، م ــي خوازيي ــانطي ئاش ــة، م ــي يةكرتي ــة دةس ــت ل ــردن و دةس ــار ك ــانطي ك ــة م ــةم مانط ــة، ئ هةي
دونيايةكي روونـاك و ئاسـؤية كـة ئَيمـة كـةركووك لةبةردةمانـة و خانـةاني هةيـة، خؤزطـة هـةموومان           

هةوَلمان بداباية ضؤن لةو طةجنانة وا بكةين، ضؤن بضينة كةركووك ، ضؤن خـةرَيكني ديسـانةوة    ئَيستا
دام و دةزطاكانيان وناومان، با هةر هـةموومان هـةوَلي ئـةوة بـدةين ضـؤن بتـوانني بةشـة كَيشـة لةسـةر          

دسـتانة، يـا   كراوةكان، هةموومان لَيرةدا بةرثرسن لةوةى  كة كةركووك دَلـي كوردسـتانة يـا اودسـي كور    
 .روحي هةموومانة، هةموومان هةوَلي ئةوة بدةين، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، بة نيسبة  لَيذنةكة، تكاية، تكاتـان لـَي ئةكـةم بـ انن لَيذنـةى تةحقيقييـة، ئةمـة لَيذنةيةكـة         
ة ئَيشـيان هةيـة، ئازاريـان    ثةرلةمان ثَيكي هَيناوة بؤ ئةوةى بضَيت بة ئامانة  لةطةَل ئةو بةِرَي انةى كـ 

هةية، طةندةَلي لةو كوردستانة هةية، كَي ئةَلَي طةندةَلي نية ، بؤ ئةوةى ئةوانةى كـة ناِرةزاييـان هةيـة    
بيهَيــنن لَيــرة و عــةرزي ئَيــرةي بكــةن، تــةرتيبَيك دابنــَيني ضــؤن، ئــةوةي بــؤ حكومــة  ئــةنَيرين، بــؤ    

وة واجيبمانة و بةدوا بـني، حكومـة  دةبـَي جَيبـةجَيي     شوَينَيكي تر ئةنَيرين، تةنها ناردنةكةي نية ئة
بكا ، بـةِرَي  سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران دَيتـة ئَيـرة، ئـةو شـتانةش لـة ثـَيش ضـاوي دووبـارة بـاس              
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ــةزبوو ،      ــةواوي م ــةكي ت ــَين، حازريي ــةوةى بيهَين ــَيش ئ ــةبَي ث ــةآلم ئ ــةكرَي، ب ــا   3، 1، 1ئ ــةبَي ئينج ه
ئةكــةن، رةئيــةكي ترتــان هةيــة، ئــةوجا بِريــار بــؤ ئَيــوةى بــةِرَي    ثرســينةوةى لــَي ئةكــةن، ســوئالي لــيَ 

ئةمَينَيت، هةر راثؤرتةكةي تةحويلي ئةوال بكةين و خةال ، ئةوة ئيشي ئَيمة نية، بةريد نني، ثؤستة 
نني، ئةم بةِرَي انة ضوونة شتةكانيان هَيناوة و بيدةنة ئَيوة و  لَيرة مونااةشة ئةكرَي، ئَيمة بة ِرةلـي  

وا بكــرَي، موتابةعــةي ئةكــةين، ضــؤن ئــةيكا   ئايــا ئــةيكا  يــان    3، 1، 1ا لــة حكومــة  ئةكــةين داو
نايكا ، ئةبَي لَيـرة اـةراري لـَي بـدرَي، لـةناو ئـةم ثةرلةمانـة، بـةِرَي ان، بؤيـة مـن جـارَيكي تـر تيكـرار              

يـان ديـت، توانيـان    ئةكةم، مـن رؤَلـي ئـةم لَيذنـة بـةِرَي ة زؤر  زؤر بـةرز ئـةنرخَين ، شـتَيكي زؤر ئيجاب        
متمانةى ئةو بةِرَي انةى لة جاددةن كة ئَيشيان هةية و ئازاريان هةية وةربطرن و ضةثَلةيان بؤ لَيبدةن، 
شتةكانيان تةسليميان بكةن، بيهَيننةوة ئَيرة، ئَيستاش ئةوان ضاويان لة دةمي ئَيوةية، لةو سيقةية، من 

ان زؤر بـة هةنـد وةردةطـرم، بـةردةوام ئـةبني لةسـةري، ئَيمـة        لَيرةوة بة ئةواني بةِرَي  دةَلَي ، ئَيشةكاني
ئةبينة نوَينةري ئةوان، ئَيمة داوا ئةكـةين ئـةوان بطةِرَينـةوة شـوَيين خؤيـان وةعـديان ثـَي ئـةدةين لـة          
كؤنتاكي بةردةوام ئةبني لةطةَليان، نوَينةرةكانيان ئةهَينينة ئَيرة، نوَينةرةكامنان ئةنريَينة ئـةوَي، ئـةم   

ــة ئَيمــة           لَيذن ــةكَيك ل ــةبَي، هــةر ي ــةواو ئ ــةموو شــتةكة ت ــةو رؤذةى ه ــةبَي هــةتاكو ئ ــةش دةوري ئ ةي
خؤثَيشاندةرَيكة، تاكَيكي هةرَيمي ئةم كوردستانةية بؤ ثاكي و بؤ دروسي و بؤ عةدالـة ، زؤر سـوثاس،   

 .رَي دار خةلي  عولان سةرموو
 :عثمانبةِرَي  خلي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خاَليــةي  17شــي لــة لَيذنةكــة ئةكــةم و دةمــةوَي لــةوَي دةســت ثــَي بكــةم كــة لــةو بِريــارة   مــن دةستخؤ
ثةرلةماني كوردستان كة اسـةيةك كـرا كـة ئـةَلَي هيضـي لـَي جَيبـةجَي نـةكرا، مـن ثـَي  وايـة كـة ئـةوة              

ئةوةى حوكمَيكي نا عادي نةية، اسة كردن بةو ِرةهاية، بةو موتلةاية حوكمَيكي نا عادي نةية، لةطةَل 
هةندَيكي لَي جَيبةجَي كراوة و هةندَيكيشي بةراسي دةبَي زياتر ئَيمة سشار بكةين و ضاودَيري بكـةين،  

جَيبةجَي بكرَي، ئةوةى كة هاوكاراس ئةَلَين كة ناومان الية، ئةم ناوانة داواكراون، دةبـوو ئـةم ناوانـة    تا 
ني لـة هـةر رَيكـارَيكي ياسـايي بكـةين كـة       ثَيشكةش بة داواكاري طشي بكرَي بؤ ئـةوةى ئَيمـةش ثشـتيوا   

خاَليـةي كـة يـةكَيك     17داواكاري طشي دةيطرَيتة بةر بؤ جَيبةجَي كردنـي ئـةو بِريارانـة، ئـةو بِريـارة      
لةوانة كة دؤزينةوةى تاوانبارانة، ئةوانةى كة بةرثرسن لة بةرهةم هَيناني ئةو دؤخةي كة لةم دواييـة  

داواكاري خؤثَيشاندةران و ضني و توَيذةكان ثؤلني كراوة لة راثؤرتي روويدا، من داواكارم هةروةك ضؤن 
لَيذنةكةدا كة بةراسي مايةي دةستخؤشية، دةستخؤشيان لَي دةكةم، داواكارم كة لـة اليـةن سـةرؤكايةتي    
ثةرلةمانةوة داواكارييةكان بة نووسراوى سةرمي ئاراستةي اليةنة ثةيوةنديـدارةكان و سـةرؤكايةتيةكان   

و تةئكيد لة جَيبةجَيكردنيان بكرَيتةوة، بؤ ئةوةى كة ميكـاني مَيكي طوجنـاوي بـؤ دابِرَيـذرَي و      بكرَيت
سةافَيكي زةمةني دياريكراوى بؤ دابنرَي و ثةرلةماني كوردسـتانيش لـة ن يكـةوة ضـاودَيري جَيبـةجَي      

ن و طـوزةراني خـةَلك   كردني خاَلةكان بكا ، خاَلَيكي ديكة، ئةو ثرؤذة ياسايانةى كة ثةيوةنديان بـة ذيـا  
هةيــة، و هؤكــاري داواكــاري خؤثَيشــاندةرانةوة هةيــة، بةراســي وةك ثــرؤذة ياســاي دةســتةي نةزاهــة و   
ثرؤذة ياساي ثَيكهَيناني ئةجنومةنى ِراذة و بيمةى كؤمةآليةتي و كؤمةَلَيك ثـرؤذة ياسـاي تـر ئَيسـتا لـة      
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شكةش كرابـَي، مـن داواكـارم كـة لـة خشـتةي       ثةرلةمانة، لةوانةية لة اليةن سراكسيؤنة جياجياكانةوة ثَي
كــاري داهــاتووي ثةرلــةماني كوردســتاندا ئةولةويــةتيان ثــَي بــدرَي و بتــوانني لــة دانيشــتنةكاندا ئَيمــة   
كؤمـةَلَيك لـةو ياسـايانة بــؤ بـاش كردنـي طــوزةراني خـةَلك ئَيمـة دةربكــةين و لـة ثةرلةمانـدا ثةســندي          

خاَليةكـةى ثةرلةمانـدا هـاتووة و تـا ئَيسـتا هـةنطاوي        17يـارة  بكةين، دووبارة داواكارم ئةوةى كة لة بر
كةمي بؤنراوة و، ثيويسـتة بـؤ ئـارام كردنـي دؤخةكـة سشـاري زيـاتر بكـرَي بـؤ جَيبـةجَي كردنـي، و لـة             
داواكارييةك لة داواكارييةكاني مامؤستاياني زانكؤ و سةرمانبةران و خوَيندكاراندا، خوَيندكاراني زانكؤي 

هةر كةس و اليـةن و هَي َيـك بيسـةنَينَيت دةسـي     : دا هاتووة كة دةَلَي 31و  14لة خاَلي  سلَيمانيدا كة
لة نانةوةي شةري ناوةخؤ و كار بؤكردني كردبَيت دةبَي بة س اي خيانـةتي طـةورة سـ ا بـدرَيت، خـاَلي      

ان و رَي طـــرتن و ثاراســـتين رؤذنامةنووســـان و دةســـتبذَير: مـــني هـــةر لـــة هـــةمان ياداشـــتدا دةَلـــَي31
كةناَلةكاني راطةيانـدن و بـة ياسـايي كردنـي مةدةنيانـةى مـايف بةدةسـت هَينـاني زانيـاري لـة كـورترتين            
دةرسةتــدا، هــةر كــةناَلَيكي ميــديايي ســةناندرا كــة درؤي تَيكدةرانــةى هةَلبةســرتاوي بآلوكردووتــةوة و    

َليةكةي ثةرلةمانيشدا هاتووة، خا 17ئاساييشي كؤمةآليةتي شَيواندووة، س ا دةدرَيت و لة ثرؤذة بِريارة 
دا كة هةوَلي هَيوركردنةوةي بارودؤخةكة بدرَي كـة هـةموويان بـاس لـة هَيـور كردنـةوةى        16لة خاَلي 

هةل و مةرجةكة دةكةن لـة اليـةن كةناَلـةكاني راطةياندنـةوة كـة دوور بكرَينـةوة لـة بةرنامـة و وتـاري          
ــة نا     ــةتى دؤخةك ــة خ م ــامَي  ك ــَيو ئ ــرتا و ثةش ــاني     هةَلبةس ــة طي ــةكمان ب ــةموو الي ــتة ه ــا  و ثَيويس ك

ــة      ــة لةطــةَل ئــةو دؤخــة بكــةين و دانيشــتنةكاني ثةرلــةمانيش بةشــَيك بــَي ل لَيثرســياريةتييةوة مامةَل
سرتاتيذيةتي ئارام كردنةوةى دؤخةكة و تةنها و تةنها جةخت لةسةر داواكاري خةَلك و خؤثَيشـاندةران  

يـةكي سياسـي، ضـونكة مـومكني نيـة لةبـةردةوام بـووني        بكةين و دوور لـة خسـتنةرووي هـيض ئةجيندا   
وي و برذاويـدا هـيض بةرنامةيـةك خواسـتةكاني خـةَلك كـة تايبةتـة بـة ضاكسـازي و بـة           ادؤخَيكي ئـاَلؤز 

داواكارييةكاني خةَلك بةراسي جَيبةجَي بكرَي، من ثَي  واية ئةم ماوةية كة هةر ضةندة ثشـووي زؤري  
نى وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتان بةطشـي لةطـةَل سـةرجةم لَيذنـةكاني        تَيكةوتووة، بةآلم هةم ئةجنومة

ثةرلةماني كوردستان كة بة ثَيي ئيختيصاصي خؤيان تةماسي بةردةواميان هةبَيت و هةر لَيذنةيةك بة 
ثَيي ئيختيصاصي خؤي هةوَلي جَيبةجَي كردني داواكارييةكان بدةن و ضـاودَيري وردي بكـةن، ئةمـةش    

  و اليةنة ثةيوةنديدارةكان دةبَي بة تةواوةتي بؤ ئةم دؤخة خؤيان تةرخان بكـةن  ثةرلةمان و حكومة
 .و، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَي دار بي ل سلَيمان سةرموو
 (:بي ل)بةِرَي  ابد سليمان عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لة لَيذنةى تايبة  بكةم كة بةراسي بة ثَيي راثؤرتةكةشيان  ثَيشةكي حةز دةكةم سوثاس و دةستخؤشي
ــانازي        ــاي ش ــةوتن و جَيط ــد  دةرك ــةهَي  احلم ــي زؤر ب ــة تيمَيك ــة ب ــةو  ك ــان دةرك ــة بينيم ــةوةى ك و ئ
ثةرلةمانيش بووة، دواييش من دةمةوَي بةراسي دووبارة ثشتيواني خـؤم بـؤ هـةموو خؤثَيشـاندةرَيكي     

يي و بة هَيمنانة خـؤ ثَيشـاندان دةكـا  و داواكـاري و داواكـاني خـؤي ثَيشـكةش        دَلسؤز كة لة رَيطاي ياسا
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دةكا ، سوثاسي برايان و خؤشكانيش  دةكةم لة ثةرلةمان كـة بةراسـي ثَيشـرتيش و دووبـارة ئـةمِرؤش      
بيني  كة هةموويان تةئكيديان لةوة كردةوة كة خؤثَيشاندان مايف هةموو كةسَيكة و بة تايبةتيش كـاك  

ــة وتــي    كمــا.د ــوان بــوو ك ــةالى مــن زؤر ج ــي دةكــةم كــة كةليمةيــةكي و  ل ــةموومان : ل سوثاس ئَيمــة ه
خؤثَيشاندةرين بؤ حةق، بؤ ضاكسازي، بؤ عةدالـة ، سوثاسـي جـةنابي سـةرؤكي هـةرَيميش دةكـةم كـة        

خاَلةكة كردةوة  و ثشتيواني دةربِري بؤ ثةرلةمان و لةهةمان كاتيشدا كؤمـةَلَيك شـي    17تةئكيدي لة 
ؤر بة نرخي دوَييَن لة خيتابةكةي راطةياند و ئةوةش كة بةراسي جَيطاي دةستخؤشـي بـوو، مـن ثـَي      ز

واية ئةبَي وتةكاني جةنابي سةرؤكي هةرَي  زؤر بـة جيـددي وةربطريَيـت و ثةرلـةمان زؤر بـة جيـددي       
كــةي كــاري لةســةر بكــا ، ضــونكة خيتابةكــةي زؤرتــر رووي لــة ثةرلــةمان بــوو، ئــةوةى كــة لــة خيتابة  

جةنابيان هاتبوو، من ثَي  واية ئةطـةر ضـي خيتـابَيكي كـور  بـوو و ضـةند كةليمةيـةك زيـاتر نـةبوو،          
بةس ثَي  واية كةليمةكاني هةمووي جَيطاي ئةوةية كة اسةي لةسةر بكةين و ئيص حي ضاكسازي هةم 

ردسـتان، مـن   سياسي و هةم ئةو عةدالةتة ئيجتيماعيـةي كـة بـاس دةكـرَي بطةرَيننـةوة بـؤ هـةرَيمي كو       
خاَلةكة كة هةموومان تةئكيدمان لةسةري كردووتـةوة، بـةَلي وةكـو لَيذنةكـةش      17دةمةوَي بَيمة سةر 

ئيشــارةتيان ثَيكــردووة ضــةند خاَلَيــك جَيبــةجَي كــراوة يــان لــة حاَلــةتي جَيبــةجَي كردنــة و خةريكــة    
بـةرَي ان، خـاَلي يةكـةم لـة     جَيبةجَي دةكرَي، بةس دةمةوَي بَي  باسي ئةوةى بكةم بةراسي بـؤ هـةموو   

خاَلةكة جَيبةجَي نـةكراوة، نـةك هـةر جَيبـةجَي نـةكراوة بـةَلكو ثَيشَيلكاريشـي تَيـدا كـراوة، تةاـة            17
كراوة لة هاووآلتيان، هةَلكوتراوة سةر سةرمانطةكاني حكومة  و حي ب و لةهـةمان كاتيشـدا لـة تـةرةيف     

كشانةوةى دةسـت  : تة ثَيشَيلكاري كراوة، خاَلي دووةمبةرامبةريش لة خؤثَيشاندةرةكان تةاة كراوة، كةوا
بةجَيي هَي ة جووالوةكان و لة راثؤرتةكةشدا هاتووة، ديارة ئةوةش وةكـو ثَيويسـت جَيبـةجَي نـةكراوة،     
ئــازادكردني ســةرجةم ئةوانــةى بــة هؤكــاري بةشــداربوون لــة خؤثَيشــاندان دةســتطري كــراون، ئةوانــةش  

ةآلتي دادوةري و ثــؤليو بكــرَين، ئــةم خاَلــةش بةراســي نــةك هــةر   تاوانيــان كــردووة و رادةســي دةســ 
جَيبةجَي نةكراوة، ثيشيلكاريش كراوة و بة ثَيضةوانةى ئةوة كار كراوة، دوايي بةَلطةكاس دةخةمـة روو  

حكومة  بة طـوَيرةي ياسـا اـةرةبووى مـاددى و مةعنـةوى ئـةو كـةس و        : كة ضي و ضني، خاَلي ضوارةم
هَي ة بكا  كة بة هؤكاري ثةالمار و توند و تيذييةوة زةرةمةنـد بـووة، نـةمانبيين     اليةن و دةزطايانة و

ثاراسنت و رَيكخستين خؤثَيشـاندةران بـة هَيـ ي    : حكومة  هيض هةنطاوَيكي نابَي لةم بارةيةوة، ثَينجةم
ــؤليو  ــؤليو        ... ث ــةيري ث ــ ي غ ــثَيردراوة و هَي ــؤليو نةس ــ ي ث ــة هَي ــي ب ــةوةش بةراس ــاخري، ئ ــا ئ ت

رةكةى كــردووة وةكــو ضــؤن بــة بةَلطــة لــة طرتــة ظيديؤيةكانــدا بــة تايبــةتي لــة ئينتــةرنَيت زؤر    موشــا
بآلوبوويتةوة كة ضؤن وةكـو كـاك بورهـانيش باسـي كـرد، بـة جلـي مـةدةني لـةناو ثؤليسـةوة تةاـة لـة             
 هاووآلتيان دةكرَي، لة رلةكة ديارة كة ضـؤن تةاـة لـة هاووآلتيـان دةكـا  و ضـؤن برينـداري دةكـا  و        

ضؤن شةهيدي دةكا ، دوايـي خـاَلي هةشـتةم، مامةَلـةكردن لةطـةَل بـارودؤخي كةمتةرخـةمي كـة بـاس          
كراوة، لة دةزطـاي ثـؤليو و ئاسـاييش، بةراسـي ئـةوةش هيضـمان نـةبيين ئيجرائاتَيـك، ئـةم كةسـانةى           

ة بـَي  نـابَي بـ  : كةمتةرخةميان كردووة، ئيجرائاتي ضي بوو بؤيـان ، هـيض نـةكراوة ئـةوةش،خاَلي نؤيـةم     
بِرياري دادطا هيض خؤثَيشاندةرَيك بة هـؤي خؤثَيشـاندان دةسـتطري بكـرَي، بةراسـي ئـةوةش نـةك هـةر         
جَيبةجَي نةكراوة، ثَيشيلكارييةكي سرف كراوة، زؤر بة ثَيضـةوانةى ئـةوةوة تـا ئَيسـتاش كـار كـراوة، تـا        
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راني سـووتاندني كـةناَلي   دةسـتبةجَي ئةجنامـدة  : 11ئةم دةاةيةش كة ئةمةوَي لة خ مةتتان ة، خاَلي 
هتد، دةستطري بكرَين و بدرَينة دادطا، كةناَلي ناليا كة دةطوترَي طواية ...ناليا، راديؤ و تةلةس يؤني طؤِران

دةعواي اةيد نةكردووة، كةنالي ناليـا لـة رؤذي دووةمـةوة، بـة ثَيـي ئـةو مـةعلوما  و موستةمسـةكةى         
عـواي اةيـد كـردووة، بـةآلم حكومـة  بـؤ جَيبـةجَيي        لةبةر دةسي منة لـة بنكـةى ثؤليسـي ئةزمـةر دة    

خاَلةكة،  17ناكا   ثَيشَيلكاريية، من ثَي  واية لةبةر ئةوةى حكومة  هةَلنةستاوة بة جَيبةجَي كردني 
وةكو خؤشي وةعدي دابوو كة جَيبةجَيي دةكا  و كاري لةسةر دةكا ، ثَيشَيلكاري زؤري تَيدا كراوة، لةم 

لكاري لة بِريارةكـاني ثةرلـةمان، ثيشـيلكاري لـة مـايف مـرؤظ كـراوة، لـة حقـواي          ضةند رؤذةدا نةك ثَيشي
خاَليةكـة كـراوة، ثَيضـةوانةي خيتـابي جـةنابي       17ئينسان كراوة، ثَيضةوانةى بريارةكاني ثةرلةمان لـة  

كـة   خؤثَيشاندان مايف هةر كةسَيكة و ئةَلَي ، من لة وآلتَيك نـاذي  : سةرؤكي هةرَيمي كوردستان كة دةَلَي
ئازادي تَيدا نةبَي، نةك سـةرؤك هـةرَي  نـابَي، ئـازادي تَيـدا نـةبَي تَيـدا نـاذين، بـةآلم دةبيـنني لـة ذَيـر             
ــي داواي        ــن بةراس ــةن، م ــةروف دةك ــةو تةص ــةي ئ ــةوانةى بِريارةك ــةَلكانَيك ثَيض ــةو خ ــةآلتةكةي ئ دةس

  وايـة ثةرلـةمان نـاتوانَي    لَيبوردن دةكةم لة هةموو خوشـكان و برايـاني بـةِرَي م لـة ثةرلـةمان، مـن ثـيَ       
ئيجــراا ا  بكــا ، نــةيتوانيوة بيكــا  و ناتوانَيــت بيكــا ، بؤيــة مــن رووي اســةكاس ئاراســتةي جــةنابي    
سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةكةم و بة جةنابيان دةَلَي  كة جةنابيان راسـتةوخؤ تـةداخول بكـةن لـةو     

خؤشي بِرياري داوة و رايطةياند كة ديفـاع لـة   اةزيةية، لةو سةرثَيضيانةى كة دةكرَي، وةكو ضؤن ثَيشي 
خاَليةكــةش دةكـا ، تاوانبـاران بةراســي هـةر ضـي زووة بدرَينــة دادطـا، بةتايبــةتي       17ثةرلـةمان و لـة   

خاَلةكـةى ثةرلـةمان و    17تريش ئةم ثَيشَيَلكاريانةى كة هةم مـايف مـرؤظ و هـةم ثَيشـيلكاري بةرامبـةر      
نةسـةر لـة هـةولَير     11لَير ئةجنامـدراوة، بـةالي كـةمي زيـاتر لـة      كة لـة هـةو   3بةتايبةتي تريش خاَلي 

كةسـيان ئـازاد كـراون و تـا ئَيسـتا       3دةستطري كـراون بـة ثَيـي ئـةو ناوانـةى كـة لةبـةر دةسـي ئَيمةيـة،          
كـة بةراسـي ئةمـة ثَيشـَيلكاريية،     ( ذيـار عبـاس حسـن   )كةسَيكيان ئازاد نةكراوة، يةكَيك لةوانة بـةناوى  

ين من ئةوانة دةزاس، لةوانةية خةَلكي تريش هةبَي سةاري و هـةذار  كـةس نةيناسـَي و    ضؤن دةبَي، يةع
ــاري       ــرَي ، بِري ــَي شــي وا بك ــؤن دةب ــةَلكي تــر، ض ــةيتواني بــَي خةبةرةكــةى بطةيةنَيتــة دةســي خ يــا ن

نـــابَي بطـــريَي، نـــةك ئـــازاد بكـــرَي، ديـــارة بةراســـي كؤمـــةَلَيك ثَيشـــيلكاري كـــراوة،   : ثةرلـــةمان دةَلـــَي
من لةطةَل بةرَي َيك ، ناوي ناَلَي  لةبةر ئيحتريام  : َيشَيلكارييةكان لة زينداني كردن، بةداخةوة دةَلَي ث

: بؤ ئةم بةِرَي ة، ثَي  و  س ن كة طرياوة بؤ ئازادي ناكةن ، لةسـةر خؤثَيشـاندان طـرياوة ، بـة مـن دةَلـيَ      
ةي ئةوة ، نازاس يةعين ضـي ثـَي بَلـَي     جا تؤ خؤ ئيس مي ، ئةوة كؤمؤنيستة تؤ ض عي اة  هةية ، ك

ئةوة ، خؤ من ئيس مي  هةر نوَينةري ئيس مي ني ، نوَينةري هةموو خةَلك ، دةركردن لـة وةزيفـة و   
نان بِرين، بةتايبةتي لَيرة لة هةولَير بووة، تةاةكردن لة خؤثَيشاندةران لـة سـلَيماني بـووة، بةداخـةوة     

ي مانن راستة بوو، شتَيكي سوجائي بوو، اـابيلي ئةوةيـة   17رؤذي  خؤ تةاةكردن لة خؤثَيشاندةران لة
ئينسان بَلَي كة شتَيكة روويـداوة و هـةموومان ثَيمـان نـاخؤش بـوو و هـةموومان نيطـةران بـووين ثَيـي،          
بةآلم ناكرَي دواتر ئةم تةاةكردنة بةردةوام بي، تةاة كردني رؤذاني دواتر طةورةترة لـة تةاـة كردنـي    

اسـتة ئـةو سـةرةتا بــوو، بـةس ئـةو سـةرةتا بـوو و شــتَيكي سوجـائي بـوو، لةوانةيـة ئــةو           رؤذي يةكـةم، ر 
كةسةي كة كردوويةتي كة نةزاني ض شةخصَيك دةسي يةكةم بـووة، تةاـة كـردن لـة مـاآلن، شـةوان لـة        
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، بـة  ( sms)ماآلن تةاة دةكرَي تا ئَيستا بةردةوامة، هةِرةشة كردن لة رؤذنامة نووس و رؤشنبريان، بة 
ــة ، داخســتين زانكــؤي           ت ــازاس لــة كوَيي ــة دةكــرَي، حكومــة  ن ــا ئَيســتا ئةمان ــةسؤني راســتةوخؤ، ت ةل

ســةالحةددين، بةراســي ئــةوة كارةســاتة، يــةعين بةراســي مــن ثــَي  وايــة بــةالي كــةمي وةزيــر دةبــوو    
ى ئيستيقالةى بدابا، يةعين كةمرتين شت، وةزير خؤي بـؤ رَيـ  و ئيحتريامـي خـؤي دةبوايـة ئيسـتيقالة      

بكردبا، ضؤن ئةبَي بةو شَيوةية و بةو ئوسلوبة زانكؤ داخبرَي ، من ثَي  واية بؤ ئةوةى كة ئَيمـة هـةوَل   
بدةين هةموو المـان و ئـةو ثةرلةمانـة بـةِرَي ة، مـن ثـَي  وايـة و وةكـو ثَيشـرتيش ومت، دةستخؤشـي لـة            

ـــ  ةم ماوةيــــة هــــةموو ئةنــــدامان دةكــــةم، بةراســــي ثةرلــــةمان ثــــَي  وايــــة دةوري خــــؤي بينيــــوة لـ
ئةطةرحكومةتيش وةكو ثَيويست بة دةميةوة نةهاتيَب، بةس ثَيويستة بؤ جَيبةجَي كردن و بة عةمةلي 
كردني ئةم ثرؤذةيةي كـة لةبـةر دةسـتة، وةكـو مامؤسـتا عومـةريش ئيشـارةتي ثَيكـرد ثَيشـرت، سـةافي           

لةسـةر ئَيمةيـة سـةافةكة    زةمةني دياري بكرَي، راستة لَيذنةكةي هَيناويانة دةستيان خـؤش بـَي، بـةآلم    
ديــاري بكــةين، لةســةر ئــةوان نيــة، لةوانةيــة لــة دةســةآلتيان نــةبَي ئــةوان ســةافةكةى ديــاري بكــةن،      
حكومة  ئيل ام بكرَي بة بِريارةكان، ناكرَي حكومـة  شـي ئينشـائي بـؤ بنووسـرَي، ئـةبَي بـؤي ديـاري         

مة  بة كةيفي خؤي ثاش و ثَيش بة بكرَي بة وةخي خؤي، ئةولةوية  دياري بكرَي بؤ خاَلةكان، حكو
خاَلةكان نةكا  بَلَيت ئةوةم كرد و ئةوةم نةكرد، خاَلَيكي تـرم ئةوةيـة كـة مـن لةطـةَل دةستخؤشـي  بـؤ        

بةرهةم، كـة مـن بةراسـي وةكـو خـؤم، وةكـو شةخصـي        .كابينةى شةشةم، بة تايبةتي بؤ جةنابي كاك د
راتة، ثيـاوَيكي بـة اابيليةتـة، بـة توانايـة، بـةس ئـةو        رَي م بؤي هةية و ثَي  واية وةكو ثياوَيكي تةكنؤك

ناتوانَي ئةو حوكمةتداريية بكا  لةبةر ئةوةي رَيي لَي دةطريَيت، نةك لةبةر ئةوةي ثَيي نـاكرَي، لةبـةر   
ئةوةي رَيي لَي دةطريَي، بؤية من بةراسي ثَيشنيار دةكةم بؤ جةنابي كاك دكتؤريش كـة دةسـت لـة كـار     

بؤ خؤي اازاجنة دونيـا و ايامـة ، لةبـةر ئـةوةى وةكـو ومت، نـةك لةبـةر ئـةوةى ثَيـي           بكَيشَيتةوة و ا 
ناكرَي، لةبةر ئةوةى رَيي لَي دةطريي، هةَلبةتة مةاصةديش  رَي طرتن بة تايبـةتي لـة هـةردوو حي بـي     

وان دةسةآلتة، بة سةراحة  تا تةسسريَيكي تري بؤ نةكرَيت، ئةطةر ئةوان هاوكاري بـن ثَيـي دةكـرَي، ئـة    
ــةتَيكي        ــرَيتةوة، حكوم ــة هةَلبوةش ــةو حكومةت ــةر ئ ــةم ئةط ــنيار دةك ــاكرَي، ثَيش ــي ن ــةبن ثَي ــاري ن هاوك
ئينتيقالي بنكة سراواني يةكيي نيشتماني تةكنؤكراتي ثَيك بهَينرَيت، بَي اليةنة بَي، تـا هةَلبـذاردنَيكي   

هـةبَي، و بتـوانني حكومـةتَيكي    ثَيش وةخي ثةرلةمان، بؤ ئةوةي بتـوانني ئَيمـة ثةرلـةمانَيكي نوَيمـان     
 .نوَي و بة شَيوازَيكي نوَي و بة سيستةمَيكي نوَي ئيش بكةين، سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابت، و ا  لة وتةكاني جةنابت، نةك ئيشارة  بة وتارةكةي بةِرَي  سةرؤكي هةرَي  كرد، 
ــتبووي   ــةموومان دانيشـ ــة  هـ ــة حةايقـ ــةوة بـ ــةى   ئـ ــيؤنةكان و لَيذنـ ــةكان و سراكسـ ــةرؤك لَيذنـ ن و سـ

ثةيوةنديدار دواي وتارةكةى تةواو كرد بة ضةثَلة هةموو ئيستيقبالي لَي كرد، بؤية ئةويش واجيبمانة، 
ــةن،        ــةي بك ــةري و مونااةش ــةين لةس ــؤ بك ــةوة، طفتوط ــاحةى ثةرلةمان ــتووتة س ــةي خس ــونكة تؤثةك ض

ةين، نواتةيةكي تر، باسي اـةناتي ناليـا كـرا كـة شـكاتيان      ثةرلةمان رةئي خؤي بة دةايق بدا ، ضي بك
كردووة يان نةكردووة، كاكة كةناَلَيكي وا طةورة ئاطري تَيبـةر بَيـت لـةناو شـارَيك، واجـييب حكومةتـة و       
ئيديعاي عامة تةسعيلي بكا  و شكاتي لَي بكا ، لةبةر ئةوة بة حةايقة  ئَيمة ئةبَي لةطـةَل حكومـة    
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ــةبيَ  ــني ئ ــة دائةنيش ــاطري      ك ــاسة زؤرة ئ ــةو مةس ــة ب ــة طةورةي ــةرموو ئــةو تةلةس يؤن ــة  س ــةي حكوم ئ
تَيبةربوو، ضية  بة كوَي طةيشت ، بؤية ئةو لَيذنةى كة ثَيك دَيت، كة سـةرؤكةكةى دادوةرَيكـي دادطـاي    
تةميي  دةبَي، هةر ضيتان هةية كؤي بكةنةوة و بـة رةلـي بـؤي تـةحوي  دةكـةين، بـؤ ئـةوةى دةسـت         

نيسبة  ئةوةى سةرموو  بة جـ  و بـةرطي مةدةنييـةوة لـةناو خـةَلك تةاـةي لـة خـةَلك          بةكار بن، بة
كــردووة، مــن ثــَي  وايــة ئــةوة دةســة، بؤيــة ئــةبَي دةايــق بيدؤزينــةوة، بــ انني كَييــة ، ئايــا هــاووآلتي     
 موزاهةرة بكا  ناضَي خةَلك بكوذَيت، بةآلم ئةوةى كة بة جلي مةدةنييةوة لـةناو هـاووآلتي و تةاـة لـة    

هاووآلتي بكا  و لة خؤثَيشاندةر بكا ، بة تةئكيد، ئةطةر لة دةسـةآل  بـَي، ئةطـةر لـة دةسـةآل  نـةبَي،       
دةسَيكة ئةبَي حكومة  بطاتة ئةمة، بؤية من لَيرةوة و لة ثَيش ئَيـوةى بـةِرَي  داوا لـة لَيذنـةى نـاوةخؤ      

ة دةسـت، بـةراثؤرتَيك ثَيمـان    دةكةم زؤر بة جيددي ئةو خاَلة بطرنـة ثـَيش، ض مـةعلوماتَيكتان هةيـة لـ     
بدةن بؤ ئةوةي ئـةم ثةرلةمانـة مونااةشـةي لةسـةر بكـا ، زؤر سـوثاس، نواتـةي ني اميـت هةيـة ، نـا           
تةوزيا بة سِرةية، ئةو خوشكة نةخؤشيشة و كاغ َيكيشي نووسيوة، بةس من مةجامل نـةداوة ثَيـي كـة    

 .هةمانة، ئَيستاش رَي دار ئةظني عومةرخةراي سِرةكة بكا ، ضونكة ئيلتي ام بةو ني امة دةكةين كة 
 :بةِرَي  ئةظني عمر ابد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا حةز دةكةم دةستخؤشي لة لَيذنـةى تايبـةتي ثةرلـةمان بكـةم، بـؤ ئـةو كـار و جوهـدةى كـة لـةم           
َلكـة كـة   ضةند رؤذةدا ئةجناميان داوة بؤ راثؤرتةكةيان، هةروةها كؤكردنةوةى ئةو هةموو داخـوازي خة 

هةموو داواخوازييةكانيشيان من لَيرةدا ثشتطريي لَي ئةكةم، ضونكة داخوازي خـةَلك داخـوازي ئَيمةيـة،    
ئَيمة نوَينـةري ئـةم ميللةتـةين، بةتايبـةتي ثشـتطريي لـةو داخوازيانـة دةكـةم كـة هـةمووي بـؤ ئةوةيـة             

ئـةم داخوازيانـة ِرةوان، ئـةو    ضاكسازي، ئيص حي ئيداري، سياسـي، دارايـي، لـةم وآلتـة بكـرَي، هةَلبةتـة       
خةَلكانةش كة ئةو داخوازيانةيان كردووة خةَلكانَيكي دَلسـؤزي ئـةم وآلتـةن، بؤيـة ئَيمـة لَيـرةدا ئـةركي        
سةرشاني خؤمانة وةكو ثةرلةماني كوردستان كة ثشتطرييان لَي بكةين، و ديراسةيةكي جيدديان لةسـةر  

يكاني مَيـك بتـوانني ئـةو داخوازيانـة بطةينينـة جـَي،       بكةين بؤ ئةوةي ب انني بـة ض ئاليـةتَيك، بـة ض م   
هةروةها داواش دةكةم لة ثةرلةماني كوردستان كـةوا لـة ئـةمِرؤ بـة دواوة كـاراتر بـني ئَيمـة و بتـوانني         
جوانرت كار بكةين لةسـةر ئـةو ثَيشـنيارانةى كـة لَيذنـةى تايبـة  ثَيشكةشـيان كـردووة و، بتـوانني ئـةو           

ينةوة كةوا ضؤن ئةو ثَيشنيارانةى ئـةو لَيذنـة بـةِرَي ة ثَيشكةشـيان كـردووة      ميكاني م و ئاليةتةش بدؤز
كاراي بكةين بؤ ئةوةى ئيحتيواي ئةو كَيشةية بكةين لةناو كوردستان و بتوانني بة باشرتين شَيواز و بة 

ةى خالَـ  17باشرتين رَيطا ضارةسةر بؤ ئةو كَيشـانة دابنـَيني، بـةآلم لَيـرةدا مـن ثشـتطريي خـؤم بـؤ ئـةو          
 1ي مانطي 13ي ثةرلةماني كوردستان دةرئةبِرم، كة لة كؤبوونةوةيةكي نائاسايي لة (1)بِرياري ذمارة 

خـاَل كـة بـة شـةراكةتي يـاخود لـة ذَيـر دةسـي هـةموو سـةرؤك            17، ئَيمة كؤبوونةوةيةكمان طرَيـدا و  
مة، ياخود بة دةنطـي  سراكسيؤنةكاني بةشداربووي ثةرلةماني كوردستان دةرضوو، ثاشان بة دةنطداني ئَي

ــيؤنةكاني         ــو سراكس ــة وةك ــة ئَيم ــوو، بؤي ــارة دةرض ــةم بِري ــتان ئ ــةكاني كوردس ــدام ثةرلةمان ــةى ئةن ئَيم
ثةرلةمان، وةكو ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، وةكو ئةو اليةنة سياسيانةش كةوا نوَينةرمان هةية و 

ئيلتي امَيكـي ئـةخ ايمان لةسـةرة كـة      بةشداري هةية لة ثةرلةماني كوردستان، بؤية هةموو اليـةكمان 
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خاَلةوة، نابَي لة اليـةن هـيض اليةنَيكـةوة ثَيشـيلكاري      17دةبَي هةموومان ثابةند بني بة خاَلةكاني ئةم 
بؤ ئةم خاآلنة بكرَي، بؤية من ئةبين  زؤر جار خرواا  هةية لـةم خاآلنـة، بـؤ منوونـة ئةطـةر منوونـة       

ــةوا خرواــاتي ميــ   ــةبين  ك ــةكان،   بهَينمــةوة، ئ ــدني اليةن ــةتي راطةيان ديا هةيــة، راطةياندنــةكان، بةتايب
بة بةردةوامي ثَيشي  ئةكرَي، وايان لَي هـاتووة تـا وةكـو ئَيسـتا بـةرثاي       16هَيِرشيان بةردةوامة، خاَلي 

ئةوة ئةكرَي كة ضؤن، لة راطةياندنَيكدا ضؤن هَيشتا هانداني ئةو خةَلكة بؤ ئـةوةى كـة بـة ض شـَيوازَيك     
ي خؤيان و بؤ شـَيواندن و بـؤ ناسـةاامطريي و ئـارامي لـة كوردسـتان بـةرثا ئةكـةن، بؤيـة ئـةبَي           كارةكان

لَيثرسينةوةيان لةطةَل بكرَي، نابَي ميدياكان بةم سةربةخؤيةي خؤيانـةوة كاربكـةن، هـةروةها ئـةبَين ،     
ئةو تونـد و تيذيـةي    من داواش دةكةم كةوا لَيذنةى لَيكؤَلينةوة كةوا لة سلَيماني كار ئةكةن، كار لةسةر

مانن روويدا كة لة سلَيمانيدا، سةرداني ناوضةى كةالريش بكةن بؤ ئةوةى لة  17ئةكةن كةوا لة رؤذي 
ي مـانن لـة كـةالر روويـداوة، كـة خؤثَيشـاندةران بـة         15ن يكةوة لَيكؤَلينةوة لةسةر ئةو رووداوةى كة 

وا لة ثاش ئةوةى كة لة شوَينَيك لة بةردةم مونةزةمي لة اليةن ضةند اليةنَيكةوة تةحري  كرا بوون كة
اوتاخبانةى لةي  ااس  طردبوونةوةيةكيان كرد و ئةو طةجنانة ياخود ئةو الوانـة كـة زؤربـةي ئةوانـةي     
بةشداري بوون لةو طردبوونةوةية ياخود لةو خؤثَيشاندانة زؤربةيان لةو كةسانة بوون، ئةطةر ئةوانةي 

كـة  ( ج  رةش لةبةرةكان)كةالر ئةزانن لةوانة بوون كة ثَييان ئةَلَين  خةَلكي طةرميانن دةزانن، خةَلكي
طرووثَيكن ياخود كؤمةَلةيةكن بة ئاذاوةطرِي ناسراون لةناو كةالردا و هةميشة لة اليةن ثؤليسةوة ئةوانة 

، مةتلوبن و داواكراون، بؤية ئةبينني ئةوانة لة ثَيش اوتاخبانةكة كة مسـاسةيةكي زؤر دوورة لـة لقـةوة   
ــة لقــي   ــرد بــؤ الي ئــةوَي و دةســتيان كــرد بــة        11ل ي طةرميانــةوة ئيتيجــاهي خؤثَيشــاندانةكةيان ب

بةردبارانكردني بارةطاي لق، ئةوة واي لَي ها  ئةوانةى كة ثاراستين بارةطاكةيان ئـةكرد تـةنها ثؤليسـي    
لة واجييب تردا  هاتوضؤ و ثؤليسي دارستان بوون، لةبةر ئةوةي كة ثؤليسةكاني تر ضاالكةواني مةدةني

بوون و لة سلَيماني بوون، ديار بوو لةوَي وجوديان نةبوو و ئةوانيش نةيانتواني بةرطري بكةن، يـاخود  
نةيانتواني ِرَيرةوي مةساري خؤثَيشاندانةكان ئارام بكةن و كؤنرتؤَلي بكةن و توند و تيذيةكي زؤري لَي 

كـرا و طرتـة و دوكيـؤمَيني زؤري لةسـةرة، ئةطـةر      كةوتةوة، واي لَي ها  كةوا بةردباراني ئةو جَيطايـة  
بيانــةوَي لَيذنــة لَيكؤَلينــةوة بكــةن ئــةتوانن بــِرؤن لــةو رؤذي كــةوا راســي و حةاائيقــةكان دةرخبــةن،    
بةِرَي ان لَيرة كارةساتةكان لةوة طةورةترة، ئَيمة ئةبينني بةبـةردةوامي خـةَلكانَيك هـةن، بـة تةلـةسؤن،      

لـة كـاديران و ئةنـدامان و دؤسـتان و اليـةنطراني ثـارتي دميـوكراتي         كـردن  ةشـة هةِربةبة نامة سِرَيدان، 
كوردستان ئةكةن لةو ناوضةية و هةِرةشةي كوشتنيان لَي ئةكةن، كـة ئةمـة خـؤي لـة خؤيـدا خةراـة و       
ــر و         ــ ي سيك ــؤ رةس ــةر ت ــةن، ئةط ــي بك ــةنَيكي سياس ــة الي ــةر ب ــارة بةرامب ــةو رةست ــَيوةية ئ ــةو ش ــابَي ب ن

ريي  ئةو اليةنة بكةي، بةآلم نابَي بة توند و تيذي بـةو جـؤرة رةستـاري لةطةَلـدا بكـرَي،      ئايدولؤجيا و ب
بؤية من داوائةكةم ئةو لَيذنة لَيكؤَلينـةوة هـةر ضـةند زووة، بـؤ لَيكؤلينـةوة بـِروا  بـؤ ئـةو ناوضـةية،          

ةسـاتةكة لـة   تاوةكوحةاائيقةكان و دؤكيومَينتـةكان بةردةسـتيان بكـةوَي و بـ انن راسـي و دروسـي كار      
كوَيية، هةروةها من زؤر ثـَي  سـةيرة كـة هةنـدَي ئةنـدامي ئَيمـةش هةيـة لـةم ثةرلةمانـة باسـي ئـةوة            
ئةكرَي كـةوا لـة خوَينـدن لـة زانكـؤي هـةولَيردا تـةعتي  كـراوة، مـن نـازاس ئـةي خوَينـدن لـة زانكـؤي               

وامــة ، كــةكاتَيك ئةنــدام  ســلَيماني طةيشــتووتة ض ئاســتَيك ، ئايــا خوَينــدن لــة زانكــؤي ســلَيماني بةردة  
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 17ثةرلةماني ئَيمة كة دةنطـي داوة بـؤ بِريارَيـك، يـاخود لةطـةَلمان بـووة لـة كـاتي دةركردنـي بِريـاري           
خاَلةكة، ئةو بةِرَي ة خؤي ئةِروا لةناو زانكؤي سلَيمانية، حةرةمي زانكؤي سلَيماني ئةشكَييَن كة خؤشـي  

ة ض شَيوةيةك تةسسري و لَيكدانةوةي بؤ ئةكرَي ، هـةروةها  مامؤستا بووة لةم زانكؤية، من نازاس ئةمة ب
ــةتي         ــةي تايب ــنيارانةى لَيذن ــةو ثَيش ــؤ ئ ــةين ب ــار بك ــاتر ك ــةودوا زي ــة لةم ــة ئَيم ــرةدا ك ــارم لَي ــن داواك م
ثَيشكةشيان كردووة و ئةو خاآلنةى كةوا داخوازي خـةَلك ئةهَينَيتـة دي، ئَيمـة زيـاتر كـار بكـةين وةكـو        

ئةطـةر داعـي ئـةكا ئَيمـة ئـةتوانني سـَي رؤذ نـةك  ضـوار رؤذ لـة حةستةيةكـدا            سؤزان خـان باسـي كـرد،   
رؤذ لة حةستةيةكدا كؤبوونةوة بكـةين، بـةس لةبـةر ئـةوةى كـةوا       7كؤبوونةوة بكةين، ئةتوانني ئَيمة 

ئةو خاآلنةى كة ئةوان دياريان كردووة و ئةو داخوازيانةى كة ئةوان ثَيشكةشيان كردووة، ئَيمة بتوانني 
 .ري لةسةر بكةين و جَيبةجَيي بكةين، زؤر سوثاسكا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، دوو نواتةى ني امي هةية، يةك كاك شَيردَل، كةرةم بكة
 :بةِرَي  شريدَل حتسني حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نـاوةخؤ، مـن وةكـو يةكـةمني     خاَلةكـة و لَيذنـةى    17تةبيعي من وةكو ئةندامي لَيذنةى بةدواداضووني 
كـةس   3دةاة كة ثَيميان و  طرياو هةية لة هةولَير، كاك كـارواني بـرادةرم اسـةي لةطـةمل كـرد و وتـي       

كةس طرياوة، مـن بـة شـةو ئيتصـاَل  لةطـةَل ئاسـاييش كـرد، ئاسايشـي هـةولَير و ئاسايشـي            3طرياوة، كة 
طرياو بةربوون، ثاش ئةوي ، دوَيين كاك  3هةر طشي، تةبيعي توانيمان بؤ بةياني طرياوةكان بةربدةين، 

صباؤ و كاك كاروان ديسان ئيتيصاَليان ثَي كردم وتيان طرياوَيـك مايـة، بـةآلم ثـَيش ئـةوي كـة لةطـةَل        .د
طرياوة ناوةكانيان دابووة من، كاك ئارام ثَيي ومت كة ثاشة وي كةس ئيتيصالي  3طرياوة، هةر ئةو  3ئةو 

صـباؤ و كـاك كـاروان ئيتيصـاَليان كـرد، شـةو ديسـان ضـوومةوة         .شةوَي كـة د  ثَي نةكردم غةيري دوَييَن
ئاسايش، ئةمِرؤ بةياني ديسـان ضـوومةوة ئاسـايش، ضـوومةوة ئاسايشـي طشـي كـة توانيمـان ئـةو ذيـارة           
دةربَينني و بةرةآلي بكةين، ئةطةر هةر داواكارييـةكي هةيـة ذيـار دةتـوانَي، يـان ئـةواني تـر داواكاريـان         

ة حمــاك  دةعــوا تةســجي  بكــةن و ياســايةكمان هةيــة ياســاي هةَلبــذاردن دتــوانَي حــةاي خــؤي هــةبَي، لــ
وةربطرَيت، بةآلم من لَيرةدا جةماعةتي ئاسايش، لةطةَل لَيذنة ناوةخؤي ئَيمة بةراسـي تـةعاون دةكـةن    

ضـينةوة،  و هةر كاتَيك هةر طرياوَيك هةبَي موستةعيدين بة شةو و رؤذ بضني بـةرةآلي بكـةين يـان لَيثي   
 .لةطةَليان بكةين، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

: من تةئكيد دةكةم ئةو ذيارةى كة كاك بي ل باسي كرد، جةنابت ض مةعلوماتت لةسةري هةيـة ، ئـةَليَ  
 بةربووة ، دروستة 

 :بةِرَي  شريدَل حتسني حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ماَلَيش بَيبةَلَي، بةربووة و ئَيستا ئيحتيمالة لة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاس، كاك عومةر سةرموو
 

 :بةِرَي  عمر صديق حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بارودؤخَيـك   17/1ثةرلةمانتاران، ئَيوة ئاطادارن بة بِريارَيك ئةم لَيذنةية ثَيكهَينـدرا، لـة ثـاش ئـةوةى     
ؤثَيشــاندةراني هَيناوةتـة ئَيــرة، ئَيمــة راثؤرتَيكمــان  هـةبوو، ئــةم لَيذنةيــة رؤشـتووة و داواكارييــةكاني خ  

خستووتة روو بؤ ئـةوةى طفتوطـؤي لـةبارةوة بكـرَي، رَيطـة ضـارةيةكمان دةستنيشـان كـردووة، ثَيويسـت          
بةوة ناكا ، من لةطةَل رَي مةوة ئةيَلَي ، ثَيويست بةوة ناكا  ئَيمة لـة بـري خؤثَيشـاندةر اسـة بكـةين،      

وةتا ئَيمـة خاَلمـان خسـتووتة روو، رَيطـة ضـارةمان دةستنيشـان كـردووة، دةَلـَيني         ئَيوةى ثةرلةمانتار، ئـة 
طشت ئةنداماني ثةرلةمان لة سنوورةكاني خؤيان رؤَليـان هـةبَي لـة ئاطاداركردنـةوةى خؤثَيشـاندةران و      
حكومــة  لــة خؤثَيشــانداني هَيمنانــة و طةيانــدني داواكــاري خؤثَيشــاندةران، مــن نــاكرَي بــة نــاوى           

دةبـَي تةعـديلي   : اندةرةوة بَلَي ، بةم شَيوةية تةعديلي دةستوور بكرَي راستة خؤثَيشاندةر ئـةَليَ خؤثَيش
دةستوور بكرَي، ئةبَي ثَيداضوونةوة بكرَي بة دةستووردا، بةس نةك لة بري ئةو اسة بكةن، يان ناكرَي 

دني خاَلةكان، ئَيمة دةَلـَين بـة   كةم و كوِري هةبووة لة جَيبةجَي كر: من بَلَي ، لَيذنةكة وتوويةتي، ئةَلَي
هـةموو ثةرلـةمان، مةسـئوليةتي هةموومانـة، تـةنها مةسـئوليةتي ئـةم لَيذنةيـة نيـة، جـارَيكي تـر ئـةم             
راثؤرتة هةموو ال بةئاطا ئةهَينَيتةوة، سةرؤك لَيذنةكان و سراكسيؤنةكان بة ئاطا ئةهَينَيتةوة بؤ ئةوةى 

ئـةبَي ئَيمـة، هـةر بـةِرَي َيك لـةو بةِرَي انـةى كـة هـةن، رَيطـة          كة بارودؤخَيكي وا هةية لـة كوردسـتاندا،   
ــةو         ــةوةى ئ ــؤ ئ ــرَي، ب ــاد بك ــة زي ــان نةاص ــراون، ثَيت ــان ك ــة دةستنيش ــارانةى ك ــة ض ــةو رَيط ــارةيةك ل ض
بارودؤخةى كة هةية ضارةسةر بكرَي، ئةوانةى كة ئَيستا خؤثَيشاندان ئةكةن، خؤثَيشـاندانيان كـردووة،   

ــتا    ــة، ئَيس ــان هةي ــة          داواي ــةوةى ل ــؤ ئ ــَيني ب ــارةيةك دابن ــة ض ــةوةى رَيط ــؤ ئ ــةن ب ــة ئةك ــاوةِرَيي ئَيم ض
داواكارييةكاني ئةوان بَلَين طةيشتووتة ئةوَي يان نةطةيشـتووتة ئـةوَي، سـةرؤكي هـةرَي ، ثةرلـةمان بـؤ       
خــؤي ئــةم كؤبوونةوةيــة ئــةكا ، ســةرؤكي حكومــة  وتوويــةتي ئَيمــة بــة جيــددي طــوَي لــة داواكــاري    

ئــةطرين، بؤيــة ئــةركي ئَيمةيــة لــة ثةرلــةماني كوردســتان، لــة رَيطــاي لَيذنةكامنانــةوة،    خؤثَيشــاندةران 
حكومة  بة ئاطا بَينَين، ئةوةى كة ثةيوةندي بة خ مةتطوزاري سةرةتايي و خؤش طوزةرانيةوة هةيـة،  

ة ئةوةي كة ثةيوةندي بة داواكاري رؤذانةى هاووآلتيانةوة هةية، ثَيويست دةكا  حكومة  ئةوةى كـة لـ  
توانايــدا هةيــة بــة زووتــرين كــا  بيكــا ، ئةوةشــي كــة ثةيوةنــدي بــة اةوانينــةوة هةيــة، ئــةوةي كــة     
ثةيوةندي بةِراي سياسي و بة ويسي سياسي هاووآلتيانةوة هةية، ثَيويسـت دةكـا  كـة ئَيمـة لـة رَيطـاي       

ةين، ئـةويش بـة ضـي ،    ثةرلةمانتارميانةوة، لة رَيطاي نوَينةرايةتيمانةوة، ئَيمة تةعبري لة راي ئةوان بك
بة ثَيشكةش كردني ثرؤذة ياسا، بة ثَيداضوونةوة بةو ثرؤذة ياسايانةى كة هةن، من لةطـةَل رَيـ م، ئـةم    
دانيشــتنة بــؤ ئةوةيــة كــة ضــارة دةستنيشــان بكــةين، نــةك هوتاســا  و وتــار خبوَينينــةوة بــؤ يــةك، زؤر  

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن خان كةرةم بكةسوثاس بؤ جةنابت، كوَيستا
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 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من هةست دةكةم هةندَيك لة بةِرَي اني ئةنداماني لَيذنة بةناوي نواتةي ني اميةوة وةآلمي ئةنداماني  
ان هةيـة،  ثةرلةمان ئةدةنةوة، ئةطةر ئـةو بةِرَي انـة تَيبينيـةكيان هةيـة، سـةرجنَيكيان هةيـة، وةآلمَيكيـ       

حةاة ئةنداماني ثةرلةمان اسةكانيان تـةواو بكـةن و رةئيـةكانيان يـةك خبـةن و وةآلممـان بدةنـةوة و،        
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة ئةوةي ئَيستا لةسةري مونااةشة ئةكـةين،  (1)سوثاس، بة حةايقة  ئَيمة بةرنامةى كارةكةمان خاَلي 
ي بِريـاري ثةرلـةماني   (17)ي لَيذنةى تايبة ، كـة بـة ثَيـي بِرطـةى     خستنة روو و طفتوطؤكردني راثؤرت

ثَيكهَيندراوة بؤ بةدواداضوون و طوَيطرتن لـة داخوازييـةكاني خؤثَيشـاندةران،     1111ي ساَلي (1)ذمارة 
ــةو   3يــةعين ئــةو  ــة ئَيســتا، ئ ــيان كــردووة، ئَيمــة لةســةر ئــةوة     3خاَل ــةي ئــةو بةِرَي انــة ثَيشكةش خاَل

ــة  ــة بك ــوون و     مونااةش ــةش دةرض ــة بابةتةك ــةِرَي  ل ــدَيك ب ــة، هةن ــتياري زروسةك ــةر هةس ــةآلم لةب ين، ب
مةجانان دان، جا لة ئَيستا بةدواوة تكا ئةكةين وةرنةوة سةر ئـةوة بـؤ ئـةوةي ثَيشـنيارَيكي مـةعقول و      

و مةنتيقيمان هةبَي تا ب انني ضي بكةين و دانيشتنةكامنان ضؤن بةردةوام بَي، سبةي ضـي بكـةين و دو  
بةرنامةكـة لـة ثـَيش     6، 3، 1، 1سبةي ضـي بكـةين ، ضـةند دانيشـتين تـر بكرَيـت بـؤ ئـةوةي دةايـق          

ضاومان بَي، ئةطةر هةر شةرحي بكةين نة ئةوان سائيدة ئةكةن و نة ئَيمة سائيدة ئةكةين، ئَيسـتا ئَيمـة   
ن و حكومـة   خاَلي خؤمان هةية ثةرلةماني كوردستان، ئـةوة مـةعلوم بـوو و هـةموو ثَيـي ثابةنـد       17

 17مول ةمة و برياري ثةرلةمانة ئةبَي جَيبةجَيي بكةن، ضؤن جَيبةجَيي ئةكا  ، خاَل بة خاَل، خـاَلي  
مان لَيذنةكةمان ثَيك هَينا، خاَلةكاني تريش بكةينة بواري عةمةليةوة، دةست ثَي بكةين، بةس ئةويش 

سيؤنةكان دةوري ئةساسي خـؤ بنـوَينن   ئةبَي هةموو اليةنةكان لةناو ثةرلةماني كوردستان لة طشت سراك
بؤ ئةوةي ثَيكةوة دابنيشن و شي مةنوسي نووسراوي رَيك لةبةر دةست بَي كة لةبةر ضاوي هةموومان 

 .روون بَي، بَين لَيرة بِرياري لةسةر بدةين، ئَيستاش، ني امية ، كةرةم بكة
 :شريف عبداحلافظبةِرَي  شَيرزاد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

داواكارم ئةو اسـةي كـاك عومـةر لـة ثرؤتؤكـؤل بسـِرَيتةوة، كـة هةنـدَي ئةنـدام نـان و ثيـازي ثَيـدا             من 
 .ئةخؤن، ضونكة هيض ئةندام ثةرلةمانَيك بؤي نية ئةندام ثةرلةمانَيكي ديكة سَيري اسة بكا ، سوثاس

 :بةِرَي  عمر صديق حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بوو كة هـةموو اليـةك ثابةنـد بـني بـة بةرنامـةى كـارةوة، بةرنامـةى         من نواتةي ني امي  لةسةر ئةوة 
كارةكـــةش ئـــةوةي راثـــؤرتي ئـــةم لَيذنةيـــة خراوةتـــة روو، نـــةك داواكـــاري خؤثَيشـــاندةران، داواكـــاري 
خؤثَيشاندةران ئاراستةي ثةرلةماني كوردستان كراوة، ئاراستةي سةرؤكايةتي هةرَي  كراوة و، ئاراستةي 
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كراوة، ئَيمة وةكو ثةرلةمانتار واجيبمانة بةدواداضوون بكةين بـؤ ئـةوةي بـ انني     ثةرلةماني كوردستان
ــةماني      تــا ضــةند حكومــةتى هــةرَيمي كوردســتان، تــا ضــةند ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان، ثةرل
كوردســـتان، ســـةرؤكايةتي هـــةرَيمي كوردســـتان، حكومـــة  ئـــةتوانَي ثابةنـــد بـــَي بـــة داواكارييـــةكاني  

وة، ئـةتوانَيت داواكارييـةكاني خؤثَيشـاندةران جَيبـةجَي بكـا ، ئـةو رَيطـة ضـارانةى كـة          خؤثَيشـاندةرانة 
ئَيمة دةستنيشامنان كردوون، ئةطةر كةم و كوِري تَيدا هةية يان زيادةى تَيدا هةية با بـاس لـةوة بكـرَي،    

ثةرلـةماني   ئَيمة لة يةكَيك لةو ثَيشنيارانةى كـة خسـتوومانةتة روو، بـاس لـةوة ئةكـةين كـة ثَيويسـتة       
كوردستان لةم خولـةدا كـة سـةرةتاي خـولَيي، كـار بكـا  بـؤ دةرضـوواندني كؤمـةَلَيك ثـرؤذة ياسـا، كـة             
بالان لَي كردووة، بةداخةوة من ئةوةندةى كـة طوَيبيسـت بـووم، نةمبيسـت كـة بَلـَين س نـة ثـرؤذة بـا          

ةى ئـةوةيان هةسـتياريرتة، مـن    دواخبرَي يان ثَيشبكةوَيت، ئةس ةَلية  بـدرَيت ئـةم ثرؤذةيـة لةبـةر ئـةو     
 .تةصور دةكةم واريدترة لةسةر ئةمة اسة بكرَي نة لةسةر داواي خؤثَيشاندةران، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

صباحيش هةمان داواي هةية، بة نووسراو داويانةتة ئَيمة، ئَيمة راثؤرتَيكمان هةية، لةبةرنامةى .كاك د
خاَل لـة ثَيشـنيارةكان ثَيـك هـاتووة، تكايـة ئيلتيـ ام        3، ض بكةين، كة لة كاردا مونااةشةي لةسةر بكرَي

كـةس مـاوة بـؤ ئـةوةى اسـة بكـا ، تكايـة         31و بـةردةوام ئـةبني، هَيشـتا زيـاتر لـة       7بكةن وا سةعا  
 .رضاوي وةزعةكة بكةن، زؤر سوثاس، رَي دار ساالر حممود

 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

هيوادارم ئةوانةى ماونةتةوة وةكو هاوكارةكاني تر دةرسةتي اسـةكردنيان بـدرَيَي، ضـونكة لـة راسـتيدا      
بووة بة عورف كة ئَيمة حوزوري خؤمان ثَيشان بدةين، ئيرت بؤ ئةو تةوةجوهة سياسييةي كـة هةمانـة   

رة بـةدواوة، ئَيمـة نةبينـة    لة دةرةوة يان بؤ ئةو حوزورة ئيع مييةية كة منايشمان ئةكا ، هيـوادارم ليَـ  
كؤمةَلطاي اسة كردن و، اسة بَي لة ثَيناوى اسة، غةوغائَيك بَيتة كايةوة، ئَيمة نةتوانني دةست بكـةين  
بةو كارانةى كة ثَيويست دةكا  بيكةين، ضونكة هـةموو ئةوانـةى كـة ئَيسـتاكة وتـران، تةصـةورم وايـة        

كي تَيـر و تةسـةل بـوو و، اليةنـة ثةيوةنديـدارةكاني      زيادةن، جطة لةوةى كة راثـؤرتي لَيذنةكـة راثـؤرتيَ   
تريش كة ئةوان ديداريان لةطةَل كردبوون، كؤمةَلَيك تَيبيين جوانرتيان خستبووة سةر ئـةو تَيبينيانـة،   
بؤية ئةبوو لة نيتااَيكي كورتردا اسة بكـرَي، بـةآلم مـن رام وايـة كـة ئَيمـة بـةردةوام بـني لةسـةر ئـةم           

ــونكة بةرا  ــتةية، ض ــةرؤكي     ئاراس ــةِرَي  س ــة، ب ــةلةيةكة يةك كةرةوةي ــةوة مةس ــورف، ئ ــة ع ــووة ب ــي ب س
ثةرلةمان، خةَلكي بة ويذدان و تَيكِراي ضاوديراني ئةم وآلتةي ئَيمة، دةزانن لة هـةرَيمي كوردسـتاندا و   

ي حكومةتى هةرَيمي كوردسـتان،  3بة تايبةتيش لة خولي سَييةمي ثةرلةماني كوردستان و لة كابينةى 
كارييةكي نةوعي لة هةموو ئاست و دةرةجـة جياجياكـاني ذيـاني خـةَلك روويـداوة، لـةماوةى ئـةم        طوِران

ساَل و ضةند مانطةدا كؤمةَلَيك هةنطاوي ئيجابي، كؤمةَلَيك بواري هةمة اليةنة كة ثةيوةست بـة ذيـاني   
خؤتان دةزانن  تاك و كؤمةَل و ضني و توَيذة جياجياكان و شار و شاروضكةكان بةدي هاتووة، بةتايبةتي

كة لة شاري سلَيمانيدا و لة ثارَي طاي سلَيمانيدا دؤخَيكي ناهةمواري سياسي هةبوو و ضةندين ساَلة كـة  
ــة          ــرؤذة خ م ــةر دةم ث ــوو لةب ــت ب ــت بةربةس ــا دروس ــري و ن ــا سيك ــي و ن ــي سياس ــاي ملم نَي ــة رَيط ل
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ةلةيةكي تــر بــوو، بــةآلم طوزارييـةكان، ذيــاني خــةَلك، اــوتي خـةَلك، ضــؤن بــوو و ضــؤن كــرا ئـةوة مةســ   
ــاي          ــة رَيط ــتان و ل ــةماني كوردس ــة ثةرل ــؤي ل ــوزوري خ ــةك ح ــةموو الي ــةوة، ه ــازة هاتةثَيش ــي ت دؤخَيك
صندواةكاني دةنطدانةوة منايش كرد و ئـةوة دةروازةيـةكي نـوَي بايـة، بـة تايبـةتي ثارَي طـاي سـلَيماني         

اسي جطة لة خةَلكي كوردسـتان و جطـة   نةبَيتة مةكؤي يان طؤِرةثاني ئةو ملمم نَي نةويسرتاوة كة بةر
لة خةَلكة رةشو رووتةكة هيض اليةكي تر و هيض ئةجيندايةكي تر زةرةرمةند نية، لةبةر ئـةوة مـن رام   
وايـة، ثَيويســتة كـة رَيــ  لـة ئــريادةي هـةموويان بطــريَي و بـة تايبــةتيش خـودي ثةرلــةمانتاران رَيـ  لــة        

دا هـا ، بِريـارَيكي    13/1خاَلـةى كـة لـة بِريـاري شـةوي       17ئريادةى ثةرلةماني كوردستان بطرن، ئـةو  
مول ةم بوو، هةموو ثةرلـةمانتاراني كوردسـتان دةنطيـان ثَيـدا، بةشـَيك لـة هاوكارةكـاس لـة سراكسـيؤني          

دةايقـة   11دةايقـة يـان    5طؤِرانيش دةنطيان ثَيدا، نةدةبوو لة ساتة وةخي خؤيدا دواي تَيثـةربووني  
لةم ميسااة بضنة دةرةوة، ئةمة سةرةتاي جَيبـةجَي نـةكردن بـوو و بةشـَيكيش      ئيل امي ثَيوة نةكرَي و

ــة           ــةو ثرؤذةي ــة ئ ــة و كةمين ــيثي زؤرين ــة ثرةنس ــة ب ــةوة ك ــونكة وا خوَيندراي ــَيلكاري، ض ــة ثَيش ــوو ل ب
تَيثةرَينــدراوة، لــة كاتَيكــدا هــةموومان لَيــرة شــاهيدين و لَيذنةكــة شــاهيدة و ســةرؤكي سراكســيؤنةكان    

ذنةى ناوةخؤ و لَيذنةى ياسايي شاهيدن كـة هـةموو ئـةو خااَلنـة لةسـةر سكـر و ِراي هـةموو        شاهيدن، لَي
اليةك بووة، باشرتين خاريتةي تةريق بوو بؤ ئةوةى بتوانني ئَيمـة بـة كـردار ئـيش لةسـةر ئـةم دؤخـة        

بةنـد  بكةين و تَيي ثةرَينني، بةآلم سةرةتا لـة خـاَلي يةكةمـةوة تةصـعيدي ئيع مـي دةسـي ثَيكـرا و ثا       
خاَلييةكةوة هاتة كايةوة، ئةمة بؤ ئَيمة جَيطاي تَيبيين بوو، مـن تةصـةورم وايـة     17نةبوون بة ثرؤذة 

خاَليةكة و لة و ثـرؤذةش كـة ئَيسـتاكة بـةِرَي ان سـةرؤكي لَيذنـة و ئةندامـةكان         17ئةو ثرؤذةى كة لة 
نامــة حكومــةتى هــةرَيمي خوَينديانــةوة، بةشــَيكي طرنطــي ئــةم بةرنامــةى ليســي كوردســتانية، كــة بةر 

كوردستان و ليسي كوردستاني و ليستة هاوثةميانةكانَيي لة ثةرلةماني كوردسـتان، بؤيـة بـةر لـة هـةر      
اليةكي تر، رووي دةم  ئةكةمة ئةنداماني ليسي كوردستاني، كة حـةريص بـني لةسـةر خـاَل بـة خـاَلي       

ئَيمـة داوا بكـةين بـة زووتـرين كـا  ئةطـةر       ئةو راثؤرتة و داكؤكي لَي بكةين، ئَيمة ئيصـرار بكةينـةوة،   
سـةعاتي داهـاتوودا هـةر وةزيرَيـك كـة ثَيويسـت دةكـا ، بانطهَيشـي ثةرلـةمان           16ياسا رَيطة بـدا  لـة   

بكرَيت، سـةرؤكي وةزيـران ئةطـةر ثَيويسـت دةكـا  بانطهَيشـي ثةرلـةمان بكرَيـت و، ئَيمـة خؤمـان ئـةو            
ةى داوا كــردووة و ئَيمــةش بــةَلَينمان ثــَي داون و بــوو بــة ضــاوةِروانيةي كــة خــةَلكي كوردســتان لــة ئَيمــ

مةسةلةيةكي ئيل امي لة ئةستؤي ئَيمة، ليَي نةوةستني، سةرباري ئةو ملم نَية سياسيانة، ئـةو تةنطـذة   
جياجيانةى كة هةن ئَيمة كاري خؤمان بكـةين، بؤيـة مـن واي دةبَيـن  بـةِرَي  سـةرؤكي ثةرلـةمان، واي        

وامـان بـؤ دةخـوازَي كـة هـةموومان وةكـو ئةنـدامي ثةرلـةمان بـري بكةينـةوة، لـة             دةبَين  ئـةو رؤذطـارة  
ي مانطيشــدا جــارَيكي تــر خــوَين ِرشــنت كةوتــةوة، خؤثَيشــاندان بــةدةر لــة ثشــت  13رووداوةكــاني دواي 

بةسنت بة ياسا و هةروةها تةاةكردن لة اليةن دام و دةزطـا حي بيةكانـةوة روويـدا، كـة هـةموو ئةوانـة       
رين، دذ بة بنةماكاني مايف مرؤظن، جَيطاي ئيدانة كردنن، دؤخَيكي زؤر زؤر ناهـةمواري هَينايـة   ثَيشيلكا

كايةوة، ثَيويست دةكا  ئَيمة هةَلسووِراوانة ئيش لةسةر ئةوة بكةين، بةربةست بني لةبةر دةم ئةوة كة 
ةرلـةماني كوردسـتان بـة    بؤ ئةوةي بوترَي زةرةر لة نيـوةى بطةِرَيتـةوة، بـةَلَي، بةشـَيك لـة ئةنـداماني ث      

داخَيكي زؤر زؤر طرانةوة لة دةرةوةي ثةرلةمان بة ئاراستةيةك كاريـان كـرد كـة تةصـعيدي مةسـةلةكة      
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بكةن، بة تايبةتي بةشَيك لة هاوكارةكاس لة زانكؤي سلَيماني و لةبةر دةركي سةرا، تـةعن و تةشـهرييان   
وو كةسي وشيار و دوو كةسي بة ئاطاشـن، بـةآلم   بة لَيذنةى تايبةتي ثةرلةمانيان كرد، كة هةردووكيان د

بةداخةوة دةبواية ئةوان هاوكار و يارمةتيدةر بووايةن لة سورسةتدان بة هةيبةتي لَيذنةكـة بـؤ ئـةوةي    
ــة         ــتان ب ــةَلكي كوردس ــةمان، خ ــةرؤكي ثةرل ــةِرَي  س ــةرَييَن، ب ــؤي راث ــاني خ ــاوةتر كارةك ــرت و لَيوةش باش

كان و دام و دةزطــا حي بيــةكان، هــةموو هــاووآلتي ئــةم وآلتــةين و  ئةنــداماني نــاو دام و دةزطــا سةرميــة 
ئةندامي ئةم كؤمةَلطايةين، بـة ثـؤليو و ئاسـايش و ثَيشـمةرطةوة، جطـة لـة هاووالتيـان كـة زةرةمةنـد          
بوون و لة ِرَيطاي شةهيد بوون و بريندار بوونةوة، ثؤليو وئاسايشيش لةم ثرؤسةية شةهيد و بريندار 

دةيـان ثـؤليو برينـدار بـووة، ثـؤليو شـةهيد بـووة، لةشـاري كـةالر بـةر لـة هـةموو              بووة، لة هةَلةجبة
كةسَيك، ثؤليو بريندار بووة و ئاساييش بريندار بووة و تةعةداي لَي كراوة، بةآلم ئةمة ناكاتة ئةوةى 

ك ئَيمة ئيدانةى تةاةكردن لة خؤثَيشاندةران نةكـةين، مـن وةكـو داواكـاري و ثَيشـنيار بـة ضـةند خاَليَـ        
ئةخيةمة بةردةست بةِرَي تان، داواكارم دانيشتنةكاني ثةرلـةماني كوردسـتان زيـاتر بكرَيـت و تـةعوي ي      
ئةو مـاوةى رابـردوو بكرَيتـةوة، بـة هـةر هؤيةكـةوة دانيشـتنةكان كؤمـةَلَيك خةلـةلي لـَي كـةو  و ئـةو             

َيرايـي داخوازييـةكاني   راثؤرتةش كة لَيذنةكة خوَينديةوة ئيل اممان دةكا  كة ئَيمة هةوَل بدةين بـة خ 
خةَلك لة رَيطاي هةموار كردنةوةى ياسـا بَيـت يـان دةركردنـي ياسـا بَيـت يـان بِريـار بَيـت كـاري لةسـةر            
بكةين، خاَلي دووةم، يةك بارةطاي حي بي لة شار و شارؤضكةكان هةبَي، لة سةنتةري شارةكان و لة شار 

رةكان، كة حي ب ميكاني مة بؤ طةشة ثَيداني و شارؤضكةكان، نةك بارةطاي حي بي خبرَيتة دةرةوةى شا
ثرةنسيثي دميوكراسي و مةدةني، حي ب نة ناوَيكي نامؤية، بة داخـةوة ملم نَيـي سياسـي واي كـرد لـة      
ــةتي و        ــاري حي باي ــة  ك ــ ب و تةنان ــوزوري حي ــةر ح ــا لةس ــَيتاتي جياجي ــةَلَيك مانش ــوردوودا كؤم راب

طةرَينَيتةوة بؤ سةردةمي ثَيش دميوكراسية ، بؤية ئـةبَي  ئةنداميةتي لة حي بدا بكرَي، كة ئةمة ئةمان
ديقة  هةبَي لةم مةسةالنةدا، راستة بار طرانيي دروست كردووة سـرة حي بـي و بارةطـا حي بيـةكان لـة      
شــار و شارؤضــكةكاندا، بــةآلم بــة موتَلــةاي دةركردنــي بارةطــا حي بيــةكان و ناوةنــدة دميوكراســييةكان   

كردني مووضةى سةرمانبةران، ئةوانـةى كـة لـة هـةولَير يـان لـة        يدا، هاوسننكارَيكي بةجَي نية لةراست
سلَيماني مووضـةكانيان بـة ثَيـي سـةكتةرةكان جيايـة، باشـرتينيان ِرةضـاو بكرَيـت وتةعـدي  بكرَيتـةوة،           
ثرؤذة ياسـاي لَيبـوردني طشـي خبرَيتـة ثـاَل ئـةو ثـرؤذة ياسـايانةى كـة ثَيويسـت دةكـا  لـة ثةرلـةماني              

دا دةربكرَي، هةروةها نةهَيشتين س اي لة سَيدارةدان، لة هةرَيمي كوردستاندا يةكَيكة لة هةرة كوردستان
كةس  134، 137هةستيارترين ئةو مةسةالنةى كة ئَيستاكة ئةبَي اسةي لةسةر بكرَي، ضونكة زياد لة 

 .س اي لة سَيدارةدانيان بؤ دةرضووة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لـةكام خـاَلي ثَيشـنيارةكان هـاتووة بـراي مـن ، ئـةوة لـة وةخـي تـر مونااةشـةي             توخوا رةجائةن، ئةوة
 .دةكةين

 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةمة داخـوازي هـةزاران خَي انـة، ئَيمـة وةكـو لَيذنـةى مـايف مـرؤظ لـة ثةرلـةماني كوردسـتان، سـةرداني             
مان كردووة، ئةمة يةكَيكة لة مةتَلةبة طشتييةكان، بة تايبـةتي  ضاكسازييةكاني هةولَير، دهؤك، سلَيماني

لة ئاسي نَيودةوَلةتيدا، رَيكخراوةكـاني نَيودةوَلـةتي و نةتـةوة يـةكطرتووةكان داوا ئةكـةن ئَيمـة ثةشـت        
بةستوو بني بةو ثرةنسيثة نَيودةوَلةتيانةى كة ماف و ئازاديـةكان دةثـارَي َي، لةبـةر ئـةوةى لـة ئيعـدام       

دةرسـة  نامَينَيتـةوة بـؤ ئيصـ ؤ، ئةطـةر مةبـدةئي سـ اش بـؤ ئيصـ ؤ بـَي، تةصـةورمان وايـة              كردندا
ئيعدام كارَيكي بةجَي نيـة و لـة ِرةهةنـدي دوورة، بـؤ سـومعةى هـةرَيمي كوردسـتان كـارَيكي بةجَييـة و          

تـةوة بـؤ   هيوادارم جَي بكرَيتةوة، خولي وشياري بكرَي، ئيل ام بكرَي كـة خـولي وشـياري بـةردةوام بكريَ    
دام و دةزطاكاني ثؤليو و دةزطاكاني ئاسايش و ئةوانةى رووبةرووي خؤثَيشاندةران و هةر كـارَيكي لـةو   
بابةتة ئةبنةوة، بـؤ ئـةوةى بـة ثرةنسـيثة مةدةنيـةكان مامةَلـةيان لةطـةَل بكـةن، هـةروةها كةرةسـتةي           

وةشــاندنةوةى حكومــةتى مــةدةني بــؤ ثؤليســي ضــاالكية مةدةنيــةكان ئامــادة بكــرَي، ســةبارة  بــة هةلَ   
ــة         ــةو دةِربرينان ــدا، ئ ــةي ثةرلةمان ــةذَير اوب ــوَي ل ــةكي ن ــتكردني كابينةي ــتان و دروس ــةرَيمي كوردس ه
دةِربريين زؤر زؤر ئاسايني، ئةبَي ببَيتة جَيطةى جةدةل و بة روحَيكي دميوكراسيانة و ثرسَيكي ئاسايي 

حكومةتى تةكنؤكرا  دةكةن و داواي حكومةتى  وةربطريَي، بةآلم لة راستيدا خةَلكانَيك لة دةرةوة باسي
بَي اليةن دةكةن، وةكو ئةوةى لة مةرخيةوة هـاتنب، خـةَلكانَيك كـة لـة يةكـةم خـولي ئـةم ثةرلةمانـةوة         
تيايدا ئةنـدام بـوون، لةيةكـةم كابينـةى حكومةتـةوة كـة تيايـدا ئةنـدامي وزراي بـوون، لـة كابينةكـةي            

ئيدارةييدا، لة سةرؤكايةتي وةزيران بـوون، لـة دواي رووخـاني    دووةميدا لة سةردةمي نةهامةتي و دوو 
سةددامدا لة وةزارةتي عرياق بوون، لة داِرشتنةوةى دةستووري عرياادا هةبوون، بة درَيـذايي ئـةو مـاوة    
درَيذة لة سـةردةمي شـاخةوة تـا دةطاتـة ئـةم سـاتة وةختـة، بِريـاردةري سـةرةكي بـوون لـةناو ثرؤسـةي             

بـةو جـؤرة خوَيندنـةوة بكـرَي بـؤ ثرؤسـةيةكي سياسـي و حكومـةتَيك كـة ئـةبَي            سياسيدا، نـاكرَي خـؤ،  
سورســةتي بــدرَيي و لــة رَيطــاي ســندواي هةَلبذاردنــةوة هــاتووة و لــة ثةرلــةماني كوردســتان متمانــةى   
ثَيدراوة، بةِرَي ي من ئةبَي تؤ بة ديقةتـةوة تـةعامولي لةطـةَل بكـةى، لـة كاتَيكـدا تـؤ لـة سـاتة وةخـي           

كاربووني حكومة  و متمانة ثَيداندا، تؤ متمانة  ثَي نةداوة، ئيسارة  كـردووة ثـَيش ئـةوةى    دةست بة
جةلسةي ثةرلةمان بكرَي، كابينـةى وزاري بَيتـة ثةرلـةماني كوردسـتان ئيـديعا  كـردووة و هانـت داوة        

كـة تـؤ   متمانة نةدرَي بةم ثةرلةمانـة، ضـونكة ثةرلـةمانَيكي ساشـيلة بـةو مةنتيقـةي كـة تـؤي تيـا نـي،           
رةئيسي حكومة  و جارَيكي دي نابيتةوة بة وةزيري سيادي و جَيطري سةرؤك وةزيران و تؤ ئاراستةي 
حكومةتةكة ناكةى، من بة ديقة  تةصـةورم وايـة دروالـي كـردار شـةرتة، دروالَيكـي هـةرة طـرنن و         

ــيةي        ــوزورة سياس ــةو ح ــةوة ل ــتان دوور بكةين ــةماني كوردس ــتاوة ثةرل ــة ئَيس ــازة ل ــؤ  ضارةنووسس ــة ب ك
ثَيشانداني كؤمةَلَيك مانشَيتا  هةمانة و با هاوكاري حكومة  بني، هاوكـاري دام و دةزطاكـاني ياسـاي و    
دةستووري خؤمان بني بؤ ئةوةى بتوانني داخوازيةكاني خةَلكي كوردستان بة دي بهَينني، من تةصةورم 

َيوةيةكي تةندروســت  وايــة لــةم دؤخةشــدا دواي دةرضــووني بِريارةكــةي ثةرلــةمان ميــدياكان بــة شــ        
تةعاموليان لةطةَل ئةم دؤخة نـةكرد، هيـوادارم سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بةرثرسـي سـةرةكي دةزطاكـاني        
ئيع م بانن بكاتة ثةرلةماني كوردستان و ئيل اميان بكا  بة بِرياري ثةرلةماني كوردستانةوة، ضـونكة  

ة دةكــرَي، و تــةرويج دةكــرَين و هــان  دواجــار هــةموو شــتةكان ئَيســتانةوة لــة رَيطــاي ئيع مــةوة ئيســار  
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دةدرَين، بؤية ئةبَي ئيع م رؤَلة حةايقةكةي خؤي بـة ثَيـي ئيتيكـي رؤذنامـةواني، بـة ثَيـي ثرةنسـيثة        
مةدةنيةكان، كةوتنةوة لة توند و تيذي، عام  بَي بـؤ هَيـور كردنـةوةى دؤخةكـة و رؤَلـي خـؤي هـةبَي،        

سـةعا    68سـةعا  و   16اكاريانـةى كـة اسـة لةسـةر     لةبةر ئةوة من تةصـةورم وايـة بةشـَيك لـةو داو    
دةكا ، مةسةلةيةكي تةعجي ين و ئةيانةوَي دةست بطرن بة ثرؤذةكـاني سياسـي خؤيانـةوة نـةك ئـةوة      
ثرؤذةى كة لة ثةرلةماني كوردستان مةرجةعي سياسي و ياسايي هةرَيمي كوردستانة دةنطي لةسةر درا، 

 68ي كوردستانة عةصاي سـيحري ثـَي نيـة و بتـوانَي لـة مـاوةى       ئةطينا هيض يةكَي لة ئَيمة، لةم هةرَيم
سةعا  ضارةسـةر بكـا ،    68تاوةكو ئَيستاكة بة  31سةعاتدا  كؤمةَلي ثرس و كؤمةلَي طرسي لة ساَلي 

داواكارم لَيرةوة كارَيك لةسةر ئةوة بكةين ضيرت خوَيين كـورد و خـوَيين خـةَلكي كوردسـتان تـةحري  و      
شــدا ئَيمــة وةكـو ثةرلــةمانتاران بــة ديقةتــةوة تـةعامول لةســةر ئــةم مةســةلةية   تـةجري  بكــرَي و لةوة 

بكةين، خاَلَيكي تر ئةمةوَي ئاماذةى ثـَي بكـةم بـة حـوكمي ئـةوةي اسـة لةسـةر خؤثَيشـاندةراني شـاري          
كةالر كرا، من خؤم يةكَيك بووم لة شـاهيد حاَلـةكاني ئـةم رووداوة و رؤذي خـؤي لـةوَي بـووم، هيـوادار        

و دؤخــة نةكةوَيتــةوة، بــةآلم لــة راســتيدا لةبــةر ئــةوةى خؤثَيشــاندانةكة لةســةر ئةساســَيكي    بــووم بــة
ناياسايي دروست بوو، ثَيشرتيش حي بة سياسيةكان كؤبوونةوةيان كردبوو ثَيش حةستةيةك كـة ئيلـ ام   
ــوكمى        ــة ح ــتةية ب ــةالر مارانطةس ــاري ك ــونكة ش ــيَب، ض ــاندان ب ــةهَيَلن خؤثَيش ــةوة و ن ــة هَيمني ــةن ب بك

ؤثَيشانداني رابردووةوة و خةَلك شةهيد بووة و دام و دةزطاكان سووتَينراون، بؤ ئـةوةى ئـةو رووداوة   خ
روونةداتةوة، بةآلم بةداخةوة ب ووتنةوةى طؤِران لة شاري كـةالر ثابةنـد نـةبوون بـةو بةَلَينـةوة، بؤيـة       

بـوون، اسـة لةسـةر طرتـةى     هةَلسووِراواني ب ووتنـةوةى طـؤِران هانـدةر و رَيكخـةري ئـةو خؤثَيشـاندانة       
ظيــديؤيي و طرتــةى سؤتــؤيي دةكــرَي، ئةوانــة هــةموو لةبــةر ضــاو بــوون، بــةآلم لةبــةر ئــةوةى دؤخةكــة  
هةستيار بوو، بةداخةوة يةكَيك لة هةرة سـةرةكيرتين هاوِرَييـاس كـة هةَلسـوِراوي ب ووتنـةوةى طؤِرانـة،       

وون كة سةرؤكي ب ووتنـةوةى طؤِرانـة لـة    ساتة وةخي خؤثَيشاندانةكة يةكةم كةس ئةو تووشي لَيدان ب
كةالر كة اسة لةسةر ئةوة ئةكةين، دؤخَيكي نةويسرتاو هاتة ثَيشةوة، بؤية ئـةو رووداوانـةى كةوتنـةوة    
لة كةالر، يةكةجمار ضوونة بةردةم ثؤليسي كـةالر، هـةر ضـةندة لـة شـوَيين خـؤي ئاراسـتةكةى طـؤِردرا،         

ي دائريةى ثؤليو كرا، دوو ثؤليو بريندار بوون، دانةيـةكيان  ضوونة بةردةم ثؤليسي كةالر و بةردباران
دةسي شكا و دانةيةكيان سةري شكا، بةآلم بة حوكمى ئةوةي ثؤليو تةاةيان نةكرد و توانرا دؤخةكـة  

ي ثـارتي كـة ئةكةوَيتـة    11جؤرَيك لة هَيوري بة خؤيةوة بيين، ئةم ئاراستةكةى طؤِرا بـؤ بـةردةم لقـي    
هيداني شــاري كـةالر و بةشــَيك لـة بــةِرَي ان لــة ثةرلـةماني كوردســتان ئــةزانن    ئـةو ســةري طـةِرةكي شــة  

طةِرةكي شةهيدان ضةند كيلؤمةترَيك دةكةوَيتـة دووري سـةنتةري شـارةوة و دؤخةكـة بـةو جـؤرة بـرا،        
ــة       ــووة لـ ــَيك بـ ــووة، بةشـ ــة بـ ــي ميانطريانـ ــةدا رؤَلَيكـ ــةو دؤخـ ــؤليو لـ ــايش و ثـ ــاني ئاسـ ــي دةزطاكـ رؤَلـ

عةكــة، بةداخــةوة لَيــرةو و لــةوَي بــة جــؤرَيكي تــر تةسســريي وةزعةكــة دةكــرَي، لــة هَيوركردنــةوةى وةز
كاتَيكدا ثؤليو و ئاسايش يةك تةاـةي نـةكردووة و لـةناو بريندارةكانـدا ضـةندين ثـؤليو و ضـةندين        
ئاسايشيش هةن، لـةو ِروانطةيـةوة هيـوادارين ثشـت ببةسـتني بـة ياسـا و خوَيندنـةوةى ئةحداسـةكان و          

 .ي لة كةالرداواكاري طش
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .صباؤ كةرةم بكة.كاك د
 
 
 

 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من داوا دةكةم كاك ساالر ئةو مةوزوعانـةى خـؤي بـاس نـةكا ، ضـونكة ئَيمـة ثابةنـدين بـة بةرنامـةى          
 .ي نا و ثةرلةمان ناكا كارةوة، ضونكة ئةوة خ مة  بة دؤسيةكة ناكا ، خ مة  بة جةو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك طؤران كةرةم بكة
 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

جارَيكي تر من تةئكيد لةسةر بةرنامةى كار دةكةم، ئَيمة بؤ هَيمن كردنـةوةى دؤخ دانيشـتووين، ئَيمـة    
كةم، هةموو موالحـةزةكاس نووسـية كـة حـةزم دةكـرد      اسة لةسةر رَيطاضارة دةكةين، بةداخةوة اسة دة

ميكاني م  طـوَي لـَي بـا، حـةزم دةكـرد ئـةو كاتـةى كـة ئَيـوة دةَلـَين لـة راثؤرتةكـةي ئَيمـةدا نيـة، ئَيـوة                
ثَيشــنيارتان كردبــا، ئــةو ســ ايةي ئَيــوة دةَلــَين لــة راثؤرتةكــةي ئَيمــةدا نيــة، ئَيــوة ثَيشــنيارتان كردبــا،    

لــةوة زيــاتر ئاراســتةي كؤبوونةوةكــة بــةو شــَيوةية بــي، دةكشــَيمةوة و دَيمــة  بةراســي مــن وةكــو خــؤم، 
 .خوارةوة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

صـباؤ و كــاك طـؤران دةكــةم، ئَيمـة لَيــرة دانيشـتووين ضارةســةري     .تةئيـدي كــاك د % 111سـوثاس، مــن  
هةيـة، كـاك كـاردؤ    كَيشةكة بكةين، نةك ئاطر بكةينةوة، يـةعين بـة حةايقـة  ئيحـتريام  بـؤ طشـتتان       

ئيجازة بدة برا ، هةموو ئةو اليةنانةى كة لةو مةنتيقةية بةشدار بووة، كَي مةسـئولة و كـَي مةسـئول    
ــةَل        ــة لةطـ ــةوة، ئَيمـ ــانون يةك ئةكرَيتـ ــة اـ ــةكردووة، بـ ــَي زةرةري نـ ــردووة و كـ ــَي زةرةري كـ ــة، كـ نيـ

ة ئةكـةن، ئَيمـة لَيـرة دانةنيشـتووين     خؤثَيشاندةرانني، داخوازي ِرةوايان هةية كـة ئَيسـتا ضـاوةِريَي ئَيمـ    
موحاسةبةي ئةم اليةنانة بكةين، نة ئةوال بكةين، لَيذنةى تةحقيق نني و لَيذنةى ناوةخؤش نني، لَيـرة  
دانيشـتووين، راثــؤرتَيكي لَيذنـةى تايبــة  هةيـة، بــة ئيحتريامـةوة هَيناويــةتي ئـةو راثؤرتــة مونااةشــة      

بة ئيحتريامةوة بـة طشـتتان ئـةَلَي ، رَي بـة يـةك كةسـي تـر         بكةين و لةسةر ئةوة اسة بكةين، من ئيرت
 .نادةم لة بةرنامةى كار دةربضَي، داواي لَيبوردنتان لَي ئةكةم، كاك كاردؤ كةرةم بكة

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثةيوةندي بـة راثـؤرتي لَيذنةكةيـة، ئةطـةر      ئَيمة باس لة بارودؤخَيك ئةكةين كة ثةيوةندي بة خواسي خؤثَيشاندةران و
لَيذنةيةك هةر خاَلَيكي هةية كة ثةيوةندي بة اليةنَيكي سياسيةوة هةية، حةاة ئةنداماني ثةرلةمان لَيرة اسةي لةسـةر  
بكا ، دةنا هيض ئةندام ثةرلةمانَيك بؤي نية تؤمة  ببةخشَيتةوة بةسةر اليةنـة سياسـيةكان و ئامؤذطـاري خـةَلك بكـا       
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كاتَيكدا، يةعين من نامةوَي بضـمة سـةر شةخصـي خـؤي بةشـدار بـووة لـة مةيـداني ئـازادي و خـؤي بةشـدار بـووة لـة               لة
زانكؤي سلَيماني، لةبةر ئةوة من داوا دةكةم اسةكاني لة ثرؤتؤكؤل دةربهَيندرَي، بةراسي دةنـا ئَيمـة ئيحتيجـاو دةكـةين     

 .بةرامبةري
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .3انيشتنةكة هةَلئةطرين تا سةعا  بةِرَي ان د
 دانيشتين دووةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بة ناوي خواي طةورة و ميهرةبان، بة نـاوي طـةلي كوردسـتان، بـةردةوام دةبـني لةسـةر دانيشـتنةكةمان،        
ئَيستاش داوا لة ئةنداماني لَيذنةي تايبـة  دةكـةين كةرةمكـةن بـؤ سـةر مينةصـة، سـةرموون، بـةِرَي ان         

ستا بةردةوام دةبني لةسةر طفتوطؤكان، ثَيش ئةوة تكامـان ئةوةيـة ئـةو بةِرَي انـةي كـة اسـة دةكـةن،        ئَي
ناوي هيض اليةنَيكي سياسي نةهَيندرَي، ضونكة لة وتـةكاني ِرَيـ دار سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان هـيض       

ــةرؤ        ــة  و س ــةرؤكايةتي حكوم ــةروةها س ــةكراوة، ه ــار ن ــو  تاوانب ــة خص ــي ب ــةنَيكي سياس كايةتي الي
ثةرلةمان و ئةنداماني ثةرلةمان، بؤية هةر ناوَيكي هةر اليةنَيكي سياسي لة ثرؤتؤكؤل هـاتيَب الدةدرَي،  
بسِردرَيتةوة، تكامان ئةوةية ِرةضاوي، موراعـاتي وةزعـي خؤتـان بكـةن، ئَيسـتاش كـاك سـاالر وتارةكـةي         

 .تةواو نةكردبوو، كةرةمكة بةردةوام بة لة اسةكانت، سةرموو
 :  ساالر حممود مرادبةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان، لة ِراسـتيدا دةستخؤشـي لـة لَيذنةكـة دةكـةم، هـي ك بـوون ئـةو ماوةيـة،          
ئومَيدةوارم كة بتوانني بطةينة ئاكامَيك كة بة دَلي هةموو خةَلكي كوردسـتان بـَي، طـرنن نيـة بـة دَلـي       

يض هَي َيكي سياسي بَي، طرنن ئةوةية بـة دَلـي خـةَلكي كوردسـتان بـَي، كـاري       هيض اليةنَيكي سياسي و ه
لَيذنةكةش دةبَي هةموومان ئيصراري لةسةر بكةينةوة بطاتة ئةجنامَيكي ئيجابي كة خـةَلكي كوردسـتان   
دةخوازَي، هةروةها بؤ ئةوةي بؤ هةموو اليةكي ئيسـثا  بكـةين، بـةَلَي بـة سيعلـي، بـة ثَيـي اـانون ئـةو          

آلتةي لة كوردسـتاندا هةيـة، ئـةو سيسـتةمةي لـة كوردسـتان دا هةيـة، سيسـةتةمَيكي ثةرلـةماني،          دةسة
سياسي، دميوكراسي ية، دةبَي لة ِرَيطةي ئـةو بةرثرسـيارَيتييةي كـة لـة ِرَيطـةي ئـةو لَيذنةيـةوة و دواي        

ئــي  و ئــةوةي كــة بــةِرَي  ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتانيش باســي كــرد كــة حي بــي دائــي  و اائيــدي دا  
سةرؤكي دائي  و دةسةآلتي دائي  نية، بةَلكو طةلي دائـي  هةيـة، ئـةو ثةرلةمانـةش نوَينةرايـةتي طـةلي       
كوردستان دةكا ، دةبَي لة ئاسي ئةو بةرثرسيارَيتية دا بني، ئَيمة ِرؤذ بـة ِرؤذ بـة ثَيـي ئـةو وتارانـةي      

ي و مـةدةني و ِرَيكخراوةكـان و   هةم اليةنـة سياسـيةكان، هـةم ثـرؤذةي ناوةنـدة جياجياكـاني دميوكراسـ       
تةنانة  سةرؤكايةتي هةرَي  و حكومـة  و اليةنـةكاني تـريش دةري دةكـةن، اورسـايي بةرثرسـيارَيي       
ئَيمة زياتر دةبَي، بؤية دةبَي بة طيانَيكي دميوكراسييةوة خؤماني بؤ ئامادة بكةين، بةِرَي ان هـةموومان  

ــةم   ــاري ثةرلـ ــي بِريـ ــة دواي دةركردنـ ــادارين لـ ــتاكة   ئاطـ ــةوة هَيشـ ــدة خاَلييةكةشـ ــتان، حةظـ اني كوردسـ
تةشــةنوجَيكي زؤر و جيــاواز هةيــة، لــة هــةر تَيكــةَل ثرووذانَيكــدا خــوَين دةِرذَي، هــاووآلتي دةكــوذرَي،   
هاووآلتي بريندار دةبَي، بؤية دةبَي زؤر بة ئيصرارييةوة اسة لةسةر ئةوة بكةين خوَيين هاووآلتي لـةو  
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موو شـَيوةيةك تـةحري  و تـةجري  بكـرَي، خـوَيين هـاووآلتي لـة هـةموو         هةرَيمي كوردسـتانةدا بـة هـة   
ــَي       ــةموو ملم ن ــةم ه ــةورم وايــة ل ــن تةص ــازترة، م ــةك ضاةنووسس ــةموو ثَيطةي ــة ه ــرنطرتة، ل ــَيك ط كةس
ناتةندروستانةدا خةَلكي هةذار و سي ي  و بَي دةرةتان ثَيوة دةبَي، نة كوِري بةرثرسَيك ثَيوة دةبَي، نـة  

وة دةبَي، تةنها كـوِري جـاددة ثَيـوة دةبـَي، كضـي جـاددة ثَيـوة دةبـَي، خـةَلكي هـةذار ثَيـوة            بةرثرسَيك ثَي
دةبَي، بؤية دةبَي بةو مةسةالنةدا بضينةوة، هـةموو شـتَيك لـة ثَينـاوي خةَلكةكـةدا بـَي، خـاَلي كؤتـايي          

كاركردن هاتـة كايـةوة،   ئةوةية، ئةطةر هةر ديالؤطَيكي نيشتماني لة ئايندةدا بؤ ثَيكةوة سازان و ثَيكةوة 
ثَيطةي حي بةكاني تر لـة بةرضـاو بطـريَي، تـةنها لـة نَيـوان ئؤثؤزسـيؤن و ليسـي كوردسـتاني دا نـةبَي،           
ضونكة طياني دميوكراسي وامان لَي دةخوازَي ذياني سرة حي بي زياتر ثةرة ثَي بدةين، لـةو ِروانطةيـةوة   

 .ؤ هةموو اليةكدةبَي هةموومان ديقة  بكةين لةو مةسةلةية، سوثاس ب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار سةروةر عبدالربن، كةرةمكة
 :سةروةر عبدالربن.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مــن ســةرةتا بــة ثريؤزبــايي  دةســت ثــَي دةكــةم بــؤ كؤمــةآلني خــةَلكي كوردســتان، بــة بؤنــةي ســاَلِرؤذي  

ثريؤزبـايي  بـؤ جــةماوةري دةظـةري ثشـدةر و بتـوَيين دةروازةي ِراثـةرين كــة        ِراثةرينـةوة، بـة تايبـةتي   
بيست ساَل بةر لة ئةمِرؤ بةِرووي ِرذَيمي داطريكةري بةعسدا ِراثةرين و ئةو ئازادييةيان هَيناية كايةوة، 
 بةداخةوة دةبواية ئـةو كؤبوونةوةيـةمان بـؤ ثةسـندكردني ثـرؤذة ياسـاكان بوايـة، بـؤ زيـاتر طرنطيـدان          

بوايــة بــة ثــرؤذة خ مةتطوزارييــةكان، نــةك كؤبوونةوةيــةكي ئاســايي بــَي بــؤ ئــةو مةبةســتة، دووبــارة    
ثريؤزبايي خؤم ئاراستةي جةماوةري دةظةري ِراثةرين دةكةمةوة، هيوادارم طياني ِراثةرين هةر زينـدوو  

ني ئةزموونةكـةمان،  بَيت، لة ثَيناو بووذاندنةوةي زياتري كوردستان و طةشةثَيدان و بةرةوثَيشةوة ضوو
طَيِرانةوةي ناوضة كَيشة لةسةرةكان بؤ باوةشي هةرَي ، بؤ ئةوةي طياني شةهيدانيش ئارام بَيت، بـةِرَي   
سـةرؤكي ثةرلـةمان، بابــة  و داواكارييـةكان زؤر بـوون، دووبارةيــان زؤر تَيـدابوو، هاوِرَيكانيشـ  اســةي       

وةي من كاتي زؤر نةطرم ضةند خاَلَيك بـة كـورتي   زؤريان لةسةر كرد و بابةتي باشيان خستةِروو، بؤ ئة
دةخةمة ِروو، سةرةتا دةمةوَي دوو شت باس بكةم، يةكَيكيان سةبارة  بـةو حةظـدة خاَلـةي بِريارةكـةي     

دا دراوة، دووةميــان ســةبارة  بــة داواكــاري خؤثيشــاندةران، يةكــةميان وةك  (13/1)ثةرلــةمان كــة لــة 
ة لـة ثةرلةمانـةوة ضـاودَيري وردي ئـةو حةظـدة خاَلـة بكـةين، كـة         هاوِرَيكـاس باسـيان كـرد، طرنطـة ئَيمـ     

بِريارَيكة و خؤمـان داومانـة، ئـاخؤ ضـةندي لـَي جَيبـةجَي كـراوة، كامـةي جَيبـةجَي نـةكراوة، كامةشـي            
ثَيشَي  كراوة، ئةوةندةي من تَيبيني  كردبَي ئةوة بِريارةكةيـة كـة حةظـدة خاَلـة، كـة حيسـاة كردبـَي،        

ي جَيبةجَي كراوة، سَي خاَلي كاتي دةوَيت، سَي دانةشيان كاري لةسةر نـةكراوة، بؤيـة   خاَل( 11)ن يكةي 
بةر لة داواكارييةكاني خؤثيشاندةران، ثَيويستة ثةرلةمان بةدواداضوون بؤ داواكارييةكاني خـؤي بكـا ،   

ي ثةرلـةمان،  ئاخؤ ئةم خاآلنة جَيبةجَي كـراون يـان نـا  بـةِرَي  سـةرؤكي ثةرلـةمان، بـةِرَي ان ئةنـدامان        
ــةموو      ــة، هـ ــةموو هاووآلتييةكـ ــاَلي هـ ــة، مـ ــةنَيك نيـ ــ ب و اليـ ــيض حيـ ــاي هـ ــة و بارةطـ ــرة ثةرلةمانـ ئَيـ
هاووآلتيةكيش مايف بةسـةرةوة هةيـة، هـةر بؤيـة ثَيويسـتة بـة هـةموو اليـةكمان بـةدواي ضارةسـازي دا           
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ثار  و اليةنة سياسـيةكان   بطةِرَيني و داواكاريية ِرةواكاني خؤثيشاندةران لةبةرضاو بطرين، لة داواكاري
جيايان بكةينةوة، ئةوةي لَيرةدا طرنطة ئةوةيـة كـة هـةموو اليـةكمان ِرَيـك بكـةوين لةسـةر ضارةسـازي،         
جَيبةجَي كردني ئةو داوايانةش بة مةسئوولييةتةوة هةَلسوكةوتي لةطةَلدا بكةين و هةموومان خؤمـان  

ــة      ــة ل ــةوة، ن ــَي نةدزين ــؤي ل ــةلان خ ــ انني، ك ــاوةني ب ــة خ ــتطوَيي     ب ــة ثش ــةين ك ــوَل بك ــةتي اب حكوم
ــة           ــؤ ئَيم ــةوةي ب ــونكة ئ ــا ، ض ــوة بك ــةدةي ثَي ــة موزاي ــيؤنيش ك ــة ئؤثؤزس ــة ل ــا ، ن ــةكان خب داواكاريي
دةركــةوتووة خؤثيشــاندةران هــيض ئةجيندايــةكي سياســيان نيــة، داواي باشــرتكردني بــار و طوزةرانيــان    

نةي هاوسـةرطريي دةكـةن، داواي بنـةبِركردني    دةكةن، داواي دامةزراندن دةكةن، داواي زيادكردني ثَيشـي 
دياردةي طةندةَلي دةكةن، داواي ئـةوة دةكـةن كـة نـاكرَي ناعةدالـةتي هـةبَيت و تةزكيـة و تةزكيـةكاري         
مبَينَيــت، داواي جياكردنــةوةي حيــ ب لــة حكومــة  و ســةربةخؤيي زانكــؤ و دام و دةزطــا حكومييــةكان 

َي  سـةرؤكي ثةرلـةمان، مـن لـة ئـةجنامي سـةرداس بـؤ الي        دةكةن، ئةوانة و ضةندين داواكـاري تـر، بـةرِ   
خؤثيشاندةراني بةر دةركي سةرا و طفتوطؤ كردن لةطةَليان، لة ئةجنامي كؤبوونةوةيةكي دوو سـةعا  و  
نيوي، لةطةَل لَيذنةي سةرثةرشي ئةو خؤثيشاندانانةدا، بؤم دةركةوتووة كة ئةوانة كةسانَيكي هؤشـيار  

و خاكةن، كؤمةَلَيك داواكاري ِرةوايان هةية، ئَيمـة دةبَيـت سوثاسـيان بكـةين كـة      و ثةرؤش و دَلسؤزي ئة
بة شَيوازَيكي مةدةنيانة دةري دةبِرن، بةآلم دةبَي جياشـيان بكةينـةوة لـةو داواكارييانـةي كـة هةنـدَيك       

نـاَلَي   اليةني سياسي بة مةبةسي تايبةتي و سياسي، خؤيان تَيكةَل بة داواكاري خـةَلكيان كـردووة، مـن    
ــةك          ــة ي ــي ل ــةح ابي سياس ــةَلك و ئ ــاري خ ــَي داواك ــةآلم دةب ــةبَي، ب ــاري ه ــة داواك ــؤي ني ــيؤن ب ئؤثؤزس
جيابكةينــةوة، كارَيــك بكــةين كــة ض ئَيمــة وةكــو ثةرلــةمان، ض خؤثيشــاندةرانيش ِرَيطــة نــةدةين هــيض    

هةنـدَيك لـة خوشـك و     اليةنَيكي سياسي هاووآلتيان بؤ مةرامة تايبةتيةكاني خؤي بةكار بَييَن، بةِرَي ان
براكاس باسي مةترسي جووالني هَي ة ضةكدارةكانيان كرد لة ناوضـةيةكةوة بـؤ ناوضـةيةكي تـر، باسـي      
توند و تيذيان كرد، باسي تةداخوالتي هَي ي ثَيشمةرطةيان كرد، ئةوانة هةمووي ِراسنت، كاري نةشياو و 

ن جارَيكي تـر دووبـارة بكرَينـةوة بـةِرَي ان،     خراثن، ثَيويستة تةحري  و تةجري  بكرَين، ِرَيطةش نةدةي
بةآلم لة بةرامبةردا ئيستيغ ل كردني خؤثيشاندةرانيش بؤ مةرامي سياسي لةاليةن ضةند اليةنَيكةوة، 
ئةوةش كارَيكي نةشياوة و بةكارهَينانيان بؤ كةسيب سياسي ثَيويستة ِرَيطةي لَي بطريَيت، ضونكة دَلنيـام  

كاردانةوةي دةبَيت، وآلتةكةمان و هةرَيمةكةمان بةرةو ثةشَيوي زياتر دةبا ، ئةو جؤرة سياسةتة كار و 
بة مةترسييةكي طةورةي دةزاس، ضونكة ئةوة ديوي دووةمـي شـَيواندن و مةترسـيدار كـردن و لةكـةدار      
كردنـي ئــةو كةرنةظاَلـة جوانةيــة كــة هاووآلتيـاني خؤثَيشــاندةر بــؤي دةكـةن، داواي مــايف ِرةواي خؤيــان     

، بؤ منوونة، هةندَي كةس و اليةن دةيانةوَي سةكؤي بةر دةركي سةرا لةسةر خؤيـان تـاثؤ بكـةن،    دةكةن
دةست دةخةنة كاري خؤثَيشاندةرانةوة، تةنيا ِرَيطة بةو كةسانة دةدةن كة خؤيان بيانـةوَي اسـة بكـةن،    

ةر نووسـةران،  تةنها بة ِرةنطي خؤيان، تةنها بـة دةنطـي خؤيـان، نـةك خـةَلكاني تـر، ئـةوةتا مـةرو لةسـ         
ِرؤشنبريان، تةنانة  هةندَيك لة ئةنداماني ثةرلةمانيش دا دادةنَين كاتَيك بؤ ثشتطريي كردنيان دةضن، 
بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة ثَيويستة بة دةم داواكاري هةر تاكَيكي ئةو وآلتةوة بضني، كاتَي ِروومـان  

ة خؤثَيشاندان دةكـةن، ثَيويسـتة بـة زووتـرين كـا       تَي دةكةن، ض جاي ضةندان هةزار هاووآلتي ئَيستا ك
بة هةموو اليةكمان هةوَلةكامنان يةك خبةين بؤ هَينانـةدي داواكانيـان، لـة ضوارضـَيوةي ياسـادا، ضـونكة       
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ناكرَي لة شارَيكي وةكو سلَيماني دا كة ن يكةي مليؤنَيك كةسـي تيـادا دةذي، بـة هـؤي ئـةو بارودؤخـةي       
و دَلـةِراوكَي شـاري طرتؤتـةوة، كـار و كةسـابةتي خـةَلك وةسـتاوة و ثرؤسـةي         هاتؤتة كايـةوة، نـا ئـارامي    

خوَيندن ثةكي كةوتووة لة زانكؤدا، كة ئـةوةش دةرةجنـامي خراثـي هةيـة، بـةِرَي ان ئَيمـة ثَيويسـتة بـة         
دواي ضارةسازي ِريشةييدا بطةرَيني بؤ ئةو كَيشانة، ضارةي كاتي و ثينـة و ثـةِرؤ دادمـان نـادا ، ئةطـةر      

ســتا ئاراميشــي بكةينــةوة بــة تــةواوي ضارةســةر نــةكرابَي، بــةياني ســةر هةَلدةداتــةوة، هــةر بــؤ ئــةو   ئَي
 :مةبةستة لَيرةدا ضةند خاَلَيك دةخةمة ِروو

 :ئةوةي لةسةر ثةرلةمان ثَيويستة/ يةك
ثةرلــةمان كــاراتر بكرَيــت و ذمــارةي دانيشــتنةكان زيــاتر بكــةين، ذمارةيــةكي زؤر ثــرؤذة ياســامان         -ع

ردةستة كة ثةيوةنديدارن بـة ذيـان و طـوزةراني خةَلكـةوة هةيـة، ثَيويسـتة لـة زووتـرين دةرسةتـدا          لةبة
ثةسنديان بكةين و ئةو سيستيةي لة ِرابردوودا لة ئـةداي كـاركردني ثةرلةمانـدا هـةبوو، كـة مـن وةكـو        

 .ئةندامَيكي ثةرلةمان هةست  ثَيي كردووة، نةمَييَن و ئةكتي  تر بكرَيت
داماني ثةرلةمان زياتر بضنة ناو خةَلكـةوة، زيـاتر طـوَي لـة خواسـت و داواكارييـةكانيان       سةرجةم ئةن-ب

 .بطرن

ئةندامي ثةرلةمان بة كاري ثيشةيي خؤي هةَلبسَي، ناكرَي كاري حي بي و ثةرلةماني تَيكةَل بكةين، -و
ند ياسـايي و طوجنـاوة   من لَيرةدا ثرسيارَيك ئاراستةي بةِرَي  سكرتَيري ثةرلةمان دةكةم، كة ئاخؤ تا ضة

كــة ئةنــدامي ثةرلــةمان تــةحري ي خوَينــدكاران بكــا  لــةوةي دةوام نةكــةن و مــان بطــرن و ثرؤســةي    
 خوَيندن لة زانكؤدا ِرابطريَي 

ثَيويسـتة ســةرؤكايةتي ثةرلـةمان جدييانــةتر كارةكـاني بكــا  و لَيثَيضـينةوة لــة هـةر ثَيشــَيلكارييةك      -د
 .يكا بكا ، كة ئةندامَيكي ثةرلةمان دة

سةبارة  بةو داواكارييةي هاووآلتيان كة ثةيوةنديدارن بة ثةرلةمانةوة هةيـة، ثَيويسـتة لَيذنةيـةكي    -ه
تري تايبة  ثَيك بهَيندرَيت بؤ بةدواداضوون و جَيبةجَي كردني، وَيِراي دةستخؤشـي  لـة يةكـة يةكـةي     

اني خؤثَيشــاندرانيان كــردووة، ئةنــداماني ئــةو لَيذنــة بــةِرَي ة، كــة مانــدوو بــوون لــةم ماوةيــةدا، ســةرد  
داواكارييةكانيان كؤكردؤتةوة، من ثَيشنياري ئةوة دةكةم ئةو لَيذنةيـةي دروسـت بكرَيـت ثَيـك بَيـت لـة       

سـةرجةم ئـةو بةِرَي انـةي لـةو لَيذنةيـةدا ئةنـدامن، بـة        / سةرجةم سـةرؤكي سراكسـيؤنةكان، دوو  / يةك
وتوَييــةكي زيــاتري ئــةو داواكارييانــة بكــا ، بــة  ســةرؤكايةتي بــةِرَي  ســةرؤكي ثةرلــةمان، بــؤ ئــةوةي تا 

 .تايبةتي كة ئاراستةي ثةرلةمان كراون، لةسةر ثةرلةمان ثَيويستة جَيبةجَييان بكا 
ثَيويستة لةو ئةندام ثةرلةمانانة بثَيضرَيتةوة كة ياسا و ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلـةمان ثَيشـَي  دةكـةن،    -و

و سااانة اسة بكا ، لةاليةكدا داواي دةست لـة كاركَيشـانةوةي   ناكرَيت ئةندامي ثةرلةمان دو/ بؤ منوونة
وةزيــري خوَينــدني بــاآل بكــا  لةســةر ئــةوةي دةوام لــة هــةولَير ِراطــرياوة، لــة زانكــؤي ســةآلحةددين و     
هــةولَيري ث يشــكي كــة نــابَي بوةســتَيت، لةاليــةكي تريشــةوة داواي دةســت لــة كاركَيشــانةوةي ســةرؤكي   

بــةر ئــةوةي دةوام ِراناطرَيــت، مــن تَيــي ناطــةم كــة ئــةوة بانَيكــة و دوو هــةوا،  زانكــؤي ســلَيماني بكــا  لة
هــةروةها داوا لــة بــةِرَي  ســةرؤكي ثةرلــةمان دةكــةم كــة ِروونكردنةوةيــةكمان ثــَي بــدا  ســةبارة  بــةو  
مةســةلةيةي كــة لــة كؤبوونــةوةي نائاســايي ِرابــردوودا كاتَيــك كــةوا ئةنــدام ثةرلــةمانَيكي بــةِرَي  ئــةو    
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ةي ئاراستةي كرد كة ئةو جةلسةيةي كراوة لةسةر داواي ذمارةيةك ئةنداماني ثةرلةمان كـراوة،  ثرسيار
نــةخَير ئةمــةمان ابــوَل نــةكردووة لةبــةر ئــةوةي  : هــي ئؤثؤزســيؤنة، بــةِرَي ي وةآلمــي دايــةوة و وتــي 

وآلتـن، ئـاخؤ   هةندَيك لة ئةندامان كة ئيم ايان كردووة، ئيم ايان بة ناوةوة كـراوة، بةَلكـة لـة دةرةوةي    
 .بةرامبةر ثَيشَيلكارييةكي لةو بابةتة ض ئيجرائاتَيك دةكرَيت

 :ئةوةي ثةيوةندي بة حكومةتةوة هةية/ دووةم
ــةو         -ع ــي ئ ــؤي ه ــةي خ ــةو هةستةي ــةوةي ئ ــران كؤبوون ــةني وةزي ــة ، ئةجنوم ــا  حكوم ــرين ك ــة زووت ب

كارييـةكاني هاووآلتيـان، بـة    يةكشةممةية كة دةكاتة دووبةياني، تةرخان بكـا  و تايبـةتي بكـا  بـة داوا    
زووترين كا  بِريار لةسةر جَيبةجَي كردني داواكاريية هةنووكةييـةكان بـدا ، وَيـِراي دةستخؤشـي  لـة      
ســةرؤكي حكومــة ، كــة كؤمــةَلَيك بِريــاري طرنطــي لــةو ماوةيــةدا ِراطةيانــد، كــة ثَيموايــة بةشــَيكن لــةو  

َيِرانـةوةي مولـك و مـاَلي حكـومي بـؤ خاوةنـةكاني       ئيجرائاتانةي كة ثَيويستة بكـرَي، هـةر لـة بِريـاري ط    
خؤيان، ئةوانةي لةاليةن ثارتة سياسييةكان، ِرَيكخراوةكان، ياخود بةرثرسةكانةوة كـة دةسـي بةسـةردا    
ــةوة،        ــةن حكومةت ــراوة لةالي ــةنطاوةي ن ــةو ه ــةبارة  ب ــةروةها س ــتةجَين، ه ــدا نيش ــاخود تياي ــرياوة، ي ط

ــرؤذة ياســ    ــة، ث ــاي بودج ــة ياس ــةبارة  ب ــة     س ــةر ل ــة، ه ــي تَيداي ــاري طرنط ــةَلَيك بِري ــة كؤم ــة ك اي بودج
كةمكردنةوةي مووضةي ثلة تايبةتةكان، هةر لة سةرؤكي حكومةتةوة، سةرؤكي هةرَيمةوة، وةزيرةكان، 
ــة       ــةبارة  بـ ــةروةها سـ ــر، هـ ــةكاني تـ ــة تايبةتـ ــةموو ثلـ ــذكارةكان و هـ ــتييةكان، ِراوَيـ ــةرة طشـ بةِرَيوةبـ

نةش كــة بــةو ث نــة خانةنشــني كــراون، هــةروةها كةمكردنــةوةي  ثَيداضــوونةوةي مووضــةي ئــةو كةســا
ي مووضةكةش، جطة لةوةي كة لةطةَل حكومةتي مةركةز، بةغدادا بةراورد دةكرَي، جطة %(11)ِرَيذةي 

لةوة مةسةلةي زيادكردني سولفةي زةواو، داني اةرزي بضووك بـة طـةجنان، بابـةتي تـر كـة لـةو ضـةند        
 .  بة ثرؤذة ياساي بودجة دةكةين و ئةو ِراسةتيانة دةخرَيتة ِرووِرؤذةدا ئَيمة طفتوطؤ سةبارة

لة خؤثَيشاندانةكاندا، لة طرتة ظيديؤيةكاندا كةسانَيك دةردةكةون، ئةوةي ئَيمة تَيبينيمان كردبَي بة -ب
جلي مةدةنييةوة خؤثَيشـاندةرانيان ئـازار داوة، بـة تايبـةتي ِرؤذنامةنووسـان، ثَيويسـتة لةاليـةن بـةِرَي          
وةزيري ناوخؤوة ئةوة ِروون بكرَيتةوة، كة كَين ئةو كةسانة  ناسنامةيان دياري بكرَيت، بؤ ئةوةي هيض 

ــاَلي        ــة خ ــةبارة  ب ــر س ــاَلَيكي ت ــةدا، خ ــةو وآلت ــةكرَيت ل ــا ن ــة ياس ــةدةر ل ــارَيكي ب ــةي (14)ك ي بِريارةك
مينةيةك، بؤ ديـالؤطَيكي  ثةرلةمانة، بَيطومان ثَيويستة بة زووترين كا  هةنطاو بنرَيت بؤ سازكردني زة

نيشتماني، كة سةرجةم هَي ة سياسييةكان بةشداري تَيـدا بكـةن، بـةآلم بـةِرَي ان ئـةو خاَلـة كـة بِريـاري         
ثةرلةمانة و لةو هؤَلةدا بة تَيكِراي دةنن بِرياري لةسةر دراوة، بؤية ئةطةر مةبةستمانة ئةو ثرؤسـةية  

يستة لةو هؤَلةوة دةست ثـَي بكـةين، ثَيويسـتة ئـةو ديالؤطـة      ئةجنام بدرَيت، ديسانةوة دةيَلَيمةوة كة ثَيو
لةسةر دةسي ئةنداماني ثةرلةمان، سراكسيؤنة جياجياكانةوة دةسـت ثـَي بكـةين، ئةنـداماني ثةرلـةمان      
لة هةست كردنيان، بة لَيثرسراويةتييةوة لةم ساتة هةستيار و ناسـكةدا بِريـاري حةكيمانـة بـدةين، لـة      

بارودؤخةكةدا بني، نةك هاندان و وروذاندني زياتر، ئـةوةش مانـاي ئـةوة نيـة     خ مة  ئارامكردنةوةي 
كة ثشت بكرَيتة هاووآلتياني خؤثيشاندةر، خوانةخواستة ئةو دةسـتةواذةيةم بـةوة لَيـك بدريــَتةوة كـة      
بــةرطري كــردن بــَي لــة دةســةآل ، بــة ثَيضــةوانةوة، بــةرطري كردنــي ئةنــداماني ثةرلــةمان لــة خواســتة  

ــاني ــةِرَي        ِرةواك ــدةين، ب ــَي الب ــاني ل ــاكرَي خؤم ــة و ن ــةر يةكَيكمان ــاني ه ــةركي سةرش ــاندةران، ئ خؤثيش
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ي (16)سةرؤكي ثةرلـةمان، خـاَلَيكي تـر سـةبارة  بـة طرتنةبـةري ِرَيـو شـوَينة دةربـارةي خـاَلي ذمـارة            
ن كــة بِريارةكــةي ثةرلــةمان، كــة ثةيوةنــدي دارة بــة هَيوِركردنــةوةي بارودؤخةكــة و هَيرشــي ِراطةيانــد 

ثَيويستة ِرابطريَيت، ئـةو خاَلـة بابـةتَيكي زؤر هةسـتيارة، ئةوانـةي ئـةو كردةوةيـة ئـةجنام دةدةن ثارتـة          
سياسييةكانن زياتر، نةك حكومـة  و ثةرلـةمان، كاريطـةري زؤريشـي هةيـة لةسـةر هةسـت و نةسـت و         

ةدا ، ثَيموانية ئةوة لة سؤزي هاونيشتمانيان و بآلوكردنةوةي زانياري، هةَلة و ناِراست كة خةَلك هان د
خ مةتي كةس دابَيت، بؤية من بة ثَيويسي دةزاس بؤ بة دواداضـووني ئـةو مةسـةلةيةو، بـؤ جَيبـةجَي      
كردني لَيذنةيةكي هاوبةشي تايبة  ثَيك بهَيندرَي لة نَيوان حكومة  و نوَينةري اليةنة سياسييةكان و 

كوردستان، هةر اليةك ئةطةر ثَيشَيلكاري كرد، ئـةوا  سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان، بة ضاودَيري ثةرلةماني 
لةو هؤَلةدا بِرياري لةسةر بدرَيت، دووبارة ثريؤزبايي لة كؤمةآلني خةَلك دةكةم بة بؤنـةي ِراثةرينةكـة   

 .و هيوادارم ئةوة دوا كؤبوونةوةمان بَي سةبارة  بةو كَيشة و طرستةكان، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ابت، ِرَي دار ذيان عمر، كةرةمكةسوثاس بؤ جةن

 :بةِرَي  ذيان عمر شريف
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خوشكان، برايان، من لة ثَيشةكي دا ثشتطريي ثةيامي جةنابي سةرؤكي هةرَي  دةكةم، كة زؤر بة كورتي 
رد، لة وتة و بة ثوخي باسي ضاكسازي و هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَي طا و هةَلبذاردني ثَيش وةخي ك

ــي  ــة وت ــةكاني ك ــة،      : جوان ــةتايي هةي ــةتا ه ــاكمي ه ــة ح ــة، ن ــةتايي هةي ــةتا ه ــةآلتي ه ــي دةس ــة حي ب ن
لــة دةســتووري ميســر هــةموار ( 77)ِروونكردنةوةيــةكيش بــؤ ئــةوة، تــازة لــة ميســر خــةريكن مــاددةي  

ذَيرَيتـةوة،  سـاَل جـارَي خـؤي هةَلب   ( 7)دةكةنةوة، كة بة ثَيي ئةو ماددةية سةرؤكي دةوَلة  بـؤي هةيـة   
هةتا هةتاشدا خؤي هةَلبذَيرَيتةوة، خؤشبةختانة ئَيمة لة ِرةشنووسي ثرؤذةي دةستووري خؤمان تـةنها  
سةرؤكي هةرَي  دةتوانَي دووجار خؤي هةَلبذَيرَيتةوة، ئةوةش ايممةي دميوكراسيية بة بؤضووني مـن،  

ؤشي لةو خوشك و برايانة دةكةم خاَلةكةي ثةرلةمان دةكةم، دةستخ( 17)لةاليةكي ترةوة من ثشتطريي 
كة لَيرة دانيشتوون، زؤر سوثاسيان دةكةم كـة ضـوون بـة دةم خؤثيشـاندةرانةوة، داواكانيـان هَينـاوة بـؤ        
ئَيمة، بةِرَي ان مانطي ئادار لة اةدةري ميللـةتي كـورد وايـة، هـةموو خؤشـي و ناخؤشـييةكاني ئَيمـة لـة         

ةرلـةمان بـا ناخؤشـييةكان بكـةين بـة ثةنـد و عيـربة  بـؤ         مانطي ئادار داية، جا ئَيمـة وةكـو ئةنـدامي ث   
داهاتوومان، بؤ ثاراسـتين ئةزموونةكـةمان، خؤشـييةكانيش بـا ببَيـت بـة هانـدةرَيك لـة خؤشـييةوة بـؤ           
خؤشي، لة سةركةوتنةوة بؤ سةركةوتن، ئازادكردني ثارضـةكاني تـري كوردسـتان و هَينانـةوةي بـؤ ئـةر       

وةكو ئةندام ثةرلةمان لَيرة، من جارةكةي تريش ئـةو اسـةيةم كـرد،    سنووري خؤمان، بةِرَي ان ئَيمةش 
ئَيمة سوَيندمان خـوارد بـة يـةزدان كـة مةسـئوولييةتَيكي نيشـتماني و ئـةخ اي و ديـين لةسـةر شـاني           
ــان        ــانطرَي، اورئ ــان دةم ــةمانطرَي، اورئ ــةورة ن ــواي ط ــةر خ ــوَيندة، ئةط ــةو س ــةر ئ ــا ئةط ــة، ج هةموومان

ــا   ــذوو دةم ــةمانطرَي، مَي ــة        ن ــة يةك ــذوو، يةك ــةِرةكاني مَي ــا ، الث ــةلان ناك ــة ك ــ  ل ــذوو ِرةح نطرَي، مَي
هةَلدةدرَيتةوة بؤ نةوةي داهاتوومان، ِرةش و سثي دةردةكةوَي بـؤ هـةموو كةسـَيك، جـا دةبـَي ئَيمـة بـة        
مةسئولييةتةوة وةكو ئةندام ثةرلةمان ئةوِرؤ خؤمان بة كاديرَيكي حي بي نـةزانني، بةَلكـة خؤمـان بـة     
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ني ئةو ميللةتة هةذارة، لَي اةوماوة ب انني، لة ِروانطةي ئةوةوة خؤثيشاندان حةاَيكي مةشرووعي خاوة
هةموو كةسَيكة، بة شةرتَي لة ضوارضـَيوةيةكي دةسـتووري و ياسـايي بَيـت، لـة ضوارضـَيوةيةكي ياسـايي        

حي بيـةكان بكرَيـت  بـة    بَيت كة ِرةوا بَيت، بةآلم ئايا خؤثيشاندان بةو شَيوةيةي كة بةردباراني بارةطا 
تايبةتي مةاةراتي ثارتي، من سوئالَيك دةكةم بؤ ثارتي هةدةسة  باشة وا لقي ضوار هةدةف بوو، بؤضـي  
لة ضةمضةماَل بوو بة هةدةف  بؤضي لة ِرانية بوو بة هةدةف  بؤ لة هةَلةجبة بوو بة هـةدةف  بـؤ لـة    

تـةنيا مةسـئوولي طةندةَلييـة  ئايـا دائـريةي      سوورَين بوو بة هةدةف  ئايا ثـارتي  مةاـةراتي ثـارتي بـة     
كارةباية  بةلةديةية  شارةوانيية  بؤضي  من ئةو سوئالةم دةوَي لة خةَلكي بة ويذداني بة شةرةيف ئةو 
وآلتة، ئةو خةَلكانةي كة خوَينيـان ِرشـتووة، خـاوةني ئـةو شـةهيدانةي كـةوا ضـةندين شـةهيد خـوَيين          

ــاواتي    ــة ئ ــةدا، ب ــةو خاك ــتووة ل ــؤي ِرش ــةر      خ ــةكَيتةوة بةس ــة بش ــييَن ك ــتان بب ــاآلي كوردس ــوو ئ ــةوة ب ئ
دامةزراوةكاني ئَيمـة، لةبـةر ئـةوة مـن ئـةو سـوئالة دةكـةم لـة خـةَلكي بةشـةرةيف كوردسـتان، بـؤ ِراسـت              

، لَيذنةكة سةر لة بـةياني  (15/1/1111)كردنةوةيةك، لَيرة نووسراوة لة ضاالكي لَيذنة، ِرؤذي يةكةم 
داني شـاري سـلَيماني كـرد، ســةرةتا بـؤ دانـاني بةرنامةيـةكي كـار، كاتــذمَير        سـةر ( 15/1/1111)ِرؤذي 

ي ســةر لــة بــةياني، لــة نووســينطةي ثةرلــةماني ســلَيماني كؤبوونــةوة، دواتــر ســةرداني مالــة           (11)
مان كرد، بةآلم بؤ ِراسـت كردنةوةيـةك، تـةنها يـةك شـةهيد      (17/1/1111)شةهيدةكاني ِرووداوةكاني 

ضوار، كة ئةويش بة داخةوة، ئَيمة بة داخةوة سةيري هةموو اوربانيان دةكةين  هةبووة لةبةردةم لقي
وةكو يةك، اةترةيَي خوَيين هةر كةسَي لـةو وآلتـة زؤر طـةورة و زؤر بـة نرخـة لـةالي ئَيمـة، بـةآلم بـؤ          
ئةوةي حةايقةتةكة نـةورووذَينرَيت، تااـة يـةك، كاكـة ِرَيـذواني جوانةمـةرطي خَيـر لـة خؤنـةديو، كـة           

رد مناَلَي بوو، كـة هانـدرا، تـا ئَيسـتا ئـةو دةنطـدةريش نـةبوو، كـة بـة ثَيـي هـةموو ياسـاكان، هـةموو              مَي
ئةخ ايةتَيكي سياسي ئةوة دةنطدةر نية، دةبواية طةورةكان كة ِرؤيشنت بة مناَلةكانيان بوتايـة دوامـان   

كـاتَي كـة   (  )ثَيغةمبـةر   نةكةون، هةتا ئَيستا لةوانةية مامؤستا مةال بةشري ئاطاي لةو حاديسةش بـَي، 
ِرَيطـةي نـةداوة،   (  )طةجنةكان ويستوويانة بضن بـؤ جيهـاد، لـة خـوار هـةذدة سـاَل ثَيغةمبـةري مـةزن         

طةجنةكان حةزيان كردووة لةسةر نووكي ثةجنة ِراوةستاون بؤ ئةوةي باآليان بةرز بَي، بـةآلم ثَيغةمبـةر   
ئـةوة ئَيمـة بؤضـي ئـةمِرؤ مَيـرد مناَلـةكان ئـةو         نةيهَيشتووة طةجنـةكان بـِرؤن بـؤ جيهـاد، لةبـةر     ( خ.د)

طةجنة خَير لةخؤنةديوانةي ئَيمة هان بدةين بضن بؤ سةر كَيش  مةاةراتَيكي حي بي كة ئةو مةاـةرة  
شؤِرشَيكي كردووة، كة خةباتي شاخي هةية، كة لة ثَيناوي ئـةو ميللةتـة ضـةندين شـةهيدي هةيـة، بـة       

ةوةيةك دةكةم لة سةرؤكي ثةرلـةمان، وةكـو بـراي بـةِرَي م كـاك      نيسبة  ئةوةي كة من داواي ِروونكردن
ئـةوة داواي ئَيمـة بـووة كـة دانيشـتنَيكي      : سةروةر وتي، ئـةو ِرؤذة كـة كـاك عمـر ثرسـيارَيكي كـرد وتـي       

نـةخَير هـي ئَيـوة نـةبووة، ضـونكة ضـةند كةسـانَيك        : نائاسايي بكرَي بؤ ئةو بارودؤخـة، جـةنابت وتـت   
م لَيرة ئامادة نةبوون، من داواي ِروونكردنةوة لة جـةنابت دةكـةم، ئةوانـة كـَين     تةوايعيان كردووة، بةآل

كة ئامـادة نـةبوون  كـَي لـة شـوَينيان تـةوايعي كـردووة  ئةطـةر ئَيمـة لَيـرة خؤمـان تـةوايعي تـةزوير              
بكةين، بةر لـة نـاوي خةَلكـةوة بيكـةين، ضـؤن داواي ضاكسـازي بكـةين لـة شـةاامي كـوردي  ضـؤن داوا            

 بكةين  
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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دةايقةيةك ِراوةستة، دانيشة لة جَيي خؤ  اسة نةكةي، ِرجائةن لة جَيي خـؤ  اسـة نةكـةي، دانيشـة،     
بؤضوونة اسة دةكا ، تؤش اسة بكة، بةَلَي، نا تةشهري نية براي مـن، ئيحـتريام  هةيـة دانيشـن، هـَيمن      

َي انـةي مـاوة، ضـي لـة دَلتانـة بيكـةن، زؤر زؤر بـة        جارَي، هةر كةسَيك ئازادة ئةمشةو، هةتا ئةو بةِر ةب
 .ئازادانة، كةسيش لة جَيطةي خؤيةوة ناِرةحة  نةبَي، سةرموو كةرةمكة

 
 :بةِرَي  ذيان عمر شريف

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دكتؤر طيان با وةآلمي من نةدةنةوة، من مةبةسي تـؤم نيـة، دكتـؤر طيـان جـةنابت ئـةو اسـةية  كـرد         

َي تةوايعي كردووة و لَيرة ئامادة نةبووة، هـةمووش ئاطـادارن خوشـكان و برايـان، مةبةسـت       وتت خةَلك
تــؤش نيــة، بــةِرَي  دكتــؤر، ئــةوِرؤش باســي زَيِرةظــاني دةكرَيــت بــة شــَيوةيةك وةكــو بَلَيــي زَيِرةظــاني لــة  

رَينـةو، كـة   مةرخيةوة هاتووة، بؤ ئاطـاداري هـةموو اليـةك زَيِرةظـاني ئـةوِرؤ لـة سـنووري ضـياكاني حةم        
 .دةيةوَي سنووري كوردستان دياري بكا ، لة زاخؤوة بؤ حةمرَين، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كةي نؤرة  ها ، تكاية، ِرجائةن بؤ ئةو ثَيشنيارةي ئةو خوشكة كردي، ِراوةسـتة كاكـة بـا اسـة بكـةين،      
راوة، هةردوو سـةرؤكي سراكسـيؤن، ثاشـان    ئيجازة بدة، ئةو بةِرَي ة وتي برايةك كة لَيرة نةبووة ئيم ا ك

من لةطةَلي دادةنيش ، ئةورااةكاني دةبينني، ب انني ضـؤن بـووة  ثَيويسـت ناكـا  لَيـرة بيكةينـة هـةرا،        
 .كاك عمر عبدالع ي  كةرةمكة

 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كةس ئيم اي كـردووة، يـةك نةسـةر لَيـرة     ( 37)ة ئةوة، ئَيستا ِراستةخؤ ئةوة ثةخش دةكرَي، جوان نيي

نةبووة، بة تةوكيلي ِرةلي، بة كتابي ِرةلي هاتووة تةوكيلي كردووة، ئةوة شتَيكي اانوونية، سةرةزةن 
يةكَيك لةوانةش، سةرزةن ئةوة هةَلةش بَي زؤر زؤر لة نيصـاب زيـاتر ئيمـ اي كـردووة، ثَيويسـت ناكـا        

 .دةكرَي، لةطةَل ِرَي مبةو ضةواشةكارييةي كة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشة زؤر سوثاس، بةآلم بة تةوكي  ئيم ا نابَي ِرجائةن، كاك ئيسماعي  كةرةمكة

 :بةِرَي   لاعي  سعيد طةآللي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ؤن، ثةيوةندي من ئيسماعي  سةعيد كة لة دةرةوة بووم، بة تةلةسؤن بةِرَي  كاك كاردؤ سةرؤكي سراكسي

 .ثَيوة كردم، من خؤم تةوكيل  كردووة، يةعين تةوكيل  داوة ثَيي كة ئيم ا بكا  لة شوَينةكةي من
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، سةرموو بورهان ئةتووش كةرةمكة
 :بةِرَي  برهان رشيد حسن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ة تـؤ خـؤ  ِرَيطـة  بـة مـن دابـَي، خـؤ  مـودةعي نـةبي          لة ِرووي اانونييةوة، من تةوايعي تؤ بكةم، كـ 
لةسةر من، ئةوة جةرمية تةشهري ناكـا ، تـؤ دَيـي تةشـهري دةكـةي لـة مـةوزووعَيكي حةساسـدا، خـوَيين          
خةَلك ِرذاوة بة ناهةق، دَيي دةيدةيتة سةر تةوايعَيك، ئـةوة نـةك تةشـهرية، ئـةوة تةعـةدا كردنـة لـةو        

َينج كةسةشي كة لة بةريتانيا دوانيان دوَييَن شةو بة ثةلة بردوويانن خةَلكةشي كة ماني طرتووة، لةو ث
بؤ خةستةخانة، لةسةر زروويف ئةو وآلتة مانيان طرتووة، ئةطينا ئَيمة تةخويلي برادةرةكاني خؤمامنـان  
كردووة تةواين بكةن، تةلةسؤنيان بؤ كردووين، كة من خؤم مودةعي نةة بَلَي  تـةزويري كـردووة، بـة    

 ......جةرمية نية، ئةوة تةشهرية(43)ي (111)اانوني عقوباتي ثَيي 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

باشة باش ضاوةكةم، ِرجائةن، دانيشة، بةسة دانيشة، ِرجائةن، ئةوةلةن تكايـة جةوةكـة هـَيمن بكةنـةوة،     
 .سؤزان كةرةمكة

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
جــةنابت كــراوة، جــةنابت ِروونكردنــةوةي خــؤ  ئةطــةر بــدةي زؤر مــةمنوون دةبــني،  داواكارييةكــة لــة 

ضونكة ئَيمة هةتا ئَيستا بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان هـةر ئـةوة بـووة، ئـةو كةسـة        
دةبَي حازر بَي ئيم ا بكا ، ئةطةر باسـي تـةوكيليش بكـةين، دةبـَي تـةوكي  لـةالي كاتـب عـةدل بكـرَي،          

 .ية ئةو مةسةلةية بؤ كار و ثرؤذةكاني ثةرلةماني كوردستان نابَي، زؤر سوثاسثَيموا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بي ل كةرةمكة
 (:ب ل)بةِرَي  عبد سليمان عبدا  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وَينَيك، كـةس  بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ، ئةوةي كة سؤزان خان باسي دةكا ، شي وا نةهاتووة لة هيض شـ 

لة باتي كةس ئيم ا نةكا ، بة ثَيي اانون كةسَيك كةسَيكي تةخوي  كرد، بؤي هةية ئيم ا بكـا ، ئـةوة   
بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان، يةك لةسةر ضواري ئةنـداماني ثةرلـةمان   / اانونة، ئةوة يةك، دوو

بةِرَي انـةي كـة ئيم اكـةيان كـردووة،     دةتوانن داوا بكـةن كؤبوونةوةيـةكي نائاسـايي ئـةجنام بـدرَي، ئـةو       
كةس ئيم اي كردووة، ئَيوة بَلَيني سـَي كةسـي طرميـان ئـةوة تةخويلةكـةيان ابـوَل نـةبوو، ضـةند         ( 37)

كةس دةمَينَيتةوة، زياتر لة نيصابي اانونية، لةبةر ئةوة تكاية با شتةكان بة ( 36)كةس دةمَينَيتةوة  
 .ضةواشةيي باس نةكرَي

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

 .سوثاس، كاك دَلشاد، كةرةمكة

 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من داوا دةكةم ئـةو بابةتـة سـةرؤكايةتي يـةك يي بكاتـةوة، مببـوورن ئةطـةر مـايف داواكـةم هـةبَيت، لـة            

ةضـَيت، ئـةو بابةتـة    ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَي يش داوا دةكةم، مةساري كؤبوونةوةكة بةاليةكي تردا ن
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سةرؤكايةتي ِروونكردنةوةي خؤي لةسةري بدا ، نواتة ني اميةكةم لةسةر ئةوة بوو، يةك لةسةر سَيي 
بي ةببـت يـةك   ( 37)ئةندامان بة ثَيي اانون، لة ثةيِرةو تةعدي  كـرا، نـةك يـةك لةسـةر ضـوار، بؤيـة       

 .هةوة( 37)ةكة هةو نية، (16)، (16)لةسةر سَي ية، نةك 
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

 .كاك عرس ن، كةرةمكة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/عرس ن باي   لاعي . بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثةرلةمانتارة بةِرَي ةكان، بةِراسي ِرةخنةكةم لة ليسي كوردستانيية، وا هـةمووتان طوَيتـان لَييـة، كاكـة     

تر و زؤر لةوة ناسكرت و مةترسيدارترة لةسـةر مـةوزووعَيكي   زروويف ئةوِرؤي كوردستان زؤر لةوة طةورة
بضووكي ئاوا، ئَيوة بيكةنة ئةو شتانة، ئَيستا خةَلك خوَيين دةِرذَي، خةَلك بةردباران دةكرَي، خـةَلك بـة   
بةرد ااضي دةشكَي، الاي دةشكَي، سةري دةشكَي، حةق واية ئَيمـة هـةموومان لـة ئاسـي مةئسـولية  دا      

لةمانة، ذَير طومبـةزي ثةرلةمانـة، لةسـةر مةسـةلةيةكي موعةيـةن كـة بضـووكة لـة ضـاو          بني، ئةوة ثةر
حةدةسة طةورةكان، نابَي ئَيوة ئاواي لَي بكـةن بةِراسـي، ئينجـا ِرةخنـةم لـة برادةرةكـاني تـريش هةيـة         
ــاس بكــةن بــةو حةساســيةتة بةِراســي، كاكــة            ــي، لــة ئؤثؤزســيؤنيش، ئــةوانيش حــةق نيــة ب بةِراس

 .ان زؤر لةوة طةورةترة، دةبَي ئَيمة لة ئاسي مةسئولية  بني، زؤر سوثاسمةوزووعةك
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــَي هــةتا    ــة ني امــي دةب ــةد،   (11)كاكــة ئةطــةر بَيت ــي بــني، تــةواو، شــوان ئةب ــةو خــةريكي ني ام ي ش
 .كةرةمكة

 :بةِرَي  ش ان عبد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ي لة لَيذنةي تايبة  دةكةم كة ئةركَيكي ثريؤزيان ئةجنام دا، ئةو ِراثؤرتة لةسةر ئةو ثَيشةكي دةستخؤش

بارودؤخةيان بؤ ئةو جةلسةية ئامادة كرد، من ثَيش ئةوةي دةسـت بـة خاَلـةكاني ِراثؤرتةكـة بكـةم كـة       
ةمــة هةنــدَيك تَيبينــي  لةســةر هةنــة، مــن دةمــةوَي خــاَلَيكي، اســةيةكي بــراي بــةِرَي م ثةرلــةمانتار ح  

ئـةوة داواكـاري خؤثَيشـاندةراني    : سةعيد ِراست بكةمةوة، كة لة ثَيشكةش كردني اسةكاني خـؤي طـوتي  
كوردستانة، ئةو لَيذنةية لَيذنةيةكي موعةيةنة بؤ شوَينَيكي موعةيةن، داواكاري خؤثَيشـانداني خـةَلكي   

بةِرَي ان خؤثَيشـاندان، ئَيمـة   سلَيماني و دةوروبةرة، هةر بؤ ِراست كردنةوة، هةر ئةوةندة بوو، ثَيشةكي 
زؤر اسةمان لةسةر خؤثَيشاندان كرد، كة ماسَيكي دةسـتووري و مـاسَيكي ياسـايي و مـاسَيكي سرووشـتية،      
لةطةَل ئةوةشدا هةموو داواكارييةكاني خؤثيشاندةران ِرَي  و تةاديرَيكي تايبـةتيان هةيـة، بـة تايبـةتي     

ةرايةتي ئةو خةَلكة لَيـرة بِريـار دةدةيـن و تةشـرين دةكـةين،      لة ثةرلةمان كة ئَيمة بة ئريادة و بة نوَين
ــاندةران،         ــاري خؤثيش ــة داواك ــاتووة، ل ــةدا ه ــة ِراثؤرتةك ــة ل ــةي ك ــةو داواكارييان ــة ئ ــَي  باش ــن ث ــة م بؤي
خؤثيشاندانيش ثَيشرت هاتوونة، خاَلبةندي بكرَين، تةاسي  بةندي بكرَين بـة ثَيـي ئـةو حاَلةتانـةي كـة      

اكاريةك بَيت، بؤ ئةوةي كة دةكةوَيتـة اليـةني حكومـة  زووتـر جَيبـةجَيي بكـا ،       ئةولةوية  بؤ ض داو
ــوونةوةي      ــان ثَيداض ــا ، ي ــةجَيي بك ــا  و جَيب ــةي بك ــةمان موتابةع ــةني ثةرل ــة الي ــةوةي كــة دةكةوَيت ئ
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بةسةردا بكا ، اليةني سةرؤكايةتي هةرَي  بة هةمان شَيوة، بؤية ئةو داواكارييانة هةرضي زووتـرة مـن   
لة لَيذنة دةكةم خاَلبةنديان بكا ، تةاسي  بةنديان بكا ، حازري بكا  بؤ ئةوةي هةرضـي زووتـرة   داوا 

ئةو داواكارييانةي ياسايي خـةَلكي كوردسـتان جَيبـةجَي بكـرَين، كـة لـة هـةمان كاتـدا داواكـاري هـةموو           
كيشـة لـة هـةمان    خةَلكي كوردستانيشن، ئةوة داواكاري خـةَلكي سـلَيماني، خـةَلكي هـةولَير، خـةَلكي دهؤ     

كاتدا، ضونكة داواكارييةكان مةصـَلةحةتَيكي موشـتةرةكيان بةيةكـةوة هةيـة، كةواتـة خـةَلكي دهـؤك و        
خةَلكي هةولَير هةمان داواكاري هةية، بة هةمان شَيوة وةكو براي بةِرَي م كـاك سـاالر ثَيشـاني دا، ئـةوة     

لة ئَيمة نامؤ كة ةي ليسي كوردستانية، زؤربةي هةرة زؤري داواكارييةكاني ليسي كوردستاني و بةرنام
نية، ئةو داواكارييانة داواكاري خؤمانن، بؤية داوا دةكةم هةرضـي زووتـرة ئـةو داواكارييانـة بـةو شـَيوة       
جَيبةجَي بكرَين، خاَلبةندي بكرَين، لةسةر ِراثؤرتي لَيذنـة، مـن ضـةند تَيبينيـةك  هةيـة كـة دةخيةمـة        

ناَلي ناليـا كـراوة كـة سـووتَينراوة، لـة هـةمان كاتـدا شـتَيكي طـةورةيان          ِروو، من تَيبيني  كرد، باسـي كـة  
ثةِراندووة نازاس بة هةر شَيوةيةك بَيت، بة ئةنقةست بَي، غَير ئةنقةست بَيت، تةاة لـة بارةطـاي لقـي    
ضواريش كراوة، بةردباراني لقي ضواريش كراوة، ئايا بؤ ئةوة باس نـةكراوة  مـن ثَيشـنيار دةكـةم ئـةوة      

سة بكرَيت، نةك تةنيا بارةطاي لقي ضوار، هةموو ئـةو بارةطايانـةي تـريش كـة بـةرد بـاران و طوللـة        ئي ا
باران كراون، بة هةمان شَيوة، تَيبيين دووةم لةسةر لَيذنة، ِراثؤرتي لَيذنـة تَيـك هةَلكَيشـيةك كـراوة لـة      

ينـداي سياسـي، ئـةح ابي    بةيين داواكاري خةَلك، واتـا داواكـاري ميهـةني خـةَلك، جـةماوةر، لةطـةَل ئةج      
سياسي، من داوا دةكةم ئةوة لَيك جودا بكرَين، لةو ِراثؤرتةدا جودا بكرَين، ئةجينداي سياسي مةحفةلي 
خؤي هةية، شوَيين خؤي هةية، طةآلَلة كردني كة تةواو بوو، لـةو ثةرلةمانـةش دةكـرَي بِريـار و ياسـاي      

لَيذنـةوة دةبيـن  كـة ئامـاذةم بـةوة نـةكرد كـة بـة          ثَي دةربكرَيت، من كةم و كوِرييةكي تر لـة ِراثـؤرتي  
ضاوي خؤشيان ديتيان، زؤربةي خوشك و برا ثةرلةمانتاراني بةِرَي  ئاماذةيـان بـؤ كـرد كـة ئؤثؤزسـيؤن      
بةر دةركي سةراي ئيستيغ ل كردووة بـؤ ئةجينـداي خـؤي، لـة كةناَلـةكاني ئؤثؤزسـيؤنيش بـة هـةمان         

يان كردووة، دةبَيت ئـةوة ِراثـؤرتَيكي موحايـد بَيـت و موتـةزينيش      شَيوة كة ئيستيغ لي داواكاري خةَلك
بَيت، هةموو اليةنةكان بةخؤ بطرَيت، لة ِراطةياندن من تَيبيني  نةكرد كة خاَلَيك بؤ ضارةسـةر كردنـي   
ئــةو كَيشـــةية لـــة ِراطةياندنـــدا هةيـــة، كـــة ِراطةيانــدن دةورَيكـــي طةلـــةك ســـليب هةيـــة، بـــة تايبـــةتي   

ئةح اب، كة هةر ئةوِرؤ ئَيوارَي كةناَلَيكي سةر بة ئؤثؤزسـيؤن تـةحري ي خـةَلكي كـرد     ِراطةياندنةكاني 
بةردةوام بن ئَيمـة  : بةردةوام بن لة خؤثيشاندان، ئةندامَيكي ثةرلةماني عَيراق بة خؤثيشاندةران دةَلَي

ثةرلـةمانتار  لة ثشي ئَيوةينة، بةردةوامي خؤثيشاندان لة صاَلحي كَيية  زؤرَيـك لـة خوشـك و برايـاني     
باسي لَيذنةي لَيكؤَلينـةوةي كـرد، بـة نةسةسـَيكي سـوار كـة دةبـَي سـ ن كـةس بطـريَي و سـ ن كـةس بـؤ              
نـةطرياوة  سـ ن كـةس بـؤ ئيجرائــا  نـةكراوة  ئـةوة مةسـةلةيةكي ياســايية، كـة تـةحقيق دةكرَيـت لــة           

ن يـةك اليةنـة بِريارَيــك   ئةجبـةدياتي كـاري اةزائيـدا هَيواشـي ثَيــوة ديـارة، كـة ئـةوان يـةك تةرةســة، يـا         
دةرناكةن لة هيض مةحاكمَيكي دونيادا، ئةطةر هةموو تةرةسةكان نـةبينن، تـةحقيق لةطـةَليان نـةكرَيت،     
اةزا بِرياري خـؤي دةرناكـا ، مـن داوا دةكـةم ئةطـةر ضـةند مـومكني بَيـت زووتـر ئـةو لَيذنةيـة بطاتـة             

َيتــة اــةزا، ســ اي ياســايي خؤشــيان بةســةردا  ئــةجنام، تاوانبارةكــان و ســةبةبكارةكانيش ديــار بكــا ، بدر
بسةثَينرَي، لةهةمان ِراثؤرتدا من تَيبيني  نةكرد كة اليةنَيكي زؤر طرنن كة جانبَيكي ديين تةحري ي 



113 

 

ديين لةاليةن مامؤستاي دينييةوة، كـة لـة هـةموو ئـةدياني سـةماوي دا، هـةموو خـةَلك، هـةتا ئـةدياني          
ن ئةدياني ديكة كة وةزعـني، خـةَلك دةضـتة الي مةرجةعـةكاني     وةزعيشدا كة لة دونيادا هةنة، ضةندي

ديين خؤي، ئةوان ناضنة الي خةَلك، ئةوة ضووة الي خةَلك، بةآلم دةبَي دةوري ئيصـ حي بـَي، ضـونكة    
ئةوان موصـليحي سياسـي و ئيجتيمـاعي و ديـنني، ئـةوان اليـةنَيكي طرنطـي ئيصـ حيان لـةالي ئةوانـة،           

 ، ئـةوان سـيقةيةكي تـةوايان هةيـة لـةالي خـةَلك، مةرجـةعَيكي طةورةنـة بـة          خةَلك باوةِريان ثَي دةكا
موتةمةسيكن بة دينةوة، بؤية من داوا %( 38)تايبةتي لة موجتةمةعَيكي وةكو ئَيمة لة كوردستان، كة 

دةكـةم لــة وةزارةتـي ئــةوااف و كاروبـاري ئيســ مي، لـة يــةكَيي زانايـاني كوردســتان حـةددَيك بــؤ ئــةو       
ابنرَيت، ضونكة ئةوة حاَلةتة، ئةطةر حاَلةتيش بووة زاهرية، سنوورَيك نيية كة لَيي ِراوةسنت، تةجاوزة د

خةتةرَيكي زؤر طةورةيـة كـة ئيع نـي جيهـاد دةكـا ، جيهـاد بـة مـةسهومي واسـين خـةَلك وةردةطرَيـت،            
و خيتابـة  ِراستة من ضةند مةسهومَيكي تري بؤ وةردةطرم، لة زؤربةي الثةرة مةبةست  هةبوو بةس ئـة 

تةوجيهي من نةكرا، تةوجيهي جاددة كراوة، تـةوجيهي ئـةو خوشـك و بـرا خؤثيشـاندةرانة كـراوة، كـة        
عومريان هي ئةوة نية تةحليلي جيهاد بكـةن، نيـةتي مامؤسـتا ضـية  لـة اةَلةمـداني نوَيـذكردن لـةوَي         

دَيك بـؤ ئـةوة   طةورةترة لـة حـةو و عـومرة، ئـةوة حةاةتـة، تةجاوزَيكـة بـة حـةاي ديـن، دةبَيـت حـةد           
دابنرَيت، ئةو خةتةرة لةسةر موجتةمةعي ئَيمة الكةوَيت، من بةش بة حاَلي خـؤم بـة داخـةوة دةَلـَي ،     

 ....بةش بة حاَلي خؤم من دةمةوَي بَلَي 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو نواتةي ني اميية، ِرجائةن ِراوةستة، كةرةمكة
 :صباؤ حممد جنيب. بةِرَي  د

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س
ئَيمة وةكو لَيذنة، داوا دةكـةين كـةس لـة بةرنامـةي كارةكـة تَينةثـةِرَي، ئةطـةر تَيثـةِرَي ئَيمـة ثَيشـنياز           

 .دةكةين جةلسةكة دواخبرَي
 :بةِرَي  ش ان عبد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ة بةرنامةكة دةرنةضـوومية، مـن زؤر   من دةبين  ئةوة خاَلَيكي كةمة لة ناو ِراثؤرتةكةدا نةهاتووة، من ل

 .سنووري اسةكاني خؤم دةزاس ضية، من لة بةرنامةكة دةرنةضوومة، لة بةرنامةش دةرناض  ئينشاَل 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كاك شوان ئةو بةِرَي انة لَيذنةي لَيكؤَلينةوة نةبوون، ضوونة ئةو خؤثيشاندةرانة كة لـةو مةنتيقةيـةن،   
تةكانيان بَيننة ئَيرة، لَيرة ِراثؤرتةكانيان خبوَيننةوة، ئَيستا ِراثؤرتي جـةنابت لـة بيدايـة     ببينن، ِراثؤر

وتت داخوازي ئةوان هي طشت كوردستانة، ئةويش هةَلةيةكة، تةنها نوَينـةري طشـت خـةَلكي كوردسـتان     
عــةزي  هــةر ئةنـداماني ثةرلــةمانن، ســةرؤكي هةرَيمــة، كــة بــة هةَلبـذاردن هاتوونــة، ئــةواني تــر بــراي   

كةسَيك مةمجووعةيةكة، دووة، دةية، هةزارة، دة هةزارة، بؤضوونَيكي تايبـةتيان هةيـة، جَيطـةي ِرَيـ  و     
ئيحتريامة، يةك نةسةريش بَي ئَيمة بة ئيحتريام سةيريان دةكةين، ئةو بةِرَي انة نةضـوونة لَيكؤَلينـةوة   

بةردي لَيدراوة، كوَي لَيي نةدراوة، بة  بكةن، نةضوونة تةحقيق بكةن، نةضوونة سةير بكةن ب انن كوَي
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ثَيــي خــاَلي حةظــدة نــاردراون بــؤ ئــةوةي داخــوازي ئــةو خةَلكــةي لــةو مةنتيقانــة خؤثيشــاندان دةكــةن  
بيهَيـنن، جـا بؤيـة ئــةوة بـة تةئكيـد سةراــة، دةتـوانن لـة موسـتةابةل لَيذنةيــةك دابنـَين و بَلـَين بضــي           

 .اشيان كردووة، بةسةرياندا بشكَي ابوَل نية ئةوةتةحقيق بكا ، بةآلم ئَيستا الي خؤي ئيشي ب
 
 
 

 :بةِرَي  ش ان عبد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من دةستخؤشي  لَي كـردن، حةاةتـةن كـارَيكي زؤر طـةورة و ثريؤزيـان ئـةجنام داوة، بـةآلم ئـةوة كـةم و          
ثَي كردباية، ئةو ِراثؤرتـةي كـة لةبـةر    كووريية لة ناو ِراثؤرتةكةدا من بة ثَيويست دةزاس كة ئاماذةيان 

ثَيشـنيار بـؤ ضارةسـةر كـردن، ئـةوة بةشـَيكة لـة ضارةسـةر كـردن، دةبوايـة           / دةستمة نووسـراوة سـَييةم  
تَيداباية، مـن شـتَيكي نـامؤ نـاَلَي ، لـة كؤتاييـدا بـةش بـة حـاَلي خـؤم زؤر بـة داخـةوة دةَلـَي  كـة هـيض                

ر و دؤخـةدا مـن نـابين  تـةنيا يـةك تةرةسةيـة كـة تـةرةيف         نييةتَيكي ضـاكبوون و هَيوربوونـةوة لـةو بـا    
دةسةآلتة، هةوَلةكاني ثةرلةمانة كة ئةويش لة بازنةيةكي ساريغ دا دةسوورَيتةوة، كـة هـيض ئـةجنامَيكي    

 : نابَيت، بةَلطةش  بؤ ئةوة ضةند خاَلَيك دةخةمة ِروو
ِرةتيـان كــردةوة، كـة ثــةيامي   ِرةتكردنـةوةي ثـةيامي جــةنابي سـةرؤك هــةر زوو بـة زوو، شــةوي دي      -1

 .جةنابي سةرؤكة بؤ هةموو خةَلكي كوردستان
 .ثةشيمان بوونةوةي بِريارة حةظدة خاَلييةكةي ثةرلةمان لة ثاش ضةند دةايقةيةك -1
 .زةربي صفر كردني دانيشتين ثةرلةمان و بَي هوودة لة اةلةمدان -3
 .كاري لَيذنة بة خرا  و بة بَي سوود لة اةلةمدان -6
ــ ــةو      ي ــاتي ئ ــداني مواةدةس ــة تَيك ــراثرت ك ــر و خ ــةر ت ــةمووي خةت ــةَلك لةه ــي خ ــة سَيركردن ةعين ئةوان

ميللةتةية، مواةدةراتي ئةو ميللةتةية، سَيركردنـي خـةَلك جـوَين بـة جـةنابي سـةرؤك بـدرَيت، كـة لـة          
ثـةيامي   ِرووم نايَيت لةو مةحفةلة ثريؤزةدا باسي بكةم، بؤية من لـة كؤتاييـدا دةبيـن  تـةنيا ضارةسـةر     

جةنابي سةرؤكة، كة جَيبـةجَي بكرَيـت، لـةو اةيرانـة، لـةو ئاَلؤزييـة خـةَلكي كوردسـتان لَيـي دةربضـن،           
 .سوثاست دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/عرس ن باي   لاعي . بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

داوا دةكةم لة بةرنامةي كـار نةضـينة دةرةوة، اسـة اسـة ِرادةكَيشـَي،       من وةكو ئةندامَيكي سةرؤكايةتي،
تةشةنووو دروست دةبـَي دوايـي كؤبوونةوةكـةمان لـَي تَيـك دةضـَي، لـة جيـاتي ئـةوةي ئـةو خةَلكـة كـة             

 .ئومَيدي بة ئَيمة هةية شتَيكي بؤ بكةين، لَيي تَيك دةدةين، سوثاس
 :عبد  براهي  علي. بةِرَي  د
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 .كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ
عرس ن دةكةمةوة بةِراسي، بة شَيوةيةكي ِروون هـاتووة لـة   .وةَل  منيش هةر تةئكيد لةسةر اسةكاني د

بِرطةي دووةم لـة بةرنامـةي كـار، خسـتنة ِروو و طفتوطـؤكردني ِراثـؤرتي لَيذنـةي تايبـة ، كـة بـة ثَيـي            
موومان زؤربـةي ئةنـداماني ثةرلـةمان    ي بِرياري ثةرلةمان دامـةزراوة، بةِراسـي ئَيمـة هـة    (17)بِرطةي 

بةداخةوة لة بةرنامةي كار دةردةضني، لةبةر ئةوة وةكو كاك دكتؤر ئاماذةي ثَيدا اسة اسة ِرادةكيشـَي،  
لةبةر ئةوة ِرةد و ِرةد سيع  دروست بووة، ئَيمة بؤ ئةوة دانيشتووين بتوانني بة نةتيجةيةكي باش لـةو  

وةِرَيي ئَيمـة دةكــا ، شـارين ضـاوةِرَيي ئَيمـة دةكـا ، ئَيمـة ئــةو       كؤبوونةوةيـة دةرضـني، ئـةو خةَلكـة ضـا     
ــيض        ــؤي ه ــو خ ــردووة، وةك ــةا  ك ــةااممان ن ــةكاني ش ــيوة، داخوازيي ــةوة نووس ــة ئةمانةت ــةمان ب ِراثؤرت
دةستكارميان نةكردووة، تةنها دةكرَي مونااةشةي ئـةو نـؤ خاَلـة بكـرَي كـة ئَيمـة ثَيشـكةالان كـردووة،         

ة ئَيمة نةالمان كردووة وةكو خؤي و هيض دةستكارميان نةكردووة، ِرةنطـة ئَيمـة   نةك ئةو خاآلنةي تر ك
هةندَيك موالحةزةمان لةسةر هةندَي لة خاَلةكان هةبَي، بةآلم وةكو خؤي نةالمان كـردووة، تـةنها ئـةو    
ــؤ        ــنيارَيك بـ ــان ثَيشـ ــك، يـ ــةم كردنَيـ ــان كـ ــةك، يـ ــةر زيادةيـ ــيومانة ئةطـ ــة نووسـ ــة ئَيمـ ــةي كـ ــؤ خاَلـ نـ

كردني بــارودؤخي ئَيســتاي هــةرَيمي كوردســتان، لةاليــةن بــةِرَي ان ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة   موعالةجــة
هةية، تكاية ئةوة خبرَيتة ِروو، بتوانني هةموومان ثَيشنياري باش خبةينة ِروو، ثرؤذةيةكمان هـةبَي بـة   

لـةو بـارو   هةموومانةوة، ثرؤذةيةكي نيشتماني بؤ ئيصآلحي سياسي لة هـةرَيمي كوردسـتان، بـؤ ئـةوةي     
دؤخة دةرضني، ئةطةرنا، بةِراسي ئَيمةش دةبينة بةشَيك لةو تةوةتوورة، لةو تةشةنووجةي كـة ئـةوِرؤ   

 .لة ساحةي كوردستان دا هةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرَي دار سةرهةنن، كةرةمكة
 :حممد بةِرَي  سةرهةنن سرو

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وثاس و دةستخؤشي  بؤ لَيذنةي بـةِرَي  كـة مانـدوو بـوون، مـن سـةرةتاي اسـةكاس بـةوة         بةِرَي ان من س

دةست ثَي دةكةم، اسةكاس كـور  و ثوختـة بكةمـةوة، كـة ئَيسـتا ثةرلـةماني كوردسـتان طلةييـةكي زؤر         
زؤري لةسةرة لةاليةن ئةو خةَلكـةي كـة لةسـةر جاددةيـة، ئـةوة حةايقةتَيكـة حـةز دةكـةم هـةموومان          

، ئَيمة هةموومان هةَلبذَيردراوي خةَلكني، نوَينةري خةَلكني، ئَيستاش خـةَلك لةسـةر جاددةيـة،    بي انني
ناِرةزايةتييةكان لة هـةموو كوردسـتاندا هةيـة، ئـةو ناِرةزايةتييانـة سـنووري كوردسـتاني بِريـوة ضـؤتة          

ــةي ئَيمــ       ــدووي كؤمةَلط ــَيكي زين ــة بةش ــةوة ك ــة دةرةوة طرتؤت ــوردي ل ــدي ك ــن  دةرةوة، ِرةوةن ــة م ةن، ك
اةناعةمت واية بؤخؤم، بةشي زؤري ئةو سـةبةبانةي كـة لـةو وآلتـةي ئَيمـةوة، لـة واايعـي سياسـي ئـةو          
ــةكان        ــنب، ناِرةزايةتي ــاوارةي دةرةوة ب ــة ئ ــةو خةَلكان ــة ئ ــردووة ك ــة، وايك ــردووي ئَيم ــاَلةي ِراب ــةند س ض

يانةي خـةَلك، ئـةو داواكارييانـةي    ئةوانةشي طرتؤتةوة، بؤية زؤر خةتةرة ئَيمة ثَيمانوابَي ئةو ناِرةزايةت
خـةَلك بةِراســي داواكــاري موحاسةزةيةكـة، لــةوَي لــة اـاَليب بــدةين، ئــةوة داواكـاري و نــاِرةزايي خــةَلكي     
كوردستانة، ثَيويستة هةموومان لة ئاسي ئةو مةسئووليةتةدا بني، من اةناعـةمت وايـة كـة لـة ئَيسـتادا      

َيكي تـةئرخيي، مةسـئووليةتَيكي ئـةخ اي زؤر طةورةدايـة،     ثةرلةماني كوردستان لةبةردةم مةسئووليةت
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كة ثَيويستة هةنطاوي عةمةلي بيَن، دوايي دَيمة سةري، بة اةناعةتي من هـةنطاوة عةمةلييةكـة ضـية     
ــار       ــرة بِري ــةند ِرؤذي ِرابــردوو لَي ــة ض ــةماني كوردســتان ل ــةم كــة ثةرل ــةرةتا باســي ئــةوة بك دةمــةوَي س

د، كـة مةبدةئيـةن شـتَيكي بـاش بـوو بـؤ هـةموومان، ثشـتيوانيمان كـرد،          نامةيةكي حةظدة خاَلي دةركـر 
لةطةَل ئةو هةموو تةحةسووزانةي كة لةسةري هةمانبوو، من بةش بة حاَلي خؤم يـةكَي بـووم لةوانـةي    
كة تةحةسووزم لةسةري هةبوو، دةنط  ثَي نةدا، ئةو بِرايارنامة حةظدة خاَليةي ثةرلـةماني كوردسـتان،   

َيركَيك بكةين، طةِرانَي بكةين، سةيري بكةين، دةبيـنني ئـةوةي مـن دةيبيـن  تـةنها يـةك       ئَيمة ئةطةر س
خاَلي ئةو بِريارة جَيبةجَي كراوة، ئةويش خاَلةكة دروست كردنـي ئـةو لَيذنـة بـةِرَي ةي ثةرلةمانـة كـة       

ي  كردنـي  ئَيستا لةبةردةسي ئَيمةن، ئةويش لة دةسةآلتي ثةرلةمان و ثةرلةمان خؤ هةَلساوة بة تةشـك 
ئةو لَيذنةية، ماعةدا خاَلةكاني تر، شـازدة خاَلةكـةي تـر هيضـي جَيبـةجَي نـةكراوة بةِراسـي، كـة ئـةوة          
بؤخؤي ثةرلةمان دةخاتة ذَير ثرسيارةوة بةِراسي، دةخياتـة ذَيـر ثرسـيارةوة، لـة ضـةند ِرؤذي ِرابـردوو       

و ئـةو مةجاالنـةي كـة لـة بِريارنامةكـة      دواي دةركردني ئةو بِريارة، ثَيشَيلكاري طةورة ِروويدا لـة هـةمو  
هــاتووة كــة دةبــَي دةســتبةجَي ئةوانــة تــةدابريي بــؤ بكــرَي، هةرلــة دةســتطري كردنــي خــةَلك، هــةر لــة     
شةهيدكردني خةَلك، هةر لة بةرد باران كردني مةاةرا ، هـةر لـة تـةواجوودي هَيـ ي غـةيرة شـورتة،       

ين ِرؤذنامةنووسـان، مةسـةلةن لـة سـةيد صـادق،      تةواجوودي هَي ي نةناسراو لةسةر جاددة، هةر لة طرت
لة كةالر، لة ضةمضةماَل، لة ناو سلَيماني، هةتا ئةو هَي انةي كة باس دةكرَي، دوورخستنةوةي هَي ةكان، 
كة بةشَيك لة برادةرةكاني ئَيمة دةَلَي  هَي ةكـان دوور خراوةتـةوة، هَي ةكـان ئَيسـتا براونةتـة اـةزاكان،       

، كةواتة بة كورتي دةمـةوَي بَلـي  كـة هـيض يـةكَيك لـةو خاآلنـة، جطـة لـة خـاَلي           براونةتة دةرةوةي شار
حةظـدة كـة دروسـتكردني ئـةو لَيذنــة بةِرَي ةيـة، جَيبـةجَي نـةكراوة، ئــةوة لةاليـةك، لةاليـةكي تـر، لــة           
دانيشتين ِرابردوودا من ضةند منوونةيةك  هَيناوة كة مةاةراتـةكاني، وةكـو ئـةو حاَلةتانـةي لـة دهـؤك       

وويدابوو، سووتاندني مةاةرا ، ئةوةي كة لة هـةولَير ِروويـدا، لـة بنةسـآلوة و شـةاآلوة، حاَلةتةكـةي       ِر
سلَيماني، كة هةر يةكَيك لةو حاَلةتانة بةسة بؤ ئـةوةي كـة حكومـة  ثَيـي دةسـت لـة كـار بكَيشـَيتةوة،         

نطاوي عةمـةلي بـَي   ئَيستا بِريار نامةكةي ثةرلةمانيشي هاتؤتة سةر، بـة اةناعـةتي مـن ئـةوةي كـة هـة      
لةسةر ئةو ثةرلةمانة، كة ثَيويست بَي سبةي بييَن، ئةويش ئةوةية كة حكومة  بانن بكـا ، متمانـةي   
لَي بسةنَيتةوة، ضونكة تةنها ئةوة حةلي سةرةكي ئةو مةوزووعةية، ئةوة جطة لـةوةي كـة دةمـةوَي بـة     

ثيشاندان لة هةرَيمي كوردسـتان ضـؤن   سةريعي ئاماذةي ثَي بدةم، كة لة ضةند ِرؤذي ِرابردوو ياساي خؤ
ثَيشَيلكرا  ئةو ياسـايةي كـة ئيمـة وةكـو موعـارةزة تةحـةسووزمان هـةبوو لةسـةري، تَيبينيمـان هـةبوو           
لةسةري كة بة دةنطي زؤرينة لةو ثةرلةمانة بةِرَيكرا، زؤر خرا  ثَيشَيلكرا، ئةوةي كة ئَيمة بينيمان لة 

تايبةتي لة هةولَير، ئَيمة خةَلكمان بيين لةسةر جاددة طـريا،   هةموو شار و شارؤضكةكاني كوردستان، بة
ئــةو دكتؤرةمــان بــيين كــة ضــاويان ئــاوا لــَي كردبــوو، شــينيان كردبــووةوة، خــةَلكي تــر دةمــانبيين كــة     
بةشَيوةيةكي زؤر ناياسايانة طريا بةِراسي، ئةوة حاَلةتَيكي زؤر زؤر ترسناك بوو، دكتؤرَيـك تيشـَيرتَيكي   

وويةتي نا بـؤ طةنـدةَلي، تـؤ بضـي بيطريـت، ئـةي ئةطـةر بيوتايـة بـةَلَي بـؤ طةنـدةَلي  ئايـا             لةبةر نووسي
دةطريا  ئةوة كؤمةَلَي مةوزووعـة ئَيمـة ئـةبَي بـة جيـددي اسـةي لةسـةر بكـةين بةِراسـي، ئَيمـة دةبـَي            

مـة لـة   هةنطاوي عةمةلي بؤ بنَيني، ئةوانة هةمووي خةراة، ئةوانة هةمووي ئيشكاليةتة، حكومـةتي ئيَ 
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ــة ِرووي      ــاندةران، ضاكســازيي، ل ــةمين داواكــاري خؤثيش ــي ئــةو مةوزووعانــة لــة ِرووي ئ ضارةســةر كردن
بودجة، هةر لة هةمووي سةشةلي هَيناوة، بؤية ثَيويستة هةر بـةياني متمانـةي لـَي وةرطريَيتـةوة، يـةك      

ةلةس يؤني ناليـا يـةك   مةوزووعي تر كة هةية، باس كرا، باسي ناليا كرا، كاك حاجي بي ل باسي كرد، ت
ِرؤذ دواي سووتاندنةكةي لة بنكةي ثؤليسي ئةزمةر دةعواي اةيـد كـردووة، لـة مةحكةمـةي تـةحقيقي      
يةكة لة سـلَيماني، ئـةوةي كـة ئيجرائـا  ناكـا  جيهـةتي تةنفي ييـة، باسـي داواكـاري طشـي كـرا، ئـةوة             

ةرةرةكـةي لـَي كـةوتووة خـؤي     ، يةعين ئةوة حةاي شةخي تَيداية، ئةوةي كـة ز (مدعي باحلى الشخصي)
ضووة شكاتي كردووة، جطـة لـةوة ئـةوة مةسـئولييةتي داواكـاري طشتيشـة، بـةآلم مةسـئوليةتي جيهـاتي          
تةنفي ييــة، مةســئووليةتي وةزارةتــي ناوخؤيــة، مةســئولييةتي وةزيــري ناوخؤيــة كــة لةســةر ئــةو           

ةِراسـي ئؤثؤزسـيؤن بـةردةركي    مةوزووعة بةدواداضوون بكا ، باسي ئةوة كرا هةندَيك لة برادةرةكان ب
سةراي داطري كردووة، يةعين ئَيمة با نةضينةوة ناوي، بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان لة سةرةتا باسي ئةوةي 
كرد كة ئَيمة حماوةلة بكةين تةهديئةي وةزع بكةينـةوة بةِراسـي، يـةعين مـن ثـَي  سـةيرة بـةردةركي        

اكسازي دةكا ، هي ئةو خةَلكةية كة داواي ِرووبـةِروو  سةرا هي ئَيمة نية، هي ئةو خةَلكةية كة داواي ض
بوونةوةي طةندةَلي دةكا ، هي ئةو خةَلكةية كة داواكارييةكاني ناردووة بؤ ئـةو ثةرلةمانـة بـؤي حـةل     
بكـا ، ئـةوة مةيـداني كـةس نيـة، مةيـداني ئــةو كؤمةَلـة خةَلكـة ئازادةيـة كـة لـةوَي ئـةوة شــازدة ِرؤذة             

 .ةكاني ئَيمة دةكةن، شانازيشيان ثَيوة دةكةين و سوثاسوةستاون ضاوةِرَيي بِريار
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار سيوةي ، كةرةمكة
 :عبد عثمانبةِرَي  سيوةي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ووة، بـةآلم  سةرةتا دةستخؤشي لة لَيذنةي ثةرلةماني دةكةين، زؤر ماندوو بوونة، ِراثؤرتيان ئامـادة كـرد  

يةك ثَيشنيارم هةية، داواكاري ئةو خةَلكانةي كة ثَيشكةشيان كردبوو بـؤ خؤثيشـاندةران، مامؤسـتاياني    
زانكؤ، زانايـاني ئـاييين، ئةوانـة ئةطـةر ئـةو خاآلنـة هـةمووي كؤبكةنـةوة و يـةكي خبةنـةوة، ئةطـةر كـؤ             

ت، وابـ اس ضارةسـةرةكة ئـةو كـاتي     بكرَيتةوة و هةمووي ِرَيك خبرَي ئةو خاَلة هاوبةشـانة ديـاري بكريَـ   
لــة شــاري هــةولَير، تةبعــةن ( 15/1)هةنــدَيك ئَيســتا زؤر ثــةرش و بــآلوي ثَيــوة ديــارة، باشــرتة، ِرؤذي  

ــاري        ــةنابي ثارَي ط ــة ج ــوو ل ــةتيان كردب ــوو، داواي مؤل ــاندانيان كردب ــاووآلتي داواي خؤثيش ــدَيك ه هةن
خؤثيشاندان بكةن، خؤ ئةطـةر خؤثيشـاندانيان بكردبـا     هةولَير، ااميقامي كؤية، ئةوانة ِرَييان ثَي بدرَي

زؤر باشرت بوو لةوةي لة بازاِري نيشتمان بيانطرن و اةت  عاميان بكةن، ئاسايش بة جلكـي مةدةنيـةوة،   
ئـةوة ِراسـتييةكة، ضــونكة مـن بــة خـؤم بــة ضـاوي خـؤم ديــت ، ئـةو كةســانة ئةشـكةجنة دران، تةبعــةن         

اني كـردووة، حكومــة  بــؤ خــؤي كـرديي، لةبــةر ئــةوةي مؤَلــةتي   حكومـة  ثَيشــَيلي ياســاي خؤثيشــاند 
نةداوة، بةآلم خةَلكةكة لَيي دراوة، تةبعةن ئةو دكتؤرةي هاوكارم كاك سةرهةنن باسي كرد، زؤر ضـاكي  
لَي درابوو، ضاوي شني و مؤر كرابؤوة، بةِراسي زؤر ناخؤشة ئَيستا كة ثَيكةنين  ثَيي دَي، ثَيكـةنني بـة   

سايشةكةي دَي، بة ثؤليسةكةي دَي كة خةَلكي وا تةع يب داية، ثَيكةنين  بةو كةسةي ناية تةصةرويف ئا
ي شةوَي لة ترسي هةولَيرَي هةآلتووة بؤ كؤيَي، ئينجا ضووةوة (8)و ( 7)كة واي لَيكردووة، كة سةعا  
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لةســةر  ســلَيماني، لةبــةر ئــةوةي دووبــارة نةيطرنــةوة، بــةس لةبــةر ئــةوةي نووســيي نــا بــؤ طةنــدةَلي،   
ئةوةشةوة كة لة ئاسايشي طرياينـة ئـةو خةَلكانـة، كـة لـة ئاسـايش طـريان، ئيفادةيـان نووسـراوة سـةرموو           

ب اس ضتان نووسيوة  لة ئيفادةكةي نووسيتيان وةلآل من لةبةر ئةوة دةستطري كرامة، : ئيم ا بكة، دةَلَي
ي بكـا ، ئينجـا ئيفادةكـةيان طؤِريـوة،     لةبةر ئةوةي دةمانضة و ِروومانةم ثَي بووة، ئامادة نـةبووة ئيمـ ا  

ئةو كاتة ئيم اي كردووة، بةربووة بة كةسالة ، ئةوةش بة هةوَل و كؤششي لَيذنةي نـاوخؤي ثةرلـةمان   
: بووة، كة زؤر هةوَليان داوة، لةوانة بةس تةنها ذيار مابووةوة، خؤشبةختانة ئَيسـتا كـاك شـَيردَل طـؤتي    

ي هـةولَير مؤَلـةتي نـةدا    رزؤرم سةير ثَي دَي كة جةنابي ثارَي طـا ذياريش بةربووة، ثَيمان خؤشبوو، من 
بة هاووآلتيان خؤثيشاندان بكةن، بةآلم ِرَيي بةو كةسانة دا كة ناويان لَينا جومعةي شـادي لـة هـةولَير،    
سيك و هؤِر و سةيارة و ئاآلي كوردستان و ئةنواعي ئـاآل و ئةوانـة، وةلآلهـي وةلآلهـي وا تةصـةورم كـرد       

هةرَي  و سـةرؤكي كؤمـار لـة دةرةوةي وآلتـن، بانطهَيشـتين دروسـت كردنـي دةوَلـةتي كورديـان           سةرؤكي
 .......كردووة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةس بؤ ئاطاداري جةنابت، ئةو هاتنة ناو جاددةية بَي ئيجازة بوو، خةَلك خؤي هاتبوو، يةعين ئينسـان  
 .وةكو خؤي اسةكان بطَيِرَيتةوة، كةرةمكة

 :عبد عثمانِرَي  سيوةي  بة 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةر بَي ئيجازةش بَيت، ئةوةندة خةَلكة هاتة سةر جاددةي، ئَيمة دةزانني ضؤن بةن ينيان وةرطر  و 
ضيان ض نةكرد، باشة لةبةرضي مةجال بة هاووآلتيان نادا  تةبعةن ئةو داواكارييانة تـةنها هـي خـةَلكي    

لة سلَيماني خؤثيشاندان كراوة، وةزعةكةي سلَيماني ديارة، سـةراي هةيـة، جيـاوازي    سلَيماني نية، بةآلم 
هةية لةطةَل شاري هـةولَير و دهـؤك، شـاري هـةولَير و دهـؤك زؤرتـر داواكارييـان هةيـة، زؤرتـر دةسـت           

بة بةسةر طرياون، زياتر هةِرةشةيان لَي دةكرَي، ضونكة زؤربةي خةَلكي هةولَير، زؤربةيان بة تةلةسؤن، 
نامة، بة هةموو شتةك هةِرةشةيان لَي كراوة، ديـارة و دةزانـني، باسـي ئـةو كابرايـةي لـة كـةالر شـةهيد         

ساَل بوو، زؤر بة داخةوة شةهيد كرا، سـةيرةكة لـةوةي دايـة بـة تةاـةي      ( 45)كرا، بة داخةوة تةمةني 
وِرةكــةي خــؤي خؤيــان شــةهيد بــووة، ضــونكة ئــةو نةضــووبوو، خؤثيشــاندةر نــةبوو، ئــةوة ويســي لــة ك

بثرسَيت، بة داخةوة هةزار ِرةبة  لـة طـؤِري شـةهيد كـرا، باسـي سـةافي زةمـةني و ئةوانـة ناكـةين،          
تةبعةن لة دانيشتين داهاتوو ثَيمان باشة وةزيري ناوخؤ و ثَيشمةرطة بـانن بكـرَين، بـؤ لَيثرسـينةوة و     

ةكــا   يــان ئاسايشــي طشــي، يــان  لَيثَيضــينةوة، بــةآلم حــةق وايــة ئــةو لَيذنــة ســةرداني، ئايــا ســةردان د 
بةِريَوةبةرايةتي ثؤليسي هـةولَير بانطهَيشـت دةكـا   ئينجـا موحاسـةبةيان دةكـا ، لَيثرسـينةوةيان لـَي         

، بـةِرَي ان ئَيمـة لةطـةَل هةَلبـذاردنني،     (15/1)دةكا   لةسةر ئةو وةزعـةي كـة خةَلكـةكانيان طـر  لـة      
رو هةية، دةبَي ئيحصاي تـةواو هـةبَي، لةبـةر ئـةوةي لـة      تةبعةن هةَلبذاردن ثَيمان باشة، بةآلم يةك مة

 ........مرديةكان و ئةنفالةكانيش دةنطيان داوة( 7/3)هةَلبذاردني 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ِرجائةن لة بةرنامةي كار دةرمةضن، ِرجائةن، ابوَل ناكةم يةك بةشةرَيك لـة بةرنامـةي كـار دةربضـَيت،     
 .تةواو، كةرةمكة

 :عبد عثمانيوةي  بةِرَي  س

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةو كةسـةي لــة سـلَيماني ثَيشـاني دةدةن ســااؤيةكي ِرةشـي لةبــةرة، خـؤ لةبـةر ضــاوي هـةموو خــةَلكي         
كوردســتان ديــارة تةاــة لــة خــةَلكي دةكــا ، بــة دةمانضــة ِراويــان دةنَيــت، مــن يةكســةر مــةن ةري عــةلي 

 ..........َي بِرياري دادطاحةسةن مةجيدم بة بريهاتةوة، مةسرووزة بة ب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ِرجائةن دانيشة، كاك عبدا  كةرةمكة، تةواو نية، هةر كةسـيك لـة بةرنامـة دةربضـَيت مـةجالي نـادةم،       
 كاك عبدا  كةرةمكة، نية خةآل ، دةرضوويت، سةرموو

 :عبد عثمانبةِرَي  سيوةي  

 . بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ِرَيكخراوي اوتابيان، تةبعةن وةزيري خوَيندني باآل من ِرَيـ ي زؤرم بـؤي هةيـة، زؤر ِرَيـ ي     بة نيسبة  

هةية لةالم، زؤرم خؤش دةوَي، لةبةر ئةوةي كابرايةكي ثرؤسَيشـناَلة، ِرَيـك و ثَيكـة، زؤر باشـة، دةيـةوَي      
اريان دا مةكتةب اةثا  سيستةمي خوَيندن بطؤِرَي، بةس زؤرم سةير ثَي دَي بة ِرَيكخراوي اوتابيان بِري

 .بكةن، زانكؤ اةثا  بكةن، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو، با ني امييةكةي بَلَي، كةرةمكة
 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وعَيكي زؤر من داوا دةكةم لة هةموو هاوكاراني بةِرَي ، تكاية لة بةرنامة دةرمةضن، ضونكة ئةوة مةوزو

طرنطة، ضيتان ثَي باشة بؤ ئةو ِراثؤرتـة زيـاد بكـرَي بيَلـَين، ضـيتان ثـَي باشـة لـةو ِراثؤرتـة كـةم بكـرَي            
 .بيَلَين، ئةوة ئةساسي كارةكةية، بؤ ئةوةي بتوانني بةدةرةجنامَيكي باش بضينة دةرةوة، زؤر سوثاس

 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
رة ئةو تةنطةذة و نائارامي و ثةشَيوييةي كةوتؤتة ناو شةاامي سلَيمانييةوة، من ثَيمواية تـةنها ئـةو   ديا

خؤثيشاندانة ِرةنطة سةرةتايةك بَيت شةاامي سلَيماني طرتبَيتةوة، بةآلم ئةو داواكاري و داخوازييانـةي  
لـة خؤثيشـاندةراني سـلَيماني     كة لة ثةرلةمانةوة لَيذنة دروست كراوة، بؤ ئةوةي بضَي بةس تةنها طـويَ 

بطرَيــت، مــن ثَيموايــة ئــةو داخوازييانــة كــة هَينرايةتــةوة ثةرلــةمان، كــة لَيذنةكــة داخــوازي ســةرجةم   
شارةكاني تري كوردستانة، داخوازي دهؤكيش و هةولَيريش و سلَيمانيشة، بةآلم ئـةو ذينطةيـةي كـة لـة     

ندان لة سلَيماني، لة هةولَير لةوانةية نـةبَي، لـة   سلَيماني طوجناوة بؤ خؤثيشاندان، ِرةخساوة بؤ خؤثيشا
دهؤكيش دا نةبَي، بةآلم ئةوة ناكاتة ئةوةي كة خةَلكي هةولَير و خةَلكي دهؤك ئةو داخوازييانةي، ئةو 

 ...........داواكارييانةي كة داواي ضاكسازي سياسي دةكةن



134 

 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

داخوازييانـة هـي كَييـة جـةنابتان هَيناوتانـة  ئـةوة لَيذنةكـة لَيـرة         صباؤ ئةو .ِرجائةن، ِراوةستة، كاك د
 .دانيشتووة

 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان ئـةو داخوازييانـةي ئَيمـة لـة خؤثيشـاندةران وةرمـانطرتوون لـة شـاري سـلَيماني، لـة شـارةكاني            
اية، بةآلم بآلويشمان كـردةوة ئـةوةي كـة دةيـةوَي داخـوازي      تريشي تَيداية، لة شاري ضةمضةماَليشي تَيد

تريشي هةيـة، بؤمـان بنَيـرَي، يـةعين ئَيمـة كؤنتـاكي بـةردةواممان هـةبوو لةطـةَل خةَلكـدا، لَيرةشـةوة            
ئيع ني دةكةين، ئةطةر كةسَيكي تر هينَيكي تري هةية، بؤية لة ِراستيدا يةعين ئـةو مةوزووعـة حـةز    

َي، مةمجووعةيةك داخوازي هةية، لةبةر ضاومانداية، هي خةَلكي كوردسـتان بـَي   ناكةم زؤر ئيسارة بكر
يان خةَلكي سلَيماني بَي، سلَيماني جوزئَيكي زؤر طرنطة لة كوردسـتان، بـا نـةبَي بـة مةحـةلي نيقـاش و       
مةحةلي جيدال، بؤ ئةوةية، تةسسريي سياسي هةَلنةطرَي، مةوزووعَيكة، كَيشـةيةكة دةبـَي حـةل بكـرَي،     

ة زووترين كا  ثةرلةمان بة ئةركي سةرشاني خؤي هةسَي، ئَيمـة لـة دةوري باتـَ  و لـة جـةدةلي بـَي       ب
 .نةتيجة نةسووِرَيينةوة، ئةوة داواكاري خةَلكي كوردستانة لة ثةرلةماني كوردستان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حةمة سةعيديش با نواتةكةي تةواو بكا ، ئينجا
 :بة عليبةِرَي  بة سعيد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
عرس ن دةكةم، ثَيموايـة ئـةو اسـانةي كـاك     .من ثَيشرت داواي نواتةي ني امي  كرد، ثشتطريي اسةكاني د

عرس س دةكرد، بةِراسي من لة كاتَيكدا نواتةي ني امي  طر  كة سَي برادةر، ئةو سَي، ضوار بـرادةرة  .د
ر جار ناوي، سَي موخالةسـةيان كـرد، موخالةسـةي اسـةي جـةنابت،      بة داخةوة، زؤر بة داخةوة سَي، ضوا

موخالةسةي الئيحة، موخالةسةي بةرنامـةي كاريشـيان كـرد، ئـةوة بةرنامـةي كـارة، الئيحـةش وا ناَلَيـت،         
اسةكاني جةنابيشـت لةسـةرتاوة وا نـاَلَي، كـة سـَي جـار نـاوي موعـارةزة، ئةطـةر نـاوي موعـارةزة بـدرَي             

ستا من بَلَي  دةستةي سةرؤكايةتي، وةكو ئةو واية يةكة يةكة ناوتان بَين ، كة ئـةوة  يةعين ناوبراوة، ئَي
بةِراسي من ثَيمواية خ مةتي ِرةوشةكة ناكا ، ئةو سَي بـرادةرة زؤر تةشـةنووجيان دروسـت كـرد، مـن      

ة مايـةي  ثَيمواية هةر تةشةنووجَيكي تر دوا بة دوايدا بَي، ئةو سَي برادةرة لَيي مةسـئوولن، بـة داخـةو   
نيطةرانيية، ضونكة توهمة  دانة ثاَل موعارةزة و وةلآل موعارةزة لة مةيداني ئـازادي ضـي دةكـا و ضـي     
دةكا و ضي دةكا   وةكو ئةوةية ناوي سَي اليةنةكة بَيين، ئةوة خ مة  ناكا، من هيوادارم، داواكـارم لـة   

نـة بطـرن، ِرةددي بكةنـةوة، بَلـَين     هةموو ئامادةبووانيش لةسـةر ئـةو ِراثؤرتـةي ئَيمـة اسـة بكـةن، ِرةخ      
 .ئةوةي خراثة، ئةوةي باشة، ثَيشنيار بكةن، من لةطةَل ِرَي مدا، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة
 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
داية، ئةو لَيذنةيـة لـة جَيـي    منيش لةسةر ِراثؤرتةكةي بةِرَي تان اسة دةكةم، ئةو ِراثؤرتة لة جَيي خؤي

، كة دةَلَي ئـةوة تـةنيا داخوازييـةكاني    يةخؤيداية، بةآلم ئةوةي كة الي من تَيبينية، ئةو بةرنامةي كارة
خؤثيشاندةراني شـاري سـلَيماني يـة، بـةآلم داخوازييـةكاني خؤثيشـاندةراني سـلَيماني داخـوازي هـةموو          

َلكي هـةولَيرة، داخـوازي خـةَلكي سـلَيماني يـة، لةبـةر       كوردستانة، داخوازي خةَلكي دهؤكة، داخوازي خة
ــراوة، داواي طؤِرانكــاري          ــي ك ــتةمي سياس ــاري لةسيس ــاو داخوازييةكانــدا داواي طؤِرانك ــة ن ــة ل ــةوةي ك ئ
كؤمةآليةتي كـراوة، دذي طةنـدةَلي اسـة كـراوة، تـةنها طةنـدةَلي لـة سـلَيماني نيـة، تـةنها طؤِرانكـاري لـة             

نـــاكرَي، ئـــةوة يـــةك هةرَيمَيكـــة، وةكـــو جةســـتةيةك وايـــة هـــةموو  سيســـتةمي سياســـي لـــة ســـلَيماني
جةمسـةرةكاني بةيةكــةوة بةسـرتاوة، ئةطــةر يــةك حكومةتـة و يــةك هةرَيمــة، ئـةوة هــةموو اليةنــةكان     

ي مـانن لَيذنةيـةك، ئـةو حةظـدة     (13)دةطرَيتةوة، بةآلم ئةوةي كة جَيي داخة، لة دواي ئةوةي كـة لـة   
وردستان بِرياري لةسةر درا بؤ كؤتايي هَينان بة كؤمةَلَي كَيشـة و بِريـاردان   خاَلييةي كة لة ثةرلةماني ك

لةسةري، بة داخةوة ئةو خاآلنةي كة لة بِريارة حةظدة خاَلييةي كة جَيبةجَي نـةكراوة، يـةكيك لةوانـة    
َيردا، ي مانن ِرَيطا بة خؤثيشاندةر طرياوة، لةناو هةول(15)ي مانن ئةو بِريارانة دةرضووة، لة (13)كة 

ي مانطيشدا لة ناو هةولَيردا طةمارؤي شـارةكة دراوة، ِرَيطـا بـة خؤثيشـاندةر نـةدراوة، مـن       (15)هةر لة 
ثَيمواية يةكَيك لةو خاآلنةي كة لة هـةولَيردا جَيـي مةترسـيية، كـة بـة بـَي ثرسـي حكومـة  و بـة بـَي           

اوتابيان هةستاوة بة داخسنت و ثرسي سةرؤكي وةزيري خوَيندني باآل ِرَيكخراوَيكي حي بي، ِرَيكخراوي 
ــةوة       ــةرةبووي دةكرَيت ــاددي، ا ــةرةبووي م ــتة ا ــةوة  ِراس ــةرةبووي دةكات ــَي ا ــا ك ــدن، ئاي ــرتين خوَين ِراط
لةاليةنةكاني تريدا، شوَينةكاني تر، بةآلم كَي اةرةبووي خوَيندني مـانطَيكي ِرؤيشـتووي خوينـدكارةكان    

رسـيارة  كـَي لَيثرسـينةوةي كـردووة  سـةرؤكي لَيذنـةي       دةكاتةوة كة لة هـةولَيرن  ئايـا ئـةوة كـَي بةرث    
تة دةم لةسةر داخسـتين ئـةو خوَيندكارانـة    ةثةرلةمان، سةرؤكايةتي ثةرلةمان، حكومة ، كةسَيك هاتوو

بؤ ماوةي مانطَي بة زؤر بنَيردرَينةوة بؤ شوَينةكاني خؤيان، ئةوانة هةمووي جَيـي ثرسـيارة، مـن بؤيـة     
ي مـانن  (13)و كارانة، ئةطةر ئةو حةظدة خاَلةي كـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان     دةَلَي  لَيرةوة ئةطةر ئة

دةرضــووة، بــةو شــَيوةية كــة تــا ئَيســتا كــاري لةســةر كــراوة، ئــاوا بــِروا، نائومَيــدم لــةو دانيشــتنانة، لــةو  
 لَيذنةيةي كة ضؤتة ناو خةَلكةوة، لة جَيبةجَي كردني ئةو داخوازييانةشي كة هاتؤتة ثةرلةمان، من بة

هــةموو توانامــةوة وةكــو ئةنــدامَيكي ثةرلــةمان، وةكــو هاووآلتيــةك ثشــتطريي لــة داخــوازي هــةموو          
مامؤستاياني زانكؤ، لـة هـةموو ئـةو خؤثيشـاندةرانةي كـة لةبـةر دةركـي سـةراي سـلَيمانني، لـة هـةموو            

ان ِرةوايـة،  زاناياني ئاييين، ثشتطريي لة هةرهةموويان دةكـةم، لةبـةر ئـةوةي داخوازييـةكانيان، داواكانيـ     
 ........خؤالان وةكو ئةندامي ثةرلةمان دةَلَيني طةندةَلي هةية، ناعةدالةتي هةية، كؤمةَلَي كَيشة و

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشة ثَيشنيار  ضية  خوشكي من ثَيشنيارةكة  ضية  بؤ ئةوةي ئةو ئيشة ضاك بكةين
 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  

 .ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل
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من يةك خاَلي تر حةز دةكـةم ئامـاذةي ثـَي بكـةم لَيـرةوة، كـة بـاس لـة زانكـؤي سـةآلحةددين كـرا، كـة             
لــة : اوتابيــاني ثــارتي لَيــرة داخيســتووة، بــة بــَي ثرســي حكومــة ، بــةآلم طــوَي  لــة برادةرَيــك بــوو وتــي

ــةموو ه     ــايي ه ــي و ئاس ــاسَيكي سروش ــاندان م ــَلةن خؤثَيش ــة زؤر، ئةس ــوو ب ــلَيماني ب ــةو س ــة، ئ اووآلتيةك
ــؤ           ــة، ب ــةن ني ــةك الي ــةنيا ي ــيؤن و ت ــةني ئؤثؤزس ــةنيا الي ــةاام، ت ــةر ش ــة س ــة هاتؤت ــاندانةي ك خؤثيش
دَلنيابوونتان ئَيستا ئةو برادةرانةي كة ئَيستا لَيرة باسيان كرد، ئَيمة بةرنامةي ضاكسازميان هةَلطرتبوو، 

بةجَيي بكةي، لةوانةية ئةو جةماوةرةي ئةو بةرنامةيةي ضاكسازييةي كة تؤ هةَلتطرتبوو نةتتواني جَي
كــة دةنطــي بــة تــؤ داوة، ئــةوِرؤ دذي بِريارةكــان و دذي تــؤ وةســتاوةتةوة لةســةر جــاددة، خــؤ هــةر ئــةو   
جةماوةرة ئَيمةي هَيناوةتة ثةرلةمان، هةر ئـةو جةماوةرةشـة متمانـةمان لـَي وةردةطرَيتـةوة، ئـةوة بـؤ        

ةر ئَيمـة مبانـةوَي بـؤ هَيـور كردنـةوةي ئـةو زرووسـةي، ئـةو         دَلنيابووني هةموومان، يةك خاَلي تر، ئةطـ 
وةزعةي كة ئَيستا لة كوردستان لة ئاراداية، بؤ هَيور كردنةوةي خؤثيشاندان، لة ثةرلةماندا ئـةو لَيذنـة   
ثةرلةمانيية بيتوانياية يةكةم شت ومت ئةو بِريارانةي كة ئةو حةظدة خاَلييةي كة دةرضووة جَيبـةجَي  

ةسـانةي كـة دةعوايـان اةيـد كـردووة لةسـةر ئةوانـةي كـة بـة تةاـةي ئـةو كةسـانةي كـة              بكراية، ئةو ك
تةاةيان لَي كراوة، ئة كةسانةي كة تةاةيان كردووة، بدرَينة دادطا، هةروةها ئةو كةسـانةي كـة طـرياون،    

لةسـةر  بةردراناية، بةآلم تا ئَيستا بؤمان ِروون بؤوة تا ئـةوِرؤش خـةَلك هـةبووة كـة لـة زيندانـدا بـووة        
خؤثيشاندان، ئةوانة بؤخؤي يـةكَيكن لـةو خاآلنـةي كـة ثَيشـَيلي مـايف هاووآلتيانـة، هـةروةها جَيبـةجَي          

ي مانن، ئيرت ضـؤن متمانـةمان هـةبَي، ئريادةيـةك     (13)نةكردني ئةو بِريارانةية كة لةو ثةرلةمانة، لة 
 اخوازييانـة لـة نـاو ثةرلةمانـدا دةبـيَ     هةبَي لة ناو ثةرلةمان دا بَلَيني ئةو لَيذنةية، ئةو كارانـة و ئـةو د  

تة بواري جَيبةجَي كردنةوة، من دَلنيام ئةطةر بةو شَيوةية كار بكرَي لة ثةرلةماندا، ناتوانرَيت هـيض  بَي
بِريارَيك و هيض ثرؤذةيةك و سةد لَيذنةي واش دروست بكـرَي، هـيض يـةكَيكي بضـَيتة بـواري جَيبـةجَي       

ئةطـةر بـةو ِرةوتـة و بـةو ِرَيطايـة كـار لةسـةر كـاركردن بكـرَي لـة           كردنةوة، كَيشـةكان ضارةسـةر بكـا ،    
 .لَيذنةكاني ثةرلةماندا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان لَيذنةي تايبة  كة ضووة ثَيشنيارةكاني هَيناوة، لـة موداخةلـةكاني زؤربـةي ئَيـوةي بـةِرَي  بـَي       
ــة      ــدي بةرنامةك ــةس ثابةن ــونكة ك ــة، ض ــد بوون ــت، لنئومَي ــةو    ابَي ــا ، ئ ــة ناك ــة اس ــةر مةوزووعةك ةس

ثَيشنيارانةي كة ئةو بؤ ئةو كارانة بكةن، ناكـا ، داوا دةكـةم ئةطـةر وا بـِروا  جةلسـةكة دوا دةخـةين،       
 .ظيان عبدالرحي ، كةرةمكة.نية، ئةطةر وا بِروا  جةلسةكة دادةخرَيت،

 :بةِرَي  ظيان عبدالرحي  عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن وَيِراي دةستخؤشي  لة ئةنداماني لَيذنةكة، ضونكة بة ئـةركَيك هةسـتاون كـة لـة خ مـةتي      وةلآلهي م

ئَيمة دةبَي ئيعرتاف بةوة بكةين كة ئةو حةظدة خاَلةي كة / هاووآلتيانة بة دةرةجةي يةكةم، دووةميش
ةسانـةي كـة   ثَيشووتر دةرضوو تا ِراددةيةكي زؤر نةتوانرا بضـَيتة بـواري جَيبـةجَي كـردن، يـان ئـةو هةد      

تيايدا دياري كرابوو، نةتوانرا بة تةواوةتي هةدةسةكان بثَيكَي، لةبـةر ئـةوةي هـةر لـة دواي دةرضـووني      
حةظدة خاَلةكة لةوانةية زؤر لةوة زياتر توند و تيذيةكان لة هةموو ناحيةكانةوة ِروويـدابَي، بؤيـة مـن    
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رتاسةري هةرَيمي كوردستاندا دةنطي بة دةمةوَي، ئَيمة جطة لةوةي كة نوَينةري ئةو خةَلكةين كة لةسة
ئَيمة داوة، بؤية ثَيويستة طوَي لة داواكارييةكانيشيان بطـرين، مـن دةمـةوَي لَيـرةوة تيشـك خبةمـة سـةر        
ئةو خاَلة لةيةكضووانةي كة لة وتةكةي بةِرَي  سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و ثاشـان لـة داواكارييـةكاني    

ا و لةسةرجةم شوَينةكاني تـر كـة داواي ماسـةكاني خؤيـان دةكـةن،      ئةو خةَلكانةي كة لةبةر دةركي سةر
دةبَي ئَيمة دان بةوة دابنَيني كة هةردوو اليةن ضةندين خـاَلي لـة يةكضـووي تيايـة، يـةكَيك لةوانـة كـة        
داني نا بة مايف خؤثيشاندةران كـة مـاسَيكي سروشـتيية، ثاشـان ثشـتيواني خـؤي بـؤ طةجنـةكان دووثـا           

ان هةميشة ئايندة لةسةر دةسـي ئـةوان ِرؤشـن دةبَيتـةوة، دواي ئـةوة ثشـتيواني بـؤ        كردةوة كة طةجنةك
ثَيويستة هةر ض داواكارييةكي تر كة دةبَيتة مايةي هَينانـةدي  : حةظدة خاَلةكة كردن دواي ئةوةش وتي

تي بةرذةوةندي خةَلك و ثاشان هاووآلتيان ثَيشنياري ئةوة دةكـةن كـة داواي ذيـانَيكي خؤشـرت و عةدالـة     
كؤمةآليــةتي بكــةن، ثَيويســتة بــة زووتــرين كــا  ئَيمــة ثةســندي بكــةين و ثشــتطريي لــَي بكــةين، بؤيــة   
ثَيويستة ئَيمة لة ضوارضَيوةي هةموو ئةو خاَلة لَيكضووانة دا، هةموو ئةو داواكارييانةي كة هاووآلتيـان  

بكرَيتــة ضوارضــَيوةي    ثَيشكةشــي لَيذنــةكانيان كــردووة، كــة ئَيمــة طوَيمــان لــَي بــوو، خوَيندرايــةوة،        
بِريارَيكةوة، ئَيمة بتوانني هةموو ئةو ماسانة لة ضوارضَيوةي ئةو بِريارانـةدا جَيبـةجَي بكـةين، ضـونكة     
ئةوة يةكَيك دةبَي لة دةستكةوتة طةورةكان لة ثةرلةماني كوردستان كـة بةدةسـت بَيـت بـؤ هاووآلتيـان،      

ــةرة داواكارييــة ســةرةكييةكاني خــة    ــة ه ــةكَيك ل ــتين  ثاشــان ي ــاني و نةهَيش ــة داواي يةكس َلك ئةوةيــة ك
عةدالةتي كؤمةآليـةتي دةكـةن، واتـا داواي عةدالـةتي كؤمةآليـةتي دةكـةن، ثَيويسـتة ئَيمـة هـةموو ئـةو           
يةكساني و عةدالةتي كؤمةآليةتيانة لة ضوارضَيوةي ياساكان، واتـا طؤِرانكـاري لـة ياسـاكان و ثاشـان ضـاو       

دا، ئــةو عةدالــة  و عةدالــةتي كؤمةآليــةتي و يةكســانيانة بــةدي خشــاندنةوة بةســةرجةم ئــةو ياســايانة
بَينني كة لة ضوارضَيوةي ياساكاندا بؤيان بةدي دَيت، هةم لة ضاو خشـاندنةوة بـة دةسـتووري هـةرَيمي     
كوردستان، ثاشـان جياكردنـةوةي حيـ ب لـة حكومـة  و سـةرجةم ئـةو ياسـايانةي تـر كـة ِرةهةنـدَيكي            

ؤيــة مــن لَيــرةوة دةمــةوَي ِرووي دةم بكةمــة ســةرؤكايةتي هــةرَي ، ثاشــان  نيشــتماني سياســيان هةيــة، ب
سةرؤكايةتي ثةرلـةمان، سـةرؤكايةتي حكومـة ، ئةطـةر نيـة  و ئريادةيـةكي وا هةيـة لـة ثشـتةوة، كـة           
بتوانرَي سةرجةم ئةو داواكارييانةي خـةَلك بـة تـةواوةتي جَيبـةجَي بكرَيـت، ثاشـان ئـريادة هةيـة، يـان          

اكسـازييةكي سةرتاسـةري و نةهَيشـتين طةنـدةَلي و عةدالـةتي كؤمةآليـةتي، ثَيويسـتة        نية  هةية بـؤ ض 
خاَلي شازدة كة باس لة زةمينةسازكردن دةكا ، ثَيويستة بة زووترين كا  ئَيمـة ئيشـي لةسـةر بكـةين،     

ش، ضونكة بةِراسي لةوة زياتر لةوانةية نة خؤالان لةو تةحةموولةدا بني، نة خةَلكانيش، هاووآلتياني
بؤيـة بــة بــِرواي مـن ئَيمــة نــاكرَي لــةوة زيـاتر هــةم لــة دانيشــتنةكاني ثةرلـةمان تةئكيــد لةســةر ئــةوة     
بكةينــةوة، هــةم لــة داواكارييــةكاني شــةااميش، ضــونكة ئَيمــة هــةموو ئــةو داواكارييانــةمان بــة دةســت   

بطةينـة بـن    طةيشتووة، خؤالـان ئيعـترياف بـة بـووني نايةكسـاني و طةنـدةَلي دةكـةين، بؤيـة ثَيويسـتة         
بةست، طةيشتؤتة بن بةستيش، ثَيويستة لةوة زيـاتر ضـاوةِروان نةكـةين، ثَيويسـتة بـة تـةواوةتي ئَيمـة        
ئةو ئريادةية يةك يي بكةينةوة، ئايا نية  هةية بؤ ضاكسازي  يـان نيـة  نيـة  بـة بـِرواي مـن ئةطـةر        

تة ئةو ِرَيطايانةي تر كـة متمانـة   هةية بة زووترين كا  يةك يي بكرَيتةوة، ئةطةر نيةتيش نية، ثَيويس
سةندنةوةية لة حكومة  و حكومةتَيكي تر ثَيك بَيت، بؤ ئـةوةي بتوانَيـت هـةموو ئـةو ياسـايانةي كـة       
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بوعـدي نيشـتمانيان هةيـة بـة شـَيوةيةكي نيشـتماني، يـان بـة شـَيوةيةكي تـةواسواي دابِرَيذرَينـةوة، بـؤ             
، بؤ ئةوةي لةاليةن متمانة داني خةَلك بـة حكومـة  و   ئةوةي زةمينة سازي بكرَي بؤ هةَلبذاردنَيكي تر

ثةرلةمان، بتوانَي جارَيكي تر ئةو زةمينة سازيية يان ئة خؤشطوزةرانييةي كة هاووآلتيان داواي دةكةن 
 .بؤيان بَينينة دي، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .، كةرةمكةعثمانسوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار عدنان 
 
 
 :حممد عثمانعدنان بةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــوازي       ــةين لةطــةَل ِراثؤرتــةكاني تــردا، لةطــةَل داخ ــةراوردي بك ــتيدا ِراثــؤرتي لَيذنةكــة ئةطــةر ب لــة ِراس
خؤثيشاندةراندا، با بَلَيني وةكو ثاشكؤيةك لةطةَل ِراثؤرتةكةي ئةواندا هاتووة، تا ئاستَيك هةست دةكةي 

تةبعةن زؤر دةستخؤشيان لـَي دةكـةم، دَلخؤشيشـ  بةِراسـي بـؤ ِراثؤرتةكـةيان،       زؤر دةوَلةمةند نية، من 
سةرباري ئةوةي وةكو تَيبيني  كرد، زؤر دةوَلةمةند نيـة، بـاس لـة هةنـدَي وردةكـاري ناكـا ، خـؤي لـة         
هةندَي وردةكاري نةداوة، لة هةنـدَي خاَلـدا زؤر بـة عموميـا  اسـة دةكـا ، بـةآلم ثَيموايـة لَيذنةيـةكي          

ضةشــنةو لــة بــارودؤخَيكي ئــاوا، بــةو تةكوينةيــدا، حةمتــةن ِراثــؤرتَيكي متــةوازين دةردةضــَيت، بــةو لةو
شَيوةية، ئةوةي كة من زؤر دَلخؤش  بة ِراثؤرتةكـة، بةِراسـي لةوةدايـة كـة لَيذنةيـةك ثَيـي هةسـتاوة و        

لـة هـةموو ثَيكهاتـةكاني    ئةجنامي داوة، ِراثؤرتَيكي وايان نووسـيوة، ِراثـؤرتَيكي ئيجـابي وايـان نووسـيوة،      
ثةرلةمان، ئةوة شـانازييةكي طةورةيـة ثَيمـوابَي بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان، ثَيموايـة ئـةوة نيشـانةيةكة،          
ئاماذةيةكـة بــؤ ئـةوةي ئــةو جةنطـةي ئَيســتا لـة شــةاامي كوردسـتان دا هةيــة، جـةنطي اليــةنَيك دذ بــة       

جـةنطي حي بَيـك دذ بـة حي بَيـك نيـة،       اليةنَيك نيـة، جـةنطي سراكسـيؤنَيك دذ بـة سراكسـيؤنَيك نيـة،      
ضونكة ئةوةية شةِري ناوخؤ، ئةوةية كارةسا ، ئةوةية مةئسا ، ئةوةي كة هةية لة كوردستان دا ئَيستا، 
جــةنطي كؤمــةآلني خــةَلكي كوردســتانة بــة هــةموو تايفــةكانيان، بــة هــةموو حي بــةكانيان، بــة هــةموو  

خؤرةكانيان، دذ بة سيئةيةك كة ئامادة نية بضَيتة ذَير ئينسانة شةريفةكانيان، بة هةموو ئينسانة خةم 
باري سيستةمةوة، ئامادة نية بضَيتة ذَيرباري با بَلَيني ياساوة، سيئةيةكي طةندةَل كـة مووشـة خـؤر، كـة     
لةاليةن زؤربةي خةَلكةوة، لةاليةن زؤربةي اليةنةكانةوة جَيطاي نةسرةتن، بؤية دةبَي هـةموومان لـةوة   

ئـةوة بـة خؤشحاَليشـةوة    : وةي ئَيستا لة كوردستاندا دةطوزةرَيت، بة خؤشحاَلييةوة دةَلَي تَيبطةين كة ئة
ي كوردسـتاندا، ثَيموايـة ئـةوة ئيمتيـدادة بـؤ ِراثةرينةكـة، ِراثـةريين        (31)كة هاوكاتة لةطةَل ِراثـةريين  

يةكي تر بَينَيتة ئاراوة، خاكي ِرزطار كرد، ِراثةريين ئَيستا لةوانةية مَيشكمان و ويذدامنان و ئازادي( 31)
ئةو هاوكاتية لةوانةية مةغ ايةكي زؤر طةورةي هةبَي، بؤية دةبَيت ئَيمة لة ئاسي ئـةو واايعـة تازةيـة    
ــةماني         ــة ثةرل ــةعين ل ــتاندا، ي ــة كوردس ــة ل ــة ئَيم ــةوةي ك ــتييةكةي ل ــة بةِراس ــتين ئَيم ــني، تَيطةيش دا ب

اليةنَيك بةرامبةر اليةنَيك، لـة شةااميشـدا دةبَيـت    كوردستاندا سراكسيؤنَيك بةرامبةر بة سراكسيؤنَيك، 
تَيبطةين لةوةي كة شةِر لة نَيوان حي بَيك و حي بَيك نيـة، طـؤِران دذ بـة ثـارتي و ثـارتي دذ بـة ئـةوة،        
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يةكطرتوو دذ بة سآلن نية، ئةوة شةِري وةك باس  كرد ئينسانةكانة، ئينسانة شـةريفةكانة كـة بـة دواي    
انَيكي باشـرتدا دةطـةِرَين، بةرامبـةر بـةو ناعةدالةتييـةي لـة كؤمـةَلطامان هةيـة،         ئايندةيةكي باشـرت و ذيـ  

ئةوةي كة لة شةاامي كوردستان هةية دةبَي هةموو تايفةكاني ئةوة بَيت، ثارتييـةكان بـن، يةكَيتيـةكان    
يـة  بن، ئيس مييةكان بـن، ضـةثةكان بـن، ِراسـتةكان بـن، طؤِرانـةكان بـن، بةوةشـةوة ئـةو ِراثةرينـة تازة          

جوانرت دةبَيت و باشرتيش دةبَيت، جَيطاي خؤشحاَليشة ثةرلةماني كوردستان ئةوة دوو هةنطاوي ئيجابي 
دةنَيت، هةنطاوي يةكةم لة ِراستيدا حةظدة خاَلةكة بوو، ديارة من لةطةَل هةندَي لـة سـةرجنةكاني كـاك    

 سورسةتَيكي باشرت دةدا، بـة تايبـةتي   عبدا  و هاوكارةكاس لةسةر شَيوازي تَيثةِراندنةكةي، يان با بَلَيني
هةندَي خةلةلي تَيدا بوو لةسةر ميكاني مةكةي، من بةش بة حاَلي خؤم وةكـو عـةدنان، حةظـدة جـاري     
تـر خبرَيتــة دةنطدانــةوة دةنطـي ثــَي دةدةم، ثَيموايــة كــارَيكي زؤر طـةورةمان كــرد، حةظــدة خــاَلَيكي زؤر    

، ئيشــمان لةســةر بــة موئةسةســاتي و تةشــرين كردنــي  طرنطمــان تةســبيت كــرد لــة تــارخيي ثةرلةمانــدا 
كؤمـةَلَي شــت كــرد، هــةنطاوي دووةم كــة ثَيموايــة هـةنطاوَيكي ئيجابييــة ئــةو لَيذنةيــة، ئــةو لَيذنةيــةش   
ــة        ــن ثَيمخؤش ــرةوة، م ــتَيكي ت ــة ئاس ــة دةبات ــةي ئَيم ــةوةش خةباتةك ــة ئ ــة، ثَيمواي ــارَيكي زؤر زؤر باش ك

ة، بة هةموو ئةندام ثةرلةمانةكانةوة وا سةيري ثةرلةمان بكةين هةموومان، بة هةموو سراكسيؤنةكانةو
كة تا دوا ضؤِري كار لةسةر ضاكسازي هةرَيمةكةمانـدا، ئـيش لةسـةر ضاكسـازي لـة هةرَيمةكةمانـدا بـَي،        
ئةطةر وا نةكا  لة ِراستيدا خودي ثةرلةمانيش، من ئةو جارة ومت، ئَيستاش سوورم لةسةر اسةي خؤم، 

دواي ئةوةي كة كةناَلَيكي ِراطةياندن لةبةر ضاوي دةسووتَينرَي، دواي ئةوةي تةاة لـة  حكومةتي هةرَي  
خؤثيشاندةران دةكرَي، دواي ئةوة شارَيك خةَلتاني خوَين دةكرَي، دواي ئـةوةي ئَيسـتاش بـةردةوام ئـةو     

ن باســي كــارة ناياســاييانة دةكــرَي، دواي ئــةوةي حةظــدة خاَلةكــةي ئَيمــة بــة داخــةوة زؤر لــة برادةرةكــا 
ئةوةيان كرد كة زؤري جَيبةجَي كراوة، كة زؤربةي زؤري نةك جَيبةجَي نةكراوة، بةَلكـة بـة بةرضـاوي    
هةموومانةوة ثَيشَي  كراوة، ئَيستاش لة شاري كةالردا سَي طةجني شاري كةالر ناتوانن بةيةكـةوة ثياسـة   

لــة كوَيــوة هَينــاوة، جــةنابت   بكــةن، هَي َيكــي دةمامــك لةســةر، نــازاس لــة كوَيــوة هــاتووة، شــةرعييةتي  
ئاطاداري، ثةرلةمان ئاطادارة، سةرؤكي حكومة  ئاطاداري ئةو هَي انةية  هةَل دةكووتنة سـةريان، بـة دذ   
لة هةموو ئةو بِريارانة كاري زؤر ناياسايي دةكـةن، لـة ئيهانـة كردنيـان، لـة جنَيـودان، لـة لَيـدانيان، لـة          

و بِريـارةي ثةرلـةماني كوردسـتانة، بـةآلم وةك باسـ  كـرد،       تةعةهود سةندن، هةموو ثَيشَي  كردنـي ئـة  
ثةرلةماني كوردستان ئةطةر هةنطاوي جيددي تر نةنَي لة ئَيستادا، خـودي ثةرلةمانةكـةش لـة ِراسـتيدا     
دةكةوَيتة ذَير طومانَيكي زؤر طةورة، ثرسيارَيكي طةورةوة، ئةو هيوايةش كة ئَيمة ئَيسـتا دةمانـةوَي بـة    

ةناعة  كردن بةيـةكرت، هـةنطاوي جيـددي بنـَين، ئـةو هةنطاوانـةش لةوانةيـة تووشـي         نياز ثاكي و بة ا
ئيفليجي بَيت، بؤية من ثَيموايـة ئَيسـتا بـة ِرةئـي خـؤم ثَيموايـة كـاري ئـةو لَيذنـة بـةِرَي ة تـةواو بـوو،             

زييـةكاني  دةستخؤشيان لَي بكرَيت، ئيشَيكي باشيان كردووة، بةتايبةتيش ئَيمة ئَيستا كؤمةَلَيك لة داخوا
خـةَلكي كوردســتان و خؤثيشــاندةران كـة دةري دةخــا ، ســةرباري هـةموو اســةيةك بــة خؤثيشــاندةران    
وتراوة، لة هةر اليةنَيكةوة بَيت، دةري خستووة كة خؤثيشاندةران بة بةرضاوي خؤمان بينيمان كة ئةو 

درَيــذة اســةي لةســةر هــةموو داخوازييانــة، داخــوازي كؤمــةآلني خــةَلكي كوردســتانن، ســاآلنَيكي دوور و 
دةكرَيـت، هــةموو خــاَلي زؤر طــرنطن، بةِراسـي جَيبــةجَي كردنــي ئــةو خاَلـة واايعــي كوردســتان دةكاتــة    
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ــاواز        ــة جي ــاندةران، خاَل ــوازي خؤثيش ــة داخ ــة ل ــةي ك ــةو خاآلن ــوزةران، ئ ــؤش ط ــةهَي ي خ ــةرَيمَيكي ب ه
سـةر بـدةين، ثَيـك بهَينرَيـت، بـؤ      جياوازةكان كة هةية، ئةطةر لَيذنةيةكي تري ثةرلةماني كة بِرياري لة

ئــةوةي لةطــةَل داخوازييــةكاني شــةاامدا بَيتــةوة، لةطــةَل ئــةو داخوازييــة ِرةوايانةيــة كــة بةشــَيوةيةكي  
سياسيانةي زؤر ورد و جوان نووسراوة، ئةوة بتوانني تـاوتوَيي بكـةين، بتـوانني سـةبغةيةكي تةشـريعي      

كؤمـةَلَي ثـرؤذةي بِريـار، يـان ثـرؤذةي ياسـا ئامـادةي        ياسايي بـةو داخوازييانـة بـدةين، لـة ضوارضـَيوةي      
بكــةين، ثَيموايــة هــةنطاوي يةكــةمي ئَيمــة لــة ثةرلــةماني كوردســتان لــة ئيســتادا ئةوةيــة جــارَيكي تــر    
ــد         ــة هةن ــنيارةكانيان ب ــة، ثَيش ــؤرتي لَيذنةك ــةم ِراث ــي ه ــاوتوَي كردن ــؤ ت ــنني ب ــك بَي ــر ثَي ــةكي ت لَيذنةي

طرنطـي تَيدايـة، هـةميش لـة هـةمان كاتـدا داخـوازي خؤثيشـاندةران بـة           وةربطريَيت، ثَيمواية ثَيشنياري
تةواوةتي ثةرلةماني كوردستان تةبةني بكا ، لَيذنة ياساييةكان يان هـةر لَيذنةيـةكي تايبةمتةنـدي تـر     
بتوانَي كاري لةسةر بكا  لة ِرووي تةشريعييةوة، خاَلَيكي تر كـة ثَيموايـة زؤر طرنطـة، بـةِرَي  سـةرؤكي      

ان، بةِرَي ان، من ثَيمواية ثةرلةماني كوردستان لـةو سـاتة وةختـةدا كـة ئَيمـة لـة حاَلـةتَيكي زؤر        ثةرلةم
ــةاامةكان،       ــةر ش ــة س ــتان هاتؤت ــةَلكي كوردس ــن، خ ــايي داي ــةتَيكي زؤر نائاس ــة حاَل ــن، ل ــنائي داي ئيستيس

وردسـتانيش واز لـة   داواكارييةكي ِرةوايان هةية، داواكاري هةر هةموومانة، ثَيموايـة دةبـَي ثةرلـةماني ك   
كارة ئاساييةكاني خؤي بَينَيت، ئةو كؤبوونةوة نائاساييانة لة ئَيستادا بةردةوامي ثَي بدةين، بةردةوامي 
ثَي بـدةين بـةوةي كـة ئَيمـة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان دا ضـةند لَيذنةيـةك ثَيـك بَيـنني، يـان وةرشـةي              

زييانـة بكـةوين، لـة ضوارضـَيوةيةكي اانونيـدا      عةمةل ثَيك بَينني، بؤ ئةوةي بتوانني سريـاي ئـةو داخوا  
دةري بكةين، دةكرَيت ئَيمة ئيش لةسةر ئـةوة بكـةين، لَيذنةيـةكمان هـةبَي بـؤ ئـةوةي ضـؤن ثـةيِرةوي         
ناوخؤ تةعدي  بكةين، يان ثةيِرةوَيكي تازةمان هةبَي، ضؤن ثرؤذة ياساي خؤثيشاندانةكان، كة بينيمان 

ةموو ِرؤذَي ثَيشـَي  دةكـرَي، وةكـو هاوكـاران باسـيان كـرد، ئـةوة        ض عةييب طةورةي تَيـدا هةيـة، ضـؤن هـ    
جارَيكي تر بكةين، ثـرؤذةي دةسـتوور جـارَيكي تـر بَيتـة ثةرلـةمان، يـةعين دةكـرَي ضـةند لَيذنةيـةكي           
ثةرلةماني لة ئَيستادا ثَيك بَينني، كار لةسةر ئةو ثرؤذة ياسـايانةدا بكـا  و ئيشـي لةسـةر بكرَيـت، مـن       

ئيجازةم بدةيت، هةر لة ضوارضـيوةي ئـةو بابةتـةدا، اسـة لةسـةر ئـةوة بكـةم كـة ئَيمـة           دةمةوَي ئةطةر
بالان لة ميديا كـرد، بالـان لـة ميـديا كـرد كـة ميـدياكان هةنـدَي جـار بـة بـارطرذي كـار دةكـةن، لـة               

ةيـة  ِراستيدا لةوانةية ئةوة ثةيامي ميديا بَيت، من خـؤم ِرؤذنامةنووسـَيك  ضـةند ِرؤذنامةنووسـَيك لَير    
واايعــةكان دةطَيِرنــةوة، بــةآلم بــةِرَي  ســةرؤكي ثةرلــةمان ئَيمــة وةكــو ثةرلــةماني كوردســتان لــة ِرؤذي   

كارةســاتَيكي ِرؤشــنبريي، شارســتاني زؤر طــةورة ِروويــدا لــة شــاري ســلَيمانيدا، ئــةويش بــة          ( 11/1)
يَلـَي  ئـةو هَي ةيـة كـة     سووتاندني لةبةر ضاوي خةَلكةوة، دةزانرَي هَي ةكة كَيية، من بة اةناعةتةوة دة

ئَيســتا حاكمــة بــة داخــةوة لــة مةنتيقةيــة، بؤيــةش داوام كــرد ســةرؤكي حكومــة  وةكــو ئيعتيبــار بــؤ    
كةرامــةتي خــؤي، بــؤ كةرامــةتي شارةكةشــي دةســت لــة كــار بكَيشــَيتةوة، ئــةو كــةناَلي ناليــا ســووتَينرا،    

دنـةوةي ئـةو كةناَلـة، ناضـار كردنـي      ثةرلةماني كوردستان دةبَي هةنطاوي زؤر خَيرا بيَن بؤ اـةرةبوو كر 
كي هونـةري  حكومة  بؤ اةرةبوو كردنةوةي كةناَلةكة، بة زووترين كا  هةوَل بـدرَيت هـةموو توانايـة   

ئةو كةناَلة دةست بة ثةخشـي خـؤي بكـا ، مـن وةكـو ِرؤذنامةنووسـَيك ثَيموايـة         خبرَيتة كار، بؤ ئةوةي
ي كوردســتان بَيــت، بــة جيــدديش كــار لةســةر ئــةو  ئــةوة دةبــَي يــةكَي لــة ئةركــة طرنطــةكاني ثةرلــةمان 
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مةسةلةية بكا ، ئةوة ئيهانةيـةكي طـةورةي هـةموو موئةسةسـا  و ئيهانةيـةكي طـةورةي هـةموو بـاري         
ِرؤشنيربي و هةموو مَيذووي ميللةتةكةمانة، هةموو ئةو اسـة و باسـانةي كـة لةسـةر ئـازادي دةيكـةين،       

ةرلةمان، يةعين اسـة لةسـةر ئـةوة كـرا كـة ضـةند ئةنـدام        من ئةطةر ئيجازةم بدةيت، بةِرَي  سةرؤكي ث
ثةرلةمانَيك ِرؤيشتؤتة ناو زانكؤ و حةرةمي زانكؤيان شكاندووة، مـن ثَيموايـة ئـةو ئةنـدام ثةرلةمانانـة      
هةموويان مامؤستاي زانكؤ بوونة، يةكيان حاكمَيكي نـاوداري شـارةكةية، ِرؤيشـنت بـؤ زانكـؤ، اسـةكردن       

لةو ساتة وةختة، اسةكردن لةسةر ئةوةي بةردةوام بن لة خؤثيشاندان، مـن وةكـو   لةطةَل خوَيندكاراندا 
عةدنان عولان داوا لة هةموو خةَلكي كوردستان دةكـةم بـةردةوام بـَي لةسـةر خؤثيشـاندانةكاني، ئـةو       
خؤثيشاندانانة ثةيامي ئازاديية، ضـوونة ماَلـةوةيان بةِراسـي شكسـتَيكي طـةورة بـة ئـازادي دةدا ، ئـةو         

ثيشاندانة واي كرد كة ثةرلةماني كوردستان ئَيستا بة هةست بة مةسووليةتَيكي زؤر طـةورةوة اسـة   خؤ
لةسةر ئـةو كةسـانة بكـةين، ئَيمـة هـةموومان دذ بـة تونـد و تيـذين، لةطـةَل ئـةوةنني هـيض بارةطايـةك             

كي ئـةو  بسووتَي، هيض دام و دةزطايةكـةي حي بـي، هـيض سـةيارةيةك، هـيض هاووآلتييـةك، هـيض ثؤليسـيَ        
وآلتــة خــوَين لــة ثةجنةيــةكيان بَيــت، بــةآلم مةســةلةي خؤثيشــاندان و خؤثيشــانداني ئازادانــة كــارَيكي   
طرنطة، ئةو بةِرَي انةي ئَيمة اسةيان وا بؤ خوَيندكارانيان كردووة، نة حةرةمي زانكؤيان شكاندووة، نـة  

ئـةوة نةكــةين كــة ضــؤن  هينيـان كــردووة، كــة اسـة لةســةر حــةرةمي زانكــؤ بكرَيـت، ئــةي اســة لةســةر    
كةرامةتي طةجنةكان دةشكَينرَيت، طةجنةكان ئيهانة دةكرَين، ضؤن لة شاري كةالردا ِرؤذانة لَيدان هةيـة،  
ئيهانة كـردن هةيـة، سـجن كـردن هةيـة، ٍِجـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان وا ثَيدةضـَي ئَيمـة ضـاومان بـةس             

طةرمياندا ئَيستا ض كارةساتَيك هةية، من وشـةي  لةسةر هةولَير و سلَيماني بَيت، ئاطامان لةوة نةبَيت لة 
اةت  و عامةكة بة كار ناهَين ، بةآلم لة ِراستيدا بةربةرييةتَيك ئَيستا لة طةرميان هةية، ِرؤذانـة ئَيمـة   
خةَلك ثةيوةندميان ثَيـوة دةكـا ، تكايـة ثةرلـةماني كوردسـتان دةبـَي هةَلوَيسـت وةرطرَيـت، تكايـة ئـةو           

راوة بـؤ سـلَيماني، لَيذنةيـةكي تايبـةتيش دروسـت بكـرَي سـةرداني طـةرميان و         لَيذنةيةي كة دروسـت كـ  
%( 71)ضةمضـــةماَل و ناوضـــةكاني تـــر بكـــا ، بـــةِرَي  ســـةرؤكي ثةرلـــةمان، لـــة هـــةولَيردا ن يـــك لـــة  

اليةنطرةكاني ب ووتنةوةي طؤِران، اليةنطرةكاني ئَيمـة ئيختيفـان، زؤربـةي هـةرة زؤريـان لـة سـلَيمانني،        
دؤستمن ثةيوةنديان ثَيوة دةكةم لَيرة نني، هةِرةشةيان لـَي كـراوة، ئيهانـة كـراون، ضـاويان      ئةوانةي من 

لَي سوور كراوةتةوة، ضةندين شي تر، دووبارة بة ضـوار سـةيارةوة، بـة بةرضـاوي ئاسايشـةوة هَينـراوة،       
َي لَيذنةيـةكي  ِراديؤكةمان، تةلةس يؤنةكةمان سـووتَينراون، ئـةوة دةبـَي ئيجرائـاتي لةسـةر بكرَيـت، دةبـ       

ثةرلةمانيش لَيكؤَلينةوة لةسةر ئةو حاَلةتـةي كـة ئَيسـتا لـة هـةولَير هةيـة، بكـا ، بـؤ ِرَيطـا نـةدرَي لـة            
هةولَير خؤثيشـاندان بكـرَي  خؤثيشـاندانَيكي هَيمنانـة، ئاشـتيانة، خـةَلك داخوازييـةكاني خـؤي بباتـة          

يانة بـةو شـَيوةية دةربرِبَيـت، ئـةوة دةبَيتـة      ثَيشةوة، ثَيمواية داخوازييةكاني خةَلك بة شـَيوةيةكي ئاشـت  
هؤكارَيكي بة هَي ، ثاَلثشتَيكي طـةورة بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان، بـؤ هـةموو سراكسـيؤنةكان، بـؤ ئـةوةي          

 .هةنطاوة ضاكسازييةكامنان ببةينة ثَيشةوة، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةمكةسوثاس بؤ جةنابت دةستخؤش، ِرَي دار كاروان صاحل، كةر

 :بةِرَي  كاروان صاحل عبد
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةلآل اسـةكاني مـن زؤري كـرا، بـةس مـن بةِراسـي دةمـةوَي تـةركي  بكةمـة سـةر هةَلسـةنطاندني ئـةو             
ــةو         ــؤ ئـ ــ م بـ ــان، ِرَيـ ــ  بؤيـ ــة سوثاسـ ــة كـ ــة تايبةمتةندةكـ ــووني لَيذنـ ــة بةدواداضـ ــة لـ ــةي كـ بارودؤخـ

ــي بةِرا  ــةيان، بةِراس ــة        ِرنطاوِرةنطي ــةن ك ــة لَيذن ــة تاا ــةو ثةرلةمان ــة ل ــةم، ك ــوة دةك ــانازييان ثَي ــي ش س
توانيبَيتيان كارَيكي بـاش بكـةن، مـن تةنانـة  ئةطـةر ئةوةنـدة سوثاسيشـيان بكـةم و دةستخؤشـيان لـَي           
بكــةم، دوو تَيبــيين زؤر طــةورةم هةيــة حــةزم دةكــرد ئــةوان ِرةضــاويان بكردبــا، يــةكيان لــةوة، لــة            

وة لَيذنــةي نــاوخؤ بــةر لــة دروســتبووني ئــةو لَيذنةيــة، دواي دروســتبووني ئــةو ذَيرضــاودَيري بةِرَي تــة
لَيذنةيــة ضــةندين ِراثــؤر  و بةدواداضــوون و ضــةندين ديكؤمَينــت، هــةروةها ضــةندين نــاو و ذمــارة و   
ضـةندين داتــاي ثــَي بــوون كــة دةتــوانرا ئــةو لَيذنةيــة ســوودي لــَي وةربطــرَي، بــة داخــةوة ســووديان لــَي  

اـةتيو كردنـي   / يوادارم لةمةودوا سوودي لَي وةرطـرن، ئـةوة خاَلَيكيـان، خـاَلي دووةميـان     وةرنةطر ، ه
كاري ئةو لَيذنةية تةنانة  لة سلَيماني وةكـو ئـةوةي كـة لـة شـوَينةكاني تـر هـيض ِرووي نـةدابَي، ئـةوة          

ر بـرادةران و  كارَيكة بةِراسي زؤر هةَلدةطرَي، حةز دةكةم كةمَيكي لَي باس بكةم، لةبةر ئةوةي ئةوي تـ 
هــةظاآلن زؤر لةســةري ِرؤيشــنت، هيواداريشــ  بــرادةرانيش ئــةوة بــة نــةزةري ئيعتيبــار وةرطــرن، ابــوَلي 
بكةن، من تةنانة  ئةو هةَلسةنطاندنةي خؤيان باسي دةكةن، ئةطةر ِروخسة  بدةن، جـةنابي سـةرؤكي   

ئةمنييــةكان وةك ثَيويســت دةزطــا : ثةرلــةمان، ئةنــداماني بــةِرَي ، لــة هةَلســةنطاندنةكةي خؤيــان يــةك 
هاوكار نةبوون، بةَلَيين دياري كراويان نةدا بة لَيذنةكة، ئةوة خاَلَيكة خـؤي لـة خؤيـدا ثَيويسـت دةكـا       

ــدرَي، دوو      ــك ب ــة بِريارَي ــةو ثةرلةمان ــدا، ل ــك ب ــة بِريارَي ــةو لَيذنةي ــةكان،   / ئ ــةوةي لَيذن ــاتي طةِران ــا ك ت
ة  بة تةاة كردن لة خؤثيشاندةران، ثةالمارداني بارةطاكان، ثَيشَيلكاري خاَلي يةك بةدةوام بوو، بة تايب

ئةوة جَيطةي ئةوةية كة ئةو ثةرلةمانة تا بةيانيش لةو جةلسةية هةَلنةسَي، بؤ ئةوةي ِرَيطا ضـارةيةك  
بدؤزَيتةوة بؤ ئةوةي ئيجرائاتي ئاني و سةوري بكرَي، بةسة اسةكردن و وةسف كـردن، ئـةوها دةكـةين،    

بـة  / ةسةر ثشي كيسةَل نووسراو بنووسني ثاش شةش مانن وةآلممان بؤ بَيتـةوة، سـيَ  ئةوها دةكةين، ل
طوتةي بةرثرسان هَي ةكاني زَيِرةظـاني كـة لـة هـةولَيرةوة هـاتبوون، طةِراونةتـةوة، بـةآلم هَيـ ة جوولـة          

بـؤ   ثَيكراوةكاني تـر بةشـَيكي ماونةتـةوة، ئـةو هَي انـة بـؤ ثاراسـتين دام و دةزطاكـاني حكومـةتن، نـةك          
ِرووبةِروو بوونةوةي خؤثيشاندةران و دياري بووني هَي ي ضـةكدار هةسـي ثـَي دةكرَيـت، مـن لـة ئَيـوة        

وَيِراي سوثاس و دةستخؤشي بـؤ ث يشـكان   / دةثرس ، ليواي سَي لة كفرييةوة هاتؤتة كةالر، بؤ  ضوارةم
وة بةِرَي تان لـة ئـةدائي ئـةو    و بةِرَيوةبةران، ئايا بؤ وةزارةتي تةندروسي ئةو كةم تةرخةميانةي كة ئَي

وةزارةتة كة ئيشارةتتان ثَيداوة، كة ئةوةش خاَلَيكة لةو خاآلنـةي كـةوا ئـةو وةزارةتـة بـة ئـةركي خـؤي        
ثَيشَيلي بـةردةوامي ياسـاي خؤثيشـاندان    / هةَلنةستاوة، ئيجرائا  و لَيثيضينةوةي بةِرَي تان ضية  ثَينج

ثــؤليو، ض لةاليــةن هةنــدَيك لــة خؤثيشــاندةران، دةبوايــة   هــةبووة، ض لةاليــةن بةشــَيك لــة هَي ةكــاني  
تةنانة  ثَيشَيلكارييةكاني ثؤليو باس نةكةن، دبواية ئةو لَيذنةية زؤر جةريئانة و ئـازاتر باسـي لـةوة    
بكردباية ثَيشَيلكاري ثـرؤذة ياسـاي خؤثيشـاندان لةاليـةن هَي ةكـاني ثَيشـمةرطة، زَيِرةظـاني، دذة تـريؤر،         

ي، هةروةها هَي ي تر كة تا ئَيستا نةناسراوة لة شةاامةكان خةَلك دةطـرن، لةطـةَل ِرَيـ م    ثاراسنت، زانيار
خةَلك هـةبوو طـرياوة و تـا    / بؤ كاري لَيذنةكة كة زؤر زؤر دَلخؤش  بةوةي كة ئةو لَيذنةية هةية، شةش
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كَيية  تكا دةكـةم، حـةز   طةِرانةوةي لَيذنةكة ئازاد نةكراوة، ِرَي م بؤ بةِرَي تان، ئةو ثرسيارة وةآلمي الي 
ــة        ــداري بدةيت ــوادارم هؤش ــةمان، هي ــةرؤكي ثةرل ــةنابي س ــا ، ج ــةم بك ــةس موااتةع ــي ك ــةم بةِراس ناك

 .....بةِرَي ان
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ِرجائةن لَيذنةكة، ئةوة لةبةرضاو بطرن، لَيذنةي تةحقيقي نةبووة، لَيذنةيـةك بوونـة، ضـوونة ِرةصـدي     
 .جوابي خةَلكيان هَيناوة، كةرةمكةوةزعةكةيان كردووة، 

 
 
 

 :بةِرَي  كاروان صاحل عبد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
داوا دةكةم موااتةعةم نةكـةن، هَي ةكـاني نـاوخؤ لـة شـَيوةي ثَيشـمةرطة دةركـةوتن، ضـونكة شـوناس و          

كوردسـتان   باجي تايبة  و جلي تايبة  و جياكةرةوةيان نةبوو، لةو حةظدة خاَلةي بِريـاري ثةرلـةماني  
ي مانن ئةو خاَلة تةسبيت كـراوة، بـؤ ثَيشـَيلكاري دةكـرَي  كـَي دةيكـا   حةاـة ئـةو لَيذنةيـة          (13)لة 

ي بِريارةكة كـة  (3)خاَلي ذمارة / دةستكاري دةستنيشاني ئةو اليةنة بكا  كة ثَيشَيلكاري دةكا ، هةشت
د بـة تؤمـةتَيك دةسـتطري كـراوة، كـة      ثَيشَي  كراوة، خـةَلك بـة بـَي بِريـاري دادطـا دةسـتطري كـراوة، يـاخو        

ناضَيتة ناو ضوارضَيوةي تاوانةوة، ئةوانة هةموو ثَيشَيلكاري حةظـدة خاَلةكـةي ثةرلـةماني كوردسـتانن،     
بةِرَي ان، ئةو لَيذنةيةش دةبَي ئيقرار بةوة بكا ، دةبَي بةديلَيك، ضارةسةرَيك ئا لةو ثةرلةمانـة ديـاري   

سـانةي كـة زيـادةِرؤيي دةكـةن، ئـةو وةزيـرة ثةيوةنديدارانـةي كـةوا تـا          بكرَيت، بؤ ِراكَيشاني ئـةو بةرثر 
ئَيستاكة تةنها ئةركي ثرؤسَيشناَلي خؤيان جَيبةجَي نةكردووة، تةنانة  بِرياري حكومة ، من ئةوةنـدة  
دةًلَي  ئةو حكومةتةي كة نةتوانَي خؤي و بارةطاي حي بةكان و هاووآلتيان و خؤثيشـاندةران بثـارَي َي،   

لــة بِريارةكــة جَيبــةجَي نــةكراوة،    ( 8)خــاَلي  / كومةتــة بــؤ هةَلنةوةشــَيتةوة برادةرينــة، نــؤ    ئــةو ح
طــؤِران دةســتطري نــةكراون، كــة نــة شوناســيان   TVئةجنامــدةراني ســووتاندني كــةناَلي ناليــا و ِراديــؤ و  

ن ئاشـكرا كـرد   لةاليةن اليةنة ثةيوةنديدارةكان ناسراوة، زؤرمان لةسـةرة بةِرَي ينـة، ئَيمـة تؤمـةتبارامنا    
لَيذنةي ناوخؤ بة شايةدي هـةمووتان، جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان ئاطـادارة، خؤشـي بـةِرَي ي ئاطـاداري         
جيهاتي ئةمين كرد، ئةمن ئةوة دةَلَي  ئةطةر جيهةتَيك تاوانَيك بكا ، لة شارَيك بَيتة شـارَيكي تـر، كـة    

ــةكان بكرَيــ    ــةمين و ئاسايش ــتطاي ئ ــاوخؤ، دةس ــي ن ــاداري وةزارةت ــة ئاط ــةو ش ــة ئ ــَي  ت، ب ــار ب ــة دي رتةي ك
ة، ئيجرائا  نةكرَي، ئَيمة هةموومان لةو ثةرلةمانة، ئةو حكومةتة بةرثرسيار نيـة لـة   شوَينةكةي كوَيي

دةربازبووني ئةو تؤمةتبارانة  من لةطةَل ِرَي م لة يازدة خاَلي هةَلسةنطاندني لَيذنة بةِرَي ةكـةتان يـةك   
اَل نية جَيطاي شك و طوماني بـةِرَي تان نـةبَي، لـة شـاري هـةولَير مـن       خاَل نية ثَيشَي  نةكرابَي، يةك خ

حةز دةكةم بةِرَي تان ئاطادار بكةمةوة، ئةطـةر بطةِرابانـةوة بـؤ ِراثؤرتـةكاني لَيذنـةي نـاوخؤ كـة ئَيسـتا         
لةبةردةمي بةِرَي ان سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستانة، كة من ِراثؤرتَيكي تايبةمت لةسةر ئةو وةزعةي 
شاري هةولَير و دةوروبـةري ثَيشـكةش لَيذنـةي نـاوخؤ كـردووة، لةاليـةن هـةر يـازدة ئةنـدامي لَيذنـةي           
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ناوخؤوة تةبةني كرا بة سوثاسةوة بؤ هةموويان، بـؤ جهوديـان، بـؤ مانـدوو بوونيـان، كـة زؤر هاوكـاري        
ــة          ــ  كردن ــؤ ك ــدابوون، ب ــرة ِرووي ــة لَي ــةي ك ــةو هةآلن ــةوةي ئ ــت كردن ــؤ ِراس ــرد، ب ــةكرتمان ك ــؤ ي وة، ب

هَيوركردنةوة، بـةآلم ئـةوة ئـةوة ناطـةيَييَن لـة شـارَيكي وةكـو هـةولَير هـيض نـةكرابَي، مـن حـةز دةكـةم              
شتَيكتان ثَي بَلَي ، ئَيستا ئةو شةو، هةر ئَيستا ثَيشي دوو سـةعا  ثـَيش ئَيسـتا لةسـةر خوتبـةي ئـةوِرؤ       

ئـاواي هـةولَير، دوانـ ة سـةعاتي بـؤ      مةال بةهرام ئيرباهي ، ئيمام و خةتييب طوندي ئسوومةريان لة ِرؤذ
دانراوة، لةاليةن ئاسايش و اليةنَيكي سياسييةوة كة طوندةكة بة جَي بَيَلَي، مـن لةطـةَل ئـةوة نـي  هـيض      
كةسَيك درَيذ دادِري بكـا ، ثَيشـَيلكاري ياسـايي بكـا ، بـةآلم دةبـَي ياسـا سـةروةر بـَي، ياسـا لَيثيضـينةوة            

طـةر درَيـذدادِري كـرد، يـان ثَيشـَيلكاري ياسـايي كـرد، نـةك حيـ ب و          لةطةَل هةر هاووآلتييـةك بكـا ، ئة  
ئاسايش، دوان ة سةعا  ئةو مةالية دةبَي ضؤلي بكا ، ئةي ئةطةر ضؤَلي نةكرد بؤ كوَي بضـَيت  ئةطـةر   
ئةو شةو شةهيديان كرد بؤ كوَي بضَيت  كَي بةرثرسيارة لةو وةزعة، خوَيندكارَيكي زانكؤ، بيست هةزار 

زانكؤي سةآلحةددين بة بـَي ثرسـي وةزارة  و حكومـة ، لةاليـةن ِرَيكخـراوي اوتابيانـةوة        خوَيندكاري
بنَيردرَينةوة ماَلةوة، كَي وةآلمي ئةو ثرسيارة دةداتةوة  كَي بةرثرسيارة لةو وآلتة  من ثَيتان بَلـَي  بـة   

لـةو وآلتـة، هـي     ح ووري هةر هةمووتان، لةطةَل ئةوةم كة اةترةيةك لـةخوَيين دوور لـة ِرووي بةشـةر   
تــةيرَيكيش لــةو وآلتــة نــةِرذَي، بــةآلم ســتةم و زؤرداري هةيــة لــةو وآلتــة، طةنــدةَلي هةيــة لــةو وآلتــة،    
هةموومان باسي هةموو شتةكامنان كرد، لة هةموو سةرؤكايةتييةكاني ئةو هةرَيمة بةِرَي ة ثشت ِراسـت  

ثشت ِراست كرايةوة كة بةَلَي هةرضي  كرايةوة كة نا دادثةروةري هةية، دةست تَيوةرداني حي بي هةية،
كة لة هاواري خؤثيشاندةرانةوة هاتؤتة بةردةمي ئةو ئةندام ثةرلةمانة بةِرَي انـةوة هـةمووي ِراسـتة و    
ِروويداوة، لةو هةولَيرة خةَلك لة ناو دَلـي خـؤي، لـة نـاو ماَلةكـةي خـؤي مـاني طرتـووة و خؤثيشـاندان          

بكا ، ئةوةي كة نيازي ئةوة بَي بةس بَلَي نا بؤ طةندةَلي، بةِرَي ان  دةكا ، كة ِرَيطاي نادرَي خؤثيشاندان
لةاليةن هَي َيكي ضةكداري مةدةنييةوة دةبردرَي بؤ ذوورة تاريكةكان، ئةشـكةجنة دةدرَي، كةسـَيك نيـة    
بَلَي كَي واي لـَي كـردي  بـؤ واي لـَي كـردي  مـن شـايةدي بـؤ لَيذنةكـةمان دةدةم، كـة سـةرؤكي لَيذنـةم،             

ةي ئةنـداماني لَيذنـةي نـاوخؤ لَيـرةن، ثةيوةنـدميان بـة بةرثرسـي ثؤليسـي هـةولَير كـرد، سـ ن و            زؤرب
وةلآل هيض هةروةها، سَي، ضـوار سـةعا  هـةروةها، بـة بـَي بِريـاري دادطـا ئـةوة         : س نت بؤ طرتووة  وتي

ي خـؤي سـَي، ضـوار    ناياسايي نيـة بةِرَيوةبـةرَيكي ثـؤليو، هةَلسـووراو، اليـةنَيكي مؤَلـة  ثـَي دراو، لـةال        
سةعا  طَ  بداتةوة  بة بَي ئةوةي بِرياري دادطاي البَي، ثؤليو لة ئةركي خؤي دةرضووة، ئاسايش لَيـي  
دةثرسي دةَلَيي سَي شةوة خةَلك ِرسَينراوة بة سةيارةي بَي ذمارة، جةنابي بةِرَيوةبةري ئاسـايش ئةوانـة   

نةخَير الي من نني، بَي ئاطايي ثَيشـان دةدا، ئةوانـة    :الي تؤن، يان الي تؤ نني، سؤراغمان بؤ بكةن دةَلَي
جَيي ئةوة نية لةو ثةرلةمانة بانن بكرَينة ئَيرة، ئةو لَيذنة تايبةمتةندة بانطيان بكا ، ئةو ثةرلةمانـة  
بةِرَي ة متمانة لةو كةسانة بسةنرَيتةوة كـةوا بـة ئـةركي نيشـتماني و نةتـةوةيي خؤيـان هةَلنةسـتاون،        

اليةك، يان بؤ ضةند اليةك كردووة، من دَيمةوة سةر خاَلَيكي تـر بـةِرَي ان، ئةطـةر ئَيـوة      اليةنطرييان بؤ
ئةو ثةرلةمانتارة بةِرَي انةي كة لَيرة ئةوِرؤ هةموومان بة دَلي خؤمـان اسـةمان كـرد، دوو جاريشـة لـة      

خــولي ســَي كؤبوونــةوةي نائاســايي زؤر اســةي ِراشــكاومان كــردووة كــة لــة مَيــذووي ئــةو ثةرلةمانــة لــة 
نةوعييــةتي نــةبووة، مــن شــانازي دةكــةم، زؤريشــ  ثــَي خؤشــة كــة ثةرلــةمان بــةو شــَيوازة، بــةو شــَيوة   
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بةرنامةيةدا بةردةوام بَي، لةبةر ئةوةي ئةطةر هةر كةسَيك لة نييةتةكاني خؤي، لة طلةييةكاني خـؤي،  
ةوة دةبَي، بةآلم تؤ داوا لة من لة كةف و كوَلي ناو دَل و دةرووني خؤي، خؤي بةتاَل كردةوة دةَلنيا بن ل

دةكةي ثةيامي هَيوِركردنةوة  لةمن دةوَي، داوا لة خؤثيشاندةر دةكـةيت بضـَيتة ماَلـةوة، لـة حاَلـةتَيك      
كة تؤ ناتواني داخـوازي كـةمرتين اليـةني كـةمي داخوازييـةكاني بـؤ جَيبـةجَي بكـةي، كـَي بةرثرسـيارة           

، مـن دةَلـَي  خـةَلكي هـةولَير و     ءتيان  بـة خـةَلك دةَلَيـي نـة    لةوةي كة تؤ تااة ئومَيدَيكت نية بؤ هاووآل
دهؤك و زاخـؤ نـاِرةزايي و دَلتـةنطي و داواكـاري كـةمرتيان لـة سـلَيماني نييـة، مـن ثشـت ئةسـتوورم بـة             
داخوازييةكاني خةَلكي سلَيماني و دةوروبةري كة هةمان داخـوازي هـةموو هـةرَيمي كوردسـتانة، لةبـةر      

يةتي ثةرلـةمان و هـةرَي  و حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، ئـةو داخوازييـةيان        ئةوةي هةر سَي سةرؤكا
ثشت ِراست كردؤتةوة كة ِراستة، وة آلميان داونةتةوة، تةنانة  ماوةي يةك شت شةرم لة ِرووي خؤمـان  

، الببةين، ئةو ديوارة بِرمَينني، اؤناغَيكي تازةية، دةبَي ئيجرائا  بكةين، هـةر حي بَيـك، هـةر اليـةنَيك    
دةست درَيذي كردؤتة سةر هاووآلتي، خوَيين هاووآلتي ِرشتووة، هاووآلتي ئةزية  داوة، بـة بـَي بِريـاري    
دادطا خةَلكي ِراكَيشاوةتة ناو زيندانةكان، بة ثَيـي بِريـاري ئـةو ثةرلةمانـة بـةِرَي ة، دةبـَي متمانـةي لـَي         

بؤ ئةوةي دَلنيا بني لةوةي كة نييةتَيك  بسةنرَيتةوة، دةبَي لة شوَيين خؤي البربدرَيت، دةبَي هةموومان
ــةموومان        ــة ه ــة ك ــةو ثةرلةمان ــة ل ــة  ئاوهاي ــةر نيي ــةآلم ئةط ــتان، ب ــةماني كوردس ــةن ثةرل ــة لةالي هةي
ضاودَيري حكومةتني، بةشَيكمان ببني بة مةحامي حكومة ، بةشَيكيشمان ببني بة موعارةزة و ئيتيهام 

ناهةاي نية، ناِرةواييش نيـة ئَيمـة لـة شـةاام بـني، لةبـةر        بكرَيني بةوةي كة ئَيمة شةاام دةجوولَينني،
ئةوةي دةسةآل  و هةردوو حي بي سةرمانِرةوا بةرثرسن لة هةموو شـتةكاني لـةو هةرَيمـةدا ِروويـداوة،     
بؤية دةبَي بة ئةركي سةرشاني خؤيان هةسـنت، داواكاريشـ  ئـةو زوَلـ  و سـتةمة لةسـةر خـةَلكي شـاري         

بطريَي، داواكارم شوَينَيكيان بؤ دياري بكرَي، بؤ ئةوةي لةو شـوَينة تـةعبري لـة    هةولَير و دةوروبةري هةَل
ِرةئي و ئريادةي خؤيان بكةن، جومعةي شادي ئيشارةتَيكي زؤر خةتةرناك بوو، خةَلكي شـاري هـةولَيري   

لَير، ئةوةندة دَل نيطةران كرد، ئةوةندة ئيستيف از كرد، دَلنياتان دةكةمةوة ثاش جومعةي شادي لة هةو
خةَلكي هةولَير توورةترة لة جاران، ضونكة من كة نةتواس بة ثري شريي مناَلَيكي شريةخؤرةوة بض ، بـؤ  
دةرمانَيكي ثريةمَيردَيك نةتواس ثةجنة لةسـةر برينـةكان دابنـَي ، نـةتواس ديفـاع لـة طـةجنَيك، الوَيكـي         

مـةتي نـاِرةواي بـؤ دروسـت كـراوة، كـة       ئةشكةجنةدراو بكةم كة بة بـَي دادطـا طـرياوة، كـة بـةبَي دادطـا تؤ      
لَيذنةي ناوخؤ هةر هـةموومان مـةوجوودين، هـيض اليـةنَيك نـةيتوانيوة بـة ئاطـايي خـؤي نيشـان بكـا            
لةوةي كة ثاش سَي شـةو و سـَي ِرؤذ ئينجـا دةردةكـةوَي الي ئاسايشـة، دواتـر تةسـليمي ثـؤليو دةكـرَي،          

وة كة لةو ثةرلةمانةمـة، تـا هةشـت و نيـوي شـةو      دوايي ثؤليو، من تا هةشت و نيوي شةو لة بةيانيية
ئةو برادةرانة ئاطادارن، ئاواز خاس لةطةَل بووة، كة لة مةركـةزي شـورتة ضـاوةِرَيي ئـةوةم كـردووة ئـةو       
زيندانيانة بةِرَي بكرَين، بؤ ئةوةي بـة هَيـوري ِرةوانـةي ماَلـةوةيان بكـةن، دوو اسـةي خؤشـيان لةطـةَل         

وةبةري ثؤليسةوة تةهديد كـراون، نـابَي بضـنة الي ئـةو ئةنـدام ثةرلةمانـة،       بكةين، كةضي لةاليةن بةِرَي
ــاتوانَي       ــينيان كــةس ن ــؤ نيوضــةواني ش ــةوةي بــردن، ب ــةك بــؤ ماَل ــاون، يــةك ي يــةك يــةكيش دةري هَين
بيشارَيتةوة ضيت لَي كردووة، ثشي بة برينيان، ئةو هةموو تةهديد و ئةو هةموو تؤمةتـة باتَلـةي كـة    

وون، من لةبـةردةمي بةِرَي تانـةوة دةَلـَي ، دةبـَي دةسـت بـةجَي، دةبـَي ئـةو ثةرلةمانـة          بؤي دروست كرد
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ثشوو نةدا، دةستبةجَي بةرثرساني زَيـدةِرؤيي، ئةشـكةجنةداني هاووآلتيـان ئةوانـةي خـوَين و ئارةاـة و       
ان لــَي سرمَيســكي خــةَلكيان ِرشــتووة، دةبَيــت بــَين لةبــةردةمي ئــةو ثةرلةمانــة ِريســوا بكــرَين، متمانــةي  

بســةنرَيتةوة، ســ اي خؤيــان وةربطــرن، بطــؤِردرَي بــة خــةَلكي بــَي اليــةني ثيشــةيي كــة هــةموومان بــة    
 .ثارَي ةري سةر و ساماني خؤمان لةو شارة ب انني، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار نةسرين جةمال، كةرةمكة
 
 

 

 :مصطفىبةِرَي  نسرين مجال 

 .ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
ديارة من لة خاَل سَيي داواكاريية بنةِرةتي و سرتاتيذييةكانةوة دةست ثـَي دةكـةم، كـة ئـةويش تايبةتـة      

دا (16)لةسـةر  ( 13)بة جَي بـةجَي كردنـي حةظـدة بِريارةكـةي ثةرلـةماني كوردسـتان، كـة لـة شـةوي          
ئـةو حةظـدة خاَلـة تـةنها و      هةموومان ثابةند بووين بةو حةظدة خاَلةوة، بة داخةوة جَيبـةجَي كردنـي  

تةنها خاَلي حةظدة جَيبةجَي كرا، كة ئـةويش لَيذنةكـةي ثةرلـةمان بـوو، دةستخؤشـيان لـَي دةكـةم، كـة         
بةِراســي زؤر مانــدوو بــوون، خاَلــةكاني تــر، ســةرجةم شــان ة خاَلةكــةي تــري هــيض ثابةندييــةكي ثَيــوة  

جَيبةجَي بكـا ، سـةبةبي ِرةئيسـي ئـةوةي     نةبووة، سةبةبي ئةوةي كة حكومة  نةيتوانيوة ئةو خاآلنة 
ــةنراوة، دووةم   ــؤ دان ــاتي ب ــة ك ــةم ك ــان   / يةك ــي بِريارةك ــاني مي جَيبــةجَي كردن ــؤنيةتي، يــةعين ميك ض

ــتانةوة        ــةماني كوردس ــة ثةرل ــة ل ــةي ك ــةو بِرياران ــة ل ــةلي طةورةي ــةوة دوو خةل ــةكراوة، ئ ــان ن دةستنيش
انـة اسـة دةكـةم، منوونةشـ  هةيـة لةسـةريان كـة        دةرضوون، ديارة من لةسةر ضةند خـاَلَيكي ئـةو بِريار  

لــةوَي باســي بكــةم، لــة بِريــاري ذمــارة دوو كــة باســي كشــانةوةي دةســتبةجَيي ســةرجةم هَيــ ة جوولــة    
ثَيكراوةكان دةكا ، بة داخةوة ئةو هَي ة جوولة ثَيكراوانة تـا ئَيسـتا لـة سـنوورةكاني سـلَيمانيدا هةيـة،       

اك كاروان باسي كرد، باسي هَي ةكاني سةر بة ليواي سَيي هـةرَيمي  منوونةالان هةية، ديارة هةر وةكو ك
كرد، ئةوة تـاوةكو ئَيسـتا لـة سـنووري كةالردايـة، هَي ةكـاني زَيرةظـاني كـة ئَيسـتا حاليـةن لـة مةاـةري             
ِرَيكخراوة دميوكراتيةكاني ثارتي دميوكراتي كوردستانة، لة طةِرةكي ئاشي، لة ن يك مةكتةبي بَلند، كـة  

هةم بة سةرثةرشي سارس نةورؤَلي، يةعين ئةوة منوونةيةكي بضووكة كة تـا ئَيسـتا ئـةو هَي انـة      ئَيستا
لةو سنوورة مـاون و بةردةواميشـن، لةسـةر بِرطـةي ثَيـنج، باسـي ثاراسـنت و ِرَيكخسـتين خؤثيشـاندةران          

ركي  دةكةمـة  دةكا ، ديارة هةموو خاَلةكاني تريش ئيلتي امي ثَيوة نـةكراوة، بـةآلم ئـةوةي كـة مـن تـة      
سةري ئةو خاآلنةية، كة باسي هَي ة ثارَي طارةكانة كة ئاشكرا بن و دةمامكيان نةبَي، بـة سـةيارةي جـام    

ي ئَيـوارة لـة نـاو كـةالردا     (8)ِرةشةوة هاتووضؤ نةكةن بة ناو خةَلكدا، بة داخـةوة هـةر ئـةوِرؤ سـةعا      
كـةالردا بآلوكراوةتـةوة، كـة كـةس نـازانَي      طةورةترين هَي ي دةمامكدار بة سةيارةي جام ِرةشةوة لة ناو 
دةخةمـة ئـةخريةوة،   ( 3)، من بِرياري (3)ئةو هَي انة كَين و سةر بة ض اليةنَيكن، ديارة لةسةر بِرياري 

باسـي جووالنـدني هَيـ ي سـةربازي دةكـا ، ديـارة ئـةو خاَلـةالان زؤر بـاس          ( 11)لةسةر بِرياري ذمارة 
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يش و ئاسايش و دذة تريؤر و ئةوانة، تةنانة  هَي ةكـاني ثؤليسـي   كردووة، نةك تةنها ئةوةندةي كة ثؤل
دارستان كة ئـةوة ئـةركي سـةر شـانيانة، كـة ثاسـةواني دارسـتانةكاني كوردسـتان بكـةن، ئةوانـةش تـاكو            

دةسـتبةجَي  ( 11)ئَيستا لـة ئينـ اردان و لـة شـاري سـلَيمانيدا وجووديـان هةيـة، لةسـةر بِريـاري ذمـارة           
ندني كـةناَلي ناليـا و ِراديـؤ و تةلـةس يؤني طـؤِران، مـن وةكـو خـؤم دةستخؤشـي لـة           ئةجنامدةراني سووتا

سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم كة ثَيشنياري ئـةوةي كـرد كـة دادوةري طشـي دةعـوا اةيـد بكـا  بـؤ كـةناَلي          
ناليا، من دةستخؤشي لَي دةكةم، بةآلم لَيرةشةوة داوا دةكةم كة بةِراسـي دادوةري طشـي دةعـواي اةيـد     

ردووة لةســةر بةرثرســي لقــي ضــوار، ضــونكة ديــارة دةســتثَيكي تةاــةكان و دةســتثَيكي كارةســاتةكة و  كــ
دةستثَيكي خوَين ِرشتنةكة لةوةوة دةسي ثَي كردووة، بؤية ثَيويست بةوة دةكا  برادةراني ثارتي مادام 

ا بكـةن، بـؤ ئـةوةي    ئةو دةعوايانةي لةسةر ئةو هاوِرَييانةيان هةية، بـا ئـةو بـرادةرةش تةسـلي  بـة ياسـ      
كَيشةكان ئةهوةن تر بَيتةوة، خةَلك بةرضـاوي ِروون بـَي، ديـارة كـة باسـي ِرَيـو شـوَيين ياسـايي دةكـرَي،          
ئةوة ِرَيو شوَينة ياساييةكانة تاوةكو ئةطةر ياسا سةروةر نةبَيت، ئةطةر ئةوانةي كة داواكراون لـة دادطـا   

هةموو اليةك كـار  ( 16)ةكان بكرَي  لة بِرياري ذمارة نةدرَي بة دادطا، ئيرت دةبَي ضؤن ضارةسةري كَيش
بــؤ هَيوركردنــةوةي بــارو دؤخةكــة و ِراطــرتين هَيرشــي ِراطةيانــدن بكــا ، بةِرَي ينــة ئــةوة خــاَلَيكي زؤر  
ئةساسية، بةآلم هيض كةسَي لة ئَيمة ناتوانَيت بة تةنها اليةنَيك، بة تةنها كةناَلَيك، بة تةنها ِراديؤيـةك،  

ةريدةيةك تؤمـةتبار بكـا ، هـةموو كةناَلـة ئيع مييـةكان تـا وةكـو ئَيسـتاش بـةردةوامن لـة           بة تةنها ج
هةموو جؤرة اسةكردنَيك دا، من خؤم دوَيـيَن دانيشـت  بةرامبـةر كـةناَلَيكي تةلةس يؤنيـةوة، كـةناَلَيكي       

اليةنة بِرؤن خؤيان ثاك با ئةو : تاوانبار دةكا ، دةَلَي: سةتةاليتةوة، يةكَيك لة موزيعةكان دةَلَي، اليةنَي
بكةنةوة ئينجا بَينة ناو ِرَي ةكاني طةلةوة، بةِراسي نازاس خؤ ثـاك كردنـةوة لـة ضـي  يـةعين دةبـَي ض       
تاوانَيكيان كردبَي، ئايا تـاواني نيشـتمانيان كـردووة  نةتـةوةييان كـردووة  يـةعين دةبـَي تـاوانَيكي زؤر         

كةســة نــةَلَي كةناَلةكــةي مــن ئــةوةي  يــةعين بــؤ ئــةوخؤيــان ثــاك بكةنــةوة، طــةورةيان كردبــَي، ئــةوان 
نةكردووة، ئةوة ئةوةي كرد، هةموو كةناَلةكان تا ئَيستا بة بةردةوامي حةملةي ئيع مي خؤيان دةكـةن  
و دذي يةكرتي اسة دةكةن، خاَلي ثان ةهةم، بانطهَيشت كردنـي سـةرؤكي حكومـة  و وةزيـري نـاوخؤ و      

ة كارَيكي هَيندة اوِرس و طران نـةبوو كـة ثةرلـةمان ئةطـةر بهاتايـة      وةزيري ثَيشمةرطة، بة داخةوة ئةو
لةو حةستةية بةرنامةي دابناية، ئةو بةِرَي انة بهاتبانةتة ثةرلةمانةوة، بؤ ئةوةي كـة ئَيمـة تاوانباريـان    
دةكةين بةوةي كة دةسةآلتةكاني خؤيان، لـة دةسـةآلتةكاني خؤيانـةوة دةرضـوون، يـان نـةيانتوانيوة بـة        

َيشوازييةكاني خةَلكةوة بِرؤن، بـا بهاتنايـة ديفاعيـان لـة خؤيـان بكردايـة، حكومـة  حكومـةتَيكي         دةم ث
حي بية، هـةتا ئـةو حكومةتـة حي بيـة هـةبَي، لـة ِراسـتيدا برادةرينـة ضـاوةِرواني هـيض ضاكسـازييةكي            

وةزيـري  ِريشةيي ناكرَيت، حكومةتَيك، سةرؤكي حكومةتةكةمان دةبَي لة اسـةي حي بـةكان دةرنةضـَي،    
ناوخؤ نةيَيتة ثةرلةمانةوة، وةزيري ثَيشمةرطة نةيَيتة ثةرلةمانـةوة، وةزيـري خوَينـدني بـاآل نـةتوانَي      
تاوةكو ئَيستا ِرةئيةكي نةبووة لةسةر داخستين جاميعـةي سـةآلحةددين، وةزيـري ِرؤشـنبريي نـةيتواني      

لةلة و لـة نـاو ئـةو حكومةتـةي     بَي بثرسَيتةوة لةو تةعةدايةي كة لة ِرؤذنامةنووسـان كـراوة، ئـةوة شـة    
ئَيمةدا هةية، بؤية ثَيويسـت بـةوة دةكـا  ضـيرت ئـةو حكومةتـة بـةو مةشـلوليية نةمَينَيتـةوة، بانطيـان           
بكةن، يان ئةوانة متمانـةيان لـَي وةرطريَيتـةوة، يـان بةِراسـي دةبـَي ئـةو حكومةتـة هةَلبوةشـَينرَيتةوة،          
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، ئَيمة وةكو هةرَيمي كوردسـتان سـوود لـةوة دةبيـنني،     حكومةتَيكي ئينتيقالي تَيكنؤكرا  دروست بكرَي
من ئةخري خاَل  كة باسي بكةم، لةطةَل يةك ثَيشنيارم بؤ ئةو لَيذنة بـةِرَي ة، ديـارة ئـةو لَيذنـة بـةِرَي ة      

خاَلـة ثَيويسـت بـةوة دةكـا  ثيداضـوونةوةيةكي ثَيـدا       ( 3)خاَلي سةرةكييان تةسبيت كردووة، ئةو ( 3)
ةعــدي   هةيــة بةِراســي تيــاي دةكــةن، ضــونكةئةو نــؤ خاَلــة زؤر لــة داخوازييــةكاني  بكــةن، كؤمــةَلَي ت

ــةن،             ــؤ بك ــري ب ــتنةوةيةكي ت ــوَي داِرش ــة ن ــةر ل ــا  س ــةوة دةك ــت ب ــة ثَيويس ــة، بؤي ــا ني ــةماوةري تي ج
ثَيداضوونةوة بةو خاآلنة بكةن كة زةروورة تيـادا بـَي، ئـةو خةَلكـة ضـاوةِرواني ئـةو ثةرلةمانـة دةكـا ،         

اني ثةرلةمان دةكا  ب انَي ئايا ثةرلةمان ضي بؤ دةكا   ضؤن ثشتيواني دةكا ، ثةرلةمان ضؤن ضاوةِرو
زةغت دةخاتة سةر حكومة  كة بَلَي سةرموو ئةوة داواكارييةكاني خةَلك، سةرموو بِرؤ جَيبةجَيي بكـة،  

َي نـةكرَي، ِراسـتة   زؤرينةي ئةو داواكارييانةي كة خةَلك داواي كردووة، برادةرينة ئةوة نية كة جَيبـةج 
هةمانة هةنووكةيية، با ئَيمة لةوة دةسـت ثـَي بكـةين، حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان لـةوة دةسـت ثـَي          
بكا  كة شتة هةنووكةييةكانيان بؤ جَيبةجَي بكـا ، ئـةخري خـاَل كـة ئامـاذةي ثـَي بـدةم، خـاَلي نؤيـةم          

كردنـي لـة خؤثيشـاندانةكان دةسـتطري      نابَي بة بَي بِرياري دادطا هيض خؤثيشاندةرَيك بة هؤي بةشداري
هةيـة، بةِراسـي كارةساتيشـة كـة     ( ال يـ ال )بكرَي، بـة داخـةوة ئـةو حاَلةتانـة بةردةوامـة، بةردةوامـة و       

ئةندامَيكي دةزطاي تةشريعي شةرعيية  بدا بة طرتين خؤ ثَيشاندةران بة بَي ثرسي دادطا، ئةوة اابيلي 
ا اـةرار بـدا ئـةو كةسـة بطـريَي، كـة ضـووة بـةردةمي دادطايـةكي          ابوَل نية بةِراسي، ضونكة ئةطةر دادطـ 

واايعي، ئةو كاتة دةزانَي ئـةو كةسـة بـَي تاوانـة يـان تاوانبـارة، نـةك ئـةوةي كـة كـابرا بـة اـؤل بةسـي              
دةطريَيت، كاتَي كة بةرةالي دةكةن بة هةزار واستة و ئةو سةر و ئةو سةر كة بةرةالي دةكـةن، بةِراسـي   

، نة سةري ماوة، نـة ضـاوي مـاوة، نـة دةسـي مـاوة، بؤيـة داواي ئـةوة دةكـةن بةِراسـي           نيوة عومر بووة
 .ضيرت خةَلك بة بَي ثرسي دادطا نةطريَي و زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابت، بةس ئةوانةي دةطريَين ئةطةر ئيسـباتي كـرد بـة بـَي دادطايـة حـةز دةكـةين بةَلطـة         
ي نـاوخؤ بـؤ ئـةوةي بةدواداضـوون بكـا ، ضـونكة ئةوانـةي لـة هـةولَير طريابـوون و كـة            بهَيين بؤ لَيذنة

بةردران، كاك شَيردَل تةكليف كرا، وامان اني بَي بةَلطةية، بَي داداطايـة، بـةس ئـةمري دادطايـان هـةبوو،      
 .هةر بؤ ئاطاداري جةنابت، ِرَي دار عةوني بةزاز، كةرةمكة

 :بةزازسعيد بةِرَي  عوني كمال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا دةستخؤشي لـةكارو مانـدوو بـووني ليذنـةي ثةرلـةماني كوردسـتان دةكـةم، كـة بـة ئةركةكـةيان           
هةَلستان، بةِراسي توانيان بِريارةكةي ثةرلةمان و ئـةركي سةرشـانيان جـَي بـةجَي بكـةن بـة مةبةسـي        

ةران، طةياندنـةوةيان بـؤ ثةرلـةمان و بـؤ     بةدواداضوون و طوَي طرتن لة داخـوازي و داواكـاري خؤثيشـاند   
بةدواداضــوون و جــَي بــةجَي كــردن، لــة هــةمان كاتــدا ثشــتيواني لــة داواكارييــةكاني ِرةوايــي و ياســايي    
خؤثيشاندةران دةكةم، ضونكة الي هةموومان ئاشكراية، كةوا خؤثيشاندان و رَيثَيوان ماسَيكي دةستووري 

ــَيك، بــ   ــةر كةس ــؤ ه ــتيية ب ــة   و ياســايي و سروش ــان ل ــدةو ناِرةزايي ــةيي و طازان ــدني طل ؤ مةبةســي طةيان
كارةكــاني دةســةاَلتةكاني هــةرَيمي كوردســتان بــؤ اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان و، دةبَيــت بةشــَيوةيةكي         
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شارستانيانة و هَيمنانة، دوور لة توندوتيذي و لة ضوارضَيوةي ياسادا بَيت، تَيبـيين ئـةوة دةكـةين كـةوا     
داواكارييـةكان، بةشـَيكيان سياسـني، بةشـَيكي تـريش ياسـايني، يـان دارايينـة يـان          تَيكةاَلويةك هةيـة لـة   

داواكاري كؤمةاَليةتية، تايبةتة بة كةسَيك، يان ضني و توَيذَيك، هةروةها دةبَيت لةالمان مـةعلوم بَيـت،   
جـَي  كةوا بةشَيك لة داخوازييةكان ثةيوةسـتة بـة ثةرلـةمان، بةشـَيكي تريـان ثةيوةسـتة بـة دةسـةاَلتي         

ــارة     ــا راطةيانـــدن و ميـــدياكان، وا ديـ ــوارةم، واتـ بـــةجَي كـــردن و، دةســـةاَلتي دادوةري و، دةســـةاَلتي ضـ
داواكارييةكان زؤر بوون، بؤيـة بـةم شـَيوةية تَيكـةَل كـران، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم كـةوا بـة وردي زيـاتر            

 .ثؤلني بكرَين و جيا بكرَينةوة، تاكو بة ئاساني ئيشيان لةسةر بكرَيت
، دةبَيـت بـة وردي مامةَلـة    (مبدأ الفصل بني السالطا  )َيي بنةماي جيا كردنةوةي دةسةاَلتةكان، واتا بةث

لةطةَل داواكارييةكان بكرَيت، لةاليـةني ياسـاييةوة، نـةوةك تووشـي هةَلةيـةكي ياسـايي بـبني، كـاتي كـار          
كـةوا دةسـتيان هـةبووة لـة     كردمنان لةسةر داواكارييةكان، داوا كراوة لة دادطايي كردني هةموو ئةوانةي 

شةهيد كردن و بريندار كردنـي خؤثيشـاندةران و خسـتنةِرووي ئـةجنامي لَيكؤَلينـةوةكاني دادطـاو بـَ و        
ــا         ــت ياس ــنت، دةبَي ــان هةَلدةس ــييب خؤي ــة واج ــان ب ــد دادطاك ــة تةئكي ــدا، ب ــة راطةياندنةكان ــةوةي ل كردن

ساي س اكان و، بـؤ اـةرةبوو كردنـةوةي ئـةو     كارثَيكراوةكان لة كوردستان جَي بةجَي بكرَين، لةوانةش يا
لـة ثةرلـةمان دةرضـوو و،     13/11/1111ي رؤذي (15)كةسانةي كة بة ناحةق طـرياون، ياسـاي ذمـارة    

كة لة اليةن ئةجنومةني دادوةري دةركرا، سةبارة  بة اةرةبوو  1111ي ساَلي (1)رَينماييةكاني ذمارة 
بَي ثاســاوي ياسـايي، يــان بــة ناهـةق، ئةوانــة ماسيــان   كردنـةوةي هــةموو ئـةو كةســانةي كــة دةطريَيـن بــة   

 .ثارَي راوة دةتوانن اةرةبوو وةربطرن
بةشَيك لة داواكارييةكان ثةيوةسـنت بـة ئةجنامـةكاني لَيكؤَلينـةوةو بِريارةكـاني دادطاكـان، سـةبارة  بـة         

رتةكانــدا دامةزرانــدني دادطــاي ئيــداري لةســةرجةم شــارةكاني ديكــةي هــةرَيمي كوردســتان، كــة لــة راثؤ  
لة ( 11)هاتبوو، بةشَيوةيةك كة سةر بة دةسةاَلتي دادوةري بن، نةك حكومة ، دةمةوَيت بَلَي  ماددةي 

ياسـاي ئةجنومــةني شــوراي هـةرَيمي كوردســتان ضارةســةري ئــةوةي    1118ي ســاَلي (16)ياسـاي ذمــارة  
ا، ئةجنومـةني دادوةري  كردووة، دةبَيـت ئينتيـدابي دادوةر كـة داوا دةكرَيـت لـة اليـةن ئةجنومـةني شـور        

دةست نيشاني دةكا  و بِريـاري لةسـةر دةدا ، واتـا دادوةر سـةر بـة دةسـةاَلتي ئةجنومـةني دادوةرييـة،         
 .نةك بة وةزيري داد

بةشَيك لة اسةكان لةسةر ئةوة بوو كةوا متمانة لة حكومة  وةربطريَيت، ثرسيار دةكةم لةو اليةنانـةي  
ةربطريَيت، ئايا ئةوانة كة داوا دةكةن حكومة  هةَلبوةشَيتةوة، ئايا كة داوا دةكةن متمانة لة حكومة  و

رَيكاري ياساييان ئةجنام داوة بؤ متمانة وةرطرتن لة حكومـة ، يـان لـة وةزيرَيـك بـةثَيي ياسـا  ضـونكة        
ــاددةي  1333ي ســاَلي (1)ياســاي ثةرلــةماني كوردســتان ذمــارة   ي (56)ي هــةموار كــراو، بةتايبــةتي م

حاَلةتة دةكا ، ثرسيارةكةم ئاراستةي ئةو اليةنانة دةكةم، ئايا ئـةو ِرَيكـارة ياسـاييةيان     ياساكة باس لةو
كردووة  ئةو داواكارييةيان تةادي  كردووة  هةتا ثةرلةمان بتوانَيت كاري لةسةر بكا  و بِرياري خؤي 

اكاني كوردسـتان  لةسةر بـدا ، وا ديـارة بـة داخـةوة، ئَيمـة نامانـةوَيت ياسـا سـةروةر بَيـت، كـار بـة ياسـ            
بكرَيت، دائيمةن مةبةستمان ئةوةية ياسا ثَيشَي  بكرَيت، وا ديارة كؤمةَلَيك كار كراوةو ياسـاكان ثَيشـَي    
كراوة، كؤمةَلَيك لةم بابةتانة كة ثةيوةسنت بة ثةرلةمان دةبَيت ِروون بَيـت بـؤ هـةمووان، كـةوا دانـاني      
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انكارييةك لة هـةر ياسـايةك بـة رَيطاكـاني ياسـايي داوا      ياساي نوَي، يان هةموار كردني ياسايةك، يان طؤِر
بكرَيت، واتا ثرؤذة بةو شَيوةيةية كة لـة ياسـاكاني ثةرلةمانـدا رَيطـاي بـؤ ديـاري كـراوة، ضـؤن تةاـدي           
دةكرَيت  نازاس تاكو ئَيستا ئايا ئـةو كةسـانةي كـة طلـةييان لـة ياسـاكان هةيـة، هـيض ثرؤذةيـةكي وايـان           

ردووة، هةتا ثةرلةمان بتوانَيت ئيشي لةسةر بكـا   يـان ثةرلـةمان كـاري لةسـةر      ثَيشكةشي ثةرلةمان ك
بكا ، يان نةكا   لة كؤتاييدا بؤ جَي بةجَي كردني ئـةم داواكارييانـة، ثَيشـنيار دةكـةم كـةوا ثةرلـةمان       

ثةلة  بةردةوام بَيت لة كؤبوونةوةكاني هةتا هةموو داواكاريية ِرةواكان و ياساييةكان هي هةنووكةيي بة
 .ضارةسةر بكرَين، ئةواني ديكة دةتوانني ئيشي لةسةر بكةين، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار شلَير حمي الدين، كةرةمكة

 :صاحل بةِرَي  شلَير حمي الدين

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كةسانَيكي زؤر ثـَيش مـن كـةوتن، ئـةويش     هةرضةندة من ناوي خؤم تؤمار كردبوو، لة دواي كاك شوان، 

وا ديارة نازاس، من لـة ثَيشـدا دةمـةوَي دةستخؤشـي خـؤم، ثشـتطريييةكي تـةواوي خـؤم لـة ثةيامةكـةي           
بةِري  سةرؤك بـارزاني، سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان بكـةم، كـةوا ئاراسـتةي خـةَلكي كوردسـتاني كـرد،           

/ ة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان بوو، دووةمـني ثةيامةكةي هةمووي بؤ ضاكسازي و خؤشطوزةراني و ل
ثشتطريي تةواو لة حةظدة خاَلةكة دةكةين، كة ثةرلةماني كوردستان بِرياري لةسـةردا، دواي ئـةوةي كـة    
لَيذنةي بةرَي  لة ئةنداماني ثةرلةمان كة لة هةموو ثَيكهاتةكاني ناو ثةرلةمان ثَيك هاتوون، ئـةوان بـة   

، داواكانيـــان هَينـــا و بـــؤ بِريـــار لَيـــرة، كـــاري جيـــددي لةســـةر دةكـــةن، دةم خؤثيشـــاندةرانةوة ضـــوون
دةستخؤشييان لَي دةكةم، سوثاسي ماندوو بوونيان دةكةم، من دةمـةوَي لَيـرةدا بَلـَي  ئـةو كـارة لةاليـةن       
دوو كةسة، يةكةميان خؤثيشاندةرة، كة داواكاري هةية، اليةنةكةي تر كـة ئةوانـةي كـة لةسـةريانة، لـة      

ة ئةو داواكارييانة جَيبةجَي بكـةن، ئـةويش دةسـةآلتة لـة ِرَيطـاي ثةرلةمانـةوة ئاراسـتةي ئـةو         ئةستؤيان
خاآلنةيان كردووة، لَيرة هةموومان هةر دةَلَيني كة دةسةآل  بةرثرسة و ثةرلةمان بةرثرسـة و ثـؤليو   

خؤثيشـاندةرانيش  لَيرة دةبَى ئَيمة ئةوةش ب انني  وا، ئةوانة هةمووي لة ئةستؤي ئةو كةسانةية، بةآلم
زؤر شت هةية لة ئةستؤى ئةوانة و دةبَى ئةوانيش بيكةن، خؤثيشاندان ماسَيكى سروشتية كة داواكـارى  
زؤر ضاكيان هةية و ضاكسازية، بةآلم ئةو دروالةى ئةوان هةَليان طرتووة كة دروالى ضاكسـازية دةبـَى   

ندوتيـذى بةكارنـةهَينن، هـةروةكو    باش ب انن ثابةند بن بة هةنـدَيك شـت كـة لـة ياسـادا دةرنةضـن، تو      
جةنابى سةرؤك طوتى رجام ئةوةية لة خؤثيشاندةران توندوتيذى بةكارنةهَينن، توندوتيـذى زؤر شـتى   
ىَل دةكةوَيتةوة، بةكارهَينانى بـةرد و بـةردباران، وةَلآلهـى ضـى واى كـةمرت نيـة لـة هةنـدَيك سـ ؤ، كـة           

ى و نــازاس مــاَل و هــةر ضــى بَيــت، ئــةو زةرةر و  بــةردبارارنى هةنــدَيك بينــاى حكــومى و دةزطــاى ح بــ 
زيانَيكى زؤر بيناية كة ئةو بينايانة دةبَى ئةوان بة مـاَلى خؤيـانى بـ انن، خؤثيشـاندانَيك كـة ئةوةنـدة       
هةستى بةرز بَيت طةيشتبَيتة ئةو ئاسـتةى ب انـى داواى ضاكسـازى بكـا  و ب انـَى بـةرةنطارى طةنـدةَلى        

َى ثَيشـَيلى مـاسى كةسـانى تـر نـةكا ، كـة داواى ضاكسـازى بـؤ خـؤى دةكـا            ببَيتةوة، دةبَى ئةوةش ب انـ 
وَيت، ماسى ئةوان ثَيشَي  نةكا  و ئةمة هةمووى موَلكى حكومةتـة  ودةبَيت ضاكسازيشى بؤ خةَلكى تر ب
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و هةمووى لـة دوايـى دا زةرةرى مـاددى ىَل دةكةوَيتـةوة، بـةرد سِرَيـدان بـةو هـةموو توِرةييـة ئاراسـتةى           
بكرَيت، دةبَى ئةوان باش ب انن لةماسى مرؤظ، ب انن ثَيشَيلكردنى ماسى مرؤظ زؤر طةورةية كة  مرؤظَيك

ئةو مرؤظة بةهؤى ئةو بةردة يان ضاوى لة دةست دةدا  يان ئةطةر سةرى بةربكـةوَيت تووشـى شـةلةىل    
ة مرؤظَيـك  دةماغ دةبَيت، يان لةوانةية طيانى لةدةست بـدا ، ئـةوةش توندوتيذيـةكى زؤرة بةرامبـةر بـ     

بكرَيت، ئينسان كة ضاكسازى بؤ خؤى بوَيت، لةوانةية زؤر جار ئةو مرؤظـة تووشـى كـةم توانـايى بَيـت،      
ــت و بضــَيتة ســةر عةرةبانةيــةك هــةتا هةتايــة دانيشــَيت كــة      توشــى لــة دةســتدانى دةســت و ااضــى بَي

وةن ثَيداويستى تايبة  نةتيجةى بةركةوتنى بَيت بة بةردَيك، من منوونةيةكتان بؤ دَين  لة ئامارى خا
هؤيةكان ىَل دةكؤَليوة زؤربةى بة بةرد تووشى ئةو كةم توانايية بووينة، زؤربةيان لةمةنتيقةيـةكى كـة   
رؤشنبريى لةو مةنتيقانـة كةمـة، مةنتيقـةى هـةذار و مـيللني، لـةوَى كـة ِرؤشـنبريى نيـة، شـةِرى بـةرد            

يت ضـةند كةسـى وا هـةبووة كـة تووشـى كـةم       دةكرَيت لة بةينى منداَل يان خَي ان لةسةر شـتَيكى بةسـ  
توانــايى بــووة و ضــووةتة نــاو اائيمــةى كــةم توانــايى و كــةم ئةنــدامى بــووة، هــةروةها دةبــَى ئــةو            
خؤثيشاندةرانة ب انن كة ئةو خؤشطوزةرانى بؤ خؤى دةوَيت، دةبَى خؤشـطوزةرانى بـؤ خـةَلكى ديكـةش     

خةَلك كة زةرةروزيـانَيكى ىَل بكةوَيتـةوة، كـارو     بوَيت، خؤشطوزةرانى خؤيان بينا نةكةن لةسةر حيسابى
كاسبى ِرابطريدرَيت، لةو شارانةى كة خؤثيشاندان دةكرَيت زؤريان طلةيى و طازاندةيان لـةوة هةيـة كـةوا    
كـارو كاسـبيةكانيان شــةلةىل تـَى كـةوتووة، مــن ئـةو ثةيامـة ئاراســتةى خؤثيشـاندةران دةكـةم لةِرَيطــةى         

ئـةوان دةضـنة نـاو مةيـدانى خؤثيشـاندةران ِراسـتةوخؤ اسـةيان لةطـةَل          ليذنةى ثـريؤزى ثةرلـةمان كـة   
دةكةن، دةبَى ئةوان هةستيان زؤر لةوة بةرزتر بَيت كة بةو ِرَيطايةدا بـِرؤن، يـان ِرَيطـة بـدةن كةسـانَيك      

سـاَلى   18بةكاريان بهَينَى بؤ مةرامى خرا ، هةروةها بةكارهَينان و هاندانى منـداآلن لـةخوار تةمـةنى    
خؤثيشاندان، كارَيكى زؤر خراثة، ضونكة ئةو منداَلة كة تةمةنى لة خوار هةذدة ساَلية هَيشـتا لـةبن    بؤ

بِرطةو ماددةكانى ماسى منداَلة، ئةمة بة بِرطة و ماددةكانى ماسى منداَل تةعاموىل لةطةَل دةكرَيـت، ئـةو   
بكا  و توندوتيذى بةكاربهَينَيت  منداَلة هَيشتا نازانَى ئةوة ضية كة ئاراستةى دةكرَيت كة خؤثيشاندان

بة شَيوةيةكى خرا ، هةرضةندة هةموو كةس ماسى خؤثيشاندانى هةية، بةآلم نـابَى بـةو ئاراسـتةية دا    
بــِروا ، بــةِرَي ان دةبــَى ئةوانــةى كــة زؤريــان لــة خؤثيشــاندةران لــة تةَلةبــةى زانكــؤن و تةَلةبــةى            

طوزةرانى و دةســتكةوتى خوَينــدن و سرســةتى   مةَلبةنــدةكانى خوَينــدن، ئــةوان كــة دَيــن داواى خؤشــ     
خوَيندنى باشرت دةكةن دةبَى بؤ كةسانى ديكةشـيان بوَيـت، نـابَى لةسـةر حيسـابى ِراوةسـتان و تَيكـدانى        
بارى خوَيندنى اوتابيةكانى تر بَيت، ثةيامى من بؤ ئةوان ئةوةية بؤ ئةوةى لة كةش و هةوايةكى ئارام 

 .جَى بكرَيت، زؤر سوثاسداواكاريةكانيان بتوانرَى جَى بة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رؤذان سةرموو.د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيـــك هَينـــدرا زؤر  16/1/1111لـــة  1ئـــةو ليذنةيـــةى كـــةوا بـــة ثَيـــى ســـةرمانى ثةرلـــةمان ذمـــارة 

رةكـان ئـةمِرؤ ِراثـؤرتَيكى تَيروتةسـةىل خسـتة      بةِرَيكوثَيكى ئةركةكانى جَى بةجَى كرد ، لـة ئـةجنامى كا  
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ــةناو       ــة ل ــةى ك ــةو داواكاريان ــةموو ئ ــةم، ه ــيان ىَل دةك ــت خؤش ــرد و دةس ــةمانى ك ــى ثةرل ِروو و ثَيشكةش
ِراثؤرتةكة دا هاتووة ثَيويستة بة هةند وةربطريدرَى و هةرهةموومان بةرثرسني لة جن بةجَى كردنى و 

رئـةوةى دانيشـتنى زؤر كـراوة و طفتوطـؤى زؤر كـرا ئَيسـتا كـاتى        هةوَلى جَى بةجَى كردنى بـدةين، لةبة 
ئةوة هاتووة كة جَى بةجَى بكرَيت، داواكاريةكانى كة لة ِراثؤرتةكة ئامـاذةى ثَيـى كـراوة ثَيوسـتى بـةوة      
هةية زياتر ثؤلني بكرَيت، يةعنى وردتر ثؤلني بكرَيت، ضونكة هةندَيكى ثةيوةستة بةاليةنى دارايـى و  

ينةكة لةبارة بؤ جَى بةجَى كردنى، لةبةرئـةوة تـا ئَيسـتا بودجـةى هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ        ئَيستاش زةم
ثةسةند نةكراوة و لة ئةجنومةنى شورا، ِراستة ئةجنومةنى وةزيران ثةسةندى كردووة، لة  1111ساَلى 

لـةوَى  ئةجنومةنى شورا كة طفتوطـؤ تـةواو كـراو ِرةوانـة دةكرَيتـةوة بـؤ حكومـة  و دَيتـةوة ثةرلـةمان،          
دةتوانني ئةو داوايانة جَييـان بـؤ بكةينـةوة و جـَى بـةجَى بكـرَين، هةنـدَيك لـةو داواكاريانـة ِرةهةنـدى           

ثَيويسـتة اليةنـة   )ى بِريارةكـةى ثةرلةمانـدا هـاتووة     14سياسيان هةية و ئةوةش هةروةكو لـة بِرطـةى   
طوجنـاو بـؤ ئـةوةى لـةو     سياسيةكان كـؤ ببنـةوة لةسـةرى و طفتوطـؤ بكـةن تـاوةكو بطةنـة ضارةسـةرَيكى         

، هةنــدَيك لــة داواكاريــةكان ثةيوةســتة بةاليــةنى ياســايى ئــةوةش لــة ســوَلبى كــارى  (اةيرانــة دةربضــني
ى ِراثؤرتةكة هاتووة لةذَير  3ثةرلةمانة كة ثَيويستة بة ثرؤذة ياسا ضارةسةر بكرَيت و ئةوةى لة خاَلى 

ياسـا كـردووة هـةموو ئـةو ثـرؤذة ياسـاييانة لـة         ناونيشانى ثَيشنيار بؤ ضارةسةر، ئاماذةى بـة كؤمـةَلَيك  
ثةرلةمان خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كـراوة و ئاراسـتةى ليذنـةكان كـراوة و هةنـدَيك لـة ثـرؤذة ياسـاكان         
ِراثؤرتيان لةاليةن ليذنةكانةوة ئامادة كراوة و ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى ثةرلـةمان كـراوة، واتـا هـةنطاو     

داواكاريانة، ئَيستا ئريادةيةكى سياسى بةهَي  هةيـة بـؤ ضاكسـازى، هـةر      نراوة بؤ جَى بةجَى كردنى ئةو
لة سةرؤكايةتى هةرَي  و دةسةآلتى دادوةرى و ثةرلةمان و ئةجنومةنى وةزيران و هةر هةمووى جةخت 
لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة ثَيويستة ضاكسازى بكرَيت لةهةموو بوارةكـانى ئـابوورى و سياسـى و ياسـايى،     

كرا كة كاتَيك دابندرَيت بؤ جَى بةجَى كردنى داواكان، بـةِرَي ان ناكرَيـت يـةك كـا  بـؤ جـَى       باسى ئةوة 
بةجَى كردنى هةموو ئةو داوايانة دابنرَيت، من تةنها يةك منوونة دةهَينمةوة كة لة ِراثؤرتةكة ئاماذةى 

َينةرايـةتى طشـتى و   ثَى كراوة تايبةتة بة كاراكردنى سيستةمى داواكارى طشتى  و جَى بةجَى كردنـى نو 
نيابةى عامة لة هةرَيمى كوردستان، ئةو بابةتة ثةيوةندى بة سيستةمى دادوةرى لة هةرَيمى كوردستان 
هةية، ناكرَيت لة ضةند سـةعاتَيك و ضـةند ِرؤذَيـك سيسـتةمةكة بـة تـةواوى بطـؤِرين وبِريـارى لةسـةر          

ت تاوةكو بتوانني ئةو سيستةمة و ئـةو  بدةين، ئةوة ثَيويستة بة ضةندين ياسا هةية كةوا هةموار بكرَي
كةموكوِريةى كة هةية ضارةسةرى بكةين و ِراستى بكةينةوة، بؤية ناكرَيت يةك كا  دابندرَيت بؤ جـَى  
بةجَى كردنى هةموو داواكان، بةآلم ئةوة ماناى ئـةوة نيـة  كـة ئَيمـة هـةوَل نـةدةين و هـةنطاو نـةنَيني         

نةى كــةوا ِرؤَليــان هةيــة لــة كــارا كردنــى داواكــارى طشــتى لــة بــةرةو هــةموار كردنــى ئــةو ثــرؤذة ياســايا
كوردستان، هةندَيك بةِرَي  ئاماذةيان بةوة كرد كة بِريارةكةى ثةرلةمان ميكاني مى جَى بـةجَى كردنـى   

خاَليةى ثةرلةمان بةدةر نية لة هةموو ياسا و بِريارةكانى كة ثةرلةمان دةرى  17تَيدا نية، ئةو بِريارة 
هةر بِرطةو ميكاني مي خؤى تيََداية، من تةنها دوو منوونة دةهَينمـةوة كـة يـةكَييكيان بـاس     ضواندووة، 

لة اةرةبووكردنةوةى ماددى و مةعنةوى دةكاتةوة كة بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكـان لـة كوردسـتان خـؤى     
اـةرةبوو   ميكاني مةكة لـةو بِرطةيةيـة ياسـايةكان كـة خؤيـان ِرَيكاريـان ديـارى كـردووة كـة ضـؤن داواى          
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كردنةوة دةكةيةوة لة ِرَيطةى ثَيشكةش كردنى داوا لةبةردةم دادطا، دادطاش لـة ِرَيطـةى ضـةند كةسـَيكى     
شارةزا و خوبةرا كة بِرى زيانةكة ديارى دةكا  و دواتر بِرى اةرةبووةكة كة بة طوَيرةى زيانةكة ديارى 

نطهَيشــت كردنــى ســةرؤكى حكومــة  و دةكــا ، هــةموو ئــةو ِرَيكارانــة و ميكاني مــة هةيــة، دواتــر بــؤ با
وةزيرةكان، ئـةويش ِرَيكـارى ياسـايى هةيـة هـةروةكو كـاك عـونى ِروونـى كـردةوة بـة ثَيـى هةَلبـذاردنى             
ثةرلةمانى كوردستان، بِريارةكـةى ثةرلـةمان كـة هـةموو سراكسـيؤنةكان لةسـةرى ِرَيككـةوتني ضـةندين         

هاتينــة هــؤَلى ثةرلــةمان دةنطمــان بــؤى دا، بــة   كاتــذمَيرى زؤر لةســةر دانيشــنت و ِرَيككــةوتني و دوايــى
هةموو سراكسيؤنةكانةوة، نوَينةرى سةرؤك ليذنةكان هةمووى ِرَيككةوتني لةسةر ئـةو بِريـارة و ئـةوجا    
هاتة هؤَلى ثةرلةمان و دةنطمان بؤى دا ،خؤى لة خؤى دا ميكاني مى تَيداية، يةك لة خاَلةكان نازاس لة 

يةك لة راثؤرتةكة هاتووة بـاس لـة جووآلنـةوةى هَيـ  كـراوة و ثَيويسـتى بـة        ض الثةِرةيةك و لة ض بِرطة
ى سـاَلى  1ِرةزامةندى سـةرؤكى هةرَيمـة، دةمـةوَى ئامـاذة بـة ياسـاى سـةرؤكايةتى هـةرَي  بكـةن ذمـارة           

بـاس لـة دةسـةآلتةكانى سـةرؤكى هـةرَي  دةكـا ، دوو بِرطـة         11ى هةموار كراو، كة لة ماددةى  1115
ى مـاددةى   11و  11طـةى  هةية هَيـ  جبوَلَينَيـت، ئـةويش برِ     كة سةرؤكى هةرَي  بؤى باس لةوة دةكا

هَينانى هَيـ ى ضـةكدارى ئيتيحـادى بـؤ نـاو      / ية كة تةنها لة دوو حاَلة  بؤى هةية، حاَلةتى يةكةم 11
ستى بة هةرَي  ياخود هَي ى ضةكدار لةناو هةرَي  بؤ دةرةوةى هةرَي  بضني، جطة لةو دوو حاَلةتة ثَيوي

ِرةزامةنــدى ســةرؤكى هــةرَي  نيــة بــةِرَي ان، ئــةوة ياســايةكةية و دةســةآلتى ســةرؤكى هــةرَيمى ديــارى    
خاَليةكةى ثةرلةمان خؤى لة خؤيدا وةكـو هـةموو بريارةكـانى ثةرلـةمان سـيفةتى       17كردووة، بِريارة 

خاَل و بِرطانةى كة تَييداية ئيل امى تَيداية و ثَيويستة هةموو اليةكمان ثابةند بني ثَيوةى، وة زؤر لةو 
ــت بــة هــةموو اليــةك و هــةموو ليذنــةكان       ــت جــَى بــةجَى بكرَي جــَى بــةجَى كــراوة، ئــةوةى مــاوة دةبَي
بةدواداضــوون بــؤ جــَى بــةجَى كردنــى بكــةين و هــةروةها ســةرمانى ئةجنومــةنى وةزيــران دةرضــوو بــؤ    

هةَلوةشــاندةوةو ئــةوةش  هةَلوةشــاندنةوةى ئــةو ليذنةيــةى كــة ثَيــك هــاتبوو و سةرمانةكــةى خــؤى        
ــةكى        ــةمان ليذنةي ــةى ثةرل ــَيش بِريارةك ــةمان، ث ــارى ثةرل ــى بِري ــةجَى كردن ــَى ب ــةر ج ــة لةس بةَلطةيةك

خاَليةكةى ثةرلةمان دةرضـوو لةبـةر ئـةوةى     17لَيكؤَلينةوة ثَيكهَينرا بوو بةآلم دواى ئةوةى كة بِريارة 
ــت،  كــة ئَيمــة مــةرمجان دانــا بــؤ ســةرؤكى ليذنــةى ليكؤَلينــةوة كــ    ة دةبــَى ئةنــدامى دادطــاى تــةمي  بَي

خاَليةى ثةرلةمان،  17ئةجنومةنى وةزيران بِريارةكةى خؤى هةَلوةشاندةوة لةبةر ِرؤشنايي ئةو بِريارة 
ــة،        ــى دةوام نين ــة طــةَل ِراطرتن ــَيوةيةك ل ــيض ش ــان، ئَيمــة بــة ه ــة زانكؤك ــرا ل ــى دةوام ك ــة ِراطرتن ــاس ل ب

ة و ثشـتطريى لـة داواكاريـةكانى خؤثيشـاندان دةكـةين، بـةآلم       خؤثيشاندان ماسَيكى دةسـتوورى و ياسـايي  
نابَى خؤثيشاندان ببَيتة هؤى وةستانى ذيان، نةك تةنها دةوام كردن لة زانكؤ، لـة هـةموو دامودةزطاكـان    
و لـــة كارطـــةكان و لةهـــةر شـــوَينَيك، ناكرَيـــت بـــة هـــيض شـــَيوةيةك لةهـــةر زانكؤيـــةك لةهـــةر شـــار و 

ام ِرابطريدرَيـت بـةهؤى ئـةوةى كـةوا خؤثيشـاندان لـةو شـوَينة هةيـة، زؤر         شارؤضكةيةكى كوردستان دةو
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك صباؤ سةرموو

 :بةِرَي  صباؤ بيت ا  شكرى
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ستانَى كو ئةز لبةراهية دطةل ِرَي  و اةدر طرتن و ثشتةظانيا من بؤ ثةياما بةِرَي  سةرؤكَى هةرَيما كورد

دويَى ئاِراستةى جةماوةرَى كوردستانَى كر، كو بِراسـتى ثةيامـةكا طـرنن و ثـِر بـةها بـوو، ثةيامـةكا ثـِر         
مةسئولية  بوو، ثةيامـةكا مَيـذوويى بـوو كـو ئـةظ خاَلَيـت تَيـدا هاتنـة ديـنت، ضاكسـازى، دادثـةروةرى،            

ة وآلتـةكى دا ئـان لـة كوردسـتانَى دا نـاذي       ظةطةِريان بؤ ِرةئيا ميللةتَى، كة تَيدا جةنابى دبَيذينت ئةز لـ 
ئةطةر ميللةتَى من ئازاد و سةرسراز نةبينت، ئةظة ذى خؤ جَيهكرنا ثرةنسيثَيت دميوكراسـية، ئازاديـة    
وآلتَيت مةية، بةِرَي  سةرؤكَى ثةرلةمانَى ثشتةظانيا داخازَين ياسايى و ِرةواييت هاووآلتيا دكةين، بـةرَى  

ئةجنــدايَى / داخــازَين ِرةواو عادي نــةيت هاووآلتيــا، دوو/ ن جــودا كــرن، ئَيــك دبــَى دوو تشــت لَيــك بــيَ 
ــت        ــان بَي ــو ذي ــةبةبَى هةنــد  ك ــك جودانــة، ئةظــة نــابَى ببَيتــة س ــة دوو تشــتى لَي ــونكة ئةظ سياســي، ض

 11ِراوةستاندن، ضونكة ِراستة ثَيطاظَى خةَلكةكى هاتيـة سـةر جـادَى بـةىَل ِرةنطـة دة بةرامبـةرى ئـةوان        
بةرامبــةرى ئــةوان خــةَلك هَيشــتية مــاَل و كــةس نايةتــة ســةر جــادة، دطــةل     31بــةرى ئــةوان و بةرام

خاآل، كة طةلةك ذوان خـاآل هاتينـة جـَى     17دةستخؤشيامن بؤ ثةرلةمانَى كوردستانَى بؤ دةرخستنا وان 
كرن، ئةوة  بةجَى كرن، هةندَيك لة حاَلةتَي جَى بةجَى كرنا دانة و هةندَيك ذ وان نةهاتينة جَى بةجَى

كو نةهاتية جَى بـةجَى كـرن و ئـةوة جهـَى سـةرجنَيية كـو ثـرت لسـةر ِراوةسـت ، تةسـعيدا ئيع مـى، كـو             
تةسعيدا ئيع مى هيض كةسةك اازاجنَى ىَل نابينينت، هةمى كةسةك دَى زةرةرمةند بينت،د ظَى تةسعيدا 

ئـايينى ل مةيـدا سـةرَى سـةرا     ئيع مى دا ، هةروةكى ئةم دبيـنني، بـةرى ضـةند ِرؤذةكـا مامؤسـتايةكى      
ئـةظ وآلتـَى موسـوَلمانة، ئـةز لَيـرة ثرسـيارةكى مامؤسـتاية         % 35سيتوايا جيهادَى دذى خةَلكةكى دا كو 

ئايينى و ئةندامَيت ثةرلةمانَيت بةِرَي َى كوردستانَى دكةم، ئايا دروسـتة جيهـاد بةرامبـةرى ميللـةتَيكى     
سـَى زانكـؤيى هاتـة كـرن، بـةِرَي  سـةرؤكا زانكؤيـا سـلَيمانى         كـة بةح / موسوَلمان بَيتـة بـةكارهَينان  دوو  

دبيذينت حةرةما زانكؤيا هاتية شكاندن و خةَلك هيناية دةرَى و نةهَي ية اوتابى بضنة ثؤال، ئايا ئةظـة  
 ........ .سةبةبى هةند  نية كو خاندن بَيتة ِراوةستاندن 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .جار تيكرار بوو، رجائةن، كاك صباؤ سةرموو 11ةوة تكاية وةرة سةر بابةتةكة ئ
 :بةِرَي  صباؤ بيت ا 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئــةز داخــازَى لــة ليذنــةيا هاتيــة درســت كــرن يــان ليذنــةكا دى كــو ثةرلــةمان دةســت نيشــان بكــا ، يــان  

ةهيد كرنا خةَلكى حكومة  دةست نيشان بكا  كة بضينت ظةكؤلينَى ل ئةسبابَيت خؤ نيشاندانا و يان ش
و برينـدار كرنــا خــةَلكى دكــاتن، هـةروةكى برايــَى بــةِرَي  كــاك شـ انَى طــوتى ثَيويســتة بضــن ثرســيارا ذ    

باران كـرن و هاتينـة طوللـة بـاران كـرن، ئـةو دةسـتَى كـو         لهةند  بكةن، ئايا ئةو بارةطاية  هاتينة بةر 
هاتية وةرطَيران بؤ هَيِرش كرن بؤ سةر  ثشتى هةر خؤنيشاندانةكى ثشتى هةنطَى عااارَى خؤنيشاندانَى

بارةطاية  حي بى، ئةظ دةستة و ئةظ اليةنـةش بَيتـة ئاشـكرا كـرن و ثَيويسـتة كـرا لسـةر هةنـدَى بَيـت           
كرن، بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمانَى كوردسـتانَى ِراثؤرتَيـت ضـةند ليجانـا كـة هاتيتـة ثَيشـكةش كـرن كـة             

رن، ديسان ناظَيت ثريؤزَيت ثَيشمةرطةية  ميليشي هاتيـة ئـةو   ئةظرؤكة برايت بةِرَي  هاتية ثَيشكةش ك



157 

 

كرن، ئةز داخازَى دكةم ضى دى ئةظ ناظة نةهَيتة ن م كرن، ضونكى ئةظ ناظة ِرةم ا سيداكاريا ميللـةتَيت  
كوردة و ئةطةر هاتبيتة تؤمار كرن ئةز داخازا دكةم كو ل ثرؤتؤكؤَلَى بَيتة ِرةش كرن، ثـةي ا دومـاهيَى   

ذم داخازَيت دكةين ئةظ ثرؤذة ياساية  كو خ مةتا جـةماوةرَى كوردسـتانَى دانـة وةكـى ياسـايَى      ئةز دبَي
ئةجنومــةنى ِراذا، بيمــا تةندروســتى و وةرزشــى و ســلفا هاوســةرطرييَى، ســلفة بــؤ طــةجنان، ِرَيكخراوَيــت    

ا ثـرت هاريكـارى   ناحكومى و ياسايَى نةزاهة و توندوتيذيا خَي انى و هةروةسا نةهاردنا اوتابيـا بـؤ دةرظـ   
كرنا كةسـوكارَي شـةهيدا و ثَيشـمةرطة و كـةم ئةنـداما، ئـةم ثـرت لسـةر هةنـد  شـول بكـةين، دومـاهيَى             
دووبارة دكةمـةوة كـو ثـةياما بـةرَِِِي  سـةرؤكَى هـةرَيما كوردسـتانَى ئـةوا دوهيـَى هاتيـة ثَيشـكةش كـرن             

 .بكةينة سةر مةشق بؤ كارَى مة، سوثاسيانطؤ دكةم
 
 

 :ى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

ــيا     ــمةرطة  ميليش ــةيوتووة ثَيش ــدامان ن ــة ئةن ــةس ل ــةس ك ــوثاس، ب ــريؤزة،  يةس ــى ث ــمةرطة ِرةم َيك ، ثَيش
ئيحتريامــى هةيــة لــة الى هــةموو ئينســانَيك دَلســؤزة و نــةوتراوة و كــةس نــةيوتووة ميليشــياية، ئــةوة   

لـة طشـتتان هةيـة، شـتى      طوناحة لةناو ثةرلةمان بَلَيني يـةكَيك واى طوتـووة، كـةس لَيـرة كـة مـن ئاطـام       
 .وانةبووة، ئاواز خان سةرموو

 :خضر بةِرَي  ئاواز عبدالواحد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من لةطةَل دةست خؤشـي  بـؤ ليذنـةى ثةرلـةمان كـة زؤر بـة بةرثرسـيارنة و بـة ئةمانةتـةوة داواكـارى           
يان بكـةم و دةسـت خؤشـيان ىَل    خؤثيشاندةرانيان طةياندة ثةرلةمان، لَيرةدا بة ثَيويسـتى دةزاس سوثاسـ  

بكةم، بةآلم لَيرةدا ئةركى ئةم ليذنةية كؤتايى ثَى نةهاتووة، بةَلكو طرنن تر ئةوةية كة لةمـةودوا لـةم   
خاَلةشدا لـةكاتى ئـةوةى كـة داواكاريـةكانيان طةياندووةتـة ثةرلـةمانى كوردسـتان، لَيـرةدا داواكاريـةكان          

نة و ئـةو اليةنانانـةى كـة ثَيويسـتة كـارى لةسـةر بكرَيـت و        ثؤلني بكرَيـت و بيطةيةنينـة ئـةو دةسـةآلتا    
داواكاريةكان بةجن بطةيةندرَين، من وةكو ئةندامَيكى ثةرلةمان دةَلَي  ئَيمة وةكو ئةندامانى ثةرلـةمان  
ــني         ــة بض ــة ك ــان ئةوةي ــادة كارم ــةر ج ــة س ــةس بَيت ــةزار ك ــان دوو ه ــةس ي ــةزار ك ــةر ه ــةنها ئةط ــةك ت ن

رين، بـةَلكو بـة مـاسى خـؤمى دةزاس و بـة كـارى خـؤمى دةزاس كـة ئةطـةر دوو          داواكاريةكانيان ىَل وةربط
هاووآلتى لةم هةرَيمة دا داواكاريةكانى بةهةند وةربطريَيت و لَيى وةربطريدرَيـت كـارى لةسـةر دةكرَيـت،     

َى با لـةم  مليؤن خةَلكى ىَل دادةنيش 1بةآلم بةِرَي ان با بَلَيني ئَيمة بؤ منوونة لة شارى سلَيمانى ن يكةى 
هــةزار كةســى لةســةر جــادة بَيــت، داواكاريــةكانيان ِرةوايــة و داواكاريــةكانيان    5يــةك مليؤنــة ن يكــةى 

سةرسةر، ضونكة هةر دوَينـَى بـةِرَي  جـةنابى سـةرؤكى هـةرَي  ئامـاذةى بـةوةدا كـة ئَيمـة ميللـةتَيكمان           
دةبَيت لَيرةدا داخوازيةكانى ميللـة   هةية،  بؤية لة ثَيناو بةردةوامى و دائي  بوونى ئةم ميللةتة ئَيمة 

لةطةَل مةرامى سياسى تَيكـةَل نةكـةين، داواكاريـةكانيان بـة هةنـد وةربطـرين و ثـؤلينى بكـةين و لَيـرة          
كارى لةسةر بكةين، ضونكة داواكارية سياسيةكانيش ضارةسةرى خؤى هةية، ضونكة خـاَلَيكى بـؤ ديـارى    

باس لةوة بكةين، بةآلم لة شـارَيكى طـةورةى وةكـو سـلَيمانى      كراوة لة خاَلى ديالؤطى نيشتمانى دةتوانني
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هةزار خةَلك لةسةر جادة بَيت ئايـا دةكرَيـت    5مليؤن خةَلكى ىَل دةذيت، هؤى ئةوةى كة  1كة ن يكةى 
ــارى   ــان و ك ــاسَيكى        335ذي ــة م ــةَلكَيك ك ــةموو خ ــؤ ه ــة ب ــت  ِرةواي ــةحتي  بكرَي ــر ت ــةَلكى ت ــةزار خ ه

ةى كــة هةيــةتى لــة  ية كــة خؤثيشــاندان بكــةن بــؤ ئــةوةى ئــةو داوايانــ  دةســتوورية و مــاسَيكى سروشــت 
بكا ، ئايا بة هؤى ئةوةوة ناكرَيـت ، خوَينـدن ناكرَيـت، بـازاِر ناكرَيـت، دةسـتكةوتى        حكومةتى بةراورد

خةَلك و كةسابةتى خةَلك ِرابوةستَيندرَيت، بةهؤى ئةوةى كة خؤثيشاندان هةيـة، خؤثَيشـاندان ِرَيطـةى    
ونكة تؤ دةتوانى لةكاتى داواكردنى ماسةكانت بةشَيوةيةكى زؤر باشرت داوا بكةى بؤ ئةوةى ترى هةية، ض

كة بتوانى لة زووترين كا  و كور  ترين كا  بطةية نةتيجةى ئةو داواكاريانة، من خاَلَيكى تـر لَيـرةوة   
لـةم ثةرلةمانـةدا   دةمةوَى باس بكةم كة زؤر باس لة متمانة بوون، بةِرَي ان ئَيمة لـة هـةموو ليسـتةكان    

ئةوةى طرنطة دةبَيت بة متمانة بوونةوة كارةكامنان جَى بةجَى بكةين و متمانـةمان بـة يـةكرت هـةبَيت،     
خاَلةكةى كة ثاش ماندوو بوونَيكى زؤر لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان دةركـرا،      17متمانة بوون ئةوةية كة 

وة، تةنها هةند  خاَل مـاوة ئـةويش تـةنها    من بةخؤشحاَليةوة دةَلَي  زؤربةى ئةو خاآلنة جَى بةجَى كرا
ــتةى           ــتة هةَلوةس ــة ثَيويس ــة طرنطانةك ــةو خاَل ــةك ل ــت، ي ــت دةكرَي ــةكرت دروس ــة ي ــوون ب ــة ب ــة متمان ب
لةسةربكةين هَيور كردنةوةى ئيع مة، بةِرَي ان تاوةكو ئَيستا هَيرشـكردنى ئيع مـى لـة هةنـدَى كـةناَل      

ِرؤذةى كة لة شـارى هـةولَير مـن نـاَلَي  هـةولَيريش ِرةنطـة        بةردةوامة و بة زياتريشةوة، بؤ منوونة ئةو
داواكارى خؤى هةبَيت، بةآلم بةشَيوةيةكى هَيمنانة توانى دةرى بكا ، بةآلم تؤ تـةحري  كردنـى خـةَلك    

، دوو دةاةى ترى ثَى نةضوو (ثةيتا ثةيتا لة شارى هةولَير وا خؤثيشاندان بةردةوامة)بةوةى كة طوترا 
، هةر ئةم شةويش لة كـةناَلَيك لـة تةلـةس يؤن باسـى ئـةوة كـرا كـة        (اى هةولَير سووتَينراثارَي ط)طوترا 

، بةِرَي ان ئةمة تةحري  كردنـى خةَلكـة، ئةمـة الدانـى     (خةَلكى طةِرةكى باداوة ِراثةِرين دةكا )سبةينَى 
َلكى شــارى خةَلكـة لــةو داوايـة ِرةوايانــة كــة بؤخـؤى هةيــةتى و لــةوَى داواى بكـا ، بؤيــة مــن وةكـو خــة     

هةولَير كة ئةندامَيكيش  لة ليذنةى ناوخؤ بةاةد هةمووتان ثـَي  ناخؤشـة كـة طـةجنَيك و هاووآلتيـةك      
لةم كوردستانة لة طوَل كةمرتى ثَى بوترَى، بـةآلم مـن لةطـةَل ئـةوة دام بـة دَلسـؤزانةوة و بـة هَيمانـةوة         

ى نةبةين، بةرةو ئـةو مةرامـة ببـةين كـة     ثَيشوازيان ىَل بكةين و داواكاريةكانيان بةرةو مةرامَيكى سياس
هــةموو هاووآلتيــةك لــةم هةرَيمــة مــاسى ئــةوةى هةيــة ثَيداويســتية ســةرةتاييةكانى ذيــانى و هــةروةها   
ثَيداويستيةكانى تريشى بـؤ دةسـتةبةر بكرَيـت، ضـونكة هـةر ئـةو هاووآلتيانـةن ئـةم ثةرلةمانـة و ئـةم           

كة بـة ثـري داواكاريةكانيانـةوة بضـَيت و بؤيـان جـَى        حكومةتةيان هَيناوةتة كايةوة، لةسةر حكومةتيشة
بةجَى بكا ، ئةطةر باس لة تةجاوز دةكرَيـت كـة لـةدواى ئـةوةش كـة لَيـرة بـةيانى ثةرلـةمان دةرضـوو          
تةجاوز كراوة و تةاة كراوة، منيش دةَلَي  كراوة، هةر لـة دواى ئـةوة يـةك بـة يـةك بارةطاكـانى تـريش        

نها ناشـريين كردنـى حي بـةكان نيـة لـة ثـَيش ضـاوى خـةَلك  مـن ئـةو           بةردباران كراون، ئايـا ئةمـة تـة   
ثرسيارة دةكةم، لـة كـام وآلتـى ئـةم دنيايـة هةيـة كـة حيـ ب ِرؤَلـى نـةبووبَى  حي بـةكان ئايـدؤلؤذياى             
سياسة  جوان دةكةن، هيض سياسيةتَيك و هيض وآلتَيك نةبووة حي بى لة ثشتةوة نةبَيت، ح بةكان كة 

و حكومة  ِرادةسثَيرن كة تةشكيلى كابينة بكا  و حكومة  بةِرَيوة ببا ، بؤيـة   دةنن بة دةست دَينن
مــن داوام لــة هــةموو اليةنــةكان ئةوةيــة كــة ضــيرت خؤثيشــاندةران تــةحري  نةكــةن و بــةرةو الى تــرى   
نةبةن، با خؤثيشاندةران بة شَيوةيةكى هَيمنانة ئةو داواكاريانةى كة هةيانة بيطةيـةنن و حكومـةتيش   
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َى كاريان لةسةر بكا  و بة زووترين كا  بتوانَى ئةو داوايانـةى كـة خـةَلكى كوردسـتان هةيـةتى و      بتوان
داوايةكى ِرةواية بتوانَى بة زووترين كا  بؤيان جَى بةجَى بكـةين، مـن جـارَيكى تـريش دةَلـَي  ئيلتـ ام       

رةدا هـةموو اليـةكمان   كردن و متمانة ثَيدان ئةركى هةموو اليةكمانة، بؤية تكـام وايـة لـةم نواتـةوة ليَـ     
حةريو بني لةسةر ئةوةى كة بةيةكةوة و بة يةك توانا و بةيةك دةنطةوة ثَيشوازى لة خؤثيشـاندةران  

ســاَلى كــة تةمــةنى ياســايى تــةواو نــةكردووة تــةحري  نةكــةين و   18بكــةين، ضــيرتيش منــداَلى خــوار 
نى ئــةيوبى و نــازاس ئي رائيــ  بــةردبارانى مةاــةرةكانيان ثــَى بكــةين و السيتــةى نــةوةكانى ســةالحةدي 

تكايـة بـا بـةس بـَى ئـةم      ! ساَلى و دوايش بؤى بطريـةين  18هاتووة، نازاس ضى خبةينة دةست منداَلَيكى 
السيتانة، ئةم منداآلنة ئةطةر دَينة سةر شةااميش كة هَيشتا نة تةمةنى ياساييان تةواو كردووة، نة لـة  

! هـا    ي رائيـ ةيوبى ضية  ئاخر مةبةستيان ضـية  ع ئ وةزيفة، توخوا ضوزانن نةوةكانى سةالحةدينى
ي رائيـ  جــارى وا هةيــة ثــةالمارى ئـةو كةســة دةدا  كــة خــؤى خةبةرةكــة   عئي رائيـ  بــؤ كــوَى هــا    

دةهَينَى، يةك خاَلى ترم هةية ئةطـةر موااتةعـةم نةكـةن، لـة كـوَى ئـةو خؤثيشـاندةرانةى  كـة تـاوةكو          
ئةطةر هةَلة نةة لـة ذمارةكـة، لةوهةظاآلنـةى كـة برينـدار بـوون و        ئَيستا ئةجنام دراوة با بلَي  ن يكةى

كةسـيان لـة برينـدارةكان ثؤليسـن و شةهيديشـى تَيدايـة، مـن لَيـرةوة دةَلـَي  ئـةو            111شةهيد كـراون  
ــة             ــردن ل ــارى ك ــؤ ثارَي ط ــة ب ــة ك ــان دابوون ــى خؤي ــى دةوام ــةركى رةل ــة ئ ــة ل ــةى ك ــة بةِرَي ان ثؤليس

ونــة، بــؤ ئــةوةى كــة بتــوانن بــة هَيمنانــة بيانثــارَي ن، لــة هــةر تَيــك دان و   خؤثيشــاندةران لــة دةوام بو
ئاشووبَيك، بؤ لة كاتَى ثؤليسَيك شةهيد دةكرَيت ثَيى دةطوترَيـت كـوذراو، بـةآلم هاووآلتيـةك كـة لـةوَى       
تةاةى ىَل كرابَى و بة داخةوة شةهيد دةبَى و بةويش دةطوترَى شةهيد، ئايا ئةم ثؤليسة كـة لـة ئـةركى    

ةلى دابووة و هةموو جارَيك تةجاوز و زةرةرةةمةند لةسةر ئةوى حيساب نةكراوة، بؤ لة كاتى باسى ر
ــةَلَى       ــت كــة ب ــةرمان بكرَي ــةدا  لةس ــت موزاي ــاوخؤ دةكرَي ــانى ن ــةى هَي ةك ــى مووض ــاش كردن ــرؤذةو ب ث

نيـة كـة بـة     و بارانيـان ىَل دةدرَيـت، بـؤ ثَييـان ِرةوا     وسـةعا  شـةوخنوونى و هـةتا    16هَي ةكانى ناوخؤ 
طوللة شةهيد دةكرَيت كة لة ئةركى رةلى خؤيان دابوون بة شةهيد حساب بكرَين، بؤضى بة ميليشـيا  
ناوى بربَيت ، ئةو ثَيشمةرطانةى كة هةموو اليةك ترسيان لةوةى هةبوو كة بؤضى جووَلَينرا و هَينراية 

ة ثارَي طـارى كـردن لـة كـةركووكن، ئـةوة      سلَيمانى و وا كرا و وا كرا، ئَيسـتا ئـةو ثَيشـمةرطة بةِرَي انـة لـ     
جَيطةى خؤشحاَلية ئةو كؤبوونةوةى اليةنة سياسيةكان لة كةركووك كرا لة كاتَيك كـة دةبيـنني هَيـِرش    
دةكرَيت و تةهديدَيكى نيشتمانى زؤربةى اليةنةكان لة كةركووك دةوةسنت و هةَلوَيستى خؤيـان نيشـان   

ةكان بـةرةو تـاك اليةنـة نةبـةين، ئـةوةى كـة لـةم خؤثيشـاندانة         دةدةن، من لَيرةوة تكام واية، تكاية شت
زةرةرمةند دةبَيت هةمووى كوِرى ئةو وآلتةية ، ئةطةر تةحري ى تَيدا بَيت، بؤية لَيرةدا تةحري  كردن 
لة ئاراستةى خؤثيشـاندةران بـا لَيـك جيـا بكرَيتـةوة، بـا داواكـارى خؤثيشـاندةران كـة ئـةوانى داواكـارى            

نةي ذيانن بتوانن وةكو ثةرلةمانتار ديفاعيـان ىَل بكـةين و بيطةيةنينـة ئـةو جَيطايانـةى      سةرةتايي ِرؤذا
كة ثَيويستة و زةختيش لة حكومة  بكةين كة بؤ ئةوةى بة زووترين كـا  كارةكانيـان بـؤ جـَى بـةجن      
 بكا ، بؤية دووبارةى دةكةمةوة با خؤثيشاندان نةبَيت، ضونكة ئةمة زةرةمةندى سـةرةكى ديسـان ئـةو   

هاووآلتيــة هةذارانــة دةبــن كــة ِرؤذَيــك ضــاوةِرَيى بةرهةمَيكــة يــاخود دينارَيكــة بــؤ ئــةوةى كةســابة  و  
 .مةعيشةتى خَي انةكةى خؤى ثَيى بةِرَيوة ببا ، سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عبدالس م سةرموو

 :صديق مصطفىبةِرَي  عبدالس م 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

دةمةوَيت اسةكاني خؤم هةرضةندة هةموويان ماندوون و زؤر اسة كراوة، اسـةكاني خـؤم    من بةِراسي
 .لة سَي خاَلي سةرةكيدا ناَلَي  كور  بكةمةوة، بةاَلم ضِر بكةمةوة

مةنهةجيةتي بري كردني من واية دةبَيت من تؤزَيك باسي ئـةو هـةلو مةرجانـةو ضوارضـَيوة     / يةكَيكيان
دا روويداوة، بـةاَلم زؤر بـة كـورتي و بـووة هـؤي ئـةوةي ليذنةيـةك دروسـت         بكةم، ئةوةي رووداوةكة تَي
 .بكةين و راثؤر  بنووسني

حةز دةكةم وةكو ئةجندة هةية، تَيبينيةكاني خؤم لةسةر راثؤرتي ليذنة خبةمة روو، هـةروةها  / دووةم
 .بريوبؤضووس لةسةر داخوازييةكان

و، ضةند بؤضووس هةية بـؤ ئاينـدة، كـة بـة تةسـةوري      تاكو اسة نةبَيت، ضةند ثَيشنيارم هةية/ سَييةم
 .من مةبةستيش لة دانيشتنةكةمان ئةوةية

بةِرَي ان، لة بيست و ضوار سةعاتي رابردوو، ئةوة بوو بة بيست و هةشت سةعا  زياتريش، لة دوَينَيوة 
مة هي ئَيسـتا  سةعا  ضوارو نيو ئَيمة داخيلي وةزعَيكي تازة بووين، ئةطةر تةسةور بكةين اسةكاني ئَي

ثاش ثةيامي سةرؤك، هةمان اسة دةبَيت لةوةي ثَيشي بة تةسةوري من هيض شتَيك ثَيشـكةش ناكـةين،   
سةرؤك بارزاني وةكو سةرؤكي هةرَي  نةخشةيةكي دانا، نةخشة رَيطايـةك بـؤ نـة بـةس دةرضـوون لـةو       

ئايندةي ثةيوةندي نَيـوان   اةيرانةي كة بة اةيران دايدةنَين، بةَلكو بؤ ئايندةي سيستةمي سياسي و بؤ
ح بةكان و ثةيوةندي نَيوان خةَلك و ح بةكان، بةوةي كة لة ضـوار خـاَلي سـةرةكي بـةِرَي يان تةسـةور      
دةكةم ثوختةي هةموو ئةو اسانةي ئَيمة ئةمان كرد، هةر يةك بةشَيوةي خؤي لة هةَلوَيستَيكي ترو لة 

 .زاويةكي تر
ن وةكو ماسَيك، لة هةمان كاتـدا ئـةركي هةموومانـة نـةهَيَلني     رَي طرتن و ابول كردني خؤثيشاندا/ يةك

 .خةَلكَيك بة ض ثاساوَيك ثراكتي ة كردني ئةم ماسة سروشتية واي لَي بكةن ببَيتة تةعدا لةسةر خةَلك
دةنطـ  لةطـةَل ئـةو دةنطانةيـة، كـة داواي ضاكسـازي دةكـا ، داواي دادثـةروةري كؤمةاَليـةتي          / دووةميان

 .سةرؤكَيك باس بكا ، يةعين واتا وةكو نيمضة بِريارَيكةدةكا ، ئةمة كة 
بةثَيي مةسئووليةتي خؤي ضارةسةرييةكي سةرةتايي ثَيشـنيار كـرد، نـةك وةكـو جـةنابيان      / سَييةميان

باسيان كرد موسةكينا  بَيت، ئةويش بؤ طةِرانةوة بؤ خةَلك، هةر يةكَيكمان باسي خةَلك بكا  و باسـي  
 ، هــةر يــةكَيكمان داواي ماسَيــك بكــا  لــةم ســةكؤية، يــان لــة جَيطايــةكي تــر   نوَينةرايــةتي خــةَلك بكــا

هةميشة دةيطةِرَيننةوة، بؤ ئةوةي من نوَينةري خةَلك ، خةَلك لةطةَل منة، يان رةئي خؤم تةرؤ دةكـةم  
خةَلك لةطةَل منة، جةنابي سةرؤك ويسي حةدي ساص  دابنَيت، مـادام زؤر كـةس بـةناوي خـةَلك اسـة      

ؤر كةس خؤي بة نوَينةري خةَلك دادةنَيت و ئةو ماسة لة خةَلكي تر وةردةطرَيـت، زؤر ئاسـانة   دةكةن، ز
با بطةِرَينةوة بؤ الي خةَلك، ضونكة بـة وتـةي جـةنابيان خـةَلك دائـيمن، نـة سـةرؤك دائـي  هةيـة، نـة           

ادة كـرد بـوو   حكومةتي دائي  هةية، نة موعارةزةي دائي  هةية، بؤية ببوورة من ئةوة دةَلَي ، خؤم ئامـ 
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بةِراسي بؤ جؤرَيكي تري اسة كردن، لةسةر ئةو ئةساسـةي بـري كردنـةوةي ثـاش ثةيامةكـةي سـةرؤك،       
خؤ ئامادة كردن بؤ جَي بـةجَي كردنـي ئـةو بةرنامةيـة، بـةاَلم حـةاي هـةر كةسـَيكة وةكـو خـؤي اسـة            

 .بكا ، ناضارم منيش بةشَيوةيةكي تر اسة بكةم
من اةيران نيية، اةيران تةعريفَيكي تري هةيـة، ئَيمـة دوو حاَلـةمتان    ئَيمة لة كوردستان بة بؤضووني 

هةية، دةبَيت داني ثَيدا بنَيني، جارَيكي تر هةر يةكة لة زاويةي خؤي و بة زمـاني خـؤي باسـي دةكـا ،     
بةاَلم واب اس هاوبةشني، هةستَيك لةناو خةَلكَيك هةية، كة نا عةدالةتي لـةو واَلتـة هةيـة، ئـةو هةسـتة      

ست كرا بَيت، ئةو هةستة نةتيجـةي مومارةسـة بَيـت، بـةاَلم هةسـتَيكي بـةاوة  هةيـة، نـةك تـةنها          درو
ئةوانــةي هةَلوَيســتيان بةرامبــةر حكومــة ، يــان ح بــةكان، هــةردوو حــ ب، مــن لَيتــان ناشــارمةوة بــة    

مـة ،  مةسئووليةتةوة دةَلَي  لةناو هةردوو ح ب كة تؤمـةتباريش دةكرَيـت، لـةناو دامودةزطاكـاني حكو    
ضونكة نا عةدالةتي هةسي ثَي دةكةيت، نةك تةنها ئةطةر دوذمن بةرامبةري تـؤي طـر ، ئةطـةر بـاوك     
بةشَيوةيةكي نا عةدالة  دوو هةديةش بداتة منداَلةكاني نا عةدالة  دروست دةبَيت، بؤية ئةو هةسـتة  

ية، لة هةمان كاتدا هةستَيك هةية، ئينجا لةبةر طةندةَلية، لةبةر نةزانينة، لةبةر سَ نة، ئةو هةستة هة
هةية لةبةر ئةو مومارةساتانةي نا عةدالةتي دروست كـردووة، هةنـدَيك جـار هةنـدَيك خـةَلك تةسـةور       
دةكا  دةرطاي لَي طرياوة، ضونكة تؤ هةست بة نا عةدالةتي كـَي بكـةيت لـة رووي هـةتا هـةموو شـتةوة،       

ةطةيتة ئةو ثايةيـة، يـان ئـةو ماسـة، موشـكيلة      هةميشة رَيطايةك هةبَيت، ئومَيدَيكت هةبَيت، كة تؤش د
نييــة، بــةاَلم لــة رووي ســايكؤلؤذييةوة، لــة رووي تةربةوييــةوة، لــة رووي سؤســيؤلؤجيةوة، ئةطــةر ئــةو  
هةستة ثةيدا بوو خةتةرناكة، دةتةاَيت، بؤية من خؤم شةخصي بة رةواي دةزاس، كة خةَلك لـةم هـةل   

 .ازي ماسةكاني خؤي بكا ، ئةمة يةكو مةرجةي ئَيستاي كوردستاندا بضيت داخو
هةستَيكي تر هةية لةالي هةندَي اليةني سياسي، حةز دةكةم كةس لةسةر خؤي اةبول نةكا ، كة / دوو

ــتا       ــدا ، ئَيس ــَي ب ــان ث ــة دةنطي ــةن، زؤرين ــةَلك بك ــاعي خ ــةيانتوانيوة ئيقن ــردوودا ن ــذاردني راب ــة هةَلب ل
ةست بكا  ئةويش بة ناعةدالـةتي و اسـةي ئـةو    حةايةتي بة خوَيندنةوةي خؤي، لة مةوايعي خؤي ه

ناضَيت، كة لة الي من اسة ضوون شتَيكةو، طوَيطرتن لة اسـة شـتَيكي تـرة، ئةطـةر ئَيمـة مبانـةوَيت دان       
بةو شتانة بنَيني، تةسةور دةكةم زؤر بة ئاسانرت لة داخوازي خةَلكيش دةطةين، دةتوانني ضارةسةريشي 

كة ئةمِرؤ دانيشتووينة، ئةم هةسـتة رةنطـة بـةبَي ئـةوةي مـن هـيض        بؤ بدؤزينةوة، ئةوةي مةبةستمانة
مانايةك و مةبةستَيكي سياسي  هةبَيت، لة سلَيماني توندتر بـوو، لـة سـلَيماني ئينجـا جـارَيكي تـر بـَي         
ئيتيهامي كةسَيك بكةم، ضونكة مايف خةَلكي سياسيية، اليةني سياسي ماسَيكي تةبيعي خؤي، كة هةسـي  

تَيك، ئاراسـتةيةك لـةالي خـةَلك هةيـة بيقؤزَيتـةوة بـؤ بةرذةوةنـدي خـؤي و سياسـي، مـن           كرد هةَلوَيسـ 
سياسة  و ملم نَيي سياسي بةوة تَيدةطةم، هيض نة ئيتيهامة، نة بَلَي  بؤي نيية، مـايف خؤيـةتي، بـةاَلم    

م ليذنةيـة،  بةشَيوةيةكي شارستاني، بؤية من تةسةور دةكةم ئةطةر ئَيمة مبانةوَيت ئةم هةَلوَيسـتةي ئـة  
يان ئةم بارة، ئةوةي بؤ ئةم ليذنةية دروست كراوةو راثؤرتي ئامادة كردووة، ثَيناسة بكةين لة سلَيماني 
خؤثيشاندانَيكي طةورة كرا، ثاشان خةَلكي موسالي ، ثاشان هةنـدَيك رووداوي دَلتـةزَين روويانـدا، ثـَيش     

وليةتي خــؤي هةَلســتاو ضــوو لـــةوَي    ئــةوةي ئَيمــة داخوازييــةكانيان ببيــنني، ثةرلــةمان بـــة مةســئو      
داخوازييةكاني خةَلك بَينَيتة ئَيرة، كة رَيطايـةكي دروسـتة، بـةاَلم ئَيسـتا ئَيمـة دَيينـة سـةر راثؤرتةكـة،         
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ئةطةر تةماشاي ئةو داخوازييانة بكةين، ئةوةي ديتمان، لة ئيع م خوَيندمانـةوة، مـن بةِراسـي هـةموو     
ــي     ــاكو ياداش ــةبوو، ت ــةال روون ن ــت  ل ــتةي    ش ــازي ئاراس ــرؤذةي ضاكس ــيؤن و ث ــةني ئؤثؤزس ــَي الي هةرس

حكومة  كرا ديت ، من سوثاسيان دةكةم، كة ئةوةيان بَ و كردةوة، ضـونكة تةماشـا دةكـةم بـة حـةرف،      
بة هةمان رستةو جوملة، هةندَي جار بة هةمان تةسةلسول، سةيرة لة داخـوازيي ثَيـنج، شـةش اليـةني     

ي مين كرد، كة مـن طةيشـتمة شـتَيك، هةمووشـتان طةيشـتوونةتة ئـةوة،       جودا هاتووة، لةوَي خوا هاوكار
داخوازيي خةَلك هةية، كة رةواية، ئةوانةي هةست بة ناعةدالةتي دةكةن و ماسيانة داوا بكـةن ذيـانَيكي   
باشرتيان هةبَيت، داخوازيي اليةني سياسي هةية، كة دةيـةوَيت اسـةي ئـةو بضـَيت و دةيـةوَيت ثيشـاني       

كة منيش دةتواس شتَيك بكةم، ئةويش داخوازييـة، زؤربـةيان و هـةموويان ثةيوةنـدن بـة      خةَلك بدا ، 
سيستةمي سياسـي، ثَيشـنياريان هةيـة، مـةوايفيان هةيـة، دةسـتيان خـؤش بَيـت هـةر ئيشـيان ئةوةيـة،            
نابَيت من بة تةجري  تةماشايان بكةم، ضونكة لة من جياوازن، دةبَيت بؤضوونيان بؤ سيسـتةم جيـاواز   

ت، بؤية من ئةوةش بة رةوا دةزاس، ئَيمة ئيشمان ضية  تَيكةَل كردني ئةم دوو جؤرة داخوازييانةيـة  بَي
لة نةتيجةوة، ئةوةي زةرةمةند دةبَيت خةَلكة، ضونكة ئَيمةي سياسي لة راطةياندنةكان و لـة ثةرلـةمان   

رووداوة  ئـةوة  و لة هـةموو جَيطـا مـايف خؤمانـة جـةخت بكـةين لةسـةر مـايف سياسـي خؤمـان، ئـةوة ض            
تَيبيين يةكةمي منة، داواكار بووم ليذنة هةسي ثَي كرد بواية، من موتةئةكيدم هةستيان ثَي كـردووة،  

 بةاَلم ئةو شَيوة تةواسواية نازاس ضؤن بوو، باب انني ضؤنة 
دةكـةم  لة راثؤرتي ليذنة يةك خاَل هاتووة هةنووكةييةكان يةك داواكاري خةَلكي تَيدا نيية، رجاتان لَي 

باش لة يةكرتي بطةين، كة بة من دةَلَين داواكاري خةَلكة طةندةَلي نةمَينَيت، راستة، كـة بـة مـن دةَلـَين     
داواكاري خةَلكة ح ب دةست لة حكومة  وةرنةدا ، بةس عةزي ان ئةمة جَي بةجَي بكـةين بـة ض روو   

ئـةم طةجنةمـدا ئـةوةي دةيـةوَيت      دةضينة ناو خةَلك، دةَلَيني ذيان و طوزةراني تؤم دروست كرد، وةاَلمي
ذن بهَينَيت  وةاَلمي ئةم كضةمدا، ئةوةي دةيةوَيت شوو بكا ، يان ئيش بكا   وةاَلمي ئةم طوندييةمـدا  
ئةوةي دةيةوَيت شةاامي هةبَيت وةكو خةَلكي تر  وةاَلمي ئةم كةسـةمدا ئـةوةي تةخـةروجي كـردووة،     

و تةصـنيفة تةماشـاي داخوازييـةكان بكـةم، مـن تةسـةور       هةذدة، نؤزدة ساَلة  بؤية رَيطام بدةنَي من بـة 
ــونكة           ــةك، ض ــةي ي ــة دةرج ــيؤن ب ــة ئؤثؤزس ــة ب ــةم ثةرلةمان ــاوةِروانة ل ــتان ض ــةَلكي كوردس ــةم خ دةك
ــا  بــدةييَن،     ئؤثؤزســيؤن ضــووة ســةنطةر ئــةوان و حكومــة  موتةهةمــة، ضــاوةِروانن مــن و تــؤ وةاَلمَي

ثةرلةمانة، كة ئةوان ئةو دةرطا اةثاتانـةي كـة باسـ  كـرد،      بِريارَيك دةربضَيت لةاليةن ئةو ليذنة و ئةو
هةست بكةن كراوةية، ئَيستا ئةوة ئومَيدم بؤ دروست بوو بـةثَيي ئـةو بِريـارةي ثةرلـةمان، بـةثَيي ئـةو       
ثرؤذةي ثةرلةمان، ذنيش بَين ، دامبةزرَين  ، سةيارةش  هةبَيت و كوِرةكةش  بضـَيتة دةرَي، بةداخـةوة،   

را، لَيرة رَي م هةية بؤ هةموو كةس، حـةق نييـة مـن بَلـَي  بؤضـي وا بـري  كـرد، ئـةو         جةختَيكي زؤر ك
ئازادة، كـة لةسـةر داواى هةنووكةيـة، رجاتـان لـَي دةكـةم جـارَيكي تـر بيخوَيننـةوة، بـ انن ضـةندي بـؤ             

مانـدا  خةَلكة  ضةند دَلي خةَلك خؤش دةبَيت كة بَلَيني ئَيمة ئَيستا بِريـار دةدةيـن بةيـةك دةنـن بِريار    
خـاَل تـةنها    31كة ئَيستا حةلي بكةين، ضيمان تةادي  كرد بؤ خةَلك  هيض، ئةوانةي كة بنةِرةتني، لة 

ِراستةوخؤ و ناِراستةوخؤ، ثةيوةنديان بةخةَلكةوة هةيـة، بـا بَيمـة سـةر داواكـاري      ( 17،15،13)خاَلي 
ي بةخةَلك هةيـة وةكـو تـاك    خةَلك ئةوةي كة بةناوي كةمثينةكة تةادي  كراوة، يةك خاَل كة ثةيوةند
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خـاَلي تَيدايـة،    8خـاَل تـةنها    14خاَلن، لة بنةِرةتيةكان لـة   11هيضي تَيدا نية، لة هةنووكةييةكان كة 
كة عوتَلة بـوو، ئـةويش    6/3ي مانن داوا كراوة تاكو 18لةوَيش هةمووي تَيك دراوة، بةيةك مةرو، لة 

ــة    ــةموو بنةِرةتي ــة دوو ِرؤذ، ه ــةعين ب ــوو، ي ــةيين ب ــو ومت   ه ــت، وةك ــةل بكرَي ــةكان ح كان و هةنووكةيي
هةنووكةييةكان هةمووي طؤِراني سيستةمةو طؤِراني ياسايةو ثِرؤذة ثَيشكةشكردنةو كة بة سَي مانطيش 

يـان ثةيوةنـدي بـةكاري ثةرلةمانـةوة      4ناكرَيت، داخوازييةكان ئةوةي ئاراستةي ثةرلةمان كراوة، تةنها 
و شـَيوةية بـن، كةخؤشـي هـةر وايـة، بانطهَيشـي سـةرؤك وةزيـران         هةية، وةكـو ليذنـةكاني هاوبـةش بـة    

بكرَيت، هيض ياسايةك دةرنةضَيت كة من لةطةَلي ني ، ياسا دةرناضَيت ئةطةر بـةو شـَيوةية بَيـت، دةبـَي     
بضني كؤِرو كؤبوونةوةي بؤ بكةين، دةبَي نيو سةعا  اسة بكةين، ئةي بؤ خةَلك ئَيمةي هةَلبذاردووة ، 

هةيـة،   33زاهة بـةو شـَيوةيةية  دةسـتةي تةندروسـي و بيمـةي تةندروسـي لـة ياسـاي         بؤ دةستةي نة
خـاَل هـةبوو، داواكارييـةكاني خوَينـدكاران و سةرمانبـةران و مامؤسـتايان،        3مةبةست  ئةوةية كة تةنها 

من كـة ضـةند سـاَلَيك لـة زانكـؤ دووةم دةرضـووم، ئـةزاس ض مةئسـاتَيك لـة زانكـؤ هةيـة، هيـوادار بـووم              
مامؤستايان و خوَيندكاران و سةرمانبةران ثَيكةوة، سيعلةن بؤ ئَيمـة ضـةند خـاَلي دةوَلةمةنـد ثَيشـكةش      
بكةن، تاكو ليذنةكةي براي بةِرَي م عومةر نورةديين و ئةواني تر بتوانن سيعلةن ثِرؤذةيةكي ضاكسـازي  

ة، مةعقولـة ئةمـة داواكـاري    بؤ زانكؤ بكةن، ضي تَيداية، تةنها يةك خاَل كة ثةيوةندي بة زانكـؤوة هةيـ  
يـان ثةيوةنـدي   3خاَليان هةية، تةنها  31خةَلك بَيت، مةعقولة تةنها داواي ئؤتؤنؤميان كردبَي، كةضي 

بة هاووآلتي هةية، ئةوةش شيعارن زياتر، دةرسة  و هـةوَلي زيـاتر لةسـةر بنـةماي توانسـت وبِروانامـة       
  بَلَين ضؤن دروسي دةكةن  لةكام دةسـتوور ئـةم   بةخةَلك بدرَيت، توخوا كَي لةدذي ئةمةية  بةس ثَي

شتة نيية  لةكام ثِرؤذةي حكومة  ئةمة نيية  لةكام ثِرؤطرامي ح ب ئةمة نيية  يةعين ئةمـةش بـؤ   
خةَلك هيضت نةكرد، توخوا كةس هةية جورئة  بكـا  و بَلـَي مـن تـةنها بـة تةزكييـةي ح بـي خـةَلك         

وزةراني خـةَلك، خـةَلك هةيـة دذي بَيـت، مةعقولـة لـةزانكؤ       تةعني دةكةم ، سَييةم، ضاككردني ذيان وط
اوتــابي و خوَينــدكارو مامؤســتاو سةرمانبــةر هيضــيان نيــة ثَيشكةشــي حكومــة  بكــةن، كــة ناِرةزاييــان   
لةوةزع دةربِرَيت وبَلـَين ئةمـةمان بـؤ بكـةن لـة خوَينـدن، داواكارييـةكاني زانايـاني ئيسـ مي مـن ِرَيـ م            

دةكةمةوة لةهةموو جَيطايةك، من ئينسانَيكي ئيماندارم، بةس بةخوا خؤزطـة  هةية، هةميشة دووبارةي 
هةموو كةس لةجَيطاي خـؤي كـاري بكردايـة، بيخوَينيتـةوة، ضـونكة تةخةصوصـيان نييـة، مـن طلـةيي           
هةية، داوا ئةكةم لةزاناياني ئيس مي ثرسيار لة لقي سلَيماني بكةن، لةسةر بنةماي ض داتاو ِراثرسيةك، 

ئيةك زانيويانــة كةســةرؤكي هــةرَي  لةاليــةن خــةَلكي كوردســتانةوة تــةنها بةســةرؤكي ثــارتي  ض ئيحصــا
ناسراوة  ئاخر ئَيوة زاناي ئيس مني، ئَيمة ضاو لةئَيوة دةكـةين، ئَيـوة ِرا دروسـت كـةرو بـة هةَلوَيسـنت،       

خؤيـةتي كـة   من تةسةور دةكةم ئةو ثرسيارة لةمن نةكةن، من ئةَلَي  خةَلكي تر هةيـة لةمةسـَلةحةتي   
نةهَيَليت، ِرَي م هةية بؤيان با نةَلَين هَيرشي كردؤتة سةر زاناياني ئيس مي، ضونكة من هةميشة ِرَي م 
بؤيان هةية، عةزي اس ئةمة وةزعي داخوازييةكانن، من نازاس ئَيوةم بَي ئومَيد كـرد يـان سـةري ئَيـوةم     

ن ئةثرسن ئةم ثةرلةمانة بةضي دةرئةضـَيت،  طَيذكرد لةم نيو سةعاتةدا، ئةمة ئةو وةزعةية ئةطةر لةم
بةضي بِريار دةردةضَيت  ئيع م سةري مين طَيـذ كـردووة كـة تةسـرحييان بـؤ بـدةم، بِريارتـان ضـية، ض         
ــووني       ــوركردني وةزع و بةدواداض ــؤ هَي ــدةين ب ــار ب ــة بِري ــة ك ــة ئَيم ــةمتان هةي ــك دةدةن ، جورئ بِريارَي
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، ثَييان بَلَيني جَى بةجَيي دةكةين، كة يـةك داخـوازى ئـةوانى    داخوازييةكاني خةَلك، بة بِريارَيكى بؤش
 11مـانن بـؤ    4داخوازى سَيتان بؤ جَى بةجَى دةكةين كة شيعارن و كـة   31تَيدا نية، ثَييان بَلَيني لة 

مانطى ثَى دةوَيت، ثَييان بَلَيني ئَيمة داوا دةكةين كة ئيشى ِرؤذانةى ثةرلةمان نةضـني و هـةر خـةريكى    
ئـةوة بــني مونااةشـة بكـةين، ئــةم خةَلكـة ئومَيــدى بـة ضــى      ( ىَل بـوردن دةكـةم كــة ئـةوة دةَلــَي    داواى )

دةمَينَيت  من نامةوَيت ئيتيهاما  تةوزين بكةم، من نامةوَى حاشاى هةموو كةس بَلـَي  ِرةنطـة نيازَيـك    
اؤ دةكةم و ئـةخري  هةبَيت كة ئَيمة بةردةوام بني تاوةكو خةَلكةكةى ئَيمة ِرازى دةكةين، بؤية من ئيقرت

نواتةى منة، هيوادارم خوا هاوكارم بَيت كورتى بكةمةوة، لة ثرؤذةى هةر سـَى حيـ ب مـن نـازاس هـةر      
سَى ح ب يان ح بَيك تةوايعى نةكردووة  ئةمة ثرسيارة بـة ضـى وةرنـةطرن  وة لـة اسـةكةى بـةِرَي        

كيمانةى خؤى باسى شتَيكى درَيذ سةرؤكى هةرَي  كة مةعروسة ئةو بة مانشَيت دةتوانني بة شَيوةى حة
، بؤيـة مـن   (خؤزطة وةخت  هةبا تاوةكو نامةيةكى كور  تر بنووسـ  )بكا  وةكو من نية،  ناىل طوتةنى 

تةسةور دةكةم ئةطةر بَيينة سةر ئةو دوو ئةساسـة، وة لـة طرميانَيـك دا  كـة هـةموومان خؤمـان رزطـار        
ئَيمة جورئةتى نية كة بَلَييت من لة تؤ موخلص كردووة لةوةى بة شك تةماشاى يةكرت بكةين كةس لة 

ترم و ئةتؤ خائينى بؤ ئةو وآلتة، طرميانى من لةسةر ئةوةية كة نيةمتان ئةوةية كـة بضـني لـةالى ئـةو     
خةَلكة شتَيكى بؤ تةادي  بكةين تاكو هةَلبذاردن دَيت دةنطمان ثَى بدةن، مـن لـةو طرميانـة دةسـت ثـَى      

دانراوة و ئةم ثةرلةمانة جيهازَيكى تةنفي ى نية، زؤر شت داواكـرا كـة لـة     دةكةم و دةَلَي  ضوارضَيوةكة
ثةرلةمان بيكةن، كرا بة موحةايق و كرا بة شورتة و كرا بـة هـةموو شـت، ئَيمـة ئـةم دةوَلةتـة لةسـةر        

ــةبَيت،       ــؤ ن ــى ت ــة دَل ــت و ب ــن بَي ــى م ــة دَل ــةم ئةزموونــة ب ــانَيني، ئ ــةموو   18ســفر دان ــة و ه ــاَلة هةي س
كي هةية، خَيرة ئَيستا تازة هاتوونة كةئةنةهو هيض خَيرمان نية، ثةرلةمان دةبَى تةحقيق موئةسةساتَي

رؤذان و كاك عونى سوثاسيان دةكةم كة بة تةسسيَ  باسى ئـةوةيان  كـرد كـة    .بكرَيت، ياسامان هةية و د
مـن تةسـةور   ض ِرَيطاى تةنفي  هةية و ميكاني مى بؤ ضية  لةسةر ئةو دوو ئةساسة ئةطةر باسى بكةين 

دةكةم ضوارضـَيوةكة بـووة يـةك، ئـةو ديالؤطـة نيشـتمانية و تةواسوايـةى كـة  بـاس دةكرَيـت و مـن لـة             
طةَليمة، بةآلم تةواسوق بةو مةعناية نية من زؤرينة ة يان كةمينة ة دةبَى ِرةئي منيشى تَيـدا  بَيـت،   

ين، ض لـة تـةواسوق ئاسـان تـر نيـة،      تةواسوق طةيشتنة بة ديتنةوةى ِرَيطا، ئةطةر مبانـةوَى تـةواسوق بكـة   
تةبعةن زةرةريشى زؤرة، بةآلم تةواسوق ئةوة نية ِرةئى منيش وةرطرةو ئةوةى من دةمةوَى، بؤضوومنان 
هةية و ِرَي م هةية و بؤية من و تؤ جياوازين، بؤية هةَلوَيستمان جياوازة، واتة ئةطةر مبانةوَى ثَيكـةوة  

نيوةى ِرَيطا بطةينة يةك، يةكةمني شتيان تؤ ئيتيهام  مةكـة و   ئيش بكةين دةبى ئامادةى ئةوة بني لة
منيش ئيتيهامى تؤ نةكةم، كة ئيتيهـامى منـت كـرد، ابـوَل بكـة منـيش ئيتيهـامى تـؤ بكـةم، كـة باسـى            
شتَيكى تؤم كرد، تؤش باسى شتَيكى مـن بكـة، باشـرتة كـة بـاس نةكـةين، ئـةو تةواسواـة دروسـت نـابَى،           

ن نــةبَيت، ضــونكة ئــةوة يةكــةمني زةمينةيــة و ئــةوة تــةنها ضارةســةرة بــؤ ئةطــةر ئَيمــة ئــةم هةســتةما
كوردستان، ئَيمة لة وةزعَيـك داينـة مبانـةوَى و نةمانـةوَى بـة شـيعارى حيسـاب بكـةين و بـة سـيناريؤى           
حيساب بكةين ئةم وآلتة بة يةك اليةن بةِرَيوة ناضَيت، ئـةم وآلتـة كارةسـاتى نـاوخؤى ديـوة و ئيسـثا        

ةنَيك بة اليةنى تر لة سـاحة دةرناضـَى، بؤيـة بـا تةجروبـة وةربطـرين، برادةرَيكـى ئةنـدام         بوو هيض الي
ثةرلةمان دوَينَى بة منى و  ئةطةر هَي َيكى داخوازى سياسى هةبَيت توخوا دَلـؤثَيكى خـوَينى طـةجنَيك    
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من ِرَيـ م بـؤ   دَينى كة ئينسان مةبةستَيكى سياسى وةرطرَيت   ئايا توخوا ئةوانة ضؤن دةتوانن خبةون  
اسةكانى هةية و بةويش  طو ، بةآلم داواى كرد كة ناوى ئةو نةَلَي ، توخوا ئةو سياسيانة ضؤن دةضنة 
ماَل و خـةويان ىَل دةكـةوى  كـة لـة بـةر هةَلوَيسـتَيكى سياسـى و داخوازيـةكى سياسـى  بوونـة سـةبةبى            

و كـوذران كـورد نـةبوون  كـوِرة      شورتةيةى لة سلَيمانى برينـدار بـوون   111كوشتنى كةسَيك  ئايا ئةو 
ــَين ئــةتَو       شــةهيد نــني  لــة عائيلــةى ئــةنفال كــراو نــني  بــؤ ِرةوا بَيــت ئةوانــة بكــوذرَين  بــؤ ثــَي  بَل
كوشتووتة  ئةو ثَيشمةرطة دَيرينةى شؤِرشى ئـةيلوىل كـردووة  بـؤ بكوذرَيـت  بـؤ ئـةوة شـةهيد نـةبَى          

كة من دذمية تـا سـةر ئيسـقان جةرميـة بَيـت هـةموو        بؤية ئةطةر سووتاندنى بارةطاى طؤِران لة هةولَير
ئةوانى تريش جةرميةن، ئةطـةر كوشـتنى سـاكارى جوانـة مـةر  جةرميـة نـةبَيت  عـةجيب مةبـة كـة           
يةكَيك ئةوةى تريش بَي ئةو نـةزانَيت، ئةطـةر ِرةوا بَيـت بـؤ تـؤ بـؤ مـن دة جـار تيكـرار بكـةى و بَلَيـى            

لـة دهـؤك هـةموومان دةزانـني ِرووى     ( ناوةكـةم طـو  ناضـارم   )سووتاندنى تةلةس يؤن و بارةطـاى طـؤِران   
نــةداوة ئــةو شــتة و تةســبيت ببَيــت لةســةر مــن، حــةا  نييــة ديفــاع بكــةم  حــةا  نيــة بضــ  داوا لــة   
ثةرلةمان بكةم و بةرثرسةكة بهَينَيتة ئَيرةو بؤتانى باس بكا  كة حيماية  كـراوة  ناكرَيـت مـن و تـؤ     

حيساب بَى و ح بايةتى بؤ تؤ دروسـتة، بـةس بـؤ مـن دروسـت نيـة،        متمانةمان نةبى و لةسةر من شت
نةخَير بؤ هةردووكمان دروست نية و دروستيشة، بـؤ  هـةموو كارةكـانى مـن بـة دةسـتَيوةردانى ح بـى        
حساب دةكرَيت، تؤش حي بى وةكو من، جا ناو  ح ب بَيـت يـان حـ ب نـةبَيت، موشـكيلة نيـة، ئةطـةر        

َيت، نابَى ئةندام ثةرلةمان بضَيت لة سةكؤ دابَيت، كـة ئـةو نـةى كـرد زؤر     دةمانةوَى جاميعة بةردةوام ب
خةَلكى تر دذى ِراطرتنى خوَيندن لة زانكـؤى سـةالحةدينة، بـةآلم كـة كـردى نابَيـت ديفـاعى ىَل بكـةين،         
ئةوة نية ئيتهـام دةكـرَيني كـةحي ب تـةوجيهمان دةكـا ، ئـةدى ئَيمـة ضـى بكـةين  بؤيـة مـن تةسـةور             

ني ضوارضَيوة ئَيمة بِريار بدةين دةمانةوَى خ مةتى ئـةو وآلتـة بكـةين يـان نا دةمانـةوَى      دةكةم يةكةم
ئةو ميللةتة بِروامان ثَى بكا  يان نا  يان  دةمانـةوَى بـةردةوام بـني و سياسـة  و حيـ ب و ثةرلـةمان       

دى ىَل سووك بكةين لةبةرضاوى خةَلك، نةتيجةى ضية  نةتيجةى ضوونى خةَلكة لةسةر شارع ،كَى سـوو 
وةردةطرَى  بؤية برادةرينة ببوورن بة عمريش تؤزَى ثَيشكةوتوومة داوا دةكةم ئَيمـة لَيـرة مـن حـةا      
بة كةسى تر نية، بري بكةينةوة، شَيوةى ملم نَيـى سياسـيمان ضـؤن بـةِرَيوة ببـةين، سـوودى بـؤ كَييـة          

يـةك، ئـةوةش وا دةكـا  هـةموو      ئةطةر سوودى بؤ خةَلك نةبَيت، بةخوداى ئَيمة دةبَى واز بَينني، ئةمة
ئةو خاآلنةى كة هاتوونة هةمووى دةضنة ضوارضَيوةى داخوازية سياسيةكان خوا شـاهيدة، مـن نامـةوَى    
ئيتيهامى يةكَيك بكةم و بَلَي  ضوونة و خستووتة دةمى خةَلك، وةَلآل خـةَلكى كوردسـتان ئةمـة خـةمى     

بةكان دةَلَين ئَيمة لةطـةَل خؤثيشـاندانةكانني،   نية، خةَلكى كوردستان خةمى ِرؤذانةى هةية، هةموو ح 
نة ئَيمة بةشدارين تَيدا و نة ئَيمـة ايـادةى دةكـةين، باشـة واز بَيـنن بـا خـةَلك داخوازيـةكانى تةاـدي           
بكا ، ئةمة هى سياسى تةادي  كرا، دةستتان خؤش بَى و دةستى ئةوانيش خؤش بَيت، ثَيشنيار دةكـةم  

ة بةِرَي ةكـة دةسـت خؤشـيان ىَل دةكـةم، كؤيـان بكاتـةوةو بيكاتـة مـاددةى         لة ثةرلةمان، مادام هةية ليذن
ديالؤطى سياسى، خؤزطة ئةمِرؤ كة شةممةية و نة سبةى، ئَيمـة بةمـة شـتَيكى طـةورة دةكـةين، ضـونكة       
ئةو نييةتة ثاكة بؤ ضاك كردنى سياسى خستمانة ااَلبى دروستى خؤى نة اـاَلبى ئيتيهامـا ، نـة اـاَلبى     

ك كردنى خؤم وتةخوينى  ئةو، بةآلم خةَلك ضى ىَل دَيت  من داوا دةكةم بةو روحيةتـة و  تةخوين و ثا
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بةو نةسةسة مادام ليذنةيةكمان هةية، مادام هةموو برادةران و خوشـكان ِرازى بـوون لـة ئيشـةكانى بـري      
، بكةينةوة لـةوةى تـةكليفيان بـة موهيمةيـةك بكـةن بتـوانن لـة خـةَلك داخوازيـةكانى خؤيـان وةرطـرن           

ئةركى من و تؤية لة ثةرلةمان جَى بةجَى يان بكةين، بةآلم نـة بـة ئينـ ارى دوو سـةعاتى و دوو ِرؤذى     
بةوةى ئَيمة لة ضوارضَيوةى ئيشى خؤمان لة ليذنةكان ثةلة بكةين لة هةموو ئةوانةى بـووة، بؤيـة مـن    

ى تايبةتية، بؤية دروسـت  هةر ئةو ثَيشنيارة دةكةم و داوا دةكةم ئةمة ببَيتة ئيشى ليذنةيةك كة ليذنة
دةكرَيت تاوةكو مةشغوىل ثةرلةمان نةكا ، بةِرَي ان خـةَلك ضـاوةِروانى ئَيمةيـة زؤر ئـيش بكـةين، هـةر       

واب اس ثـرؤذة ياسـا ِراثـؤرتى لةسـةر نووسـراوة و ثَيشكةشـيش       ( 63)لةِراثؤرتى سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
آليةتى تَيداية، كةم ئةنـدامانى تَيدايـة، خَيـرة    كراوة، ئةدى كةى ثَيشكةشيان بكةين  ئةمة بيمةى كؤمة

مـن ئـاخر اسـةمة، ثَيشـنيارَيك هةيـة لـةو       / ِرَيطة بة يةكرت نةدةين تـةواوى بكـةين، ئةمـة يـةك، دووةم    
ثةرلةمانة متمانة لة حكومة  بستَينني من لةطةَل مومارةسـة كردنـى ئـةو ماسةمـة، ئـةوة مـاسَيكى زؤر       

بةِرَي انةى خيربةيان لة ئَيمة زياترة لة اانون و  ليذنةى اانونى با  ئاسانة لة سيستمى دميوكراسى، ئةم
بَين ئةوةى من كة داواى دةكةم ثَي  بَلَين ضـؤن داواى بكـةم، ضـؤن دةيطةيةمنـة ئـةوةو هـةنطاوى دووةم       
ضـية  مـن بـا ثابةنـد بـب  بـةو ِرَيوشـوَينانة و شـَيوازةى ثَيشـكةش كردنـى و بـا خبرَيتـة بـةردةمى ئـةم               

ــةو        ثةرلةما ــن ئ ــة م ــةى ل ــةآلم داوا بك ــة، ب ــةم ثةرلةمان ــارى ئ ــة بِري ــني ب ــة ِرازى ب ــةرجَيك ك ــة م ــة، ب ن
حكومةتةى من متمانةم ثَيى داوة، باشة من بَي  تا ئَيسـتا هـةر لـة ئَيسـتاوة بـةَلَينت ثـَى بـدةم بَينـى و         

تـؤ دةنطـت ثَيـى    بَلَيى با حكومة  بِرووخَى، نايكةم، كاكة نايكةم، ئةو حكومةتـة مـن دةنطـ  ثَيـى داوة،     
نةداوة ماسى خؤتة ِرازى نةبى ثَيى، بةآلم ثَيت دةَلَي  تاوةكو ئَيمة ئيتيهام نةكرَيني حكومةتةكةى ئَيوة، 
من تَى دةطةم و حةاتانة هةر ئيش و واجبى ئؤثؤسيؤنة داوايةكى ِرةواشـة و رجـا دةكـةم سـةرؤكايةتى     

كةسى بوو بيكاتة يـةكَيك لـة ثَيشـنيارةكان     15، 11ثةرلةمان و ليذنةى ياسايى، ضونكة ئةوة داوايةكى 
و با داوا بكرَيت، بةس كة ئَيمة دةنطمان نةدا بة ِرووخانى ئيتيهاممان بة هـيض شـت نةكـةن، رجاتـان ىَل     
دةكةم و، ئيسـثا  بكـةن منوونةيـةكى باشـرت لـة ئَيمـة ثَيشـكةش دةكـةن، وآلتـى ئَيمـة ئـةمِرؤ ثَيويسـتة             

راثيانةى خرانة بةردةستى حـ ب وةكـو ضـةمك، خرانـة بةردةسـتى      هَي َيكى سياسى بَيت هةموو ئةو خ
ثةرلـةمان، طوتيــان ثةرلـةمان وايــة و وايـة ســةرؤكايةتى هـةرَي  وايــة و حكومـة  وايــة، مـن دةمــةوَيت       
يةكَيك بَيت و ئةو موذدةيةم بداتة ئةو وآلتةو من هامت لةوانة باشرتم، تةاليد كردنى ئـةو شـتانةى كـة    

 .، ئةم ميللةتة بَى ئومَيد دةكا ، سوثاستان دةكةم بؤ تةحةمولتانئَيمة تةاليدى دةكةين
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةايقةية، دةتانةوَى بةردةوام بني  11,11كةس ماوةو سةعا   11بةِرَي ان هَيشتا 
 .صباؤ سةرموو.كاك د

 :صباؤ بةرزجنى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوة دةكةم كة وةختةكة زؤر درةنطة و تةركي يش نـامَينَى، يـةعنى لـةِرووى    وةكو ليذنة من ثَيشنيارى 
دةرونيشةوة ئةم دانيشتنة لة كاتَيكى تردا بةردةوام بَيـت، ئـةمرؤ ئـيرت نـازاس ضـةند دادةنـَيني، سـبةى        
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دادةنــَين  بــا ئــةوة بــة ثَيــى دةنطــدان و ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان ِرؤذَيــك ديــارى بكــا ، بــةآلم مــن خــؤم   
 .ةن ثَي  باشة بةيانى بَيت يان دوو بةيانىشةخسي

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئيجازة بدةن نواتةى ني امى هةية، كوَيستان خان سةرموو

 :بةِرَي   كوَيستان حممد عبدا 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

، خـؤ  دابنيشـنةوة، ديـارة ليذنةكـةش هي كـة و ئَيمـةش هـي كني       3من ثَيشنيار دةكةم سـبةى سـةعا    
دابنيشينةوة بـؤ ئـةوةى تـةواوى بكـةين،      3دةبَى بة بِريارَيكيشةوة دةرضني، بؤية ئةطةر بكرَيت سبةى 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر سةرموو
 : بةِرَي  عمر صديق هةورامى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
يان هةم ثَيشـنياريان هـةبَيت، هـةم ِرايـان     زؤر اسة كرا، تةسةور دةكةم ئةو بةِرَي انةشى كة ماون بةِرَي 

هةبَيت لةسةر ئةو ِراثؤرتةى ئَيمة، لةبةرئةوةى بةيانى يادَيكى طرنطة و بؤ هةموو طةىل كوردستان، مـن  
 .ثَيشنيار دةكةم ِرؤذى يةك شةممة دانيشتنةكةمان بكةين نةك سبةينَى

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حممد سةرموو

 :ةزورىبةِرَي  حممد شار
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة بةِرَي تان ئيع نى كؤبوونةوةى نائاساييتان كردووة و ئـةو ليذنةيـةش هـي ك بـوون و سـَى ضـوار       
ِرؤذ ثَييةوة خةريك بوونة و ئيشـى خةَلكـة و ضـاوةِرَييةتى كـة بـة نةتيجةكـةوة لَيـى بكؤَلَيتـةوة و مـن          

 .تبؤية داوا دةكةم كؤبوونةوةكة بةردةوام بَي
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرموو حةمة سعيد كاك

 :حةمة سعيد حةمة علي بةِرَي 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

منيش ثشتطريى لة اسةكانى كاك حممـد شـارةزوورى دةكـةم، ثَيموايـة ئـةو كةسـانةى كـة ئَيسـتا ناويـان          
تـريش بـةردةوام بـني     ،ةعاتىنووسيوة، ئةطةر تؤزَى بة ضـِرو ثـِرى اسـةكانيان بكـةن، سـةعاتَى، دوو سـ      
 .ئاسايية، تا دوو سةعاتى تريش بةردةوام بني ئاسايية، بةآلم ضِرو ثِر بَيت

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر سةرموو

 :بهاا  الدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ةوة وايـة هيضـمان نـةكردبَيت،    بة اةناعةتى من ئةطةر ئَيستاش نةطـةين بـة هـيض نةتيجةيـةك وةكـو ئـ      

طرنن ئةوةية ئَيمة بـة كؤمـةَلَيك بِريـارى طرنطـةوة تـةواو بـبني، ضـونكة تـةنها طفتوطـؤ كـردن لةسـةر            
بابةتةكة وةآلمطؤى داواكاريـةكاني هاووآلتيـان نيـة، بؤيـة مـن ئـةو ثَيشـنيارة دةكـةم كـة سـبةينَى دواى           

وةِرؤ ليذنةيةك يان ضةند كةسَيك يان هةمان ليذنة نيوةِرؤ كؤبوونةوة بكةين، بةآلم لة خي ىل ثَيش ني
دةست نيشان بكرَين و ديارى بكرَين بؤ ئةوةى كة ىَل بووينـةوة لـة طفتوطؤكـان لـة هـةمان كؤبوونـةوةى       

 .سبةينَى، ِرةشنووسَيك ئامادة بَيت بؤ ئةوةى دةنطى لةسةر بدةين يان بِريارى لةسةر بدةين، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .اك طؤران سةرمووك
 

 

 :حممد بةِرَي  طؤران ئازاد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بة بؤضوونى مـن ئةطـةر بـةردةوامى دانيشـتنةكة تـةنها بـؤ ئـةوة بَيـت ئةوةنـدةى مـاوة اسـة بكـةين و             
ئةوةى كة ئَيمة لة ليذنةكة و لةطةَل سراكسيؤنةكان لةطةَل بةِرَي تان دانيشتني كة اسة لةسةر ئةوة كرا 

ليذنةية لةطةَل ليذنةى ياسايى دانيشَى سياغةى ضةند ثَيشنيارَيك بكةن كة ئَيمة اسة لةسةر ئـةوة   ئةم
دةكةين بة نةتيجة بَيتة دةرةوة، ثَيمواية ئةم شةو تةواو نابَى ئةم كارة، لةبةرئةوة بري لةوة بكرَيتةوةو 

درَيت اسةكامنان تةواو بكةين بَى دواخبرَيت دةيكةنة بةيانى يان دوو بةيانى، تةنها ئةم شةو رَى بةوة ب
 .نةتيجة دةبى و سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةظني خان سةرموو

 :ابد سرو بةِرَي  ئةظني عمر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لةبريمان نةضَى ئَيمة خاَلَيكى تريشمان هةيـة كـة خـاَلى سـَييةمة كـة باسـى ِرةوشـى ئَيسـتاى كـةركووك          

ض نةبَى خؤ ضةند كةسَيك اسةى لةسةر دةكـا  و ضـةند سـةعاتَيكى دةوَيـت، بؤيـة      دةكةين، ئةويش هي
 .منيش ثَيشنيار دةكةم وةكو كاك عمر باسى كرد كةوا سبةينَى و خبرَيتة دواى نيوةِرؤ، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بـؤ سـبةى دةهَيَلينـةوة،    بةِرَي ان ديارة جةماعة  زؤريان هي كن، لةبةرئةوة دانيشـتنةكة دوا دةخـةين   
ضونكة ئةوةَلةن دةبَيت ئةو بةِرَي انةى كة ماون دةبَى اسة بكةن، ثـاش ئـةوةى اسـةكانيان تـةواو كـرد،      
ــؤ          ــدراوة ب ــة دان ــة  ك ــةى  تايب ــايى و ليذن ــةى ياس ــةحويلى ليذن ــراوة ت ــة وت ــتانةى ك ــةو ش ــار ئ ــةو ج ئ

ــةرؤكى سراك   ــاندةران زائيــدةن س ــن  بةدواداضــوونى داخوازيــةكانى خؤثيش ــؤ ئــةوةى دابنيش ســيؤنةكان، ب
خاَلةكـة و زائيـدةن ئـةو ناوانـةى تـريش كـة دَيتـة بـانى،          17ئاليةتَيك دابنـَين بـؤ جـَى بـةجَى كردنـى      

ضــونكة هـــةر ناكرَيـــت بَلـــَيني باشـــة، ضـــؤن باشــة  دةبـــَى ئاليـــةتَيك هـــةبَيت، ئـــةم بةِرَي انـــة و ئـــةو   
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ان و ثَيـنجن و دة و هـةزارن جَيطـةى ِرَيـ ى     خؤثيشاندةرانةى كة خؤثيشاندانيان كردووة يةكَيكن و دوو
ــة        ــا  و داخوازي ــايى بك ــاندانى ياس ــة خؤثيش ــة ك ــةى ئيحرتام ــةرَيمى جَيط ــةم ه ــَيك ل ــةر كةس ــةن، ه ئَيم
ِرةواكانيان و ياسايية، ئَيمة لةسةرى ئةوةستني بؤ ئةوةى جـَى بـةجَى ببـَى و بـؤ ئـةوةش ثَيويسـتة ئـةم        

، بـة وردى ديراســةى بكـةن و بـؤ ئـةوةى تووشـى هةَلــةى      دوو ليذنةيـة زائيـدةن سـةرؤك سراكسـيؤنةكان    
ياسايى نةبني و ئةوجا ميكاني مَيك دابنَيني ضؤن جَى بةجَى ببَيت و بؤية دانيشتنةكة سـبةى سـةعا    

 .تةواو 11باشة سبةى سةعا  دووى ثاش نيوةِرؤ، 
انةى ماون اسةى خؤيـان  تكاية دانيشن لة جَيطاى خؤتان، ئَيستا بةردةوام دةبني، بةردةوام دةبني و ئةو 

تةواو دةكةن و شـتةكان تـةحويلى ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى تايبـة  زائيـدةن سـةرؤك سراكسـيؤنةكان          
دةكــةين، ئــةوجا بــةيانى و دوو بــةيانى هــةموو ئــةو بةِرَي انــة دادةنيشــن و ديراســةى دةكــةن و ِرَيكــى    

دةبــني و تكامــان لَيتانــة زؤر  دةخــةن، يــةك شــةممة ســةعا  دوو كؤبوونــةوة دةكــةين، ئَيســتا بــةردةوام
 .بةِرَيكى تةركي  بكةن و كاك لري سةرموو

 :امني بة  بةِرَي  لري سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
وةَلآل بةو ثَييةى ئةو دوو كؤبوونةوةى ثةرلةمان تايبة  بوو بة داخوازى خؤثيشاندةرانةوة، بؤ ئـةوةى  

ياســيانةوة، ثــَي  باشــة ئــةو ِراثرســيانةى ِرَيكخراوةكــانى  داخوازيةكانيشــيان نةكةوَيتــة نَيــو ثرســيارى س
(NDI ) و(RRI ) كردوويانــة، نــةك ئَيســتا ئــةم ضــوار ســاَلةى ِرابــردوو كــة ثــَيش خؤثيشــاندانةكانةوة

ــة       ــةو خاآلنــةى بــؤ ئــةوةى ل ــنني ِريــ ى بكــةين و بــ انني جياوازيــةكانيان ضــية ، ئــةوة يةكَيكــة ل بيهَي
ــان دو  ــةرةكانى ِرووداوةك ــةو      كارتَيك ــريى ئ ــر تةئس ـــتة ذَي ــةمان نةكةوَي ــانى ثةرل ــةوة، بِريارةك ور بكةوين

ــةوة، دووةم ــةَل سياســةتى ئةح ابــة يــان        / حاَلةتان ــارى هاووآلتيــان هاوجووتــة لةط بــة نيســبة  داواك
سياسيةكانة، من ثَي  واية شتَيكى تةبيعية، ئةسَلى سياسة  بؤ ئةوةيـة داخوايـةكانى هاووآلتيـان بـةدى     

ا هةر سياسةتَيك لة ثَيناو خ مةتى هاووآلتيان و داخوازيةكانى هاووآلتيانا نـةبَيت ثـَي  وا   بهَينَى، ئةطين
نة بة كؤمةَلطا بكـا  و نـة بـة حكومـة  بكـا ، بةنيسـبة  ئـةوةى كـة تـَى بينـي  لةسـةر             نية خ مة 

دوو بوونيــان، ِراثــؤرتى ليذنــةى بــةِرَي ةوة لةطــةَل ِرَيــ  و دةســت خؤشــى و نرخانــدس بــؤ هــةوَل و مانــ  
كؤمةَلَيك تَيبيني  هةية لةسةر ِراثؤرتةكة بؤ ئةوةى خاَل بة خاَل و بة كورتى بضمة ناو مةوزوعةكةوة، 
ئةم ليذنةية بؤ طفتوطؤ كردن بوو لةطةَل خؤثيشاندةران، نةك موتابعةى خاَلةكان بة ثَيى ئةم بِريـارةى  

اســةمان لةســةرى كــردووة نووســراوة بــة  كــة ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان دةرى كــردووة لــةناو ثةرلةمانــدا  
مةبةستى بةدواداضوون و طوَى طرتن لةداخوازيةكانى خؤثيشاندةران، واتة مةبةستى تـر لـة ئـةركى تـر     
بةم ليذنة بةِرَي ة نةسثَيردرا بوو، ئةم ِراثؤرتة خاَلى دووةم و خاَلى سَييةمى ثةيوةستة بـة ئةركَيكـةوة   

بؤيان، هةموو خاَلةكانى ئةركى ئةو ليذنة نةبووة، خـاَلى يةكـةمى    كة ئةركى ئةوان نةبووة لةطةَل ِرَي م
ثانؤراماى ديدارةكانى بةِرَي يان، من ناضمة سةر ئةو مةوزوعانة، خاَلى دووةم و سَييةمى كة بريتية لـة  
هةَلسةنطاندنى بارودؤخةكة كة بريتية لة ثَيشـنيار بـؤ ضـؤنيةتى ضارةسـةر كردنـى بارودؤخةكـة هـيض        

 .نى ئةركةكانيان نةبووةكاميان لة زم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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نواتةيةكى ني امى من لة بةِرَي تى دةطرم، زؤر زؤر اانونى و دةستوورى حةاى ئـةم ليذنةيـة، ياسـايى،    
ــةمان         ــةرؤكايةتى ثةرل ــة س ــاوة و بةرنامةك ــتةكانيان هَين ــوونة و ش ــة ض ــةم ليذنةي ــونكة ئ ــةسوةن، ض ع

ليذنةكة، بؤ ئاطادارى جةنابت، ئةم بةِرَي انة داوامان لَييان كردووة كة  دايدةنَيت، ئَيمة دامان ناوة، نةك
بيخوَيننةوة، ضونكة خؤيان ضوونة شتةكانيان هَيناوة و ئةوان ثَيشكةشى بكةن بـؤ ئـةوةى هـةم خـةَلك     

نيش طوَييان لَييان بَيت و هةم ئَيوة طوَيـتان لَييان بَيـت، طفتوطؤكـانيش ئَيـوةى بـةِرَي  كردووتانـة، ئـةوا      
 .وةكو ئَيوة ناوى خؤيان نووسيوة بؤ ئاطاداريتان، كاك لري سةرموو

 :امني بة  بةِرَي  لري سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مــن بــة ثَيــى ئــةم بِريــارة دةَلــَي  نــةك بَلَيــى ئةمــة نةســى بِريارةكــة لةبةردةســت هــةموو ئةنــدام             
تةكـة لةسـةر بنـةماى داخوازيـةكان بنووسـراية      دةبـوو ِراثؤر / ثةرلةمانةكاندايـة نـةك يـةكَيكمان، دووةم   

نــةك بةدواداضــوونى خاَلــةكان، ضــونكة ئــةوة مةووعةكةيــة، ثَيشــنيارةكةم بــؤ جــَى بــةجَى كردنــى           
بِريارةكانة، بؤ ضارةسةركردنى بارودؤخةكةية، بؤية ناضارم من بؤ ئةوةى بتواس تيشكَيك خبةمـة سـةر   

زيةكانى هاووآلتياندا كة هاوثَيضـى ئـةو ِراثؤرتـة كـراوة     مةوزوعةكة، هةندَيك حاَلة  هةية كة لة داخوا
كة دةبوو خودى ِراثؤرتةكة لةسـةر داخوازيـةكان بووايـة هةنـدَيك حاَلـة  عـةرزتان دةكـةم، بـؤ ئـةوةى          
ئَيمة بتوانني ضارةسةرَيك دابنَيني و بةِراستيش بارودؤخةكة هَيور بكةينةوة و ئةم دةركةوتـة تازانـةى   

و كؤمةآليةتى ئَيمة نةهَيَلني جارَيكى تر دووبارة ببنـةوة و دةركةونـةوة، يةكـةم    سةر طؤِرةثانى سياسى 
داوام كة دةبوو لة ِراثؤرتةكة دا ببواية و ثَيشنياريش دةكةم لة هةَلسةنطاندنةكان دةرجى بكةن ليذنةى 

ةن كــة بــةِرَي  دةبــوو داخوازيــةكانى خؤثيشــاندةران داواى ســةر لــةنوَى داِرشــتنةوةى دامودةزطاكــان دةكــ
يةكَيكة لة داخوازيةكان، ِرَيذةكةى ضةندة ئةوة اةزيةيةكى ترة، لةسـةر كؤمـةَلَيك شـت كـة كَيشـةى بـؤ       
ئةوان خولقاندووة  و بـةهؤى كَيشـةكانيةوة ئـةو خؤثيشـاندانة بـووة، يةكـةم دامودةزطاكـان لةسـةر بـَى          

انيش نَيردراوة، كَيشـةيان لةسـةر   اليةن بوونيان، واتة يةكَيك لةداواكارية سرتاتيذيةكان دانراوة بؤ اليةك
شةراكة  لـة اـةرارى سياسـى    / بَى اليةن بوون هةية، لة كؤى موسرةدةكانا داواى سَى شت دةكةن، يةكةم

عةدالة  لة دابةش كردنى داها  و سـةروة  و  / دا بة شةراكة  بَيت لةناو هةرَيمى كوردستاندا، دووةم
دميـوكراتي ة كردنـى كؤمـةَلطا و زيـاتر بـوونى      / ، سـَييةم ساماندا كة لةم هةرَيمةدا هةيـة وداواى دةكـةن  

دميوكراسية  كة داواى دةكةن، ئةم سَى شتة بووةتة مايةى دروست بوونى ئةو كَيشانة كة لـةثَيناوى دا  
خؤثيشاندان كراوة، ئةمةش دةخوازَيت هةموو دام و دةزطاكان بة ثَيى داخوازيـةكانى جـةماوةر كـة مـن     

/ ندنى ِراثؤرتةكةى ليذنةى بةِرَي  دةبوو ئةم خاَلةى لـة خـؤى بطرتايـة، دووةم   تةسةور دةكةم هةَلسةنطا
خاَلى يةكـةمى داواكاريـة هةنووكةييـةكانى خؤثيشـاندةران بريتيـة لـة ئـيعرتاف كردنـى ثةرلـةمان بـةو           
ــةلة      ــةرارى ثةرلـــةمان بَيـــت لـــة مةسـ ــلَيمانى كـــة بةشـــدارى اـ ــةراى سـ ئةجنومةنـــةى بـــةر دةركـــى سـ

ئةمـة يـةك واتـا ئةطةيـةنَى، واتـاى ئـةوة هةيـة ئَيمـة و ئـةم ثةرلةمانـة سيسـتةمى            ضارةنووسسازةكاندا 
نوَينةرايةتى كردمنان بؤ ئةو خةَلكـة لـةذَير ثرسـيار دايـة، ئـةوان داواى تـةع ي  و تةاويـةى سيسـتمى         
نوَينةرايةتى كردن دةكةن، دةبـوو يـةكَيك لـة هةَلسـةنطاندنةكانى ِراثؤرتةكـةش ئةمـةى لـةخؤ بطرتايـة         

استى، ضونكة بة ثَيى اسـةى ئـةوان ئـةو سـيااة سياسـى و سـيااة ح بيـةى كـة ئيشـى تيـا دةكرَيـت            بةِر
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نةيهَيشــتووة كــة ثةرلــةمان ئــةم ِرؤَلــة ئيجابيــةى خــؤى ببينــَى لــة ضــاودَيرى كــردن و لــة نوَينةرايــةتى  
بـؤ ئـةوةى   كردندا، كة ِراثؤتةكة دةبوو ئةوةى تيا بووايـة، خـالَوى سـَييةم  كـة دةيكةمـة خـاَلى ئـةخريم        

كاتةكة لةبةرضاو بطرم، مةسةلةى خراثى ثةيوةندى نَيوان ثةرلـةمان و حكومـة  لـة زؤربـةى وةختـدا      
كة اسةيان لةسةر كردووة، خؤثيشاندةران كردوويانة بـة داخوازيـةك لةسـةر خراثـى ثةيوةنـدى نَيـوان       

مانـةيى جـةماوةر   حكومة  و ثةرلةمانة، جؤرَيك لـة بـَى متمانـةيى كـة ئـةوةش كَيشـاويةتى بـؤ بـَى مت        
لةطةَل ثةرلةماندا، ئةمةش دةبوو يةكَيك بوواية لة خاَلةكانى ئةو ِراثؤرتة كةبنووسـراية كـة بةداخـةوة    

زينـدانى لـة سـلَيمانى هةيـة      41ئةوانة سةرامؤش كراون، ئةخري خاَل  كة ئَيستا بةِراستى ثَي  طةيشـت،  
ــةرؤك    ــةبَى، عــةسووى س ــة ِراثؤرتةكــة دا ه ايةتى هــةرَي  نــةى طرتووةتــةوة كــة  كــة ئــةويش دةخــوازن ل

رةسيقةكانيان ئازاد كراون، ئةوان تا ئَيستا ئازاد نـةكراون، يـةكَيكن لـةو خاآلنـةى كـة دةبـوو حسـابى بـؤ         
 .بكراية، سوثاستان دةكةم

 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .صباؤ.سوثاس دةست خؤش، كةرةمكة كاك د
 :صباؤ بةرزجنى.بةِرَي  د

 مانبةِرَي  سةرؤكى ثةرلة

زيندانية كراوة، بةآلم ئَيمة زؤر مولتـةزم   41بةس تةسرحيَيك دةدةم، لةو ِراثؤرتةى ئَيمة دا باسى ئةو 
بووين بةوةى شَيوةيةكى حةرسى داواكارى وداخوازيةكانى خؤثيشاندةران نةا  بكةين، ضونكة داواكارى 

بكـةن، ئـةو داواكاريانـة بكـةن،     ئةساسى ئةوان و تَيبينى ئةوان ئةوة بوو نامانةوَى دةسـكارى ئـةو هينـة    
ئةطينا ئَيمةش بةشى ئةوةنـدة زانـايى و شـارةزاييةمان هةيـة كـة بـَيني سـياغةى بكةينـةوة و تـةبويبى          
بكةين، يان تةسنيفى بكةين بَلـَيني ئةمـة مـةتاليبى سياسـية، ئةمـة مـةتاليبى اانونيـة، ئةمـة مـةتالبى          

هاتـةى ليذنةكـة بـةو شـَيوةيةية كـة بةشـى ئـةوة        ئيقتسادية، ئةمة مةتالبى خ مةتطوزارية، ضـونكة ثَيك 
ثسثؤريان هةية و بِروانامةيان وةرطرتووة كة بتوانن ئةو تةسنيفة بكةن و كارى لةوة طرنن تـر بكـةن،   

دى ئةم ليذنةية ئةوة بوو بةِراستى بة ئةمانةتةوة ئةو داخوازيانـة نـةا  بكـا  و    ةبةس ئةركى موحةد
 .ؤى ئةو داواكاريانة كة دةيبينن و لةبةردةستتان داية و زؤر سوثاسلة ِراثؤرتةكةدا هاتووة كة لة ثاشك

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاوِراز خان سةرموو
 :شَيم ابدبةِرَي  هاوِراز 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــووة،       ــة ب ــاتى كةَلةك ــة و موعان ــةندان كَيش ــةَلقوآلوى ض ــةَلك ه ــارى خ ــةماوةر و داواك ــارى ج ــارة داواك دي

ى بؤية هةر دةبَى بةو شَيوةية مامةَلةى لةطةَل بكرَيت و، نةوةكا شتَيك بَيت تـازة ِرووى دا بَيـت،   بةِراست
يــةعنى ضــةندان كَيشــة و ضــةندان موعانــاتى كةَلةكــة بــوو لــةناخى هــاووآلتى ئَيمــة كــة زؤر زةختــى ىَل 

يشـاندانةى كـة   كردوون و سشارى زؤرى بؤ دروست كردوون، ئةوة واى ىَل كردووة كة نةتيجةى ئـةم خؤث 
  13/1خؤثيشــاندان دةكــرَى لــة ســلَيمانى، بــةآلم  17/1ئَيســتا لَيــى بكةوَيتــةوة، بــةِرَي ان كــاتَى كــة لــة 
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ثةرلةمانى كوردستان دادةنيشَى بؤ ئةم مةبةستة كة ئةمةش بةِراستى لةكاتَيكدا كة ئةم هةموو زةخـت  
زاييـة هةيـة لـة شـةاام ، وابـ اس لـةوة       و ئةم هةموو سشار و ئةم هةموو بَى تااةتية و ئـةم هـةموو ناِرة  

زياترى برد، لةبةرئةوة من ئةوة بة كةمتةرخةمى دةزاس لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان، لـة كاتَيـك دا ئـةم       
خاَل و بِريار دةرضوو لـة ثةرلةمانـدا، مـن ئـةوة بـة شـتَيكى        17ى مانن كة 13دانيشتنة كة دانيشتنى 

كة من بؤ دةست خؤشى زؤرم بؤ ليذنةى بةدواداضوون ئـةو  زؤر ئيجابى تةماشا دةكةم، بةآلم بةداخةوة 
ــى      17 ــدَيكى بــاش بــوو، بــةآلم بــة ثَي خاَلــةى كــة لــة ثةرلــةمانى كوردســتان بِريــارى لةســةر دراو ئومَي

بةدواداضوونةكان لة هةَلسةنطاندنى ليذنة ئةوة بةدةردةكةوَى كة بةِراستى بـَى ئومَيديـةكى زؤرى ثَيـوة    
خاَلة زؤر كةم لةو خاآلنة هةر بة هةَلسةنطاندنى خؤيان زؤر كةمن ئةو  17و ديارة، ضونكة  لة كؤى ئة

خاَلةى كة باسى لَيوة دةكةن لةبوارى جَى بـةجَى   5خاآلنةى كة جَى بةجَى كراون، يةعنى تةنانة  ئةو 
دةهَينمةوة بةِراستى كة ئةمةش منوونةيةكـة   13كردن دا ياخود جَى بةجَى كراون، من منوونةى خاَلى 

كة باسى ئةوة دةكا ، باسى خ مةتطوزاريةكان بؤ هاووآلتى دةكرَى و باسـى   13سةر حكومة ، خاَلى لة
بذَيوى ذيانى هاووآلتيـان دةكـا ، بةِراسـتى لـةم مـاوةى كـة سـةرؤكى حكومـة  كـة شـتَيكى زؤر سـادة و            

وةى كــة ئةمــة بــة هــيض شــَيوةيةك طشــتاندنَيكى زؤر عمــومى، وةآلمــدةرة   1/3ســاكارى دةركــردووة لــة 
خؤثيشاندةران نني من نازاس خؤثيشاندةرانَيك كة بةم هةموو موعاناتةوة و بةم هـةموو نارةحةتيـةوة   
ضةندان ِرؤذة وا لة شةاامن، بةِراستى ئةم شتة سادةية و ئةم شتة عمومياتة، يةعنى من خـاَلَيكى تيـادا   

دةكةينـةوة، شـتانَيكة باسـى    نابين  كة وةكو ثَيويسـت بةِراسـتى شـتانَيكة كـة ئَيمـة هةميشـة دووبـارةى        
ئةوةية كة خؤثيشاندان ماسَيكى سروشتية و باسى ضاكسازى، بةآلم وةكو شتَيكى مةنوس يةك شت لةوة 
نابين  و يةك خاَلى طرنن بؤ خؤثيشـاندةران نـابين ، بَيجطـة لـةو خاَلـةى كـة باسـكراوة ئـةوةى مـاَل و          

ةعنى بةِراسـتى ئـةوة شـتى هةنووكةييـة، ِراسـتة      موَلكى كة حكومةتة لةاليةن ئةح ابةوة بطةِرَيتةوة، يـ 
ئةمة جَيطاى بِريار لةسةر دانةو دةبَيـت زؤر بـة ثةلـة بِريـارى لةسـةر بـدرَي و خبرَيتـة وارى جَيبـةجَي         
كردنةوة، بةآلم ئايا ئةم موعاناتةى كة ِرؤذانة هةية لةم شارعة بـةم شـَيوةيةية، مـن واى دةبيـن  و مـن      

اضوون خؤيان تةبةرا بكةن لةو ثَيشنيار و ضارةسةرانةى عـةرزيان كـردووة   نازاس ئةطةر ليذنةى بةدواد
ئةوة شتَيكة، بةآلم ئةطةر خؤيان تةبةرا نةكةن، ئةو ثَيشنيار و ضارةسةرانةى كة عةرزيان كردووة ناوة 
ناوة اسةيةك دةكرَيت لةسةر ئةوة كة ئةركى ليذنة، من ثَيمواية ئةو ضارةسـةرانة و ئـةو ثَيشـنيارانةى    

ليذنة خستوويةتة ِروو  زؤر الوازن لةضاو ئةم هةموو ثَيشَيلكاريانةى كة لة خاَلةكان يان بِريارةكانى  كة
خاَلة كة لة ثةرلةمان بِريارى لةسةر دراوة، بةِراستى زؤر زؤر بـةالوازى دَيتـة    17ثةرلةمان هةية ، ئةو 

خراوةتة ِروو، لةبةرئةوة مـن ثَيموايـة    بةرضاو كة ئةو ثَيشنيارانة لةبةرامبةر ئةو هةموو ثَيشَيلكاريانة 
بةِراستى وةكو ئةوةى كة ئَيمة لة ثةرلةماندا ئيحساسـَيكى ثةرلـةمانتارانيش و ئيحساسـَيكى وا ثَيموايـة     
جـةماوةريش و خـةَلكى دةرةوةش ئةوةيـة كـة ئَيسـتا داخوازيـةكانى خـةَلك و ثَيشـنيارةكانى خـةَلك بــة          

ضـى ثَيويسـتة لةبةرامبـةر بةهةنـد وةرطرتنـى داخوازيـةكانى        هةند وةربطريدرايـة، لةبةرامبـةر ئـةوةدا   
خةَلك حكومة  مول ةم بكرَيت بةهةند وةرطرتنى ئةم خاَلانة لة جَى بةجَى كردن، بةهةند وةرطرتنـى  

خاَلـة هـيض مانايـةكى نـامَينَى ئةطـةر ئـةو        17خاَلةكة لة جن بةجَى كردن، ضـونكة بةِراسـتى ئـةو     17
، لةبةرئةوة بةِراستى مـن ثَيموايـة   \ا بكرَيت و جَى بةجن كردنى تَيدا نةكرَيتهةموو ثَيشَيلكاريةى تَيد
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مةوداكان لـةوة زيـاتر درَيـذ نةبنـةوة بـؤ داخوازيـةكانى خـةَلك بـة تايبـةتى كـاتَى خـةَلك كـة متمانـةى              
نية،كة دَلنيايى نية داوا دةكا  شتةكانى بة شـَيوةيةكى نووسـراو سـةرمى ثـَى بطـا، مـن ثـَي  وايـة ئةمـة          
بةِراستى يـةعنى ئـةو شـتة تـةنها بـة شـتانَيكى شـةسةهى و بـة شـتانَيكى زؤر ِرةلـى جـوابى خـةَلكمان             
نةداوةتةوة و بةشَيوةيةكى نووسرا و سةرمى ثَى بطـا ، مـن ثَيموايـة ئةمـة بةِراسـتى يـةعنى ئـةو شـتة         

ةشـتى سـةرمى بـؤ    تةنها بة شتانَيكى زؤر ِرةلى جوابى خـةَلكمان نةداوةتـةوة، ئـةوان داوايـان ئةوةيـة ب     
ئةوةى ئيتمةئينان بكةن، بؤ ئةوةى متمانةيان بؤ دروست بَيتةوة، لةبةرامبـةر ئـةوةى كـة حكومةتَيكـة     
كة ثةرلةمانةكةى ئاطاي لَييانة و بةدوا ،ضارةسةركردنى كَيشةكانيانةوةية ، بةِرَي ان من زؤر بةداخـةوة  

يةك دةكرَيت ثَيشـَي  كـراوة و، يـةعنى كاتَيـك      دةَلَي  بةِراستى ئةوةى كة خاَل بةخاَل كة باسى لة خاَلى
خاَل دةردةضَيت، باسَيك لةوةية كة تةاة بةسةر هاووآلتيان دةكـرَى   17ى مانن بة 13كة ثةرلةمان لة 

 15و تةحري  و تةجرميى ئةم خؤثيشاندانانة دةكرَي و كوشتنى خؤثيشاندةرانة بكرَيت، يةعنى هـةر  
ى مـانن خـةَلكَيكى ئـةم شـارة كـة شـارى       15شـةهيد دةكرَيـت، هـةر    ى مانن كوِرَيكى طةنج لة سلَيمانى 

هةولَيرة بةِراستى زؤر زؤر بة بـَى ِرةبانـة زوَلميـان ىَل دةكرَيـت و دةطريَيـن و دةسـطريدةكرَين، يـةعنى        
ئةمـــة بةِراســـتى زوَلمَيكـــى زؤر طةورةيـــة، ئةمـــة ناحةايـــةكى زؤر طةورةيـــة، يـــةعنى طرتنـــى خـــةَلك 

ا بكا ، لةبةرئةوةى ماسى خؤى داوا بكا ، بة تايبةتى لة شارى هةولَير، يةعنى لةبةرئةوةى حةاَيك داو
كاتَيــك كــة ثَيموايــة داخوازيــةكانى خــةَلكى هــةولَير و دهــؤكيش كــةمرت نــني لــة داخوازيــةكانى خــةَلكى 
ــةر          ــة ئةط ــة هةي ــةمان كَيش ــةو ه ــا  هةي ــةمان موعان ــةآلم  ه ــةوَى، ب ــاندةرانى ئ ــان خؤثيش ــلَيمانى ي س

ِروو بابةتَيكى ترةو باسَيكى تـرة، لةبةرئـةوة مـن ثـَي  باشـة لـةكؤتايى دا بَلـَي  ئـةو خاآلنـة          نةخراوةتة 
بةِراستى دةبَى مودةى زةمةنى بؤ ديارى بكرَيت و مةوداكان ئةوةندة درَيـذ نةكرَينـةوة و بـة جـدى تـر      

تـر بطـرين   بضني بةدواى ضارةسةر كردنةكان و زياتر بةِراستى خـةم و داخوازيـةكانى خـةَلك بـة جـدى      
 .لةو بوارة، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هةر بؤ ئةوةى باسى ثةرلةمان كة جةنابت كرد ، هةر بؤ ئاطاداريت هةر لة دواى حاديسةكةوة ئَيمة لة 
ثةيوةندى بووينة لةطةَل سةرؤكى حكومة  و لةطةَل وةزيرى ناوخؤ و لةطةَل وةزيرى ثَيشمةرطة ثاشان 

ثةرلــةمانى كوردســتان و دوايـيش لةطــةَل ســةرؤكى سراكســيؤنةكانى ثةرلــةمان  لةطـةَل ليذنــةى نــاوخؤى  
ثــَيش نيــوةِرؤ و دواى نيــوةِرؤ، ثاشــان جــارَيكى تــر لةطــةَل ســةرؤكى ليذنــةى نــاوخؤ كــة بــ انني ضــيان   
كردووة، ئينجـا داواى دانيشـتنمان كـردووة، ئَيمـة زؤر بـة جـدى ثاشـانيش لـةبريتان نةضـَيت ثةرلـةمان           

ي ى نية، حكومة  هةية، ئيشى حكومةتة ئةو وةزعة، ثةرلـةمان لـة يةكـةم دةايقـةوة     دةزطايةكى تةنف
دانيشنت بكا  و بةرضاوى ِروون نةبَى ئةويش هةَلةية، نـةك لَيـرة لـة هـةموو دنيـا حاديسـةيةك ببَيـت        
دةبَى ثَيش ضاو  ِروون بَيت، بةالى كةم ليذنةكانت دةبَى ِراثؤرتيـان بـؤ  هـةبَيت تـاوةكو ب انـى ضـؤن       

خاَلـةى كـة لـة ثةرلـةمان دةرضـوو سـةرؤكى حكومـة          17لةسةرى حةرةكةن بكةى، ثاشـان ئَيمـة ئـةو    
رةئسةن هةم لة موئتمةرى سحوسى و هةم بةِرةلى ئيع نـى كـرد كـة ئَيمـة وةكـو حكومـةتى هـةرَيمى        

ن خاَلةكـةى ثةرلـةماني كوردسـتا    17كوردستان ئيلت امَيكى مةبدةئى و ئةخ اى بة جَى بةجَى كردنى 
دةكةين، سةرؤكى هةرَي  لة وتارةكةى تةئيدى كردو ثشتيوانى لَيى كردو ئي اسةشـى كـرد ئةطـةر خـاَلى     
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تــريش هــةبوو ئــةو ليذنانــة كــة دةِرؤن ثةرلــةمان دةتــوانَى ئي اســةى ســةرى بكــا ، ئــةم دانيشــتنةش و   
ــةردةوام طرنطــى ئــةوة نيشــان دةدةن كــة ثةر    ــةمانى دانيشــتنةكانى تــريش و ئــةو يــةكرت بينينانــةى ب ل

كوردستان بة هةند ئةو مةوزوعانـةى وةرطرتـووة، نـةك زؤر بـَى يـةك تـاكيش بَيـت دَلمـان لةطةَليـةتى،          
ضونكة ئينسانَيكت كوشت وةكو ئةوةية كة هةموو دنيا كوذرا، ئةو ئينسانة كَى كوشتى  بـؤ كـوذرا  كـَى    

نى ئَيمـة وةكـو ئةنـدامانى    ناردى بكوذرَى  ضؤن كوذرا  يةعنى هَيشتا حةايةاةتةكة ثَيويستة ليجانـةكا 
ثةرلةمان بةدواداضوونى بؤ بكةين، ثَيويستة اةزا دةورى خؤى ببينَى، ئةو خةَلكـةى كـة طلـةيي دةكـا      
لةوةى زوَلمـى ىَل كـراوة، ثَيويسـتة شـكا  بكـا ، هةنـدَيكى ئيـدعاى عـام هةنـدَيكى ِرةنطـة جةنابيشـتان            

ةك زوَلمـى ىَل كـرا بـَى و ئينجـا كـَى كردوويـةتى و       نةزانن، ئَيمةش نةزانني، بةآلم خةَلكَيك هـةبَى لةاليـ  
ضؤن كردوويةتى  ِرَيطة هةية بؤ ئةوةى بضن شكا  بكـةن، مةركـةز هةيـة و مةحكةمـة هةيـة و حـاك        
هةية و ثةرلةمان هةية، اةزايةكان دةبَى جوان ديراسة  بكرَيت، ليذنةيـةكى ثةرلـةمانى بـؤتى بنَيـرَى     

جةلسةيةكى واى بؤ بكـةى، ئـةم دانيشـتنة و ئـةو بؤضـوونانة و ئـةو       ئةوجا بِريارى ىَل بدةى زةرور بوو 
ــد        ــة بةهةن ــة ك ــةبةبةكةى ئةوةي ــة س ــر  ئَيم ــةمان ط ــى وةزعةك ــة ئيحرتام ــةش ك ــوونى بةرنام لةدةرض
وةرمانطرتووة دَلمان لةالى ئةو ئينسانانةية، ئينجا يةك كةس بَيت يان ضةند كةسَيك بـن، زؤر سـوثاس   

 .بؤ جةنابت، كاك عماد سةرموو
 :حسني بةِرَي  عماد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــة         ــرتن ل ــوَى ط ــوون و ط ــةى بةدواداض ــدامانى ليذن ــت ئةن ــةرؤك و طش ــة س ــى ل ــت خؤش ــةرةتادا دةس لةس
داخوازيةكانى خؤثيشاندةران لة سنوورى شارى سلَيمانى دةكةين بؤ ماندووبوونيان و ئامادةكردنى ئـةم  

ــنيارة   ــةموو ثَيش ــتطريى ه ــة، ثش ــةكانى    ِراثؤرت ــةى داخوازي ــؤ زؤرب ــتطريميان ب ــِراى ثش ــةين، وَي كانيان دةك
خؤثيشاندةران كة لةم ِراثؤرتةدا كؤكؤاوةتةوة و ئاراستةى سةرؤكايةتى هةرَي  و ثةرلةمان وحكومة  و 

ــةو      ــان ل ــةى زؤري ــة زؤرب ــراون ك ــيةكان ك ــة سياس ــةآلتى  دادوةرى و اليةن ــة   17دةس ــة ك ــةدا هاتوون خاَل
بِريـارى لةسـةر دراوة كـة     13/1/1111ى ِرؤذى 1ة دانيشـتنى نائاسـايى ذمـارة    ثةرلةمانى كوردستان ل

ثَيويستة ثةرلةمان بةدواداضوون بكا  بؤ جَى بةجَى كردنيان، بةِرَي ان ثةرلةمان كةمتةرخـةم نـةبووة   
ِرووى داوة، بةَلكو بة ثَيى ياسـا و ثـةيِرةوى    17/1بةرامبةر ئةوانةى كة لة ئةجنامى خؤثيشاندانةكانى 

ناوخؤى ثةرلةمان تةعامول لةطةَل وةزعةكة كراوة تـا طةيشـتووةتة ئـةم اؤناغـة، وة ِرؤَلَيكـى بةرضـاوى       
هةبووة بؤ هَيور كردنةوةى بارودؤخةكة، بةآلم ئةركى داهاتووى ثةرلةمان اورسرتة و ثَيويستة هـةموو  

ى جـَى بـةجَى كردنـى    اليةك هاوكار بني بؤ ئـةوةى بتـوانني بِريـارى طوجنـاو دةربكـةين كـة ِرةنطدانـةوة       
داخوازيــةكانى خــةَلكى تَيــدا بَيــت، نــة داخوازيــةكانى هَيــ ة سياســيةكان، ضــونكة جَيــى داخــة، ئــةمِرؤ    
دةبينني داخوازيةكانى خةَلك و هَيـ ة سياسـيةكان تَيكـةآلو بوونـة وة ثَيويسـتة ثةرلـةمان ئةمانـة جيـا         

انــةى تــر، بــةِرَي ان ئةطــةر مبانــةوَى  بكاتــةوة، ضــونكة داخوازيــةكانى خــةَلك بــةالى ئَيمــة طــرنطرتة لةو  
داواكاريةكان و كَيشة و طرستةكانى خةَلك ضارةسةر بكةين دةبَيت لةِرَيطةى ئةم ثةرلةمانةوة بَيت، نةك 
لةِرَيطاى كةناَلةكانى راطةياندن يان لةِرَيطةى هةندَى كةناَلةكانى تر، ضونكة بـةهيض جؤرَيـك ِراطةيانـدن    

ــة   ــؤ ضارةس ــك ب ــة ئامرازَي ــةكان     نابَيت ــت داواكاري ــةنها دةتوانَي ــةَلكو ت ــةَلك، ب ــةكانى خ ــى داواكاري ر كردن
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خباتةِروو بؤ ِراى طشتى و دةسةآل  كة دةبَى ثةرلةمانى كوردستان لَيثرسينةوة لةطةَل بةرثرسانى دةزطا 
ِراطةياندنةكان بكا ، ئةوانةى سةرثَيضى بِريارةكانى ثةرلـةمان دةكـةن، بـةِرَي ان تكـا لـة هـةموو اليـةك        
دةكةين با بةس بَى موزايةدة كردن بة خوَينى مناَلةكانى ئةم ميللةتة، ضونكة بة ثَيى هةموو عـورف و  
ــى     ــةتى و نــاوخؤيي منــاَل بةكارنــةهَينراوة بــؤ ملم نَي ياســا و ِرَيســا و مةواســيق و ئيتيفااــاتى نَيودةوَل

ك لةوانة ئَيمة بةكارةسا  سياسى يان بؤ وةرطرتنى مةكاسبى سياسى، ضونكة ِرشتنى دَلؤثَيك خوَينى ية
لة اةَلةمى دةدةين كة ثَيويسـتة هـةموومان ثـَيطري بـني بـة دوورخسـتنةوةى مناَلـةكامنان لـة ملم نَيـى          
سياسى و حورمةتى دامةزراوةكان و بارةطاكانى حي بةكانى ئـةم هةرَيمـة بطةيـةنني، وة حـةالل كردنـى      

ئةوانةى لة دةسـةآلتن يـان لـةناو ِري ةكـانى هَيـ ى       خوَينى ِرؤَلةكانى ئةم ميللةتة بة تاوان دةزانني، خؤ
ثــؤليو و ئاســايش و ثَيشــمةرطة دانــة كــوِرى ئــةم ميللةتةنــة، ئــةوانيش دةبَيــت ِرَي يــان ىَل بطريدرَيــت،   
ضونكة ئارماجنيان ثاراستنى سةاامطريى و ئةمنيةتى هاووآلتيان و ئةم هةرَيمةية، كة تا ئَيستا جطة لـة  

كةس لةوان بريندرا بوونة لة كـؤى برينـدارةكان كـة جَيطـةى داخـة لـة        111 شةهيد بوونيان زياتر لة
كةناَلةكانى راطةياندن دا طرنطى بةِرؤَلـةكانيان نـةدراوة، كـة ئةمـة ضـةندين ِرؤذة ئةوانـة بـؤ ثاراسـتنى         
طيــانى خؤثيشــاندةران و موَلــك و مــاَلى طشــتى رؤَلــى بةرضــاوى هــةبووة كــة جَيطــةى شــانازية، بــةِرَي ان 

خاَلةى ثةرلةمانى كوردستان كة بِريارى لةسةر دراوة كـة دةطوترَيـت تـا ئَيسـتا تـةنها       17ة  بةو سةبار
يةك خاَل جـَى بـةجَى كـراوة بـة ثَيـى ِراثـؤرتى ليذنـةى بةدواداضـوونى ثةرلـةمان كـة سـةرؤكةكةى لـة             

لـة خــاَلى  ئؤثؤزسـيؤنة بـة ئةنداميايـةتى نوَينةرايـةتى هـةموو كوتلـة و سراكسـيؤنةكانى نـاو ثةرلـةمان          
دووةم دا كــة ثةيوةســتة بــة هةَلســةنطاندنى بارودؤخةكــة ئامــاذة بــة جــَى بــةجَى كردنــى ذمارةيــةك لــة 
خاَلةكانى كراوة، ئةوانةى تر لةبوارى جَى بةجَى كردنـدان، ضـونكة هةنـدَيك لـةو خاآلنـة ثَيويسـتى بـة        

تـر ثَيويسـتى بـة ثَيشـكةش      لَيكؤَلينةوةى ورد تر هةية و ثَيويستى بـة كـاتَيكى زيـاتر هةيـة، هةنـدَيكى     
كردنى ثرؤذة هةية كة دةبـَى ثةرلـةمان و هـةموو اليـةك كـارى تَيـدا بكـةن، بـةآلم وةكـو ديـارة هـةموو            
اليةك ئَيسـتا لـة هـةوَلى زةمينـة خؤشـكردندان بـؤ ئـةوةى ئـةم بِريارانـة بـةزووترين كـا  جـَى بـةجَى              

بـؤ جـَى بـةجَى كردنـى ئـةم بِريارانـة،        بكرَين، ثةرلـةمان و حكومـة  كؤمـةَلَيك هـةنطاويان هاويشـتووة     
هةنــدَيك لــةم بِريارانــة ثَيويســتى بــة داِرشــتنى ميكــاني م هةيــة كــة ثَيويســتى بــة هةماهــةنطى لةطــةَل   
حكومة  و هَي ة سياسيةكان و كوتلة و سراكسيؤنةكانى ثةرلـةمان ميكاني مـةكانى جـَى بـةجَى كردنـى      

ةمان ديارة داخوازيةكانى خؤثيشاندةران دابـةش كـراون لـة    ئةم خاآلنة دابِرَيذرَين، بةِرَي  سةرؤكى ثةرل
نَيوان دةسةآلتةكان، هةروةكو لة ِراثؤرتى ليذنة دا هـاتووة دةبَيـت ثةرلـةمانى كوردسـتان داخوازيـةكانى      
خةَلك كة ئةوانةى ثةيوةسنت بة كَيشة و طرستةكانيان لةِرووى خ مةتطوزاريةكانةوة، ضارةسـةر كردنـى   

رى كة زيـان بـة اوتابيـان و خوَينـدكاران و كؤمـةَلَيك خـةَلك طةيانـدووة كـة جيـاى          هةندَى كَيشةى ئيدا
بكاتةوة لةو داخوازيانةى ترى كة مةنبةعَيكى سياسى لة خؤى طرتووة بؤ ئـةوةى طفتوطؤيـةكان لةطـةَل    
يــةكرت تَيكــةآلو نــةبن، بــؤ ئــةوةى ثةرلــةمانى كوردســتان بتوانَيــت بِريــارى طوجنــاو دةربكــا ، بــةِرَي ان    

لة ثَيشنيارةكانى ليذنة بؤ ضارةسةر كردن باس لـةوة دةكـا  كـة ضـؤن ثةرلـةمانى       5و 6و  3اَلةكانى خ
ــدرَين،          ــةمان دابن ــانى ثةرل ــى بِريارةك ــةجَى كردن ــَى ب ــاني مى ج ــةوةى ميك ــؤ ئ ــا  ب ــار بك ــتان ك كوردس

َى بـةجَى  لةبةرئةوة ثَيويستة ئَيمة كةسَيك تاوانبار نةكةين بة تةاسري كردن يـان كةمتةرخـةمى بـؤ جـ    
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كردنــى بِريارةكــانى ثةرلــةمان، ضــونكة تــا ئَيســتا ئَيمــةى ثةرلــةمان و بــة تايبــةتيش هــةموو كوتلــة و    
سراكسيؤنةكانى ناو ثةرلةمان بةكارةكانيان هةَلنةسـتاون بـؤ داِرشـتنى ميكاني مـةكان كـة ئةمـة ئـةركى        

بِريارى لةسةر بدرَيت ئةوةى سةرةكى ئةوانة و دواتر لةناو هؤَلى ثةرلةمان طفتوطؤيان لةسةر بكرَيت و 
جَيطاى شانازية دةسةآل  لة هـةرَيمى كوردسـتان لةِرَيطـةى ثـةيِرةو كردنـى بنـةماكانى دميوكراسـية  و        
ثيادة كردنى ثرؤسةى دميوكراسية  و سندواى دةنطدان هاتووةتة كايةوة، ئـةوةى جَيطـاى شـانازي تـرة     

ستانة كة جةنابيان لة ثةيامةكـةى دوَينَيـى دا   ئةو ثةيامة دَلخؤشكةرةى جةنابى سةرؤكى هةرَيمى كورد
هةموو اليةك دَلنيا كرانةوة كة دةسةآل  لة هةرَيمى كوردسـتان ثابةنـدة بـة بـةهَي  كردنـى سيسـتةمى       
دميوكراسى و ميللة  ضارةنووسى سياسى ئـةم وآلتـة ديـارى دةكـا ، نـةك دةسـةآل  يـان اليـةنَيكى تـر،          

و داخوازيـةكانى خـةَلك و ِرَيوشـوَينى خسـتة بـةردةم هـةموو       جةنابيان دةنطى خؤيان خستة ثـاَل هـةمو  
اليــةك بــؤ دةســت ثــَى كــردن وكــاركردن لــة ثَينــاو ئةجنامــدانى ضاكســازيةكانى ِريشــةيي و بــةديهَينانى    

ثَيشـنيار دةكـةم ئـةم    / عةدالةتى كؤمةآليةتى لةم وآلتةدا، بةِرَي ان من ضةند ثَيشنيارَيك  هةية، يةكـةم 
ارةكانيـان نـةهَينن، بـةَلكو درَيـذة بـةكارةكانيان بـدةن تـا كؤتـايى خـوىل سـَييةمى           ليذنةيـة كؤتـايى بـة ك   

ثةرلةمان، ضونكة ثَيويستة ليذنةيةكى وةها هةبَيت لة ثةرلةمانى كوردسـتان بؤبةدواداضـوونى هـةموو    
 ئةو ِرووداوانةى دَينة ثـَيش كـة ئـةم ليذنةيـة ثَيكهـاتووة لـة طشـت نوَينـةرانى كوتلـة و سراكسـيؤنةكانى          

ثَيشنيار دةكةم كة خاَلَيك زياد بكرَيت لةناو ثَيشنيارةكانى ليذنة بـة تـةحري  كـردن و    / ثةرلةمان، دوو
تةجري  كردنى بةكارهَينانةوةى منداَلةكان لةناو خؤثيشـاندانةكان، يـان بـةكارهَينانيان وةك ئامرازَيـك     

كـة بـؤ بـةرطرى كـردن لـة       بؤ جَى بـةجَى كردنـى مـةرامَيكى سياسـى، تـةنها ئـةو خؤثيشـاندانانة نـةبن        
ثَيشنيار دةكةم كة خاَلَيك زيـاد بكرَيـت لـةناو ثَيشـنيارةكانى ليذنـة بـة       / ماسةكانيان ئةجنام بدرَين، سَي

ــونكة      ــمةرطةى كوردســتان، ض ــةاى هَي ةكــانى ثَيش ــةى ميليشــيا دةره ــى بــةكارهَينانى وش اةدةغــة كردن
انةوة رَيك خـراوة، كـة لـة دةسـتوورى عريااـدا      هَي ةكانى ثَيشمةرطة بة ياسا لةاليةن ثةرلةمانى كوردست

مى داواكارية بنةِرةتى و سرتاتيجيةكان هاتووة كة بـؤ ثةرلـةمانى   (6)ةوة دانراوة، ضونكة لة خاَلى دان ب
كوردستان ثَيشكةش كراوة، ثَيشنيار دةكةم كة خاَلَيك زياد بكرَيـت لـةناو ثَيشـنيارةكانى ليذنـة بـة ياسـا       

يةنَيك سةتوا يان هاندان يان هةر جؤرة تـةحري َيك بَيـت بـؤ حـةالل كردنـى      س ادانى هةركةسَيك يان ال
ثَيشنيار دةكةم كة خاَلَيك زياد بكرَيت بة / خوَينى هةركةسَيك لة دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان، ثَينج

ى ى بِريـارى ثةرلـةمان   16ياسا س ادانى هةر دةزطايةكى راطةيانـدن بـدرَيت ئةوانـةى ثَيشـَيلكارى خـاَلى      
 .كوردستان دةكةن، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر سةرموو

 :بةِرَي  عمر نورةدينى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

خاَلى وةرضةرخانَيكى طةورةية لة مَيذووى سياسى ئازادى خـوازى   1331ِراثةرينى مةزنى ئازارى ساَلى 
خةَلكى كوردستان دةكةم بة طشتى و بة تايبـةتيش  خةَلكى كوردستان، بةو بؤنةوة ثريؤزبايى لة هةموو 

ــتاش          ــَي  ئَيس ــةوةش بَل ــةوَى ئ ــتى دا دةم ــةآلدزَى، لةِراس ــة وا ــةزاى ِراني ــنوورى ا ــةِرينى س ــةرى ِراث دةظ
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ثَيويستمان بةوةهةية كة سـوود لةوانـة و ثةنـدةكانى ِراثـةِرين وةربطـرين، لـة ِراثـةرين دا يـةكطرتوويي         
سـية سـةرةكيةكان، يـةكطرتوويى ضـني و توَيـذةكانى كؤمـةَلطا هـةروةها        سياسى نَيـوان هَيـ و اليةنـة سيا   

ثشتيوانى دوو سةرةى نَيوان هَيـ  و اليةنـة سياسـيةكان و خـةَلكى كوردسـتان دةسـتةبةرى سـةركةوتنى        
ِراثةِرين بوو، ئَيستاش ثَيويستمان بة يةكطرتوويى سياسى هةية، ئَيستاش ثَيويستمان بة ثَيكةوةسـازانى  

ــة كــردن لةطــةَل ئــةم دؤخــة و جــَى بــةجَى كردنــى داخوازيــة ِرةواو    سياســى و ياســ ايى هةيــة بــؤ مامةَل
ــةكانى    ــوونى داوا و داخوازيـ ــانى ليذنـــةى بةدواداضـ ــتى دا ثَيكهَينـ ــاندةران، لةِراسـ ــاييةكانى خؤثيشـ ياسـ
خؤثيشاندةران هةنطاوَيكى باش و بة بِرشتى ثةرلةمانى كوردسـتان بـوو كـة بـوو بـة مايـةى ئـةوةى كـة         

اَلَيكى زيندوو و ثردَيكى زيندوو لـةنَيوان ثةرلـةمان و لـة نَيـوان خؤثيشـاندةراندا بهَينَيتـة ئـاراوة و        كةن
ِرؤَلى ثةرلةمانيش لةم بوارةدا ضاالك و ئةكتي  بكا ، من دةمةوَى دةسـت خؤشـى لـة ليذنةكـة بكـةم و      

تا كـراوة اؤنـاغى وةرطرتنـى    ِرَي  لة مانـدوو بـوون ِرؤَلـى ئـةوان دةنـَي ، لةِراسـتى دا ئـةوةى كـة تـا ئَيسـ          
داواكاريةكان بوو، بة ِرةئى من دةبَى ئَيمـة بضـينة اؤنـاغى دووةم كـة ئـةويش اؤنـاغى هةَلسـةنطاندن و        
ِرَيكخسنت و لةبَيذنن دان و ئاراستة كردنى داواكاريةكانـة لـة ضوارضـَيوةى موئةسةسـاتى ِرةلـى لـةناو       

وةنـدارةكان لـةناو ثةرلـةمانى كوردسـتاندا، دواى     سيستةمى سياسى، هةروةها لة ضوارضـَيوةى ليذنـة ثةي  
ئةوةش بةِرةئى من اؤناغى سَييةم دَيتة ئاراوة كة ئـةويش اؤنـاغى بةدواداضـوونى ثةرلةمانـة بـؤ جـَى       
بةجَى كردنى ئةو داواكاريانةى كة لةماوةى زةمـةنى يـةك بـةدواى يةكـدا هـةوَلى جـَى بـةجَى كردنيـان         

ليذنةى بةِرَي  بؤ ضارةسةر كردن لة ثَيشنيارى يةكةميان دا هـاتووة  بدرَيت، سةبارة  بة ثَيشنيارةكانى 
كة طشت ئةندامانى ثةرلةمان لة سـنوورةكانى خؤيـان ِرؤَليـان هـةبَى، بـؤ ئـةوةى ئةمـة لـة ثَيشـنيارَيكى          
ثرةنسي  ئامَي ةوة تةرجةمة بكةين بؤ بوارى عةمةىل، بةِرةئى من ثَيويستى بةوة هةية كة ئةنـدامانى  

بؤ منوونة لة سنوورى طـةرميان، هـى هـةموو سراكسـيؤنةكان لـة نَيـوان خؤيانـدا هةماهـةنطى         ثةرلةمان 
بكــةن و بضــن ســةردانى مةيــدانى ئــةوَى بكــةن تــا طــوَى لــة خؤثيشــاندةران بطــرن، ئــةوانيش طــوَى لــة     
 ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان بطرن، بةم شَيوةية هةوَل بدةين كة ئـةم ثَيشـنيارة ئاليـةتَيكى عةمـةىل    

بؤ دابنَيني، ئةمة دةكرَيت لة سنوورى اةزاكانى تريش هةمان هةوَل خبرَيتة وارى جَى بةجَى كردنةوة، 
سةبارة  بة ثَيشنيارى سَييةميان كة ِرووى ثَى لة حكومة  و ئةجنومةنى وةزيرانة، من ثَيشنيارى ئةوة 

بـةناوى كؤبوونـةوةى    دةكةم كة حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان كؤبوونةوةيـةكى تايبـةتى ئـةجنام بـدا       
هةَلسةنطاندنى داخوازيةكانى خؤثيشاندةران ئةوةى كة لةاليةن ليذنةوة كراوة بة ِراثـؤر  و ثةيوةنـدى   
بة حكومةتى هةرَيمةوة هةية تا لةناو كؤبوونةوةى ئةجنومةنى وةزيراندا هةَلبسةنطَيندرَيت و بةشَيكى 

وةى كؤنفرانسـى ِراطةيانـدن دا دةرئةجنامةكـةى بـؤ     ببَيتة بِريار، دواى ئةوةش لة شَيوةى بِريار و لـة شـيَ  
هةموو خةَلكى كوردستان و بؤ خؤثيشاندةرانيش ئاشكرا بكرَيت لةطةَل ئةو بِريارانةى لة ماوةى ضـةند  
ِرؤذى ِرابــردوو دا حكومــةتى هــةرَي  داويــةتى كــة بةشـــَيكة لــة جــَى بــةجَى كردنــى داخوازيـــةكانى          

ةهةمـةوة لـة بِريـارى     14ضـوارةميان كـة ثةيوةسـتة بـة خـاَلى       خؤثيشاندةران، سةبارة  بـة ثَيشـنيارى  
ثةرلةمانى كوردستان ئةويش ئةجنامدانى ديالؤطَيكى نيشـتمانية، مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة سـةرؤكايةتى       
ثةرلــةمانى كوردســتان لــة ئايندةيــةكى ن يــك دا لةطــةَل سراكســيؤنةكان كؤبوونةوةيــةكى تايبــة  بكــا   

بةتيش كة دةبينني هةمان داخـوازى و هـةمان بؤضـوون لـةناو ثةيامةكـةى      لةسةر ئةم ثرةنسيثة بة تاي
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بةِرَي  جةنابى سةرؤكى هةرَيمى كوردستانيش دا هةية، بةآلم داخـواز لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان دةكـا       
كة هةوَل بدا  طفتوطؤى لةسةر بكا و ديراسةى بكا ، سةبارة  بة ثَيشـنيارى ثَينجـةم و ثةيوةسـت بـة     

ةوة، منيش تةئيدى ئةوة دةكةم كـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان بـانطى بةرثرسـى يةكـةمى       ةهةم 16خاَلى 
ئيع مى حي بةكان بكا  و دةاى ئةم بِريارةيان ثَى ِرابطةيـةنَى و داواشـيان ىَل بكـا  كـة ثَيـوةى ثابةنـد       

رلةمانـةوة  بن، ئةطينا لة داهاتوو دا ئَيمـة لـة رَيطـةى ليذنـة ثةيوةندارةكانـةوة، لةِرَيطـةى ئةنـدامانى ثة       
ضاودَيرى دةكةين ئةطةر كةناَلَيكى حي بى ثابةنـد نـةبوو بـةم بِريـارةوة، ئَيمـة ِرووبـةِرووى ئيجرائـاتى        
ياسايي دةكةينةوة، سةبارة  بة ثَيشنيارى نؤيةم كة دةَلَى ثَيويستة ثةرلةمان بة جدى و بة بةردةوامى 

َيشـنيارى ئـةوة دةكـةم يـان هـةر ئـةم       ضاودَيرى جَى بةجَى كردنى داخوازى خؤثيشاندةران بكـا ، مـن ث  
ليذنة بةِرَي ة بـةردةوام بـَى و تةعـديلَيك لةناوةكـةى دا بكرَيـت، يـان ليذنةيـةكى تـازة ثَيـك بهَينـدرَيت           
بةناوى ليذنةى ضاودَيرى جـَى بـةجن كردنـى داخـوازى خؤثيشـاندةران، ض لةاليـةن ثةرلةمانـةوة بَيـت،         

سا و ثرؤذةى بِريـارةوة هةيـة كـة لـة داهـاتوو دا وةكـو لـة        ئةوةى كة ثةيوةندى بة ثةرلةمان و ثرؤذة يا
بةرنامةدا هةية ئاليةتى بؤ دادةندرَى، يان ض ئةوانةى كة ثةيوةندى بة حكومةتةوة هةية، هةروةها من 
ثَيشنيارى ئةوةش دةكةم كة ليذنةكانى ثةرلةمان بة ديقةتةوة و بة وردى داخوازيـةكان وةكـو ضـؤن لـة     

وة، هةوَل بدةن ئةوةى كة ثةيوةنـدى بـة ليذنـةى ثةيوةنديـدارةوة هةيـة لةاليـةن       ِراثؤرتى ليذنةدا هاتو
خؤيــةوة كــارى لةســةر بكــا ، بــؤ منوونــة مــن وةكــو ليذنــةى ثــةروةردة و خوَينــدنى بــاآل ســةيرى             
داخوازيةكاس كردووة، سةيرى ِراثؤرتةكةم كردووة، سةيرى ِراثؤرتى هةموو ئـةو اليةنانـةم كـردووة كـة     

طةَل خؤيان هَيناويةتةوة، هةست  كردووة كة ضةندين داواكارى هةية، داواكارى هةنوكةيية بةِرَي يان لة
كة ثةيوةندى بة ليذنةى منـةوة، لـةماوةى ضـةند ِرؤذى ِرابـردوو دا مـن سـةردانى وةزارةتـى خوَينـدنى         

اكاريانة جـَى  باآلم كردووة، لةطةَل وةزيرى خوَيندنى باآل كؤبوومةوة، هةوَل  داوة كة بة عةمةىل ئةو داو
بةجى بكرَيت، بؤ منوونـة يـةكَيكيان لةوانـة داخـوازى ئـةو اوتابيانـةى كـة لـة زانكؤكـان و ناوةِراسـت و           
خوارووى عرياان لةاليةن وةزارةتةوة بوو بة بِريار و بة شَيوةى ميوانـدارى دةيانطَيِرنـةوة، بةرنامـةمان    

ني اةيدةكانـةوة هةيـة ئـةويش حةسـ      هةية ئةم هةستةية هةوَل بدةين ئةوةى كة ثةيوةندى بـة تـةرا  
بكةين، بؤية دةكرَيت ليذنةكانيش بةشـَيك لـة داواكاريـة جـوزئى و هةنووكةييـةكان نـةك ئةوانـةى كـة         
بوعدى زةمةنى دووريان هةية، يان بوعدى سرتاتيذيان هةية، دةكرَيت ئةوانيش مامةَلة لةطةَل ئةوانـدا  

جياكردنةوةى لة داخوازى اليةنة سياسـيةكان، بـراى    بكةن، سةبارة  بة داخوازى خؤثيشاندةران و لَيك
بةِرَي م كاك عبدالس م بةروارى اسةى دَلى منى كرد، بةآلم لةو نَيوةندةدا هَيشتا اسة ماوة بكرَيـت، لـة   
هـةموو ئـةو داخوازيانــةى كـة لَيــرة نيشـاندرا خؤثيشــاندةران داواى ئـةوةيان نــةكردووة يـان ثَيشــنيارى       

ةرعيةتى ثةرلةمانى كوردستان بةتاَل بووبَيتةوة، بةآلم ئايا كاتَيـك ئةنـدامَيكى   ئةوةيان نةكردووة كة ش
بةِرَي ى ثةرلةمان لةبةردةم خؤثيشاندةران بانطةشةى بةتاَل كردنـةوةى شـةرعيةتى ثةرلـةمان و زيـاتر     
لة مليؤن و نيوَيـك دةنطـدةر دةكـا  و لـة جيـاتى ئـةوةى طـوَى لـة خؤثيشـاندةران بطرَيـت باسـى بـةتاَل             

وونةوةى شةرعيةتى ثةرلةمان دةكا، ئا لَيرةوة ثرسيار دروسـت دةبَيـت كـة هـةوَلى بـة سياسـى كردنـى        ب
داخــوازى خؤثيشــاندةران هةيــة و ئةمــة بــة مةبةســتى ضاكســازى و جــَى بــةجَى كردنــى داخوازيــةكانى   
خؤثيشــاندةران و طواســتنةوةى داخــوازى خؤثيشــاندةران نيــة بــؤ نــاو ثةرلــةمان و دروســت كردنــى          
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طؤيةكى جديانة، كاتَيك منى ئةندام ثةرلـةمان نووسـينطةكةى خـؤم لـة اةزاكـةى خـؤم دةكـةم بـة         طفتو
مكؤى كؤكردنةوةى خؤثيشاندةران و هاندانيان بؤ خؤثيشاندان بة شَيوةيةكى توندوتيذى بةكاردةهَين  

َلى نــةك بــؤ ناوةنــدى طــوَى طــرتن لــة داخوازيــةكان بةشــَيوةيةكى ئاشــتيانة و طواســتنةوةى بــؤ نــاو هــؤ   
ثةرلةمان، ئا لَيرةوة ثرسيارى جدى دروست دةبَيـت لةسـةر ئـةوةى كـة ئةمـة هـةوَل دةدرَيـت داخـوازى         
خؤثيشاندةران بكرَيت بة ئامرازَيك لة ثَيناو ئاماجنى سياسى دا، زؤر طرنطة ئَيمة باسى ئةوة بكةين كـة  

ر و لة سـلَيمانى دةبـَى ئـازاد و    اليةنطرانى ب وتنةوةى طؤِران هاووآلتى ئةم وآلتةن لة  دهؤك و لة هةولَي
سةرسراز بن، بةآلم دةبـَى لـة هـةمان كـاتيش دا باسـى ئـةوة بكـةم كـة كـادير و اليـةنطران و جـةماوةرى            
ثارتى دميوكراتى كوردستان لة كةالر ئةوانيش هاووآلتى ئةم وآلتةن، ئةوانيش خةَلكى كةسوكار ئـةنفال  

مةدةنني، ئةوان ستةمكار و تاوانبار نني تـا هـةوَلى   كراون، ئةوانيش خاوةن شةهيدن، ئةوانيش خةَلكى 
ئةوة بدرَيت سةتواى كوشنت و ضؤَلكردنى شـاريان بـؤ بـدرَيت، بـةم شـَيوةية دةبَيـت ئَيمـة بةشـَيوةيةكى         
هاوسةنن باسى ِرووداوةكان و بةراوردكاريةكان بكةين، كاتَيك باسى ئةوة دةكةين سعلـةن نـابَى لـة هـيض     

هاووآلتيــةك بــة هــةوَلى ئــةوةى كــة دةيــةوَى بةشــَيوةيةكى ئاشــتيانة         شــارَيك هــيض طــةجنَيك، هــيض   
خؤنيشاندان بكا  بطريَى، بةآلم كاتَيك من ِرَيكخستنى حي بةكةى خؤم و ميدياكةى خؤم بـةكاردةهَين   
بؤ ئةوةى هةَلبكوتنـة سـةر بارةطـاى ثارَي طـاى هـةولَيرو جـاِرى سـووتاندنى بارةطـاى ثارَي طـاى هـةولَير           

مَيذووى هةزاران سـاَلةى شـارى هـةولَيردا هـيض سةترةيـةك بـة اـةدةر مـاوةى ضـةند سـاَلى            دةدةم كة لة
ِرابردووى ئةم ثارَي طاية خ مةتى ئةم شارةى نةكردووة، ئا لةوَيوة ثرسيارى جـدى دروسـت دةبَيـت كـة     

ردنيـان  دةبَى هةوَل بدةين كة خؤنيشاندانى ئاشتيانة و مةدةنيانة لةطـةَل بةسياسـى كـردن و بـةال ِرَى ب    
دةبَى لَيك جيا بكةينةوة، مـن ئومَيـدةوارم ئَيمـةى ئةنـدامانى ثةرلـةمان نوخبـةى سياسـى لـة وآلتةكـة،          
نوخبةى ئايينى لة هةرَيمى كوردسـتان، نوخبـةى كؤمةآليـةتى و نوخبـةى ِرؤشـنبريى بـة مةسـئوليةتى        

سيسـتةمى سياسـى و    طةورةى بةرذةوةندى نيشتمانى و بةرذةوةندى باآلى ئةم وآلتة و بةهَي  نـةكردنى 
ضاكسازى حةايقى ِراستةاينة و سلميانة، هةوَل بدةين توانا و هَي ى خؤمان، ِرةستارى خؤمان و طوتارى 
خؤمان بةكاربهَينني بؤ ئةوةى بطةينة ئـةو حاَلةتـة ئيجابيـةى كـة بـة سعلـى تـةواسوق و ثَيكةوةسـازانى         

وآلتـى خؤمـان بـةرةو ثَيشـةوة بـةرين و       سياسى و ياسايى بةرجةستة بكةين و، لةوَيشةوة هةوَل بـدةين 
 .وةآلمَيكى سعلى و ياساييانة و شةرعيانةى شةاامى خؤمان بدةينةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك اادر سةرموو

 :بةِرَي  اادر حسن اادر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ذنة، ثَيشةكى بة دوو داواكارى دةست وَيِراى دةست خؤشي و سوثاس  بؤ ئةرك و ماندووبونى برايانى لي
اةت  و عام )داوا دةكةم اسةى خوشكة سيوةي  خان تةنها ئةو سةاةرةيةى كة باسى / ثَى دةكةم، يةكةم

لة ثرؤتؤكؤَل بسِردرَيتةوة، ضونكة ثرؤتؤكؤَل دةبَيتة بةشَيك لة مَيذوو، ( لةثَيش بازاِرى نيشتمان دةكا 
وَينَيتـةوة نـازانَى كـة ئـةم بـةِرَي ة هـةر بـؤ ثَيكـةنني ئـةو اسـةى           دواى ضةند ساَلى تـر هةركةسـَيك بيخ  

بانطى موديرى )ديسان داوا دةكةم ئةو اسةيةى  براى هاوكارم كاك كاروان صاحل كة دةَلَى / كردووة، دوو
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ئةمةش لة ثرؤتؤكؤَل بسِرَيتةوة، ضونكة ئَيمة دةبَى وشةكامنان ياسـايى  ( شورتة بكرَيت و ِريسوا بكرَيت
و ئةم وشةية شايستةى ثةرلةمان و ثةرلةمانتاران نيـة، ضـونكة ياسـا و لـَي ثَيضـينةوة هةيـة نـةك        بَيت 

سووكايةتى كردن بة خةَلكَيك كة شةو و ِرؤذى خؤى لةسةر ئةم شةاامة بةسةر دةبا  بؤ ئةوةى خةَلك 
ؤى ئَيمـة  بة ئارامى لة ماَلى خؤى بَيت و بؤ ئةو مةبةستةش  سةرؤك و جَيطرى سةرؤكى ليذنةى نـاوخ 

ئاماذةيان بة هاوكـارى و ِرؤَلـى ضـاكى ئـةو بـرادةرة كـردووة، بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان، سـةبارة  بـةم            
ِراثؤرتةى كة ثَيشكةش كرا من سةرةتا ثشتطريى لـة ثةيامةكـةى جـةنابى سـةرؤكى هـةرَيمى كوردسـتان       

طرستـةكان، تـةنها     دةكةم كـة بةِراسـتى زؤر ثـِر مانايـة، دةسـتى خسـتووةتة سـةر ضارةسـةرى سـةرجةم         
ئةوةى ثَيويستة كة جةدوةل بةندى بؤ بكرَيت و خاَل بة خاَل ديارى بكرَيت و ميكاني م بؤ جَى بـةجَى  
كردنى دابندرَيت، ئينجا حةزدةكةم ئةم تَيبينيانةم خبةمة ِروو سـةبارة  بـةو داوا و ثَيشـنيارانةى  كـة     

َيكى تايبــةتيان هةيــة خســتويانةتة ِروو، خؤثيشــاندةرانيش لــة شــارى ســلَيمانى خؤشةويســت كــة حاَلــةت 
هةَلبةتة من لةطةَل هةموو داواكاريةكى هةر هاووآلتيةكى كوردسـتاس تةنانـة  ئةطـةر يـةك نةسـةريش      
بَيت، نةك كؤمةَلة خةَلكَيك، بـةآلم ئـةوةى لـةم هـةموو داواكـارى و ثَيشـنيارانةدا هـاتوون زيـاتر لـةوةى          

و خؤشـطوزةرانى خـةَلك بَيــت، زيـاتر داواكـارى سياســيان ىَل      داواكـارى ضاكسـازى و خ مـةتطوزارى زيــاتر   
بةدى دةكرَيت كة هةندَيكيان دوورن لة داخوازيةكانى خةَلك و طوماس بؤ دروست دةبَيت كـة ئةجنـداى   
اليةنى سياسى خ ابَيتة ناو ئةو داواكاريانة و، ثَيشنيار دةكةم لةيةك تـر جيابكرَينـةوة، مـن بـة كـورتى      

ة زؤر اسة كرا ئةوانةى كة لـة دواى ئَيمـة اسـة دةكـةن، اسـةكانيان بـؤ نامَينَيتـةوة و        دةيرِبمةوة، ضونك
تيكراريش  ثَى خؤش نية، بةآلم دوو ثَيشنيارى بضووك  هةية، يةكَيكيان لةبِرطةى س ادان، ئـةو بِرطـةى   

لـة  كة داندراوة بؤ س اى ئـةو كةسـانةى كـة سووضـبارن، ثَيشـنيار دةكـةم سـ اى ئةوانـةش بـدرَيت هـةر           
سةرةتاى ئةم وةزعة و تاوةكو ئَيستاش تةحري ى خةَلك دةكةن و ئيع نى جيهاد دةكةن و هانى خـةَلك  
بؤ توندوتيذى دةدةن، ئةمانة س ابدرَين، ضونكة سةبةب بوونة هةروةكو خوداوةندى طةورة لة اورئانى 

لةمانتارانـةى حـةرةمى   ، هـةروةها ثَيشـنيار دةكـةم ئـةو ثةر    (الفتنة اشد مان القتال  )ثريؤز دا دةسةرموَى 
 .زانكؤى سلَيمانيان شكاندووةو ثَيشَيلى ياسايان كردووة بة طوَيرةى ياسا س ا بدرَين و زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس بـؤ جـةنابت، دانيشـتنةكامنان موباشـرة ئـةو شـتانةى وتـرا ِرؤى، ماعـةدا ساسـَلَيكى زؤر كـةممان           
رَى لة ثرؤتؤكؤَل بسِرَيتةوة ئةوانة دةسِرَينةوة، ئةويش وةختَيكى زؤر هةية، ئةوةى لة سةرؤكايةتى بوت

موحــةدةدة، بــةآلم غــةيرى ئــةوة ِرؤيــى، ئــةوةى ســيوةي  خــان مةبةســتى اــةت  و عــام نــةبوو، وابــ اس  
 .سةرموو........ هةر

 :امحد عثمانبةِرَي  سيوةي  
 . بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مةبةسـت   ئـةوة بـوو هةرضـى لـة بـازاِرى نيشـتمان بـوو طرتيـان و          مةبةست  ئةوة نةبوو اـةت  و عـام،   
 .خستيانة ئاسايش و لَيياندا، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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رجائةن، مـن تـَى طةيشـت  مةبةسـتت ئةوةيـة، بـةس ئـةوة باشـرت بـوو لـةوةى وةكـو ئـةوةى شـوَينى تـر               
يــة، بــةآلم تــازة ضــوو، زؤر ســوثاس،  كوشــتار و برينــدارى تيــا نــةبوو، خؤزطــة لــة ســلَيمانيش هةروابووا 

 .كةرةمكة سةرموو
 :امحد عثمانبةِرَي  سيوةي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئةطةر ئـةو وشـةيةى اـةت  و عـاميش ِرةش دةكةيـةوة مـانع  نيـة، بـةس ضـونكة مـن مةبةسـت  ئـةوة             

 .نةبووة، يةعنى زؤر تةبيعية
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

اةناعةمت هةبوو كة مةبةستت ئةوة نةبوو، بؤية هيض ئةوةيةك نةبوو، بـا هـةر   نا نا بة دَلنياييةوة من 
 .وةك خؤى بَيت و مبَينَيت، طةشة خان سةرموو

 
 

 :بةِرَي  طةشة دارا ج ل
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة طفتوطؤى زؤر كرا لةاليةن هاوكارامنةوة، من نامةوَى دووبارةى بكةمةوة تةنها اسةكاس لـة ضـةند   
خاَلَيك دا ضِر دةكةمـةوة، ثَيشـةكى دةسـت خؤشـى لـة ليذنةكـة دةكـةم بـؤ كـارو مانـدووبوونيان كـة لـة             
ماوةيةكى كور  دا كارى زؤر باشيان كرد داخوازيةكانى خةَلكيان هَينايةوة نـاو هـؤَلى ثةرلـةمان، ديـارة     

ةلســةى نائاســايى خــؤى لــة خــؤى دا ثَيكهَينــانى ليذنةكــة و بةدواداضــوونى ليذنةكــة و دانيشــتنى دوو ج
لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة دانثيانانة بة داخوزاى هاووآلتيان و هـةروةها بـةو ثرؤسـة مةدةنيـةى     
كة ئةمِرؤ لةسـةر شـةاامةكاندا دةطوزةرَيـت و بةشـداريةكى سياسـى ناِراسـتةوخؤى خةَلكـة لـة دروسـت          

َي  ئاماذةيـان بـةوةدا كـة ثَيويسـتة     كردنى بِرياردا، كة ئةمة خؤى لة خؤيدا جَيى دَلخؤشية، هةندَى بـةرِ 
ئةوان لةطةَلماندا هاوبةش بن لة بِرياردان، ئةمة خؤى لة خؤيدا بة ناِراستةوخؤ بةشداريان كردووة، لة 

خاَلمـان كـردووة بـة     17كاتَيك لـةذَير كاريطـةرى ئةوانـدا ئَيمـة دوو جةلسـةى نائاسـاييمان بةسـتووة و        
دَلنياييـةوة، بـةآلم هَيشـتا ئـةركى ثةرلـةمان كؤتـايى نـةهاتووة و         بِريار، لةمةدا ئةوان بةشدار بـوون بـة  

ئةركى ئةم ليذنة تايبةتة ثَيمواية كؤتـايى نـةهاتووة، ثَيويسـتة ض ئَيمـة وةكـو ئةنـدامانى ثةرلـةمان، ض        
وةكو ليذنـةكان هـةموو هاوكـارى ئـةو ليذنـة تايبةتـة بـني كـة ِرؤذانـة ضـاودَير بـني بةسـةر بـارودؤخ و              

ندانةوة و هةروةها ضاودَير بني بةسةر ئةداى حكومةتـةوة لـة جـَى بـةجَى كردنـى ئـةو       ِرةوشى خؤثيشا
خاَلة، ِرؤذانة تةزويديان بكةين بة زانيارى و ئةو ليذنةيةش هـةر دوو ِرؤذ جارَيـك تـةايمى هـةبَى      17

تـا  بؤ ِرةوشى خؤثيشاندانةكان و هةروةها ئةداى حكومة  لة جَى بةجَى كردنـى بِريارةكـانى ثةرلـةمان    
لةِرَيى سةرؤكايةتيةوة ثةيوةنديةكى بـةردةوام هـةبَى لـة ِرَيـى حكومـة  كـة ئـةو بِريارانـة جـَى بـةجَى           
بكا ، ضونكة بةِراستى جَى بةجَى نةكردنى يةك بِرطة لةو بِريارانة ئَيمة وةكو ثةرلةمانتاران متمانـةى  

ــةمان     ــدامى ثةرل ــو ئةن ــةركى ئَيمــة وةك ــة ئ ــةبارة  ب ــن، س ــت دةدةي ــان لةدةس ــةوةى   خؤم ــة هَيوركردن ل
بارودؤخةكة، من زؤرئةئكيد لةسةر ئةم خاَلة دةكةم، ض لة ِراثؤرتى ليذنة تايبةتةكـة هـاتووة، هـةروةها    
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خاَلةكةشدا باس لةوة دةكا  كة ئَيمـة زةمينةسـازى بكـةين بـؤ ديـالؤطى نيشـتمانى، ئةطـةر ضـى          17لة 
 ةوة، هاوكـاراس زؤريـان ئاماذةيـان ثَييـدا لـة      ثَيشَيلكارى كراوة لةاليةن هةندَى ئةنـدام ثةرلـةمانى بـةِريَ   

كاتَيك دا ئَيمة وةكو كةسَيكى ياسايى و وةكو موشـةرين كـة ياسـا دةردةكـةين ثـَيش هـةموو كـةس دةبـَى         
ياسا جَى بةجَى بكةين كاتَى ئةبينني حةرةمى زانكؤ ئةشكَيندرَى و بةكاردةهَيندرَى بؤ مةرامى سياسى، 

طةياندنةكان بةكاردةهَيندرَين بؤ بةكارهَينانى زمانى زبـر و ورووذانـدنى   هةروةها بةر دةركى سةرا و ِرا
زياترى جةماوةر و ئاَلؤز كردنى بارودؤخةكة، لةبةرئةوة ئَيمـة ثَيويسـتة ئـةو زةمينةسـازية بكـةين بـؤ       
ئةو ديالؤطة و لـةو ثةرلةمانـةى خؤمانـةوة دةسـت ثـَى بكـةين، لـة ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة دةسـت ثـَى            

هةريةكةمان لة جَيى خؤمانةوة كاريطةرميان هـةبَى لةسـةر ِرةوشـةكة و زيـاتر بـة ئاراسـتةى        بكةين كة
ــورى بكةينــةوة، مةبةســت  ئــةوة نيــة بــآلوة بــة شــةاام بكــةين بــة ئاراســتةيةك كــة       ئــةوة بــَى كــة هَي

 17ضارةسةرى كَيشةكامنان نةكردبَيت، بة ثَيضةوانةوة من تةئكيد دةكةمةوة كة ثَيويستة ئَيمة لةسـةر  
خاَلةكةى ثةرلةمان جةخت بكةينةوةو ِرؤذانة تةئكيد بكةينةوة لةسـةر ئـةوةى كـة جـَى بـةجَى بكـرَى،       
بةآلم لة كاتَيك دا كة ئَيمة سةير دةكةين هةندَى لةو خاآلنة جَى بةجَى كراون و هةندَيكى جـَى بـةجَى   

كؤنطرةيـةكى ِرؤذنامـةوانى   نةكراوة ياخود لةاليةن حكومةتةوة كـة ِراطةيانـدراوَيك بـآلو كرايـةوة و لـة      
بودجةى ئيع ن كرد كة ثَى ئةضَى باس لة هةندَى بِريار دةكـا  كـة ثةيوةنـدى بـة ذيـانى ِراسـتةوخؤى       

هـةزار مـي ك و    15خةَلكةوةية لة مةسةلةى سلفةى زةواو و سـلفةى عـةاار و هـةروةها دامةزرانـدنى     
كى طرنن لة ضؤَلكردنى بينا حكوميةكان مليار بؤ اةرزى نيشتةجَى بوون و هةروةها بِريارَي 15ياخود 

كة بةشَيوةيةكى ناِراستةوخؤ ثةيوةندى بة ذيـانى خةَلكـةوة هةيـة، ضـةندين بِريـارى تـر، بـةآلم ِرةنطـة         
بِريارى زؤر باشرتيش ثَيشرت هةر دةركراوة، بةآلم ثَيوةرى ئيستحقاق نةبووة كة خةَلك بة عةدالة  ئةم 

ةنسوبية ، تةزكيةى ح بى هةبووة، لةبةرئةوة ئَيمة ثَيويستة حةاةى خؤى وةرطرَى، مةحسوبية  و م
لة كاتى بودجةداجةخت بكةينةوة سـةر ئـةوةى كـاتَى لـة دامةزراندنةكانـدا ئةطـةر ثـرؤذة ياسـايةك لـة          
ئةجنومةنى ِراذة نةهاتبَيتة ثةسةند كردن، بةآلم ئةو ثَيوةرانة دابندرَيت و حكومة  بة ثةلـة ِرَينمـايى   

مةزراندنى ئةو خةَلكة بؤ ئةوةى عةدالةتى ئيجتماعى لةو بوارةدا بَيتة دى، يةكَيك لـة  دةربكا  ثَيش دا
داواكاريةكانى خةَلك من لَيرةوة ِرووى دةم  دةكةمة بةِرَي تان وةكو سةرؤكايةتى ثةرلةمان، ئةو ثرؤذة 

ذة ياسايانةى كـة جـةخت كراوةتـةوة سـةرى لـةم خولـةى ثةرلةمانـدا ثةسـةند بكرَيـت كـة هـةموو ثـرؤ            
ياسايةكان ئامادةن و خوَيندنـةوةى بـؤ كـراوة و ليذنـةكان زؤرتـرين طفتوطـؤ و تاوتوَييـان كـردووة وةك         
ثرؤذة ياساى نةزاهة و بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذى خَي ان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتـةكان و زؤرى  

ريى هاوكاراس كاك سـاالر  تر ئيرت ضةند سرياى بكةوين لةم خوالنةدا ئةمانة ببنة ئةولةوية ، من ثشتط
و كاك عمر نورةدينى دةكةم، باس لةوة دةكةن يةكَى لة ضارةسةرى كَيشـةكان ئـةوة بَيـت كـة بـةِرَي تان      
بةرثرسى يةكةمى ِراطةياندنة حي بةكان كة هؤكارن بـؤ ئـةو زمانـة زبـرةى بـةكارى دةهَيـنن بـؤ زيـاتر         

كرَين بةوةى كة ئيرت بةسة ئـةو جـؤرة زمانـة و    وراووذاندنى شةاام بانن بكرَينة ثةرلةمان و  مول ةم ب
ئةبَي ئَيمة خيتابى ِراطةياندنةكامنان بةشَيوةيةك بَيت بؤ هَيوركردنةوةى شةاامةكامنان بَيت و، ئةطـةر  

 .نا ِرَيكارى ياسايى بطرَيتة بةر، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .النة خان سةرموو
 :بةِرَي  النة ابدضةلةبى

 .سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَي 
بةِرَي ان ئةندامانى ثةرلةمان، داواكارى هاووآلتيان ماسَيكى سروشـتى ياسـايية و دةبَيـت داواكاريـةكانيان     

ثشـتطريى لـة وتـارى بـةِرَي  سـةرؤكى      / جَى بةجَى بكرَيت، هةروةها ئاماذة بة ضةند خاَل دةدةم، يةكـةم 
خةَلكى كوردستان بوو، دةبَى داواكاريةكانيان جـَى  هةرَيمى كوردستان كة لة هةمووى طرنطرت لةالى ئةو، 

بةجَى بكرَى و باشرتين خ مةتطوزارى ثَيشةكةش بكرَيت بؤيان و ضاكسازى بكرَيت لـة بـوارى كـارطَيِرى    
 1111ى سـاَلى  1ثشتطريى لة بِريارى ذمـارة  / و ئابوورى و كؤمةآليةتى و لةبوارةكانى تريش دا، دووةم

خـا  ثَيكهـاتووة، زؤريـش لـةم خاآلنـة جـَى بـةجَى كـراوة،          17سةر درا كة لة كة لة ثةرلةمان بِريارى لة
سوثاسى ليذنةى تايبة  دةكةم بؤ بةدواداضوونى و طـوَى طـرتن لـة خؤثيشـاندةران و ثشـتطريى      / سَييةم

خاَلةكةى كة ليذنة ثَيشنيارى كردووة بـؤ ضارةسـةركردنى، بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان مـن        3دةكةم لة 
تَيبينيةك  هةية بة نيسـبة   خـةَلكى شـارى هـةولَير مـن      / ني  هةية لةسةر دوو خاَل، يةكةمدوو تَيبي

نوَينةرى خةَلكى شارى هةولَيرم، خةَلكى شارى هةولَير دائيمةن بة ئازادانة ذياون، هـيض دةسـت بةسـةر    
بـةآلم خـةَلكى    نةبوونة ولة هةموو كاتَيك ئةطةر ويستبيان خؤثيشاندان بكةن هـيض ِرَييـان ىَل نـةطرياوة،   

شارى هةولَير ئيمانيان بةوةى هةية كة بة شَيوةيةكى دايةلؤ  و بة شَيوةيةكى مةنتق، بة شَيوةيةك بة 
سكــر و بــة عةا نــة دةبــى ديراســةتى هــةر كَيشــةيةك كــة ِرووى دا بَيــت بكرَيــت، نــةك بــة شــَيوةيةك    

دامودةزطاكــانى حكومــة ، خؤثيشــاندان بكــةن و بضــنة ســةر شــةاام و ســةر ِرَيطــا و هجــوم بكةنــة ســةر  
ــةر       ــةر كةموكورتيــةك هــةبَى يــان ه ــارى هــةولَير دةزانــن ئةطــةر ه ضــونكة لــةو مةبدةئــةى خــةَلكى ش
كَيشةيةك هةبَى، غةَلة  بة غةَلة  ضارةسةر ناكرَى، بةآلم هةر كَيشـةيةك و كةموكورتيـةك هـةبَى بـة     

و بة عةا  و بة مةنتق، بؤيـة  ديراسة  ضارةسةر دةكرَيت، بة بةحو ضارةسةر دةكرَيت، بة مةعريفة 
خةَلكى شارى هةولَير زؤر سةريان بةرزة بةو ئاراميـة و بـةو ئـةمن و ئاسايشـةى كـة لـة شـارى هـةولَير         
هةية و حةاى خؤيانـة و مـاسَيكى سروشـتية بـة نيسـبة  خـةَلكى شـارى هـةولَير كـة ئةطـةر خاَلـةكانى            

كةسَيك نةدا  كة لة دةرةوة بَيت ئةو ئارامية و ثشكنني بيهةوَى كؤنرتؤَلى بكا  بؤ ئةوةى ِرَيطا بة هةر 
ئةو ئةمن و ئاسايشةى كة خةَلكى شارى هةولَير شانازى ثَيوة دةكـةن، ئـةوة بـة نيسـبة  خـاَلى يةكـةم،       
خاَلى دووةم حةزدةكةم بة نيسبة  جاميعةى سـةالحةدين، مـن مامؤسـتا بـووم و ضـةند سـاَل خ مـةمت        

ن و سـةرؤكى بةشـيش بوومـة لـة ئَيـواران، دةوامـ  هـةبوو لـة         كردووة لة جاميعةى سةالحةدين بـةيانيا 
ــبةى زووتــر نيــة، بــةِرَي  ســةرؤكى       ــةوةى كــة حةزدةكــةم لــة س ــوارانيش، بــة نيســبة  ئ بــةيانيان و ئَي
ثةرلةمان دةتوانن بضـنة جامعيـةى سـةالحةدين و سـةردانى بكـةن ئايـا دةركـةكانيان اـةثا  كـردووة ،          

لــة دةوام كردنيــان و ســةرؤك بةشــةكان بــةردةوام نينــة لــة دةوام   بنــؤِرن مامؤســتايةكان بــةردةوام نــني
كردنيان، عةميدةكان بةردةوام نينة لة دةوام كردنيان، بةآلم خاَلَيك هةيـة كـة طرنطـة و ئـةوةش هةيـة      
ــبة          ــة نيس ــةن ب ــدكاران عادةت ــابيى و خوَين ــةر اوت ــة، ه ــةى بوون ــةو جَيي ــدكاران، ل ــان و خوَين اوتابي

كردووة كة امتحاناتى كؤرسا  دةكرَيت، مـاسَيكى سروشـتية و حـةاى خؤيانـة كـة      امتحاناتى مانطانةيان 
ئةو كا  بتوانن بضنةوة ماَلى خؤيـان، بـؤ منوونـة بَلـَيني بةشـة ناوخؤيـةكان داخـرا بَيـت، ئـةى خـةَلكى           
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شارى هةولَير خؤ اوتابيةكان لة بةشى ناوخؤ نية، مـادام بـؤ دةوام ناكـةن، بـةس ئـةوة عورسـةك لـةالى        
يـان و خوَينــدكاران، حـةاَيكى تــةبيعى خؤيانـة كــة امتحانـاتى خؤيــان دةكـةن و داواى ئيســراحة       اوتاب

دةكةن، ئةوةش ماسَيكى تةبيعية بة نيسـبة  اوتابيـان و خوَينـدكاران، خـاَلَيكى تـرى طـرنن هةيـة، كـة         
، ضـونكة  عوتَلةى نيـوةى سـاَل دةسـت ثـَى دةكـا       5/3عادةتةن لة  5/3داين و ئَيستا  3ئَيمة لة مانطى 

مانطى عوتَلةية و موناسةباتى ىَل زؤرة، هـةروةها بؤيـة ثَيشـى ضـةند سـاَل        3هةموومان دةزانني مانطى 
، بؤية حةزم كرد بةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان ئـةو    3بِرياردرا كة عوتَلةى نيوةى ساَل بكةوَيتة ناو مانطى 

 .زؤر سوثاسدوو خاَلة طرنطةى ِروون بكةمةوة بؤ هةموو ئةندامانى بةِرَي ، 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حممد سةرموو

 

 

 
 :بةِرَي  حممد شارةزورى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا باسى ئةوة دةكةم كـة شةنسـى ئَيمـة دةكةوينـة دواوة و هـةمووتان هـي كن و اسـةى زؤريشـمان         

نـدَى بـرادةريش بـة دَلطرانـى     هةية بةآلم ئومَيد دةكةم هةندَى اسة كة دةيكةين هةم بـؤ ليذنةكـة و هة  
وةرى نةطرن و حةاى خؤمانـة، سـةرةتا ثشـتطريى لـة ثةيامةكـةى بـةِرَي  سـةرؤكى هـةرَيمى كوردسـتان          
دةكةم كة دوَينَى بؤ كؤمةآلنى خةَلكى كوردستان داى، بة تايبةتى ئـةو خاَلـةش كـة ثةرلـةمانى ِراسـثارد      

مـةوَى بَيمـة سـةر هـةموو اسـةكان، بـةس       كة ديراسـةى بكـا  بـؤ هةَلبـذاردنى ثـَيش وةخـت، ضـونكة نا       
طةندةَليش كةوتة ئةوةى كـة بـرادةر لـةناو ثةرلةمانـدا و ثةرلـةمان ئيتيهـام بكـا  بـة طةنـدةَل، حةاـة           
بةِراستى ثةرلةمان ديراسةيةكى هةَلبذاردنى ثَيش وةخت بكا ، من دةست خؤشيةكى تةواو لـةو ليذنـة   

ِرؤذدا جوهدَيكى زؤريان  3نة سلَيمانى بةِراستى لةماوةى بةِرَي ة دةكةم كة لةماوةيةكى زؤر كةم دا ضوو
سـةرف كـردووة بـؤ ئـةوةى ئــةو ِراثؤرتـةيان كـة دوايـى دَيمـة ســةرى، بـةآلم مـن سـةرةتا دةمـةوَى بَلــَي              
جــةنابى ســةرؤكى ثةرلــةمان، ئَيمــة وا ســاَل و نيوَيكمــان لــة هةَلبــذاردن تــَى ثةِرانــدووة كــة هــةموومان   

ن وةكو ئةندامى ثةرلةمان خؤم بة نوَينةرى هةموو خةَلكى كوردسـتان دةزاس  ئةندامى ثةرلةمانني و م
بؤ ثشتطريى لة داوا ِرةواكانيان كة ئةويش ماسى خ مةتطوزاريـة، مـاسى دامةزراندنـة و مـاسى عةدالـةتى      
كؤمةآليةتية، ئـةو ماسانـةى كـة هـاووآلتى داواى دةكـا ، ئـيرت بةوانـةى كـة دةنطيشـيان داوة دةنطيشـيان           

ومةتَى غةسبة لةسةرم كة خةَلك دةنطى داومةتَى و نوَينةرى خةَلك  ثشتطريى داواكاريةكان دةكةم، نةدا
خاَلةكــةى كــة ثةرلــةمانى كوردســتان ئيقــرارى كــردووة و لــة زمنيشــى دا    17مــن ســةرةتا دَيمــة ســةر  

ة ئيم ايـى  ليذنةيةكى بةِرَي ى تايبةتى دةست نيشان كرد بؤ ئةوةى بضـَيتة سـلَيمانى و ئـةو ليذنةيـة كـ     
خاَلـة ئـةو    17خـاَل لـةو    5هةموويان لةسةرة و نوَينـةرى ئـةم ثةرلةمانـةن ئيشـارةتيان بـةوة داوة كـة       

ليذنةية ئيشارةتى بةوة داوة كة جَى بةجَى كراوة، دوو خاَليشيان كة تايبةتة و دوَينـَى لـة كؤبوونـةوةى    
دا كة سةرؤكى ليذنةكان ِراثؤر  سةرؤكى ليذنةكان و سةرؤكى سراكسيؤنةكان كة جةنابت ئيشارة  بةوة
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و سةرجنيان ضية لةسةر ئةو ِراثؤرتة، بةآلم دوو خاَليان كة من ئاماذةى ثـَى دةدةم تايبةتـة بـة ليذنـةى     
كشانةوةى ئةو هَي انةن كة هـاتوون بـؤ سـنوورى     1ثَيشمةرطة، بؤ ئةوةى ئةو برادةرانة ب انن كة خاَلى 

ى شةو ئةو هَي انـة هـةمووى   1رلةمان تةواو بووة و سةعا  لَيرة كؤبوونةوةى ثة 11سلَيمانى، سةعا  
هاتوونةتةوة ئَيرة، دةبوواية ئةم هَي انةش كة هاتوون لة سةرماندةيى طشتى بوون و شوَينَيكى ديارة لـة  

سةردانَيكي سةرماندةيي طشتيان بكرداية ب انن ئايا َي ة هيض نةبوواية سلَيمانى، ئةبوواية ئةم ليذنة بةِر
نـراو مـاوة لـة سـلَيماني، تـا ئـةوةي طومـان بكرَيـت و لـةدةمي بةرثرسـَيكةوة ثرسـيار بكرَيـت،             هَي ي هَي

بؤ داواكردنـي وةزيـري نـاوخؤ و وةزيـري ثَيشـمةرطةو سـةرؤكي حكومـة ، مـن خـؤم           15خاَلي : دووةم
دواي كؤبوونةوةكةي ثةرلةمان وةك ئةندامي ثةرلةمان، وةكو ئةندامي ليذنـةي ثَيشـمةرطة، بـة ِرةلـي     
داوام لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان لةِرَيطةي بةِرَي تانـةوة كـردووة، ثرسـيارم ئاراسـتةي وةزيـري ثَيشـمةرطة       

كة كةوتووةتة جَيبةجَيكردنةوة تاكو بَلَين  15كردووة، كة بَيت لَيرة ِروونكردنةوة بدا ، ئةوةش خاَلي 
ــَييةم  ــةكراوة، س ــةجَي ن ــة    : جَيب ــةر ئ ــدةم، لةب ــةوة ب ــاذة ب ــةم ئام ــةز دةك ــن ح ــةي  م ــة ليذن ــة ل وةي ئَيم

ثَيشمةرطةين ئاطادارين لةوةزعي ثَيشمةرطة، بؤ ئةوةي كة بَلَين ثَيشمةرطة نةكشاوةتةوة دوو ليوا هةيـة  
لة مةنتيقةي سلَيماني يةكَيكيان لةطةرميانةو ئةوي تريشيان لة شارةزوورة، ئـةم دوو ليوايـة رٍِؤشـتوون    

بؤ ديفاع كردن لة ناوضة دابِراوةكان و ئةو شوَينانة، بؤ خانةاني و مةنتيقةي اةرةتةثةو ئةو شوَينانة 
بةآلم ئةوةي كة وجودي مابَي لةو شوَينة ئةو دوو ليوايةية نةك هي تازة هاتبَيت، ئةوةش بؤ ئةو ليذنة 
بةِرَي ةي ثةرلةمان تا بةردةوام بن لـة ئيشـةكانيان ئـةتوانن تـةحقيق لـةو ئيشـة بكـةن، مـن يـةك، دوو          

َيــد دةكــةم برادةرانــي ليذنــة بةِراســي بــةدَلَيكي ســراوان لــَي  وةربطــرن، ئــةويش  ثَيشــنياري  هةيــة، ئوم
: تةاريبةن ئةضَيتة بواري ِرةخنة، دواتر نازاس تا ضـةند لةطـةَل ِراكـةي ئـةوان كؤدةبَيتـةوة، يةكـةميان      

ةبوايـة  ئةوان دةَلَين ثَيشَيلكاري كراوة بؤ خؤثيشاندةران، بةآلم لةهـةمان كاتـدا ثؤليسيشـي طرتؤتـةوة، ئ    
ــتين           ــؤ ثاراس ــةَلك، ب ــاَلي خ ــك و م ــتين موَل ــؤ ثاراس ــوون ب ــادة ب ــةر ج ــة، كةلةس ــيش بكراي ــي ثؤليس باس

ثؤليسـش شـةهيد بـووة،    ( 1)ثؤليو بريندار بـوون و  (57)خؤثيشاندةران، تةنها لةسنووري هةَلةجبةدا 
ثةرلـةمانني ئـيرت   ئَيمـة ئةنـدامي   : ئةبواية هيض نةبَي ئةو ليذنةية ئيشارةتيشي بـةوة بدايـة، دووةميـان   

ثَيش ئةوةي ببني بة ئةندام هةر سيفةتَيكمان بووبَي ثَي  واية ئةو سـيفةتة نـةماوة، بـةثَيي ثـةيِرةوي     
ثَيشنيار لة ليذنة بةِرَي ةكة يةكةم ثَيشنيار : ئاماذةي ثَيداوة، سَييةميان(31)ناوخؤي ثةرلةمان لةخاَلي 

ــنوورةكاني خؤ   ــة، كـــة لةسـ ــت ئةنـــداماني ثةرلةمانـ ــةوةي   لـــة طشـ ــؤ هَيـــور كردنـ ــةوَل بـــدةن بـ ــان هـ يـ
خؤثيشاندةران، بةآلم من بةِراسي ئةو ثَيشـَيلكارييةي دوو ئةنـدام ثةرلـةماني بـةِرَي  كةبضـن حـةرةمي       
زانكؤي سلَيماني بشكَينن، من بة ثَيشَيلكاري دةزاس، بؤية ثَيشنياري ئـةوة دةكـةم ئـيرت نـازاس تـا ضـةند       

لـةخاَلَيكي تـردا هـاتووة ليذنةكـة باسـي ياسـاي نةهَيشـتين ِرَيكخسـتين         وةردةطريَيت بؤ ليذنة بةِرَي ةكة، 
ح بـــي دةكـــا  لـــةناو دامودةزطاكـــاني ثَيشـــمةرطة، بـــةبريي جـــةنابتان و هـــةموو ئةنـــدام ثةرلةمانـــة   

دةرضـووة، كـة ئاماذةيـةكي سـةريا لـةماددةي       1117ي ساَلي (38)بةِرَي ةكاني دَينمةوة، لةياساي ذمارة
تين ِرَيكخستين هَي ي ثَيشمةرطة، بةِراسي ئةوة ئيشي ثةرلةمان و ئيشي ليذنـةي  دةدا  بؤ نةهَيش(38)

ثَيشمةرطةية بضَيت بةدواداضوون بكـا  بـؤ ئـةو خاَلـة، ضـونكة ئـةو ياسـاية دةرضـووة، ياسـايةكيش كـة           
دةربضَيت ئَيمـة لـة سـةراغي ياسـاييدا نـاذين، ئـةوة ئـةركي ثةرلةمانـة بـِروا  بةدواداضـووني بـؤ بكـا ،             
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ياساي ئـةح اب، بـة ئاشـكرا ئامـاذةي ثَيـداوة كـة نابَيـت ح بـة          1333ي ساَلي (17)ةَل ياساي ذمارةلةط
سياسيةكان تةن ميا  بكةن لةناو دامودةزطا سةرمييةكان، لةطةَل هَي ي ثَيشـمةرطةي كوردسـتانيش، مـن    

ةَلَيك بِريـاري  داواكارم لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان بة نووسراوَيكي ِرةلـي لـةم سةترانـةدا حكومـة  كؤمـ     
دةركردووة بةجيا جيا، بؤ ئةوةي بةِرةلي يـان سـةرؤكي حكومـة  يـان وتـة بَيـذي سـةرمي حكومـةتي         
ــيين        ــة  ض ــة خ م ــة ل ــتانداية، ك ــةَلكي كوردس ــة  خ ــة لةخ م ــةي ك ــةو بِرياران ــتان، ئ ــةرَيمي كوردس ه

ــةوةي        ــة هَيوركردنـ ــَيكة لـ ــةويش بةشـ ــا ، ئـ ــيع ن بكـ ــتاني ئـ ــةَلكي كوردسـ ــؤ خـ ــة، بـ ــةو  سةاريدايـ ئـ
ــة       ــةرطريي كةحكوم ــينةي هاوس ــادكردني ثَيش ــة زي ــةرجادة، لةوان ــة س ــة هاتوونةت ــاندةرانةي ك خؤثيش

 75هةزارةوة بووة بـة   31بِرياري لَيداوة، زيادكردني بيمةي كؤمةآليةتي، ئةوةي ضاودَيري خَي اني لة 
ةئةمـةش خـانووي   هةزار دينار، تـاثؤكردني خانووةكـاني طـةِرةكي زةرطةتـة و  كؤمـةَلَيك خـانووي تـر ك       

سةاريو هةذارة تا سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةنووسراوَيكي ِرةلي داوا لة حكومة  بكا ، ئةويش بةشَيكة 
لة هَيوركردنةوةي ئـةو وةزعانـةي كـة هاتووةتـة نـاو كوردسـتان، مـن اسـةي زؤر زيـاترم هـةبوو، بـةآلم            

ثةرلـةمان دةكـةم، ئـةوةي كـة ثَيمـان      نامةوَيت لةكاتتان بطرم، من لةكؤتاييـدا داوا لةهـةموو ئةنـداماني    
دةكرَيت بؤ هَيوركردنةوةي وةزعةكـة بَيـت، ثشـتطريي لـة داخوازييـة ِرةواكـاني خـةَلك بكـةن، لةهـةمان          
كاتيشدا داوام لةو ليذنةية ئةوةية، داواكاري و مايف خةَلك ئةوةي كةبؤي هاتوونةتة سةرجادة، بةِراسـي  

ؤرتةكــةيان كةدابةشــيان كــردووة بةســةر ســَي تــةوةردا، مــن  هــةموومان ثشــتطريي لَيدةكــةين، بــةآلم ِراث 
ثَيشنيار دةكةم كة تةوةرَيكي تري بؤ زيـاد بكـةن، ئاطـاداري اليةنـة سياسـيةكان بكـةن، ضـونكة كؤمـةَلَي         
شت هةية بةاليةنة سياسيةكان دةكرَيت، يةك لةوانة ئةطةر بَين بةثري داواكارييةكـةي حكومةتـةوة كـة    

بــة سياســيةكان موَلــك ومــاَل بثــارَي ن، ئةطــةر ثةرلــةمان داوا نــةكا  ئــةوة  حكومــة  داواي كــردووة ح 
ئَيمـة وةزارةتـي ِراطةيانـدمنان نيـة، ِراطةيانـدني ئـةو ح بانـةش ئـةبَيت لةِرَيطـةي ح بـة           : نابَيت، دووةم

سياسيةكانةوة  بَيت، ثةرلةمان داوايان لَيبكا ، هةموو ح بةكان ض بة موعارةزةو ض بـة دةسةآلتيشـةوة،   
ؤ هَيوركردنةوةي ئـةو بارودؤخـة، لةطـةَل كؤمـةَلَيك شـي تـر كـة ثةيوةنـدي بـة ئـةح ابي سياسـيةوة            ب

هةية، كة بةداخةوة ئَيمة وةزارةتـي ِراطةيانـدمنان نيـة، تـا بةهؤيـةوة تـةوجيهي حكومـة  بكـةين، زؤر         
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار نيشتمان مرشد، سةرموو
 :شتمان مرشد صاحلبةِرَي  ني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلةكةي ثةرلةمان دةكةم، دةستخؤشيش لةو ليذنة بـةِرَي ة دةكـةم، خؤثيشـاندان     17من ثشتيواني لة 
مــاسَيكي ياســايي و دةســتووري و سروشــتية، بــةآلم دةبَيــت بةشــَيوةيةكي ئاشــتيانة و هَيمنانــة بَيــت، وة   

سيان خ مةتكردني خةَلك بَيت، ئَيمةش ثشـتطريي داواكانيـان دةكـةين،    داواكارييةكانيان ِرةوا بَيت، هةدة
بةِرَي ان لةبريمان نةضَيت ئَيمة لةبارودؤخَيكي زؤر ترسناكداين، بةتايبةتي لةكةركووك و ناوضة كَيشة 
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ــوود       ــؤي س ــة ه ــدا ، دةبَيت ــتان ِرووب ــةرَيمي كوردس ــرا  لةه ــارودؤخَيكي خ ــةر ب ــونكة ه ــةرةكان، ض لةس
ــةو ال  ــرتين ئ ــةو      وةرط ــة، ئ ــراق ني ــةيي عَي ــتووري هةميش ــة  و دةس ــة سيدِرالي ــان ب ــة باوةِري ــةي ك يةنان

ي خـةَلكي عَيـراق دةنطيـان ثَيـداوة، بـةِرَي ان ئـريادةي ميللـة  لةهـةموو اليـةك          %81دةستوورةي كة لة 
طرنطرتة، ضونكة ميللة  دةنطي بةئَيمة داوة، ئَيمـةش نوَينـةري ئـةم خةَلكـةين و اوربـاني زؤرمانـداوة،       
شـؤِرالان كــردووة، ئةطــةر ئـةم ميللةتــة لَيمــان ِرازي نـةبَيت، ئــةوة جــارَيكي تـر نــاتوانني نوَينةرايــةتي     
خــةَلكي كوردســتان بكــةين، وا نــةبَي ئَيمــةش طلــةيي و طازنــدةمان نــةبَيت لةحكومــة ، ئَيمــةش طلــةيي  

رلـةماني كوردسـتان   زؤرمان هةية، بةآلم ناكرَيت بَلـَيني حكومةتةكـةمان هيضـي نـةكردووة، بـةِرَي ان ثة     
خاَلـةي لـة ثةرلـةمان بِريـاري     (17)لةخولي طرَيداني نوَيي ثةرلةماندا ئاماذةي بـةوةدا كـة دةبَيـت ئـةو     

لةسةر دراوة، كة ئةوةي لة ئةستؤي ثةرلةمانداية ئةبَي ثةرلةمان ثةلةي لَيبكا  و بةزوويي جَيبـةجَيي  
يلـ ام بكـا  كـة ئـةويش بـةزووترين كـا        بكا ، ئةوةشي كة لة ئةستؤي حكومةتداية، ئةبَي حكومة  ئ

: جَيبةجَيي بكا ، بةِرَي ان من ضةند خاَلَيك  هةية، دةمةوَيت بيخةمة بةرضـاوي بـةِرَي تان، يةكـةميان   
ثَيويستة لةسةر سةرؤكي حكومة  و وةزيرة بـةِرَي ةكان، كـة خؤيـان بـةدواي كيََشـةي خةَلكيـدا بضـن و        

ثَيويسـتة دةرطـاي حكومـة  و    : انيان ضارةسةر بكةن، دووةميـان بضنة شارو دَيهاتةكان، بؤ ئةوةي كَيشةك
وةزيرةكان كراوةبَيـت، بـةِرووي خةَلكيـدا، ضـونكة زؤر لـةوةزيرةكان هةيـة تـاكو ئَيسـتا مةحاَلـة خـةَلك           
بيانبييَن، خةَلكةكة ناطةنة وةزيرةكان، ضةند خاَلَيكي ترم هةية، هةنـدَيكيان باسـكران، مـن دووبارةيـان     

شـتَيكي تـرم هةيـة، ئـةبَيت ئـيع م ر ؤَلـي هَيوركردنـةوةي هـةبَيت، نـةك توندوتيـذي،            ناكةمةوة، بـةس 
خاَلَيكي تر كة زؤر باسي لَيوة نةكراوة، هةندَي زةوي هةية لةاليةن خةَلكيةوة دةسـي بةسـةردا طـرياوة،    

رةبوو ئةو زةوييانةش بطةِرَينةوة بـؤ خاوةنـةكانيان، بـؤ ئـةو ماوةيـةش كـة دةسـي بةسـةردا طـرياوة اـة          
بكرَينــةوة، هةنــدَي ياســا هةيــة لةبةرذةوةنــدي خةَلكدايــة، ثَيويســتة خبرَينــة بةرنامــةي كــارو بةثةلــة    
جَيبةجَي بكرَين، وة داواكاريش  لـة خـةَلكي كوردسـتان ئةوةيـة بـا ضـيرت خـوَيين كـورد بةدةسـي كـورد           

 .نةِرذَيت، ضونكة زةرةرمةندي طةورة هةر ئَيمةين، زؤر سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

كةوَيتة ئيش، ثَيويست ناكا  وةزير بضَيتة ماآلن عين بةحةايقة  ئةطةر سيستةمةكة بزؤر سوثاس، ية
مليـؤن بَيـت، يـان     111مليؤن بَيـت يـان    111ماَل بةماَل خةَلك ببييَن، ضونكة ناكرَيت وآلتَيك، ئةطةر 

ببينَيـت، ئـةوة ناكرَيـت، ئـةوة زؤر      وةك سني مليار و نيوَيك بَيت، وةزير لةكوَي ئـةتوانَي هـةموو كـةس   
زؤر هةَلةية، ثَيويستة وةزير بةِرَيوةبةرة طشتيةكان خباتة طةِر، ئةوانةي تري ذَير دةسةآلتي خؤي خباتة 
طةِر، مي انيةي بةردةسي بةثاكي بضَيتة بواري جَيبةجَيكردني ثرؤذةكان، طرنن ئةوةيـة سيسـتةمةكة،   
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ِرَيكوثَيكي دةِروا ، وآلتَيكي وةكو ئةَلمانيا وةزير نـاتوانَي بضـَيتة   سيستمَيكي سةعال بَيت، ئينجا ئيش بة
هةموو شارو ضارؤضكةيةك، لةطةَل خةَلك دابنيشَيت، بةآلم سيستةمةكةيان ئيش ئةكا ، خةَلك هـةموو  

 .سةير ئةكا  و وةزيريش زؤر سةركةوتووة، ِرَي دار دلَير حممود، سةرموو
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

من دةمةوَيت بةم مانشَيتة دةست ثَي بكةم، نا بؤ توندوتيـذي، بـةَلَي بـؤ ئـارامي كوردسـتان و ثاراسـتين       
ئةزموونةكةمان، تا بةدةست هَيناني سةربةخؤيي كوردستان وةكو جنوبي سودان، ثَيشـةكي دةستخؤشـي   

ــاري     ــؤ داواك ــرد ب ــووني ك ــة بةدواداض ــةم، ك ــةمان دةك ــةي ثةرل ــة ليذن ــةراي ئــازادي   ل ــاندةراني س خؤثيش
خاَلييـةي كـة دايـان نـاوة، كؤبوونـةوةي      ( 3)لةسنووري ثارَي طاي سلَيماني، وة طةشبين  بةو ضارةسـةرة  

ــتان،          ــارودؤخي كوردس ــةوةي ب ــايي كردن ــارطرذي و ئاس ــةوةي ب ــارام كردن ــؤ ئ ــيان ب ــةمان و ثةرؤش ثةرل
ةيةوَيت ِرؤَلي نوَينةرايةتي هاووآلتيان ببينَيت سلَيمانيش بةتايبةتي، هَيمايةكة كة بةِراسي ثةرلةمان د

بةجدي، دةنطةكاني جةماوةري كوردستان بةزر بنرخَينَيت و بيسةنَينَيت كة نوَينةري طةنج و ثريو ذن 
و ثياو وخؤثيشـاندةران و هَي ةكـاني ثـؤليو و ئاسـايش و ثَيشـمةرطةية، ضـةند خؤشـة كـة بةشـاهيدي          

وة خؤالان شانازميان ثَيوة كردووة، كة هـةموو كوردَيـك و هـةموو    دؤست و دوذمن، بةشاهيدي دةرةوة، 
اليــةنَيك، كــة هــةموو جارَيــك دةَلــَين لةكوردســتاندا ســةاامطريي، ئــةمن و ئاســايش هةيــة، كــة ئةمــةش  
بةرهةمي خةباتي هةموو اليةكمانة، بووني خؤثيشاندان لةهةموو وآلتَيكي دميوكراتي كارَيكي سروشي 

ــة وآل  ــايية، وة ل ــي      و ياس ــة بةمةس ــرَينت هةَلبةت ــاندان دةك ــة خؤثيش ــدا ك ــدا لةكاتَيك ــة دميوكراتيةكان ت
ضاكسازي و بةئاطاهَينانةوةي حكومة ، ئةوةي ئَيمةش هةر بةهةمان شَيوةية، بةآلم ثَيويستة لةهـةموو  
كاتَيكــدا ئَيمــةش ثشــت ببةســتني بــة ديــالؤ  ولةيــةكرت ن يــك بوونــةوةو دوور بكةوينــةوة لــةوةي كــة    

ي بةرامبــةر بةيــةكرتي بــةكار بهَيــنني، هةَلبةتــة ئــةو خؤثيشــاندانة لــة ثةرؤشــيانةوةية بــؤ    توندوتيــذ
ــت،          ــةجَي بكرَي ــة  جَيب ــاتر عةدال ــة زي ــةوةي ك ــؤ ئ ــيانةوةية ب ــةمان، لةثةرؤش ــتكةوتةكاني طةلةك دةس
لةثةرؤشـيانة بـؤ ئـةوةي كـة كـة زيـاتر ئـةم ئةزموونـة بثـارَي ن، لةبـةر ئـةوةي ئـةم ئةزموونـةي ئَيمــة              

َيين سةدان هـةزار شـةهيد و ئـاوارةبووني دةيـان هـةزار خَيـ ان و هاووآلتيـان و زينـداني كـردن و          بةخو
ئيعدام كردني هةزاران تَيكؤشةرو بةبَي دايك بووني ضةندان منداَل و بَيبةش بوونيان لة نـازي دايـك و   

يانـــةي كـــة باوكيـــان بةدةســـت هـــاتووة، مـــن لَيـــرةوة دةمـــةوَيت ئـــةوة بَلـــَي  كةزؤربـــةي ئـــةو داواكاري 
لةِراثؤرتةكان و اسةكاني ئةم بةِرَي انة بينراون، خاَلي هاوبةشـي زؤري تَيدايـة، منـيش لةهـةمان كاتـدا      
ثشتطريي هةموو ئةو خاآلنة دةكةم، بـةآلم هةنـدَي خـاَلي هةيـة كـة هةنووكةييـةو ئـةمِرؤ ئةتوانـدرَيت         
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داية، يةكَيك لةو خاآلنةي كة وةكو حكومة  بةزوويي جَيبةجَيي بكا ، ضونكة مةجالي باشي لةبةردةم
هةية، زياد بووني ثرؤذةي خ مةتطوزاري بؤ ئةوةي بازاِر ببووذَيتةوة، بؤ ئةوةي هةلي كار بؤ كرَيكاران 
ــت، دامةزرانــدن لــةدامودةزطاكاني حكومــة ، هــةروةها هاوكــاري كردنــي كــةرتي تايبــة ، ض     زيــاد بكرَي

اندرَيت هةلي كاري زياتر بدرؤزرَيتةوة بؤ كرَيكـاران  ثيشةسازي، ض بازرطاني، ض كشتوكاَلي بؤ ئةوةي بتو
ــةكانةوة،        ــ ب و كةس ــار  و ح ــةن ث ــة ، لةالي ــي و حكوم ــاَلي طش ــك و م ــةوةي موَل ــاران، طةِراندن و بَيك
ــةوة         ــةكي وةزاريي ــةِرَيطاي ليذنةي ــةو  ل ــاتي ن ــةوةها داه ــةكان، ه ــة تايبةت ــةي ثل ــةوةي مووض كةمكردن

اني و حكــومي بــةردةوام هــةبَيت تــا طــوَي لــة داواكارييــةكاني سةرثةرشــي بكرَيــت، ليذنةيــةكي ثةرلــةم
ــارة،         ــا ض ــي ِرَيط ــةوةوة، بةمةبةس ــةو توَيذين ــر ديراس ــة ذَي ــت و بيخات ــاندةران بطرَي ــةماوةرو خؤثيش ج
ثَيشينةي هاوسةرطريي زياد بكرَيت، زياد كردني بِري ثَيويست بؤ اةرزي بضووك بؤ طةجنان و بَيكـاران،  

س داواي ئـةوة دةكـةم كـة هـةموو بةرثرسـي يةكـةمي ِراطةياندنـةكاني ح بـةكان         هةروةها وةكو بـرادةرا 
بهَينرَينة ثةرلـةمان و لَيـرة داواي ئـةوةيان لَيبكرَيـت كـة زمـاني ورووذَينـةر و زبـر بـةكار نةهَينـدرَيت           
بةرامبةر بة يةكرتي، ضونكة ئَيمة هـةموومان خـةَلكي كوردسـتانني، لةهـةمان كاتـدا سياسـةتي ئـةوةي،        

ةر لةطةَلمانــدا بيــت دؤســتمي، ئةطــةر لةطةَلمانــدا نــةبيت دوذمنمــي بةكارنةيــة ، ئَيمــة كــة بــاس    ئةطــ
لةبريوباوةِري جياواز دةكةين، لةبةر ئةوةي بةرذةوةندي جياواز هةية، لةبةر ئةوةي تَيطةيشتين جياواز 

ةيـةكرت ن يـك   هةية، لةبـةر ئـةوةي ضـني وتوَيـذي جيـاواز هةيـة، ئَيمـة بـا خـاَلي هاوبـةالان هـةبَيت، ل           
بكةوينةوة، نةك بَلَيني ئةطةر لةطةَلمانـدا بيـت دؤسـتمي، ئةطـةر لةطةَلمانـدا نـة بيـت دؤذمنمـي، ئةمـة          
خـــؤي لةخؤيـــدا ثَيشـــَيلكردني دميوكراتيةتـــة، لـــةطؤِرناني دميوكراتيةتـــة، داِرشـــتين ث نَيكـــي تؤكمـــة  

ــةي تةند     ــا، بيم ــةروةري ياس ــاتر و س ــووني دادوةري زي ــةربةخؤ ب ــي س ــؤ  بةمةبةس ــايةكي ب ــي ياس روس
دةربضَيت و بؤ خ مةتي سةرجةم هاووآلتياني كوردستان بَيت، دابني كردني شوَيين نيشـتةجَيبوون، بـؤ   
هاووآلتياني كةم دةرامة ، بةبَي ثَيشـةكي و بةايسـي مانطانـة، ثارةكـةيان لـَي وةربطريَيتـةوة، دةسـتةي        

ةزطاكاني حكومة  وكاركردن بـةثَيوةري ياسـايي   ضاودَيري زياتر كارا بكرَيـت، نةهَيشتين ِرؤتني لةدامود
وةكو س او ثاداشت بؤ كارمةنداني حكومة  لةسةرةوة تا خوارةوة، ماناي دامةزرانـدني دادطـاي ئيـداري    
لةسةرجةم شارةكان وسةر بةدةسةآلتي دادوةري بن، طؤِرانكـاري لةياسـاي كـار، كـة ثاَلثشـي كارمةنـداني       

نةنشـينيان و بـةثَيي سـاَل و تةمـةن وذمـارةي منـداَليان، لةهـةمان        كةرتي تايبة  بكا ، بةمةبةسـي خا 
كاتدا من داوا لةثةرلةمانتاراني بةِرَي  دةكةم، كة باسي طةندةَلي دةكةين، طةندةَلي لةبواري ئابووريداية 
زيـاتر، وا لــةم ِرؤذانــةي داهــاتوودا بودجـة دَيتــة بةردةســتمان بــا بـةطيانَيكي نيشــتمان ثةروةرانــةوة، بــا    
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ةمانةتــةوة، بةويذدانــةوة، نــةهَيَلني يــةك دينــار بةهــةدةر بــِروا ، بــؤ ئــةو ثرؤذانــةي كــةطرنطن بــؤ  بةئ
ئةمِرؤي ميللةتةكةمان بؤ ئةمر ؤي هةرَيمي كوردستان، لةهةمان كاتدا داواي ئةوةش دةكةم هةر لةدواي 

يش بةمشـوةرةتي  تةواوبووني بودجة، داواي ئةوة بكةين كة هةَلبذاردنَيكي ثـَيش وةختـة بكرَيـت،  ئـةو    
ــارامي          ــَيمين و ئ ــَيوةيةكي ه ــةوةي بةش ــؤ ئ ــةمان، ب ــاو ثةرل ــةكاني ن ــيةكان و ثارت ــة سياس ــةموو اليةن ه

 .بطةِرَيتةوة بؤ هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، بؤ بةِرَي  ، ِرَي دار ئاشي ع ي ، سةرموو
 :بةِرَي  ئاشي ع ي  صاحل

 .ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

داواي لَيبووردن دةكةم، دةزاس زؤرينة ماندوون، بةآلم بةئةمانةتةوة ئةوة وةكو ئةندام ثةرلـةمان، مـايف   
خؤمة كة اسة بكـةم، وةزيفةيـةكي تريشـ  هةيـة، كـة ئةنـدامي ئـةو ليذنةيـةم ئـةو بةِرَي انـة كةلـةوَي            

لةهةنـدَي خاَلـدا كـةمن بينيوومـة،      دانيشتوون، وةكو ليذنة، وةكو سـةردانة مةيدانيةكـة، ئةهةميـةتَيك   
ــتنة        ــة دانيش ــرد ل ــرارَيك  ك ــتنة، ئيس ــةم دانيش ــَيش ئ ــةرةتا ث ــن س ــةوة، م ــة بيطوازم ــةطرنطي دةزاس ك ب

خاَليةكة اسـة بكـةين،  ضـونكة     17تايبةتةكة، لةطةَل جةنابتدا، لةسةر ئةوةي كة ضةند طرنطة لةسةر 
لــةم شــةوةدا تؤمــة  ببةخشــينةوة بةســةر   ئةمــة ئيســرار كــردن نيــة، يــان خــوا نةخواســتة، نامانــةويَ 

خاَليـة جومطـةي سـةرةكي     17اليةنَيكي دياريكراودا يان مبانـةوَيت تةشـهري بـة ثةرلـةمان بكـةين، ئـةم       
دانيشتنةكةي ئةمشةوة، من ئومَيدم دةكرد وةك ئةندام ثةرلةمانَيك، كؤمةلَََيك بِريار لةم دو هةستةيةدا 

لةاليـةن دةسـةآلتي جَيبةجَيكردنـةوة دةربضـواية، مـن بهامتايةتـة       كة ئةم ئةزمةية هةية لةكوردسـتاندا  
ئَيرة تةايمَيكي ئةدائي دةسةآلتي جَيبـةجَيكردس بكردايـة، مبوتايـة، لـةم خـاَل و لـةم بِريـارةدا، كـة تـؤ          

ئةوةنــدة ثَيويســتة % ي ثَيويســتيةكاني خــةَلكي ثَيكــاوة، تــؤ لــة  %31هــةنطاو  نــاوة بــؤ ضاكســازي لــة  
بكــةيت، بــةآلم كــة ئــةبينني هــةنطاوةكان بــؤ ضاكســازي بــةثَيي ئةزمةكــة نيــة، ئــةو   ثرؤذةكانــت ضــاكرت

بةِرَي انة باسي كؤمةَلَيك خاَليان كرد، بةآلم ئةطةر ويذدامنان بكةين بة مةحةك لـةم مةسـةلةيةدا، ئـةو    
َيوةي هةناطاوانة ئةوةندة هةنطاوي جدين ِرووبةِرووي ئةو ئةزمةية ببَيتةوة، كة لة سلَيماني ولةضوارضـ 

لةي و لة عةزيةتداني خةَلك، من بة موشكيسلَيماني و لة هةولَيريشدا ئةزمةكةي طةيشتووةتَي لة طرتن 
بريندارَيكي كةالر دةست بة اسةكاني ترم دةكةم، كةلةسةردانة مةيدانيةكةدا سةرداني ئةويشمان كـرد،  

مـة  ئَي، اـةرزارمان بـن،   وتي من ثةرلةماني كوردستان بةرثرس دةكةم، بةو جوملة سـادةيةي خـؤي وتـي   
لةســةر ســيقةي ئَيــوة بةئةمانةتــةوة بيطةيةنــة، بةتةمانــةبووم بضــ  بــؤ خؤثيشــاندان، بــةآلم كــة ئَيــوة   
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خاَلةكةتان دةركرد، ناوي ئةو بريندارةم لةالية، هةر يةكَي حةز دةكا  هةمان جوملةي بؤ بَلَيتـةوة،  17
َلةكـةتان دةركـرد، بـةياني كـة ضـوومة دةرةوة،      خا 17من ئامادةم ناوة سيانيةكةي بدةمَي، وتي كـةئَيوة  

ومت دايكة طيان هيض خةمت نةبَي تةاة ناكرَيت، ضونكة ثةرلةمان بِرياري دةركـردووة، مـن بةداخـةوة،    
بة ئةمانةتةوة، بة ئةسةسةوة بةشي دووةمي جوملةكةي ئـةو ئةطةيـةس كـة خـؤم، لةطـةَل ئـةوةدا نـي ،        

ــةردم نةه    ــةك ب ــن ي ــة م ــف  ك ــن موتةئةس ــي م ــةكي  وت ــةآلم دوو سيش ــتووة، ب ــي )اويش ــةي، س ــي، ك ــة (ب ب
ئةذنؤمةوةية، يةعين لةمةرحةلةي يةكةمي ئةزمةكةدا كة بَيتااة  بووين، بالان لة ئةزمةكة كرد لـة  
سلَيماني ومتان حاَلةتَيكي ناتةبيعي دروست بووة، كؤمةَلَي خؤثيشاندةر ثةالماري بارةطايةكيان داوة، يان 

رداني بارةطايــةك، بــةآلم خــؤ ئــةو ِرووداوةي كــة لــةدواي ضــةند ر ؤذَيــك لــة   ئيتيهــام دةكــةن بــة ثــةالما 
ــارة  ــي بِري ــةرا و      17دةركردن ــةردةركي س ــك لةب ــاي ح بَي ــيض بارةط ــؤ ه ــةرا، خ ــةردةكي س ــة لةب خاَليةك

لةسـنووري م طــةوتي طــةورة نــةبووة، خــةَلك لةوَيــدا كـوذرا، بــاس دةكرَيــت كــة ئَيمــة ئيتيهــامي خــةَلك   
وة كة ئاسايش كةسوكاري ئَيمةن، من خةَلكي دةرةجـة يـةكي خـؤم هةيـة لـة ِريـ ي       دةكةين، من بةداخة

ثَيشمةرطةو ئةو دامودةزطايانة ئةوانة نيشتمانني، طوماس نية لةسةري، بةآلم بةِراسي ئةوانةي كة بـةو  
ـــتةوة، ئــةوة ئاسايشــَيكي نيشــتماني نيــة، ئــةوة ثَيشــمةرطةيةكي     جلــةوة ئــةبَي متمانــةيان لــَي بسةندرَي
نيشتماني نية، من ناتواس متمانةي ذياني خـؤم و جيلـي دواي خؤشـ  بـدةم بـةو كةسـانة، لةبـةر ئـةوة         
جاري ثَيشووش ئَيمة تةئكيدمان كردةوة لةسةري، ئةطةر من تؤزَيك خيانة  بكـةم لةطـةلي كوردسـتان،    

بكـةم، كـامَيرا   ضاوي كامرياكان زؤر لةمن ِراستطؤترة، زؤر حيادي ترة، ئةطةر من مبـةوَيت اليـةك جـوان    
نايةوَي هيض اليةك جـوان بكـا ، كـامَيرا زؤر حياديـة، ئةطـةر ئـةو كةسـة ببيـنن لةبـةردةمي م طـةوتي           
طةورةدا ئةو كةسةي كة تةاةكة دةكا ، لةنَيو ئاسايشةكانداية، ئةطةر خؤثيشاندةرة، مـن ئـةو طرتةيـةم    

ناطرَيت ِراثَيضي دادطاي بكا ، بؤيـة  لةالية، ئةطةر خؤثيشاندةرة بؤ دةزطا ئةمنيةكة نايطرَيت، و دةسي 
ئةو بةرثرسة، ئةي ئةو بةِرَي ةي كة لة كةالر تةاة دةكا ، ِراستةوخؤ لةسةر سووضـي كؤآلنةكـةدا، زؤر   
سـوثاس، مـن لَيـرةوة بـة سرسـةتي دةزاس بـةم كاتـة درةنطـة نـاوي ئـةو دوو ثؤليسـة بـةِرَي ةي ضـاالكية              

ن، كـة  1111َييان بَلَي  بةالي منةوة ئَيوة ثياوي ئاشي سـاَلي  مةدةنييةكاني كةالر سآلويان بؤ بنَيرم، ث
ئاشي بةراةرار بكةن لةكوردستاندا كة ثةالماري لوولة تفةنطةكـة دةدا ، خـؤي دةخاتـة بـةردةمي، بـة      

لةكوردستاندا، بؤ خاتري ئةوةي كة تةاة نـةكرَيت، ئـةوةي كـة     1111بِرواي من ئةوة ثياوي يةكةم لة 
ي كوردييةوةية، ئةطةر ئةمة اليةنَيك نةبَيت يان سةر بةجيهةتَيكي ِرةلي نةبَيت، تةاةكة دةكا  بةجل

بؤ لةوَيدا تةوق ناكرَيت لـةناو ئـةو هـةموو ثؤليسـي ضـاالكية مةدةنيانـةدا، بـة ئيجرائـاتي ياسـايي ئـةم           
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ي طرتـة  كةسة بطريَيت، خؤ ئَيمة نكوليمان لةطرتين نية، بةآلم لةوةزعَيكدا كة تؤ دةبينيت هةموو دةور
سيدؤييةكان ئاسايش و ثَيشـمةرطةية، ئـةم كةسـة ِرَيطـاي ثَيـدةدرَيت تةاـة بكـا ، ئةطـةر ئةمـة كةسـَيك           
ــة كةســة بــَي، يــان ِرَيطــا ثَيــدراو بَيــت، ئةمــة عــةاَ  و مــةنتق خــؤي يــةك ي       نــةبَيت ســةر بــةم كؤمةَل

ــنيازم ه    ــاوي كــامَيرا يــةك ي دةكاتــةوة، مــن كؤمــةَلَيك ثَيش ــةوةي زؤر  كردؤتــةوة، زمــان و ض ةيــة بــؤ ئ
بــةخَيرايي، وة يــةك خــاَلي تــريش بةِراســي لةســةردان كردنةكةمانــدا ئَيمــة كؤمــةَلَيك ثَيشــَيلكاري          
مةيــدانيمان بينيــوة، مــن جــارَيكي تــر بــةِرةلي داوا دةكــةم ثارَي طــاري ســلَيماني ئــةبَيت دةســت لــةكار  

ــةر    ــةِرَي ةدا، لةسـ ــةو بـ ــةَل ئـ ــة، لةطـ ــادي نيـ ــةلة عينـ ــَيتةوة، مةسـ ــةردانة بكَيشـ ــي سـ داني رؤذي دووةمـ
كة لَيرة تؤمار كراوة، سةرداني بةِرَي ميان كرد، ِراسـتةوخؤ بـة جوملةيـةكي     3مةيدانيةكةمان كاتذمَير 

ِروون، لةبــةردةمي ئــةم ليذنــة بــةِرَي ةدا كــة خؤشــ  لــةوَي بــووم، وتــي بــةبِرواي ئَيمــة لــةدواي تــةاي     
لةِرادة بةدةرة، بؤية ئةم دؤخةي دروست كرد، دواتـر   كردمنان بؤ وةزعةكة، ئازادي لة سلَيماني ئةوةندة

من وةكو ئةندامَيكي ليذنة، جوابَيك  دايةوة، دواتريش هةندَي بةِرَي  لةطةَلمـدا وةسـتابوون، ومت بـِروام    
ى شوبا  شايةتة، كة ئاراستةي ئازادييـةكان  17وانية، ئازادي ئةوةندة زؤر بووبَي لة سلَيمانيدا، ضونكة 

رَيتةوة، بةآلم بةبِرواي من ئازايةتي سلَيماني لةِرادة بةدةرة كة، ئةطةر تةايمَيكي وازحي ضؤن وةآلم دةد
بؤ بكرَيت، ئةطةر عةاَليةتَيكي بةرثرس سةرؤكي ليذنةي ئةمين بَيت لة سلَيماني بةم عةاَليةتةوة مـن  

كي وا موتةئـةزم، ئـاوا   موشكيلةم لة جوملةكةدا نية، لةم باطراوندة، لة بريكردنةوةو تَيِروانيين بؤ دؤخَي
سةعا  هَيشتا رؤحي لَيبوردةيي بةرامبـةر بـة خـةَلكي سـلَيماني،      71ئةو لَيي تَيبطا ، لةدواي زياتر لة 

من بِروام وابوو ئةم سةرؤكي ليذنة ئةمنيانة، لةم سةردانة مةيدانية بيانبين  وام دةزاني بةتةنها يةك 
ن بـريي بَيـت لـة داواي لَيبـوردن كـردن لةخـةَلكي       ئيستيعداديان هةية، بةدةرةجةي يةكـةمي اسـةكانيا  

كوردستان، بةآلم كة ئةبيين بةم رؤحيةتة تةئةزمووميةوةية بةِراسـي مـن جـاري ثَيشـووتري طةشـبني      
بِريارمان دةركردووة، بةشايةتي ليذنةكة زؤربةي بِريارةكان ثَيشـَيلكراوة،   17تر بووم، ضونكة ئةجمارة 

مةيدانيةكــةدا بــةِرَي  جــةنابي ســةرؤكي حكومــةتي هــةرَيممان بــيين   بةهــةمان شــَيوة هــةر لةســةردانة
لةسةرةتاي اسةكاندا يةك جوملةي و ، وتي من مايف خؤمة مةيدانيةن ضيش  بينيوة ئةوةش ثَيويستة 
بةئةمانةتةوة بيطوَي مةوة، ضونكة ئةوةش بةشَيكة لة ِراستيةكان، وتـي ئَيمـة دةبـَي بـ انني وة ئَيـوةش      

ارداني بارةطايةكي ح بي، تؤ ثَيت خؤشة ثـةالماري ماَلةكـةي تـؤ بـدةن ، بـةرد بطرنـة       باش ب انن ثةالم
ماَلةكة ، تؤ وةآلم نادةيتةوة ، هةَلبةتة ئةم تَيِروانينة بؤ بارةطاي ح بـي كـة بةكةرامـةتي شةخصـي و     

ني بةماَلي شةخصي و كةسي و خؤتي ب اني ئةمة تَيِروانينَيكي طوجناو نيـة بـؤ حـةلكردن، بـؤ حـةلكرد     
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ئايندة، يةعين ثَيويستة بةِراسي باطراونـدي تَيِروانينمـان بـؤ اةزيةكـة بطـؤِرين، ئةزمةيـةك هةيـة دان        
بنَيني بةسةر برينةكاندا، ثَي بنَيني بةسةر برينةكاندا، برينةكان دياري بكةين بةِراستطؤيي، بؤيـة مـن   

خَيرايي كـة ئةمـة لةوانةيـة ِرَيكـاري     كؤمةَلَيك ثَيشنياري زؤر خَيرا دةكةم، يةكَيك لةوانـة ئـةبَي زؤر بـة   
ياسايي و خةَلك خنكاوة بةدةست ِرؤتينةوة، موشكيلةي ئةم ثةرلةمانة نية كة بِريار دةرناكا ، ئَيمة بة 

بِريارةكةش شـاهيدي يةكـةم و ئـةخرية،     17طوذمة بِريار دةردةكةين، كَيشة لة جَيبةجَيكردنةكةيداية، 
اري ياسايي و ثَيويسـتة رؤتينـاتي نـةوَيت، ِرووبـةِروو بوونـةوةي ئـةم       ئَيمة بةِراسي ثَيوستة ئةوةي ِرَيك

مةسةلةية بؤ ئةوةي كؤمةَلَيك طةندةَلكار ناوةكانيان بـآلو بكرَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي تؤزَيـك ئـةم ئةزمةيـة        
لةسةر دَلي خةَلك كةم ببَيتةوة، كؤمـةَلَيك لَيثرسـينةوة بةرامبـةر بـة خـةَلك بكرَيـت، بةهـةمان شـَيوة،         

ئةمـةش ِرَي وشـوَيين زؤري دةوَيـت بـريم لـةوة كردؤتـةوة كـة بـةالني كةمـةوة ئـةو ياسـايةي كـة              ئةطةر
دةردةكرَيت، بؤ ضاكسـازي ياسـايةكي سرةاليـةن بَيـت، بـؤ منوونـة ئـةو ياسـايةي كـة بةنيـةتي ضاكسـازي            

مـن داوا  دةرضووة، طةِراندنةوةي موَلك و ماَلي حكومة  بؤ حكومة ، ئةوةي كة لةدةرةوةي ياسا كراوة، 
دةكةم ثَيويستة بِرطةيةكي تري لةسةر بَيت، ئةي ئةوانةي كـة بةياسـا بـة حيلـةي اـانوني كـراوة ، مـن        
ضةند ر ؤذَيك ثَيش ئَيستا ئةطةر هةر كةسَيك دؤكؤمَينتةكةي دةوَيت من لةالمة، بةِرَي َيك، بةرثرسَيكة 

وَلكَيك وةزارةتي دارايي سلَيماني كة وة م 1374لة يةكَي لة ح بة دةسةآلتدارةكاني كوردستان، لة ساَلي 
مـوَلكيكي سـرسة بــةاانوني عَيرااـي ئـةوةي، اــانوني بَيـت دةزانَيـت، ضــةند زةبةتـة مـوَلكَيكي ســةرف         
خبرَيتة سةر اليةنَيكي دياريكراو، خراوةتة سةر وةزارةتي دارايي، وةزارةتـيش بةمـةوة نةوةسـتاوة، ئـةم     

اني، ئةمـة حيلةيـةو بـؤي دؤزراوةتـةوة، ئةطـةر ئَيمـة نيـةتي        موَلكة سرسةي داوة بةم بةرثرسة لة سلَيم
ِراستةاينةي ضاكسازميان هةية، طرنن ئةوةية لة خةمةكاني خةَلكةوة ئَيمة ثـرؤذة ياسـاكان دابِرَيـذين،    
ئةمة بةتةنها خةمَيكي من نية، خوا نةخواستة مبةوَيت تؤمة  بةسةر خةَلكدا دابـةش بكـةم، ِراثـؤرتي    

سةر ئةوة دةكا  كة يةكَيكة لة داواكارييةكاني خةَلك، وة جـةختيان لَيكردؤتـةوة،   ليذنةكةش داكؤكي لة
ئةو موَلكانةش كة بةثارةي ِرةم ي سرؤشراون، من زةوي هةية لة سلَيماني دؤكـؤمَينت  لةسـةري هةيـة،    

ديناري سويسري موزايةدة كراوة، ئةمانةش هةر جؤرَيك  15زةوي زؤر زؤر تايبةتة، مةتري بة  1113
تاآلن سرؤشي نية ، بةآلم ضوارضَيوةيةكي ياسايي بـؤ دؤزراوةتـةوة، ئةمانـة ئـةبَيت ضارةسـةر بكـرَين        لة

ضةند ضارةسـةرَيكي تـري خَيـراش مـن ثَيشـنياز دةكـةم لةوانـة، مةاـةِرةكاني ح بـة سياسـيةكان لـةناو            
ك دروسـت بكرَيـت   كوردستان بةبَي نـاو هَينـان، ثَيويسـتة دةسـتبةجَي بِريارَيـك بـدرَيت، يـان ئيل امَيتيَـ        

ــؤ         ــةمَينَيت، خ ــةكدارانة ن ــ ي ض ــةم هَي ــةوةي ئ ــؤ ئ ــا ، ب ــةواني بك ــؤليو ثاس ــة ث ــة ئةمان ــةريان، ك لةس
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بارةطايةكي ح بي نازدارتر نية لة بانقَيك، كة ئةم هةموو خةَلك و ماَل و سةروة  و سـامانةي خـةَلكي   
دا ، ئةطــةر ئةمانــة بارةطــاي  تَيدايــة، كــة ثــؤليو دةيثارَي َيــت، وةزيفــةي ثــؤليو ضــية لــةو مةاةِرانــة   

نيشتماني ح بَيكن بؤ ِرَيكخستين ذياني خةَلكة، لةضي دةترسَيت ، دووةم هةنطاو بؤ نية  ثاكي طرنطة، 
ئةو بارةطايانـةي كـة ئةزمـةكاني لةبةردةمـدا ِروويـداوة، بةليسـتَيك نـاوي ئـةو ثاسـةوان و ئةوانـةي كـة            

ك ناوي ئةو كةسانةي كة خةسةر بوون لـة ئةزمةكـةدا،   سةرماندةر بوون لةوَي، سةرمانيان داوة بة ليستَي
بةليستَيك ثَيشكةش بكا ، بؤ ئةوةي بةالني كةمةوة جؤرَيك لة نية  ثاكي ببيندرَيت، هةنطاوي يةكةم 
من داواي لَيبوردن دةكةم ئةطةر مةسئوليةتَيكي زؤر خبةمة سةر اليةنَيكي ديـاريكراو، مةسـةلة ئةوةيـة    

ي كة ثارةي بةدةستة، كة هَي ي ضةكدار لةذَير دةستيداية، ئةمة مانـاي ئـةوة   ئةو اليةنة بةرثرسة لةوة
هَي ى ضـةكدارى   ندا، ضونكة بة عةاَ ، بة مةنتقنية كة من كةمرت مةسئولية  بدةم بةسةر ئؤثؤزسيؤ

لة ذَير دةستداية و نة ثارةش، بؤية ئَيسـتا زةمينـة سـازى طوجنـاو نيـة بـؤ ئـةوةى هةَلبـذاردنَيكى ثـَيش          
: بكرَيت،كــة ح بــة بــة دةســةآلتةكان ئــةم دوو تــةوةرة ســةرةكية بةدةســت خؤيانةوةيــة، ســَييةم  وةخــت

هةوَلبدرَيت بة ناوَيك ئةوانةى كة سةرمانى تةاةيان داوة، ديالؤطَيكى نيشتمانى ِروون لـة ِرَيطـاى كةناَلـة    
ــَيك بطري     ــةند كةس ــا ض ــردووة ، ب ــةى دةرك ــةرمانى تةا ــَى س ــت، ك ــةوة بكرَي ــاوةكو  تةلةس يؤنيةكان ــت، ت َي

ضوارضَيوةى لَيكؤَلينةوة لةطةَليدا بؤى، تا ئةو خةَلكة كةمَيك لة ئةزمة نةسسيةكةى بؤ كـةم بكرَيتـةوة،   
هةنطاوى جديش ببينَيت كة ئةمة بةشَيكة لـة بةرثرسـيارَيتى ئـةو اليةنانـةى كـة ئةزمـةكان لةبـةردةم        

 . بارةطاكانياندا دروست بووة، زؤر سوثاس
 :ةمانبةِرَي  سةرؤكى ثةرل

 .زؤر سوثاس، ِرَي دار شَيرزاد حاس ، سةرموو
 :شريف عبداحلافظبةِرَي  شَيرزاد 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من لةوة دةست ثَيدةكةم كة ثَيشرت لـة نواتـةى ني امةكةمـدا جوابتـان دامـةوة، ئـةو شـتانةى كـة ئَيمـة          
ثةرلةمانـةدا ضـى دةوترَيـت و     دةيكةين هةمووى لة تةلةس يؤن بة دؤكؤمَينت تةسـجي  كـراوة، كـة لـةم    

ضى ناوترَيت، كة براى بةِرَي م كاك عومةر باسى كرد، وتى هةندَى ئةندام ثةرلةمان نان و ثيـازى ثَيـوة   
دةخوا ، دةتوانن لَيى بدةنـةوة، وتوويـةتى، ئةنـدام ثةرلـةمان، ئـةوة يـةك، طوايـة جـةنابت وتـت  نـةى           

ام ثةرلـــةمانى نـــةهَينابَى موخاتةبـــةى ئةنـــدام ئةطـــةر نـــاوى ئةنـــد: وتـــووة ئةنـــدام ثةرلـــةمان، دووةم
 ..ثةرلةمانى كردووة، خؤ موخاتةبةى ئةم كارمةندانةى نةكردووة،

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 براى بةِرَي  ئةطةر وترابَى ئةندامى ثةرلةمان لة ثرؤتؤكؤل ال دةضَيت، ئةوة دَلنيابة، سةرموو
 :شريف عبداحلافظبةِرَي  شَيرزاد 

 .رؤكى ثةرلةمانبةِرَي  سة

: زؤر باشة، سوثاس ديارة اسةكانى ئَيمةش زؤر كرا، من هةندَى نواتـةم هةيـة باسـى دةكـةم، يـةكَيكيان     
بةراســتى ئةطــةر بــةِرَي  ســةرؤكى هــةرَي  و بــةِرَي  ســةرؤكى كؤمــار زووتــر بهاتنايةتــةوة بــؤ ئَيــرة، كــة  

كـة سـةرؤكى حكومـةتَيك لـة كاتَيـك      مةسروز بوو بهاتنايةتةوة، كة لة هـةموو عـورف و عادةتَيـك وايـة،     
ئةطةر شتَيكى تايبة  لة وآلتةكةيدا ِرووبـدا  زوو دةطةِرَيتةوة،ئةطـةر ئـةو دوو بـةِرَي ة بطةِرانايةتـةوة      
ئَيستا ئةم وةزعة ِرةنطة ئيحتيوا بكراية و وةك ئَيستاى لَينةهاتاية، هةرضةندة جةنابى سـةرؤك كؤمـار   

غداوة بطاتة ئَيرة، ئةطةر بؤ دوو، سَى ِرؤذيـش بَيـت بـةس ئـةوة     دةاةية ئةيتوانى لة بة 15دةاة تا 11
خاَليةكةدا ثَيشَيلكراوة، ئـةو تةاـة كردنةيـة     17نةكرا بةداخةوة، ديارة يةكَيكى تر لةو خاآلنةى كة لة 

لة خؤثيشـاندةران كـة زؤر بـرادةر باسـى كـردووة، كـة مـن دةمـةوَيت تةئكيـد لـةوة بكةمـةوة كـة ئـةوة              
ر زوو ئَيمـة باسـى ئـةوةمان كـرد كـة وةزيـرى نـاوخؤ، وةزيـرى ثَيشـمةرطة، سـةرؤكى           شتَيكى خراثة، هة

حكومة  بَين بؤ ئَيرة بؤ لَيثَيضينةوة، ئةطةر كرا شتى تريشـيان لةطـةَل بكرَيـت، بـةآلم تـا ئَيسـتا ئَيمـة        
ا يـةك  ئةوةمان نةكردووة، هةر وةكو ئةوةى كة ضؤن تا ئَيستا نةمانتوانيوة لة ماوةى ئةم سـاَل و نيـوةد  

وةزير بانن بكةين، سةرؤكى حكومةتيش ضةندان نامةمان بـؤ نووسـيوة هـيض جوابَيكيـان نةداوةتـةوة،      
نةمانتوانيوة بانطى بكةينة ئَيرة، ثـَي  وانيـة ئَيمـة بتـوانني، كـة دةَلـَين هةستةيـةكى تـر، بةِراسـتى مـن           

َيرة بؤ ئةوةى لَيثرسـينةوةيان  اةناعةمت بةوة نية هةستةيةكى تر بتوانني ئةو بةِرَي انة بانن بكةينة ئ
لةطةَل بكةين، زؤرم ثَى سةيرة جةنابى وةزيرى خوَيندنى باآل كة زؤربةى ذيانى لـة ئـةوروثا بـووة، كـة     
ئةو شتانةى  ئةوروثا  زؤر باشرت لةوةى ئَيرة ئـةزانَيت، ئةبوايـة يةكـةم كـةس ئـةو ئيسـتيقالةى بدايـة،        

بؤ ماَلةوة، ئةندام ثةرلةمانَيكى بةِرَي  باسى ئـةوة دةكـا     لةسةر ئةوةى كة ئةو اوتابيانةيان ناردؤتةوة
ى مـانن عوتَلـةيان دةسـت    11كة لةبةر ئةوة بووة كة عوتَلةيـة، بـةآلم ئـةوة وانيـة، ئةبوايـة ئـةوان لـة        

ثَيبكا ، نةك ئَيستا، بؤية ئةوة دةبَى لةطةَل وةزيرةكانى تريش ئةو بانن بكرَيتـة ئَيـرة، ليثَيضـينةوةى    
ت كة ضؤن مةوايفى نية و ضؤن هَيشتوويةتى زانكؤيةك بةوةندة اوتابيةوة ئـاوا داخبرَيـت   لةطةَل بكرَي

  كة ئةمةش تةئسري لة خوَيندنيان دةكا ، يةكَيك لة ِراسثاردةكانى ئةم ليذنـة بـةِرَي ة، ئـةَلَيت ئةنـدام     
ة، بــةآلم مــن ثةرلةمانــةكان بضــينة نــاو خةَلكــةوة بــؤ هَيوركردنــةوةى بارودؤخةكــة، ئةمــة كــارَيكى باشــ

منوونةيةكتان ثَيدةَلَي ، من خؤم ضوومة ضةمضةماَل بؤ ناو خؤثيشاندانةكةى ئةوَى، كة دةسـتى ثَيكـرد   
من ضووبووم لةكاتى نوَيذةكةدا بوو، داوايان لَيكردم كة دوو اسة بكـةم، دوو، سـَى اسـةم كـرد هـةمووى      
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يش ضـوون، باوةِرناكـةم كـةس ئـةوةى     باسى هَيوركردنةوة بوو، دواى ئةوة لة ثـِر خةَلكةكـة بـةرةو ئاسـا    
كردبــَى كــة ئَيمــة كردمــان، مــن و دوو، ســَى دَلســؤزى تــر لــة ضةمضــةماَلدا، كةوتينــة بــةينى ئاســايش و   
خةَلكةكةوة بةِراستى، هةر ئةوة بوو بةر سيشةك نةكـةوتني كـة، ئةطـةر تةاـة بكرايـة، كـة ئاسايشـةكان        

ان كرد هةموو خةَلكةكةمان هَينايـةوة جـارَيكى تـر    شاهَيدى ئةوة دةدةن كة ئَيمة ضيمان نةكرد، كة وام
بــؤ شــوَينى خؤيــان و نةمانهَيشــت ئــةو شــةِرة ببَيــت بــةرةو لــق و شــوَينةكانى تــر ئةضــوون، هَيورمــان     
كردنةوة، من ِرؤيشت  و لة سلَيمانى بيستمةوة كـة وتيـان ضـوونةتةوة سـةر لـق، جـارَيكى تـرو ئةوكاتـة         

دةراس ئةَلَي  لـق بـؤ ، منـيش وا ئـةَلَي  ئـةوة ثرسـيارَيكة كـة كـةس         تةاةيان لَيكراوة، منيش لةطةَل برا
وةآلمى ثـَى نييـة بةِراسـتى، بةرثرسـى لقـى ضةمضـةماَل هـةر يةكـةم اسـةى دةَلَيـت دةسـتَيك لـة ثشـت              
خؤثيشاندانةكةوة هةية، ئةويش شَيرزاد و سـآلن و سآلنـن، باشـة مـن ئاسـايش هـةمووى شـاهيدة كـةمن         

نجـا لةبـةر ئـةوة مـن ثـَي  وانيـة ئـةوة ئيسـتيفادةى هـةبَيت، ضـونكة ئـةبَيت            نةمهَيشت بضن بـؤ لـق، ئي  
نيةتـةكان بــاش بـني لةوَيــدا، نــةك نيـةتى خــرا ، زؤر بــرادةر باسـى تــةحري ى منــاَلى كـرد، باشــة خــؤ      

ساَلة،كة ئةضوو بؤ الى باوكى، خؤ بؤ خؤثيشاندان نةدةضوو، ئةوةم ثـَى سـةيرة    11طةرميان ئةو مناَلة 
مناَل تةحري  دةكرَيت، خؤتان ئةزانن لـةم كؤمـةَلطاى ئَيمـةدا كـة يـةك شـت دةبَيـت يةكسـةر         كة دةَلَين 

منــاَل ِرائــةكا  و دواى ئةكــةوَيت، بــَى ئــةوةى ب انَيــت ئةصــلةن ضيشــة، ئَيمــة لــة ليذنــةى نــاوخؤ،            
ليذنةيــةكمان دروســت كــرد، يــةكَى بــؤ ســلَيمانى و يــةكَيكيش بــؤ هــةولَير، ليذنةكــةى ســلَيمانى ضــوون   

سيارمان كرد، لَيثرسـراوى ئاسايشـى سـلَيمانى وةسـتا حةسـةن وتـى، كـاك دكتـؤر بةرهـةم وتوويـةتى،           ثر
يةكةم ضاالكيةكية مةدةنيةكان، ئةطـةر هيضـيان ثَينـةكرا، ثـؤليو، ئةطـةر ئـةوانيش هيضـيان ثَينـةكرا،         

وون لةبـةر  ئَيستا طوَي  لَيبوو سةرؤكى ليذنةى ناوخؤ وتى، ئةو دةمامـك بةسـةرانةى كـة هـات    / ئاسايش،
ئةوةى كة ضاالكية مةدةنيةكان كةمن لةوَى، ئةى باشة خؤ ثؤليو زؤر بـوون، ئـةى بـؤ ثـؤليو نةضـوو      
بة هانايانةوة، بؤ ئةوانة بضن ، زؤر باسى ناليا كرا، بـةآلم جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمان خـؤى زؤر بـاش       

ةكانةوة، بةهـةموو ح بةكانـةوة   ئاطاى لَيية، لةم هؤَلةشدا باس كرا، ئَيمة ليذنةى ناوخؤ بة هةموو ليست
ضووينة سةر سووتاوةكان، نةيانهَيشت بضينة ذوورةوة نازاس ثؤليو بوو يـان ضـى بـوو، هـةر هاتينـةوة      
زوو بةزوو بة سةرؤكى ثةرلةمامنان و  ئةويش تةلةسؤنى بؤ وةزيرى ناوخؤ كرد، كة وتى بِرؤن ئةوانة 

ضوون ئـةوانيان دةركردبـوو، كـةس نازانَيـت لـة       بطرن، سَى سةعا  دواى ئةوة ثؤليو ضووةتة ئةوَى كة
بةِرَيوةبةرةكـةى   11/1كوَين، كة ئةطةر ئةوانة بطرياناية ئَيستا موشكيلةى ناليامان نةدةما، ناليـاش لـة   

داواى ياســايى لــة ثؤليســى ئةزمــةِر تؤمــار كــردووة، مــن ثــَي  باشــة ئــةو ليذنةيــة كــة ئــةو ِراثؤرتــةيان    
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دى بكرَيـت، ئـةوةى كـة باسـتان كـرد و بـةيانيش لةطـةَل ليذنـةى ياسـايى          نووسيوة، ئةو ليذنةية خاَلبةن
ــوونةتة نــاو             ــك بةســةر ض ــةالر هَي َيكــى دةمام ــوارة لــة ك ــة،هةر دوَينــَى ئَي ــرد شــتَيكى باش ــتان ك باس
كـــةالرةوة،هَي َيكى زؤريشـــن، ِرةنطـــة ثَيـــنج ســـةعا  ثـــَيش ئَيســـتا بووبَيـــت، ضـــوار كةســـيان طرتـــووة، 

ــةالؤ) ــدكاري( عامرسـ ــؤ،  خوَينـ ــةر )زانكـ ــد عومـ ــة،  ( وةليـ ــوارى زانكؤيـ ــةى ضـ ــد  )مةرحةلـ ــارام حممـ ئـ
ئةمانــة تــةعاهوديان ىَل وةرطرتــوون كــة بةشــدارى هــيض خؤثيشــاندانَيك نةكــةن،  ( ئامــانج علــى()لــني

دووةميش نابَى هاوِرَييةتى يةكرتيش بكةن، كة ئةمةش بةِراستى شتَيكى زؤر سةيرة و اابيلى ئةوة نية 
 .نن بني، زؤر سوثاسكة ئَيمة لَيى بَيدة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابت، هةر بؤ ئةوةى كة باسى سووتاوةكانت كرد، ِراستة جةنابت و ليذنةى ناوخؤ هاتنـة  
الى من، منيش تةلةسؤس بؤ وةزير كرد، لةوَى نةبوو، بةآلم لةطةَل جَيطرى وةزيـر كـاك سايـةق اسـةمان     

ن، ضونكة بةِرَي تان بةمنتان و  كة ثؤليسة، وةختَى كةضوون ثـؤليو  كرد، وتى ئَيستا دةضني دةيانطري
نةبوو، مةدةنى بوو، ئةوانيش ئةم اسـةيان بـؤ ئَيمـة كـرد، كـة دواى ئـةوة يةكسـةر جةلسـةمان هـةبوو،          
دةرضوو وتيان ئةبوو شكا  بكةن، بؤ ئةوى حاك  ئةمرى طرتنى دةربكا ، ئَيمة لة خؤمانـةوة نـاتوانني   

ةكَى بطرين، ئةمة بة ئةمانةتةوة اسـةى ئـةوان بـؤ جـةنابت دةطَيِرمـةوة، بةنيسـبة        بضني لة جادةى ي
ئةوةى ضةمضةماَل، جةنابت لةوَى بوويت، باشة كة دةَلَيى ئاسايش لة وَيية، ئةوانى تر بة شَيوةيةكى تر 

بةِراسـتى  باسى دةكةن، حةاة لةطةَليان دابنيشيت و ئةو حةايقةتةيان ثَيى بَلَيت و لةيةك تَيبطةن، من 
نيـان زؤر لـةو بةِرَي انـةى كـة لـة      اسوثاسى ليذنةى ناوخؤ دةكةم، دةورَيكى باشيان بينى لـة هـةولَير، تو  

حاَلةتَيكى ناتةبيعى بوون،زؤر بةئاسايى و بة ِرَيطةى ياسايى بة زووترين كا  بَينـةوة الى كةسـوكاريان،   
 .كاك عبدالربن حسني، سةرموو

 :ربةِرَي  عبدالربن حسني ابابك
 . بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِراستى منيش زؤر بةدَلخؤشـيةوة، دةستخؤشـى لـة ليذنـةى تايبـة  دةكـةم، كـة لَيـرة مانـدوو بـوون و           
ضوونة سلَيمانى و ضوونة ناو خؤثيشاندانةكة و داواكارى خةَلكانيان هـةمووى بـة ِرَيكـوثَيكى هَينايـةوة     

كردؤتةوة هةر يةكةى بؤ اليةنى ثةيوةنديـدارى خـؤى،   ناو ثةرلةمان،خؤشيان ِرَيكياخنستووةو جياشيان 
كة ئةمة شتَيكى زؤر باشة، بةآلم وةكو خؤيان ئيشارةتيان ثَيدا لة هةَلسةنطاندنةكة هةستاون ضـوونةتة  
ئةوَى، ئةو يةكةى دامو دةزطاكانيان بينيوة، كـة لـة اليـةن ئةوانـةوة ثَيشـوازيان لَينـةكراوة، يـان جـوابى         

ناوة، ئةمة شتَيكة سةرثَيضى كةرى ياساية و كة ضةند ئةندام ثةرلةمانَيكى بةِرَي  باشيان بةدةست نةهَي
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بضنة ئةوَى و ثَيشوازيان لَينةكرَيت و جوابيان نةدرَيتةوة، بؤ ئةمة دةبَى لَيثرسينةوة هةبَيت بةِراستى، 
لكارى تَيـدا  خاَلةى كـة ئَيسـتاش ثَيشـيَ    17ى مانن دةرخيست، ئةو 13يان ئةو خاآلنةى كة ثةرلةمان لة 

ى 17دةكرَيت، لة زؤر جَيطا لة زاخؤ بيطرة تا خانةاني، يةعنى زؤر كـةس هةيـة ئَيسـتاش دةطرييَوت،لـة     
ةكـة ئـةويش ئةنـدامَيكى ب ووتنـةوةى ئاينـدةى طـةىل       (مجيـ  انـور  )مانن كةسَيك لة زاخؤ طرياوة،نـاوى  

ئيـوارة ثاشـان    5نيةوة تـا سـةعا    كوردستان بوو،لة اليةن ئاسايشةوة طرياوة لة سةيتةرةى زاخؤ لة بةيا
ئَيستا بةنامة و بة تةلةسؤن تةهديد دةكرَيت و دةوترَيت تؤ مردوويـت و ب انـة اةبرةكـة      بةريانداوة،

ضؤنة،ئيرت ئةويش ِراي كردو ضووة سليمانى ، لة زاخؤ نةما لةبةر ئةو هـةموو تةهديـدةى كـة دةكرايـة     
ةكةى هَينـا بـؤالى جـةنابتان ، بـؤ نووسـينطةى ئَيمـة لـة        سةرى ، يةكَيكة تر هةبوو لة صناعة، داواكاريي

زاخؤ ، هى ثةرلـةمان، بـؤالى ااميمـةاامى زاخـؤ، بـؤالى ثارَي طـارى دهـؤك كـة داواكارييـةكى  هةيـة لـة            
صناعة، ئةويش ئاسايش طرتى و وتى ئةبَي تةعاهود بنووسى، تةنازول لةو داواكاريية  بكةيت ، ئةمـة  

بَي دادطـا و بـةبَي هـيض خـةَلك دةطريَيـت ، بـؤ ئةمـةش ئـةبَي لَيثرسـينةوة          هةموو ئـةو ثَيشـَيلكاريية بـة   
هةبَيت ، ئَيمة هةروا لَيرة اسة بكةين و بَلَيني ئَيمة ئةوة دةكةين و حكومة  بَلَيت ئَيمة ئةمة دةكةين 
، بةراستى بةمة بَي ئومَيدييةك دروست دةبَيت لةالى جةماوةر، تـا طةيشـتة ئـةوةى ئـةو اةيرانـةى لـَي       

ِرؤذة، ئـةبَي  (  18 – 17)دروست بيَب كة ئَيستا لة سلَيمانى هةية، ئةو خةَلكة لةسـةر جـادةن ن يكـةى    
ئَيمة شتَيك بةشَيوةى ميكاني م دابنَيني ، بضنة ناو خَلكةكة و بضنة سةر جادةكة شتةكة بة مةنوسى و 

دةسـتى خـةَلك ، نـةك هـةر     بة ِرَيكوثَيكى بدةينة دةست خةَلك ، شتةكة بكةين بة كار و بيخةينـة بـةر   
بَلَيني دةيكةين، و بِريارة ئةو ياساية، يان حكومـة  بَلَيـت دةكـةين ، ئَيمـة هـةر شـيعار و اسـةى خـؤش         
بكةين بؤ خةَلكةكة بـةيانى و دوو بـةيانى اسـةكةمان دةردةضـَيت كـةوا نـةبوو، بةمـةش خةَلكةكـة بـَي          

َيت بةرامبةر بةم خةَلكة، بةراستى بضـينة ثـَيش   ئومَيد دةبَيت لة ئَيمة، ئةبَي ئَيمة  اسةكةمان ِراست ب
ئةم خةَلكة، شتةكانيان بؤ جَيبةجَي بكةين ، ئةو داواكارييانةى كة ليذنة هَيناويةتية بةر دةمـى ئَيمـة،   
من ثَيشنيار دةكةم ئةوةى سةر بة ئَيمةية يةعنى ثةرلـةمان لـة دانيشـتنى بـةيانى بيخةينـة بةرنامـةى       

 ،ئةو خةَلكانة بدةينةوة كـة ئَيسـتا لـةو سـاحةنة، بَلـَيني ئـةوة ئَيمـة يـةك         كارو ئيشى بؤ بكةين، جوابى
يةك دةياخنةينة كار و ئيشيان ثَي دةكةين، دةيان كةينة بِريـار و جَيبـةجَييان دةكـةين ، ئةوانةشـى كـة      
سةر بة سةرؤكايةتى هةرَيمة داوا دةكةم لة سةرؤكى هةرَيميش ئةم خااَلنة هةموويان جَيبةجَي بكا  و 
بة زووترين كا  ثةيامَيك بدا  و ئةوان ديسـان دَلنيـا ببنـةوة ، ئةوانةشـى كـة سـةر بةحكومـةتن، مـن         
اة  باوةِر ناكةم حكومة  ئةوانة جيَوبةجَي بكـا  ، ضـونكة ئـةوة ثـَيش سـاَل و نيوَيكـة هـةتاكو ئَيسـتا         
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ــةكردووة،برا        ــيان ن ــةس هيض ــووة ، ب ــة  ض ــؤالى حكوم ــردووة ب ــامان دةرك ــرؤذة ياس ــةندين ث دةرَيك ض
وة ياسايةك دةركراوة كة ِرَيكخستنى ح بى لةناو ثَيشمةرطة نةمَينَيت ،  1118ئيشارةتى ثَيدا لة ساَلى 

ئَيستاش هـةر هةيـة ، ئَيسـتاش دووبارةيـان كردؤتـةوة كـة ثَيشـنيار كـراوة نـةمَييَن ، كةواتـة حكومـة             
خةَلكة، ئةبَي ئَيمة وةكو ثةرلـةمان  مول ةم نية بةجَيبةجَي كردنى هيض بِريارَيك يان داواكارييةكى ئةم 

لَيرة مول ةميان بكةين، بيكةين بة بِريارَيكى مول ةم بؤ حكومة  ، ئةطةر ئةوة جَيبةجَي نةكرا، بانطى 
بكةينة ئَيرةو لَيثرسينةوةى لةطةَل بكةين يان لة كؤتاييدا متمانةى لَي وةرطرينةوة، كة ئـةو حكومةتـة   

ا  و خ مةتى ئةم ميللةتة بكا  با دةست لةكار بكَيشَيتةوة، خـؤ دونيـا   ناتوانَي ئةو كارانة جَيبةجَي بك
خرا   نابَيـت، حكومـةتَيكى تـر دامـةزرَينني و دووبـارة هةَلبـذاردن دةكةينـةوة، وةكـو هـةموو دونيـا و           
عالةمَيكى تر خ مةتى ئةم خةَلكة بكةين ، بةِراستى من ئةو ليذنةية، من ِرةخنةيةك  لَيى هةية ، ئـةو  

خاَلة ضارةسةرى ئـةم خةَلكـة    3خاَل داواكارى و ثَيشنيارى ئةو خةَلكةى هَيناوةتة خوارَي ، ئةو  (3)بة 
ناكا ، ئةبَي ئةو داواكارييانةى كة هاتووة، ئـةوةى دووبارةيـة جيـا بكرَيتـةوة، ئـةوانى تـريش هـةمووى        

يان ِرةحة  بـيَب ، بـةس تـؤ    ِرَيكبخرَيت، خبرَيتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة ، تا ئةم خةَلكة ِرازى بَيت و دَل
خـاَل ، ئـةوة نابَيـت مـادام ئـةو       5خـاَل ، يـان    6خـاَل ، يـان    3ئةمانة هةمووى مولةخـة  بكـةيت بـة    

ــى         ــاى تريش ــدَي جَيط ــا  و هةن ــؤَل ناك ــاحةيةش ض ــةو س ــابَي ، ئ ــة  ن ــى ِرةح ــت و دَل ــة ِرازى نابَي خةلََك
 .طرتؤتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

س ، كاك برهان ئةيةوَيت بَلَيت، ئةندام ثةرلةمان نابَي شكا  بكا ، بةاَلم بؤ  هـةبوو اليـةنى   زؤر سوثا
 .ثةيوةنديدار ئاطاداربكةيتةوة، باشة تكاية وازى لَي بَينة، باشة دةى سةرموو

 :بةِرَي  برهان رشيد حسن
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

رانـةى كـة ئـةو تاوانـةيان كـردووة لـة سـووتاندنى        من دووجار طـوَي  لـةوة بـوو كـة ئةبوايـة ئـةو بريندا      
تةلـةس يؤنى ناليـا، كـة براونةتــة ئيمَيرجنسـى، ئةبوايـة شـكا  بكرايــة، تـا بتواندرايـة بطريانايـة، بــةاَلم          
ــك      بــةثَيى اــانونى اصــول حماكــةما  جــةزايى عَيرااــى وا نيــة، يــةكَي تاوانبارَيــك دةبينَيــت يــان تاوانَي

اساييةوة تا ثـؤليو، تـا ئاسـايش تـا موحـةايقَيك، تـا حاكمَيـك، تـا زابتَيكـى          ئةبينَيت، لة هاوواَلتيةكى ئ
بة ثَيى اانون ئةبَي لـةوييا بطريَيـت، ئـةوة    ( اعضاء الضبط القضائي)عةسكةرى، ئةمانة ثَييان ئةوترَيت 

اندا موبةِريِرة كة ئةوانةيان نةطرتووة، بؤ دةربازبوونيان لةوةى كة ئةو هَي ة ضووة ئةوان لـة دةسـةاَلتي  
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ثَيويسـتى بـة دةعـوا    ( اعضاء الضبط القضاائي )نةبووة كة ئةو تاوانبارانة بطرن و نةِرؤن، هةموو كةسَي 
 .جوواَلندن نةبووة ئةبواية بطرياناية، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك شَيروان موداخةلةى هةية سةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصا حةيدةرى
 .لةمانبةِرَي  سةرؤكى ثةر

من ِرَي م هةية بؤ ئةو ِرةئيةى كـاك برهـان، بـةاَلم دةتوانـدرا ئةنـدام ثةرلةمانـة بـةِرَي ةكان ئةنـدامانى         
 .زةبتى اةزائى ئاطادار بكةنةوة بؤ ئةوةى ئيجرائاتى ياسايى بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان 

 .،سةرمووطاهرزؤر سوثاس، ِرَي دار مجال 
 
 

 :ابراهي  طاهربةرَي  مجال 
 . بةرَي  سةركى ثةرلةمان

ل ثَيشيىَو ئةز دظَيت بينمة بريا خؤ ،بريا هةمى ثةرلةمانتارَيت بةرَي ،سـوَيندةك مـة خـواردى ِرؤذةكـَى ،     
سويندةكةش ئةمةية،ثارَي طارى لةيـةكَيتى خـاك و طـةىل كوردسـتان و ثارَي طـارى كـردن لةبةرذةوةنـدى        

ت ِرةستارمان بةثَيى ئةم سويندة بَينت، ئةطةر طةمـةى سياسـيش بكـةين،    بااَل،بؤية برايان خوشكان ،دةبَي
ثَيويستة لة ضوار ضَيوةى ئةم سوَيندة بَينت، ضونكة ئَيمة نوَينـةرى خـةَلكني، داخوازيـةكانى جـةماوةر،     
 بةسةر ضاوان، لة دهؤك بَيت، لة هةولَير بَيت، لة سلَيمانى بَيت، لة هةرشوَينَيك بَيت، ضـونكة ئَيمـة لـة   

جةماوةرةوة هاتينة، نوَينةرى ئةم جةماوةرةين، بةَلام دةبَيت بـة دوو ضـاو سـةيرى بكـةين، نـةوةك بـة       
ضاوَيك، ضاويك، داخوازى خةَلكَيكة كة ئَيسـتا داواكاريـان ثَيشـكةش كـردووة، وة لةبةرامبـةر، خـةَلكَيكى       

يـان  نةطةيشـتنة، ئايـا    تريش هةية، كة ئةوانـةش داواكاريـان هةيـة، هَيـور كردنـى وةزعةكـة، زةرةر و ز      
ــة             ــرة عةدال ــة لَي ــةين، ئيحتمال ــوَي خب ــاش ط ــر ث ــَيكى ت ــةين، كةس ــَيك بك ــة كةس ــاع ل ــَيني ديف ــة ب ئَيم
ثةيدانابَيت،دةمـــةوَي شـــتَيك بَلـــَي ، ئَيمـــة دةبَيـــت داخوازيـــةكانى جـــةماوةر نةكةينـــة ِرةاـــةمَيك لـــة  

طةر هاتو، ئةو داخوازيانة بوونة موعادةلةيةكى سياسيى، بيخةينة ناو موعادةلةيةكى سياسي، ضونكة ئة
ِرةاةمَيك لةناو ئةو موعادةلةية، بةيانى بابةتةكة بة ئااارَيكى تر دةِروا ، وة ئةجنامةكـة لةوانةيـة بـة    
هةندَي موساوةما  و نةسةااتى سياسى لة دةرئةجنامى خ مةتى جـةماوةر نـةبَيت، ئةمـة يـةك، ئـةوةى      
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،ئــةم بــارو دؤخــة، ئــةم وةزعــة، بــة هــةموو ســلبياتى و ئــةمِرؤ لــة كوردســتان ئةطــةر بَيــت ســةير بكةين
بةهةموو ئيجابياتى، ئةمة هى دوَينَيية يان هى ئةمِرؤية، يان مةسئوليةتى ئـةم ثةرلةمانةية ،نـةخَير،   

 ئَيسـتا  ئةوانـةي  ن،يبةشـدار  هـةموويان  كة ئَيستا،ئةمة ئةجنامى ِرابردوويةكة، لة ثاش سةرهةَلدان و تا 
 تةحـةمولي  هـةموومان  بةشـدارين،  هةموومان دةكةن، كار ئؤثؤزسيؤن لة ئَيستا يئةوانة و، دةسةاَل  لة

 بــةس طونــاه ئَيمــة نــابَي دةوةســتَيت، هــةموومان لةســةر خراثيةكــةي و باشــي دةكــةين، مةســئوولية 
 لة دةكةم برادةران سوثاسي بةِراسي بوون، زؤر بابةتةكان تر، شوَينَيكي يان تر، تةِرةسَيكي سةر خبةينة

 ئيشةكةيان مول ةمة، ئيشَيكي نة تةوسياتة، ئيشيان ليذنةكة دةزانني كة ئَيمة ة،نليذ هةرضةندة ة،ليذن
 جارَيكي دووبارة نامةوَيت من كردن، مونااةشة بةر خستة بابةتةكانيان هةموو بؤية تةوسياتة، هةموو

 متمانة و،(النية حسن مبدع) ثَيويستة شتَيكمان لَيرة ئَيمة خااَلنة، ئةو لةسةر موالحةزا  ناو بِرؤمة تر
 هةنـة  بابـة   هةنـدَيك  دةبَيـت،  تـر  سـاناهي  ئاسانرتو تر خاَلةكاني بوون، ثةيدا ئةوانة ئةطةر يةكرت، بة

 ساغ بدةييَن سرجنةك بدةيَي،( سلؤئاو ) حةبي دوو ثةسيوَيكة وةك بابةتةكة كة دةطا ، تَي وا خةَلكَيك
 ضـةند  طةنـدةَلي  سيسـتةمَيكة،  طةنـدةَلي  بَييت، تؤ ئةطةر او،كر طةندةَلي لة داكؤكي زؤر وانيية، دةبَيت،
 خـؤي  ثـةيِرةوي  يةعين هةية، خؤي سيستةمي ئةختةبوتَيكة، وةك ناوخؤي لة بةخؤي طةندةَلي جؤرن،
 دةبَيـت  بـةاَلم  طةندةَلينـة،  دذي هةموومان وةَلَ  نةمَينَيت،  طةندةَلي بَلَيني ئاساني بة بَيني ئَيمة هةية،
 بكـةي،  ضـارةيةك  بَيـي  ئـةتوَ  ضـونكة  نابَيـت،  حـةل  كـردن  اسـة  بـة  ئـةوة  دابندرَيت، بؤ ةيبةرنام ئةمة

 ثَيويسـتيمان  ئَيمة بؤية بووني، نةجا  بؤ هةية تر ث نَيكي طةندةَلي بةرامبةري ب انة دابنَيي، ث نَيك
 بـة  ةئيسـتيعان  بكـةن،  علمـي  بوسـي  باسـي  بابـة ،  نـاو  خبةنـة  علمـي  مةسـائيلي  هةية، بةرنامةيةك بة

 لةسـةر  داكؤكي الزمة ئَيمة دةَلَي  بةكورتي بابة ، ناو بَينة هةتا بكةن، تر خةَلكَيكي بة ةن،كب خوابةرا
 ثةرلةمانة ئةم بِريارةكاني مول ةمةو بِريار و بِريارن ئةوانة ضونكة ن،يبكة ثةرلةمان بِرياري خاَلي 17

 ثـةيِرةو  ئـةوة  و بكـةين  ئـةوة  لةسـةر  داكـؤكي  شـةخص  وةك دةبَيـت  ئَيمـة  بؤيـة  هةية، ئيل امي سيفةي
 بـة  وةكـو  سـةرةكية،  عـةناويين  خبوَينيـةوة،  خـالَ  17 هـةر  بَيـي  تؤ ئةطةر بكرَيت، بةجَي جَي و بكرَيت

 لـةناو  دةبَيـت،  ثةيـدا  داخوازيانـة  ئـةو  لـةناو  هـةمووي  تـر  تةساسـيلةكةي  ،(اليـن  هَيـد ) دةَلـَين  ئينطلي ي
 ئاو ) ئةوانة بةاَلم ديارة، دةبَيت، ثةيدا جةماوةر وازيةكانيداخ لةناو دةبَيت، ثةيدا ليذنةكان تةاليدي

 نيشـتيماني  كؤنفرانسـَيكي  دةكةم ثَيشنيار هةية، ثَيشنيارَيك  ئةمن بني، واايعي تؤزَيك ئَيمة با ،(الينن
 مصـارةحةي ) كؤنفرانسـي  دةَلـَين،  ثـيَ  ضـي  كـوردي  بـة  نـازاس  كؤنفرانسـي،  دروالـي  ذَيـر  لة بدةين ساز

 بكةن، اسة ئةوان و بطرين طوَي ئَيمة با هةبَينت، مان(السياسية انصارحة مؤمتر) ،(تيمانينيش و سياسي
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 كؤنفرانسـة  ئـةم  بِريارةكـاني  كؤنفرانسـةو  ئةم بابةتةكةي سةرضاوةي بة بكرَيت سةرؤك جةنابي وتاري
 لـة  اينـدة ئ حوكمِراني و سياسي سيستةمي بناغةي بكرَيتة كوردستان، ثةرلةماني لةطةَل هةماهةنطي بة

 .سوثاس زؤر كوردستان،
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 .بكة كةرةم ئازاد طؤران رَي دار سوثاس، زؤر
 :حممد ئازاد طؤران بةِرَي 
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

ــن ــةرةتا م ــة س ــثَيوي ب ــةك دةزاس يس ــدةم روونكردنةوةي ــةمايف ،ب ــؤمي ب ــة دةزاس خ ــاري ك ــة هؤك  هاتن
 بـؤ  هةيـة  رَي م نةبوو، تايبة  هؤكارَيكي هيض بؤ ئةمِرؤدا، دانيشتنةي لةم مونةسة لةسةر خوارةوةكةم

 ومت و طـر   نيـ امي   نواتةيـةكي  دانيشـتنةكاندا  لةسـةرةتاي  من بةاَلم ساالر، كاك ِرَي م بة زؤر هاوِرَيي
 لـيَ  ئةجنامـةي  ئـةو  بـِروا   شـَيوةية  بـةم  ئةطـةر  كـارو،  بةرنامـةي  لـةناو  هةيـة  دةرضـوون  دةكـةم  هةست

 ثشـوومان  كة ئةوةي دواي دواتريش بِريارَيك، ضهي نةطةيشتووينةتة شةوةو ي1 ئَيستا كة ةوَيتةوة،دةك
 هةرضـي  شـَيوةية  بـةو  هـةر  كـة  دةدرَيـت  رَيطـا  ئايـا  كـة  ثرسـي،  ثةرلـةماس  سـةرؤكي  بـةِرَي   لـة  وةرطر 

 بــةس نــةبوو، رةئيـةدا  ئــةو لةطــةَل بـةِرَي ي  دةبَيــت، كــار بةرنامـةي  بــة يــاخود بكـةين،  اســة مبانـةوَيت 
 ئةساسـة  ئـةو  لةسـةر  بكـةن  اسـة  هةموو بدرَيت رَيطا هاتووة ضؤن كة كرد، داوايان ئةندامان لة بةشَيك

 بـةو  ثَيموايـة  مـن  ضـونكة  نةضـووم،  بؤيـةش  مةنةسـة،  سـةر  ناضمةوة بَيت شَيوةية بةو ئةطةر ومت، من
 ناكـا   ئـةوة  ضـاوةِرَيي  يانـة، برينةكان دةردو دةرمـاني  ضاوةِرَيي شةاام لةسةر خةَلك كردن اسة شَيوةية

 ةاةسـ  سـةر  دَيمـة  سـةرةتا  بةردةوامـة،  يـةكرتي  لةسـةر  ئَيستا تا كردن تةشهري و كردن هرِيش لَيرة ئَيمة
 هةنـديَ  كـرد  هةسـت   بةِراسـي  دةرنةضـ ،  ثَيضـةوانةوة  بـة  خؤم ئةوةي بؤ كار، بةرنامةي لةسةر كردن

 داواي لةسـةر  كـردن  اسـة  كـاتيَ  كـة  بـوون،  عـاو ئي  ثَيـي  هةنـدَيكيش  كـرد،  باسـيان  بةشـَيوةيةك  برادةر
ــةَلكي ــلَيماني خ ــت، س ــن دةكرَي ــؤم م ــةو خ ــووم ليذنةيــة ل ــةو ب ــةمان ئ ــة داواكارييان ــةَلكي ل ــ خ  لَيمانيس

 دةوروبـةري  لـة  هةبووة خؤثيشاندانيش وةرطرتووة، سلَيمانيمان خةَلكي خؤثيشاندةراني لة وةرطرتووة،
 بـةاَلم  وةاَلمبدةنـةوة،  دةتـوانن  دواتـر  ليذنةكـة  نادةمـةوة،و  نـة برادةرا ئـةو  وةاَلمـي  مـن  سـلَيماني،  شـاري 

 سـلَيمانية،  خـةَلكي  خؤثيشـانداني  ثاَلثشـي  بـؤ  دةيـانو   دةوروبـةريش  دةو  َلَيكيـان اخ خؤثشـاندانةكان 
 سـلَيمانيمان  خـةَلكي  لـة  ئَيمـة  كـة  داواكارييانـةي  ئـةو  بـةاَلم  هـةبوو،  تايبـةتيان  داواكـاري  كؤمةَلَي ئينجا

 كاتَيـك  ضـونكة  ا ،كـ دة كوردسـتان  هـةموو  لـة  تـةعبري  دةبيـنني  بيخوَينينـةوة  بـَيني  ئةطـةر  وةرطرتووة،
 نـا  لـة  بـاس  كـة  ، ئةنـداماني  و ثةرلـةمان  سةرؤكي و حكومة  سةرؤكي بةِرَي  و هةرَي  سةرؤكي بةِرَي 

 ناوترَيـت  ،دةكرَيـت  طةنـدةَلي  لـة  بـاس  كـة  هةيـة،  سـلَيماني  لة تةنها ناعةدالةتي ناَلَين دةكةن، عةدالةتي
 سـلَيماني،  بؤ تةنها ناوترَيت ،دةكرَيت زياتر خ مةتطوزاري لة باس كة هةية، سلَيماني لة تةنها طةندةَلي
 بـة  بةرثرسـةكان  هـةموو  حاَلةتـة  ئـةم  بـةاَلم  دةرَي، دةهَينمـة  لـيَ  سياسـيةكاني  داواكارييـة  مـن  بةِراسي
 داواكارييانـة  ئـةم  ثَيموايـة  مـن  بؤيـة  ،دةكـا   داوا كوردسـتان  هـةموو  بؤ هةرَيميشةوة، سةرؤكي جةنابي
 تـةنها  داواكارييانـة  ئةم نةيانوتووة سلَيمانيش خؤثيشاندةري خةَلكي و، دةكا  خةَلك هةموو لة تةعبري
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 لةبـةر  كوردسـتانة،  هـةرَيمي  هـةموو  بـؤ  بـةَلكو  نيية، كوردستان هةرَيمي هةموو خةَلكي بؤ ئَيمةيةو بؤ
 17 كردنـي  بـةجيَ  جـيَ  سـةر  دَيمـة  نةكـةين،  خاَلـة  ئـةو  ةماشـاي ت حةساسـيةتةوة  بـةو  با ثَيمواية ئةوة

 بينيــةوة رةش لــة هةندَيكيشــمان و دةكــةين ســةيري طةشــبينيةوة بــة هةنــدَيكيمان بةِراســي خاَلةكــة،
 كـرا  ثةسـند  خاَلةكـة  17 كة كاتةي ئةو سةرةتاي لة هةر ثَيمواية بةِرعسي هةندَيكمان دةكةين، سةيري

 يــةعين بكرَيتــةوة، هَيــور شــةاام ئــةوةي بــؤ نييــة، هــيض ئــةوة ومتــان كمانهةنــدَي ثةرلةمانــةوة لــةناو
 بـيَ  بـؤ  سـةر  بةِراسـي  ئةمـة  كـة  نييـة،  ثةرلةمانـةوة  لـة  خؤمـان  نيةتـةكاني  و هةنطاوةكان بة باوةِرمان

 جـيَ  لـيَ  شـتَيكي  دةيَلـَي   تةئكيـد  بـة  لَيرةدا من خاَلة 17 ئةم دواجاردا لة ،دةكَيشَيت طةورة هيواييةكي
 تةئجيلة، بةشَيكيش بيخوَينمةوة، خاَل بة خاَل هاوكاراس وةكو نامةوَيت كة دَلنياييةوة بة كراوة، َيبةج

 ئـةو  دةركـةو   لَيكؤَلينـةوة  ليذنـةي  بؤ ئةطةر دةَلَييت، تؤ ثَيويستة، كاتي كردنةكةي بةجَي جَي يةعين
 جـاريَ  خـؤ  ئـيَ  ئين يبـاتي،  اـانوني  بـةطوَيرةي  بـدرَيت،  سـ ا  دةبَي بةرثرسن كاميان ئةمنيانة بةرثرسة

 ئـيرت  ،نـةكرا  دةسـتطري  خـةَلك  كـة  لةوةي ، نةثاراست ي6 لقي كة لةوةي كةمتةرخةمة، كَي نةمان انيوة
 نـةدا   اـةرار  ليذنـة  تـا  دادطـاو  تـا  ياسـاية،  بَيـي  و ئةلف ئةوة خؤ اةرةبوو مةسةلةي دةرئةجنامانة، ئةم

 هــاتين مةســةلةي بكةيتــةوة، اــةرةبوو اتوانينــ تــؤ حاَلةتــةدا  لــةم بةرثرســة كــَي ضــةندةو، زةرةرةكــة
ــري ــةرطةو وةزي ــاوخؤ ثَيمش ــةرؤكي و ن ــة ، س ــة حكوم ــي ك ــةمِرؤ بةِراس ــةموو ئ ــتنةكة ه ــةر دانيش  ه

 دةكةين، ياسا سةروةري و دامةزراوةيي و موئةسةساتي لة باس ئَيمة دةثرس  من بوو، ئةوة ئاراستةكةي
 شوَيين رَيو و ئيجرائا  حكومة  سةرؤكي كردني بانن اانونةوة، ياساو بة بني ثةيوةست بِريارة ئةطةر

 لـة  بـةدةر  بَلـَيني  بـدةين  اـةارارَيك  ثةرلـةمان  لـة  ئَيسـتا  نةكةين، بةوة كار بِرياريشة ئةطةر هةية، خؤي
ــاو ــةكان ياس ــةدةر رَينمايي ــة ب ــةيِرةوي ل ــاوخؤي ث ــةمان، ن ــةر ثةرل ــك ه ــةرؤكايةتي كاتَي ــداماني و س  ئةن

 دةكـةين،  بانطيـان  كاتـة  ئةو بِريار، بة بكةين بانطيان بَين، وةزيران سةرؤكي و وةزير با وتيان ثةرلةمان
 ثَيموايـة  و، كـردن  بانطهَيشـت  بـؤ  هةيـة  خـؤي  شـوَيين  رَيو ياسايي ئيجرائاتي ياسايي، ئيجرائاتي بة نةك
 ئاطـام  ثَيشمةرطة، وةزيري كردني بانن وتي بوو حةمة كاكة لَيية، ئاطام من ئةوةندةي شوَينانة رَيو ئةو

 كردنــي بــانن داواي كوردســتاني ليســي سـةرؤكي  بكرَيــت، ؤنــاوخ وةزيــري بـانطي  وتــي اــادر كــاك لَييـة 
 ئةمـة  بـةاَلم  كـرد،  حكومـةتيان  سـةرؤكي  بـانطي  موعارةزةش برادةراني شَيوة هةمان بة كرد، حكومةتي
 دةيَلـَي   مـن  يبةِراسـ  بةشَيكيشـيان  نةوةو،دلَيسـةن  متمانـة  بـؤ  و كـردن  بـانن  بؤ هةية خؤي ئيجرائاتي

 ئَيمــة ئــةي بــةاَلم كــردووة، ثــَي ئاماذةالــان خاَلةكانــداو لــة زةاــة زؤر ثَيشــَيلكاريةكةش كــراوةو ثَيشــَي 
 بـانن  ئـةوةي  بـؤ  ئـةي  ، دةكـةين  بـانن  بـؤ  نـاوخؤ  وةزيـري  ثَيشـمةرطةو  وةزيـري  و حكومـة   سةرؤكي

 بكـةين،  موحاسةبةي تا ناكةين بانن يئةوة بؤ ئةي كراون  ثَيشَي  بؤ خااَلنة ئةم بَلَيني ثَيي تا ناكةين
 كـةي  دةكـةين   بانطيـان  بؤضـي  ئـيرت  خااَلنـة   ئةم كردني بةجَي جَي لةسةر نةبووة حةريو ضي بؤ كة

 خـةَلك،  ثاراسـتين  لـة  نـةبوون  مةسئوول بؤ كرد  ثَيشَي  خااَلنةتان ئةم بؤ دةكةين، لَي ثرسياريان هاتن
 لـيَ  سـقةيان  سـةحيب  نـةبوو  ثَي مةنتقيان وةاَلمي ةتانةداحاَل لةم ئةطةر ئَي بوو  دروست دؤخة ئةم بؤ

 وةزيــري لةســةر اســة ئةوةنــدة ئــةمِرؤ هةيــة، خــؤي ئيجرائــاتي هــةمووي ئةمانــة بــةاَلم دةكــةين، داوا
 بـؤ  كـراوة  ثَيشـكةش  تةلـةبَيك  دةثرسـ   مـن  بـةاَلم  نـةبَيت،  موعلومـامت  من لةوانةية كرا، بااَل خوَيندني

 لـيَ  ئاطـا   تؤ كاكة ئةرَي بَلَيني ثَيي كوردستان ثةرلةماني بَيتة كة بااَل  نيخوَيند وةزيري كردني بانن
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 سـلَيماني  زانكـؤي  لَيية ئاطا  ، كوردستان اوتابياني يةكَيي يمرئة بة داخرا، سةالحةددين زانكؤي بوو
 ئـةم  بـاالَ  خوَينـدني  وةزيـري  غيـابي  لة ضية ئةمة بثرسني، لَيي بكةين بانطي دةبا ، دةكا  طوزةر ؤنض

 كـا   لـة  بـاس  دةكـةين،  موئةسةساتي لة باس ئَيمة دةكرَيت، دانةخست و داخسنت لةسةر اسةية هةموو
 ئــَي ين،ذنــةكو كــا  ضــؤن نةكــةين، ضةواشــة خــةَلك ضــؤن كــة دةكــةين لــةوة بــاس دةكــةين، نةكوشــنت

 بـةاَلم  ،دةسـَينينةوة  لـيَ  متمانـةي  دةكـةين،  لـيَ  سـيقةي  سـةحيب  ها  كةي كوشتنة، كا  ئةمة بةِراسي
 طـوَي   ثةلـةمان  ئةنـدام  برادةرانـي  هةنـديَ  لةاليـةن  حاَلةتانةو ئةم ،دةكرَيت ئيجرائا  بة ئةمة ثَيمواية

ــاس لَييــة ــةتي لــة ب ــالي حكوم ــت، ئينتيق ــن دةكرَي ــا دةثرســ  م ــةتي ئاي ــةوةي ئينتييقــالي حكوم ــن ئ  م
 ثةرلـــةمان كـــة تدةبَيـــ كاتَيـــك ئينتيقـــالي حكومـــةتي بـــ اس، ياســـا لـــة شـــتَيك هـــةبَيت، مـــةعلومامت

 تةلةبتان دةكةي ئينتيقالي حكومةتَيكي داواي كة نةبَي، ديووج كوردستان ثةرلةماني هةَلوةشابَيتةوةو
 دةكـا   داوا كـة  ثةرلةمانـةي  ئةنـدام  ئـةو  كوردسـتان   ثةرلةماني هةَلوةشاندنةوةي بؤ كردووة ثَيشكةش

 كـراوة،  ئةمـة  دةدا ، ئيسـتيقالة  نتارثةرلـةما  15 كـةوا  رةئيـةي  ئـةو  بَيت، ثَيك ئينتيقالي حكومةتَيكي
 ياسـاييةوة،  رووي لـة  تـرة  يكشـتيَ  ئةمة حكومة ، كابينةكةي لة بَيت سيقة سةحيب مةاسةديان ئةطةر
 17 لةســةر هـةر  دةكــةين، اسـة  كوَيــوة لـة  اانونيـةوة  رووي لــة بـ انني  دةبــَي بَلـَيني  شــتَيك هـةر  بـةاَلم 

 ثةرلـةماني  وتـي  اليـةنَيك  كـةناَلي  لـة  بيين راثؤرتَيك  ةشةو ئةو هةر من 14خاَلي لة بةِرعسي خاَلةكة،
 جـارَيكيرت  خوَينـدةوةو  خاَلةكـةم  هةسـتام  كـرد،  ثَيشـَيلي  خـؤي  هـةر  كرد، ثَيشَي  ي14 خاَلي كوردستان

 اسـة  كـراوة   ثَيشـَي   بـؤ  خاَلةكة كة طر  برادةرانةش ئةو لَيدواني لة طوَي  و طر  راثؤرتةكة لة طوَي 
 ثةرلـةماني  لـة  تـةواسواي  بـة  نةتةوةييـةكان  و سرتاتيذي بِريارة ياساو  لةمةودوا ةك دةكا  ئةوة لةسةر

 شـتَيك  هـةموو  دةيَلَيمـةوة،  مـن  ديسان دةرنةضووة، تةواسوق خاَلة 17 ئةم طواية دةردةضَيت، كوردستان
 هةرضـةندة  دةَلَيـت  كةناَلـة  ئةم بدةنةوة، لَيك راثؤرتة ئةم بيهَينن راثؤرتةشدا ئةو لةطةَل ب انة ياسا لة

 ئـةم  خـؤي  كوردسـتان  ثةرلـةماني  سـةرؤكايةتي  بـةاَلم  دانـرا،  موعـارةزة  زةخي ذَير لة خاَلةكان زؤربةي
 ئَي نةبَيت، من دَلي بة هيض بَيت، تؤ دَلي بة خاَلةكة 17 هةر ئةوةية تةواسوق باشة كرد، ثَيشَي  خاَلةي

 منـة،  بـةدَلي  ي1 تؤيـةو  بـةدَلي  ي14 يـان  منـة،  دَلـي  بـة  ش1 تؤيـةو  دَلي بة ي15 كة ئةوةية تةواسوق
 ئةطـةر  ئـيَ  نـةبَيت،  مـن  بـةدَلي  هيضـي  بَيـت،  تـؤ  دَلـي  بـة  خاَلةكـة  17 هـةر  كـة  ئةوةية تةواسوق يةعين

 طـرنن  و سياسي ثرؤسةي لة ئةوةية ئةطةر بةاَلم بةِراسي، نامةوَيت من ئةوة ئةوةية سياسي تةواسواي
 بكـةين،  ثـيَ  بةشداري زؤرينةي هَي ي ئَيمة كة َي انةيه ئةو موعارةزةو برادةراني ضارةنووسسازةكان و

 ئـةم  ثشتيواني بةِراسي من بكةين، كوردستانة هةرَيمي ثرؤسةي ئةم خ مةتي و، وةربطرين ثَي رةئيان
  ياســاي لــة و هةَلبــذاردن بــااَلي كؤمســيؤني مةســةلةي لــة خؤشــي كــاتي و، دةكــةم تةواسواــة ىمةســةلة

ــاندان ــن خؤثيش ــداطريي  م ــة ثَي ــةم رلةس ــة ئ ــردووة، خاَل ــة ك ــةر دَيم ــةو س ــنيارانةي ئ ــة ثَيش ــان ك  خؤم
 كــردة كوردســتاني ثةرلــةماني كــةوا دةكــةم، ثــَي دةســت هةرَيمــةوة ســةرؤكي وتةكــةي لــة كردوومانــة،

 كؤتـاييش،  بِريـاري  بـؤ  و كـردن  ضارةسةر بؤ كوردستان هةرَيمي ئةمِرؤي دؤخةي لةم يةكةم مةسئوولي
 و ئةركــةكان كوردســتان ثةرلــةماني دةبــَي هةرَيمــةوة، ســةرؤكي يامــةيثة ئــةم دواي لــة بةِراســي بؤيــة

 هـةر  لـةوةي  بـةر  نةكوشـنت  كـا   بـؤ  دؤخـة،  ئـةم  كردني ضارةسةر بؤ ثَيمواية من بَيت، زياتر رؤَلةكةي
 شـت  يةكةم ثَيمواية بكرَيت، كارا كوردستان ثةرلةماني وتوومانة دووةم خاَلي لة بؤية بنَيني، هةنطاوَيك
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 ئــةو خــوارةوة هامتــة بةشــي دوو بؤيــة مــن بكــةين، ئــةوة ئاليــةتي ضــؤنيةتي لةســةر اســة دةبــَي ئَيمــة
 بكرَيـت،  ئـيش  ضـؤن  بَلـَين  ثَيمان ئَيوة بَيت، غةَلة  يان 3هةر با دةَلَي  من بوومان نووسي كة خااَلنةي

 اناسـةم  كـرد،  ثـيَ  دةسـت   يةكةمـةوة  خـاَلي  لـة  بؤيـة  مـن  نيية، راست% 111 لة ئَيمة اسانةي ئةو خؤ
 هـَيمن  لـة  هـةم  هـةبَيت،  رؤَليـان  خؤيـان  سـنوورةكاني  لـة  ثةرلـةمان  ئةنـدامي  كةوا كردووة، ئةوة لةسةر

ــةوةو ــةم كردن ــة ه ــدني ل ــةكاني طةيان ــةَلك، داواكاريي ــةَلك خ ــة خ ــن الي هاتووةت ــت م ــن دةَلَي ــدام م  ئةن
 بةاَلم مبَينمةوة، ةثةرلةمان ئةم لةناو موتةئةسريم، ثةرلةمان ئةندامي وةك من نابين ، خؤم ثةرلةماني

ــةكي ــي زؤر زؤر هاوِرَيي ــؤم خؤشةويس ــةم بَلَيــت خ ــة ئ ــة، شــةرعيةتي ثةرلةمان ــةردةركي نيي  ســةرا ب
 لـةم  دادةنيشـَيت  مـن  لةطـةلَ  بـؤ  نييـة  شـةرعيةتي  كة ئةي دابنيشَيت، منيش لةطةَل زياترة، شةرعيةتي

 شـتَيكي  كـة  ثَيموايـة  مـن  يةكرتيـدا،  هـاوِرَيي  لـةناو  كردنـة  بريندار شعور حاَلةتي ئةم يةعين حاَلةتةدا 
 ضـاالك  دةَلـَيني  كـة  بكـةين،  ثـيَ  دةست ئَيمة ثةرلةمانةوة كردني ضاالك لة ثَيمواية/ دووةم نيية، خؤش

 روو، دةخةمة داواكاريييةكان جارَي من بةس بكةين، لةسةر اسةي دوايي دةكرَيت كة ثةرلةمان، كردني
 شــةم، ضــوار شــةم، سـيَ  شــةم، دوو رؤذانــي لـة  دةواميبــةر بــة ثةرلــةمان دةبَيـت  مــن بؤضــووني/ يةكـةم 

 ســةرؤكي لــةالي مــن بــووة تــةواو كــة ياســايانةي ثــرؤذة ئــةو هــةموو بــدا ، ئــةجنام خــؤي كؤبوونــةوةي
 بةنيســبة  طــرنطن كــة ئــةح اب، بودجــةي نةزاهــة، دةســتةي منوونــة بــؤ طــرنطن بينيومــة، ثةرلــةمان

 كـة  ياسايانةش ثرؤذة ئةو كارةوة، بةرنامةي رَينةخب كا  بةزووترين شةااميش، و دةسةاَل  موعارةزةو
ــذةكان ــا لي ــتا ت ــيان ئَيس ــةري ئيش ــةكردووة، لةس ــذي وةك ن ــ توندوتي ــةي وةك  ان،خَي ــي، بيم  تةندروس
 ئـةو  سـةرجةم  نـاوي  بكـةن  حـازر  ليسـتَيك  سراكسـيؤنةكان،  بـةهاوكاري  ثةرلـةمان  سـةرؤكايةتي  بةِرَي ان

 لةمـةودوا  ثَيويسـتة / دووةم بيكا ، دةبَيت( 5 ،6 ،3 ،1 ،1) ئةمة كة دابنَيت، تَيدا ئةوةلياتي ثرؤذانةو
 ثـةيِرةوي  دةكـةم  داوا لـةوةش  جطـة  بكـا ،  بـةجيَ  جـيَ  خـؤي  ناوخؤي ثةيِرةوي ثةرلةمان سةرؤكايةتي

 ثرؤذةيـةك  كـة  تـؤ  نـاوخؤدا  ثـةيِرةوي  لـة  كردنـةوة،  هـةموار  بـؤ  بَيـت  ئةساسيةكان خاَلة لة يةك ناوخؤ
 لـةالي  ثرؤذة كاكة بنووسي، لةسةر راثؤرتي تؤ رؤذدا 11 ماوةي لة ثَيويستة ،كليذنةية دةدةيتة دةست

 ثةرلـةمان،  لـة  ثرؤذانـة  ئـةم  بةرثرسـة   دؤخـةدا  لـةو  كـيَ  نـازاس  جـا  سـاَلة،  يـةك  ماوةي بؤ هةية ليذنة
 ض جا بنووسرَيت، لةسةر راثؤرتي با ضووة، بريي لة ثةرلةمان بةاَلم كردووة، ثَيشكةشيان سراكسيؤنةكان

 هيضـي  بةِراسـي  لةمـةودوا  بكرَيت، حازر ليستة ئةم باشة ثَي  بؤية دةكرَيت، ثةسند يان دةكرَيت، رةس 
ــر ــةوترَيت ت ــر ن ــان وةزي ــةوة، وةاَلمم ــان دةدات ــان ي ــةوة، وةاَلمم ــةر نادات ــك ه ــي وةزيرَي ــدامي وةاَلم  ئةن

 ئةنـدام  ئـةو  وةاَلمـي  َيرةل بَيت راست رؤذ، 15 لةثاش ناوخؤوة، ثةيِرةوي رووي لة نةدايةوة ثةرلةماني
 ضـةند  طوتوومانـة  كـة  حكومـة   خـاَلي  مةسـةلةي  بـؤ  كـردووة،  ئاراستة ثرسياري كة بداتةوة، ثةلةمانة

 وةاَلمـي  بـةزوويي  هةرَي  حكومةتي سةرؤكي بةِرَي  بينيومة من بةِراسي بكا ، طرنن كؤبوونةوةيةكي
 مةتاتي رستة بةم بةِراسي بةس حةاة، وايةورة و لةطةَليداين كةوا نةدايةوة، خؤثيشاندةراني داواكاري

 بةشـَيك  لـة  ثشـتيواني  مـن  بةسة، حكومة  بؤ ثةلةمان، بؤ هةرَي ، سةرؤكايةتي بؤ عامانة رستة ئةم و
 وةرن مونااةشـة  بـةبيَ  ئـةوا  رةوايـة،  هةموو ئةطةر داواكارييانة ئةم دةكةم، عبدالس م كاك اسةكاني لة

 كـراوة،  هةنـدَيكيان  ني،ئمةبـدة  هةنـدَيكيان  نييـة،  ياسايي ندَيكيانهة ئةطةر بكةن، بةجَي جَي هةمووي
 روون خـةَلكي  بـؤ  يـةك  بـة  يـةك  بكـةن،  لةسـةر  اسـةي  ياسـا  بـة  ياسـاو  سـةر  وةرنة نةكراوة، هةندَيكيان
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 شـاردا  لـة  بارةطـاي  يـةك  ح ب با و داواكارييةكانني هةموو لةطةَل بَلَيني و مبانةوَي ئَيمة نةك بكةنةوة،
 جطـة  بهَينينـةوة،  موبـةِريرِ  بـا  نـا  ئةطـةر  بني، ثابةند ثَيوةي با دةيكةين كة دةكةين  ئةوة ائاي هةبَيت،

 بكـا ،  خـؤي  مةعنيـةكاني  وةزارةتـة  لةطةَل كؤبوونةوةيةك، زجنرية لة بَيجطة وةزيران ئةجنومةني لةوة
 سـةرجةم  سـنووري  لةطـةلَ  ثَيويسـتة  دابنيشـَيت،  طشتيةكانيشـي  بةِرَيوةبةرة لطةَل ثَيويستة بةِراسي كة

 زيـاد  تـر  خـاَلَيكي  بطرَيـت،  ثَيشـنيارةكان  لـة  طـويَ  ئةوةي بؤ دابنيشَيت، شارةكان ناحيةو و اائيمقامية 
 كـة  بكةوينـةوة،  دوور لـةوة  ئَيمة با بةِراسي بةِرَي ان، كردووة، داوامان ئَيمة كة خااَلنةي ئةو بؤ دةكةم

 اةيد دةعوا نةطرياون، ناليا كةناَلي سووتاندني دةراني ئةجنام بؤية نةكراوة  يان كراوة، اةيد دةعوا ئايا
 دةسـتطري  اليةنانـة  ئـةو  ضـوارو  لقـي  لـة  سـ ن  بـؤ  نييـة   يـان  هةيـة،  طـرتن  ئـةمري  نةكراوة  يان كراوة،

 كـة  هـةرَي ،  سـةرؤكي  اسةكةي بؤ دةطةِرَيمةوة ديسان ثَيويستة دةَلَي  لَيرة ئةوة من بةِراسي نةكراون 
 هــةم تاكــةكان، هـةم  ئــةوةي بـؤ  مــةهَينن، بـةكار  توندوتيــذي كـرد،  ؤثيشــاندانتانخ ئةطـةر  تكايــة طـوتي 

 لةكـةدار  هةرَيمـة  ئـةم  ناوبـانطي  و تـاك  ناوبـانطي  ئةوةي بؤ كةواتة نةبَيت، لةكةدار هةرَيمةكة ناوبانطي
 يداواكـار  بـةِرَي   لةطـةلَ  اسـةم  مـن  دادطـا،  بـة  بياندةين با كردووة توندوتيذي كة كةسانةي ئةو نةبَيت،

 لةطــةَل اســةم كــردووة، ســلَيماني اـةزائي  زةبــي ئةنــداماني لةطــةَل اسـةم  تةلــةسؤن، بــة كــردووة طشـي 
 دةيكــةم، موتةئةسرييشــةوة بــة و، دةكــةم اســة ســةراحةتةوة بــة كــردووة، ســلَيماني تــةحقيقي حــاكمي
 بـةِرَي ،  يضـوار  لقـي  بؤ مانن ي18 لة كردووة كتابَيكيان/ يةكةم بؤ   دةربكةن، طرتين ئةمري ناتوانن
 لــة بــوون خةســةر و بــوون دةوام لــة رؤذة ئــةو كــة بــدةنن، ثــَي كةســانةيان ئــةو نــاوي كــردووة داوايــان

 وةاَلمــي ضــوار لقــي دةربكــةن، ناوةكــان لةســةر طــرتن ئــةمري ئــةوةي بــؤ كــةس، ئــةخري تــا بةرثرســةوة
 .نةداوةتةوة

 لَيـرة  مـن  نـةكراوة   ضـوار  لقـي  ةلـ  ئةسـليحة  زةبـةتي  بـؤ  ياساييةوة رووي لة كردووة كتابَيكيان/ دووةم
 تـيَ  لَيـي  تةشـةنوو  بـة  بـراةران  ئـةوةي  بـؤ  نييـة،  تـر  اليـةكي  هـيض  و ضوار لقي مةبةست  هةر بةِراسي

 هـةموو  هـةرَي ،  سـةرؤكي  بةِرَي  ئةطةر نةبن، هاوكار ح بةكان ئةطةر ئةوةية، لةسةر اسةم من نةطةن،
 ئـةو  كـة  كةسـانةي  ئـةو  دؤزينـةوةي  بـؤ  بنـَيني  وهـةنطا  بدةين هةوَل كة بةوةي نةكا  ثابةند ح بةكان
 ضووة، ثَيدةر بِرياري كةوا ح بيانةي بارةطا ئةو كردنةوةي تةسلي  بؤ بدةين هةوَل كردووةو كارانةيان

 بكرَيـت،  دةنـن  بَي ح بةكان راطةياندني ئةوةي بؤ نةدرَيت، هةوَل كراوة، ح بةكانةوة لةاليةن بَلَيني با
 .سوثاس زؤر ئةجنامَيك، هيض ناطةينة حاَلةتانة بةم و كردن ةيدا دةعوا بةو ثَيمواية من

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 
 هـةبوو،  ثـرؤذة  41 تةاريبـةن  رابـردوو،  رةيودة لـة  كرد، ثرؤذةكانت باسي كة ئةوةي بؤ بةس سوثاس،

 .سةرموو كاردؤ كاك ناكرَيت، رؤذ 11 بة ئةوة
 :ثريداود حممد كاردؤ بةِرَي 
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 روون ثرسـينةوةو  لـيَ  بـؤ  ثَيويسـتة  كـة  كـرا،  ئيجرائاتانـة  ئـةو  طرتنةبـةري  و ياسـايي  رَيكاري باسي زؤر
 رَيكــارة نــاوخؤ، وةزيــري ثَيشــمةرطةو وةزيــري و حكومــة  ســةرؤكي كردنــي بــانن بــؤ ئَيمــة كردنــةوة،

 .سوثاس طرتؤتةبةر، ياساييةكامنان
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 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 
 ئامـادةن،  كـردووة  اسـةم  ئـةوان  لةطـةلَ  وةزيـر،  هـةردوو  و حكومـة   سـةرؤكي  كردنـي  بانن بةنيسبة 

 بِريارةكــةمان كـة  ئــةوةي دواي لـة  دةبــن، ئامـادة  كــا  نـ يكرتين  لــة دةكـةين،  بــؤ ئسـوَليان  تـةرتيباتَيكي 
 .سةرموو ثَيشةوا كاك ثيشاندا، خؤيان ئامادةيي سَيكيان هةر كرد اسةمان لةطةَليان دةركرد،

 :مغديد تؤسيق ثَيشةوا بةِرَي 
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 بانطهَيشـي  بِرياريـدا  دةنـن  بةزؤرينـةي  كوردستان ثةرلةماني كرد، ثَي ئاماذةي ؤدكار كاك ئةوةي ديارة
 بكـا ،  بـةجيَ  جـيَ  بِريـارة  ئـةم  ثةرلـةمان  ثَيويسـتة  ئـةوة  بكرَيـت،  وةزيـر  هةردوو و حكومة  سةرؤكي

 .سوثاس
 :انثةرلةم سةرؤكي بةِرَي 

 كاتَيـك  هـةر  ئامـادةين  ئَيمـة  يـان تو كـرد،  ثةيوةنـديان  خؤيان نارد، بؤيامنان كة كاتدا هةمان لة هةر من
 .سةرموو سةعيد حةمة كاك ئَيرة، بَينة كة دةكةين، تةرتبيب بؤيان خةريكني وا ئَيستا دَيني، بَلَين

 :بةعلي سعيد بة بةِرَي 
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 بـوو  مَيـذوويي  وةرضـةرخانَيكي  دةكـةم،  كوردسـتان  طـةلي  مةزنةكـةي  راثةرينـة  يـادي  ثريؤزبـايي  منيش
 ئـةو  ئايـا  بكـةين،  جـدي  ثرسـيارَيكي  بـةاَلم  دةسـتها ،  بة طةورة و طرنن دةستكةوتي كؤمةَلَيك بةِراسي

 و حـوكمِراني  كامـ ،  سياسـي  سيسـتةمَيكي  ثَيكهَينـاني  لـة  بـوون   بـةردةوام  دةسـتكةوتانة  ئةو راثةِرينة،
 راثةِرينةكـةيان  كـة  كةسـانةي  ئةو خواسي بةديهَيناني طةندةَلي، كردني ِرببنة عادل، ةرمانِرةواييةكيس

 كـة  ذمـارةوة  لـةِرووي  شـوباتدا  ي17 لةطـةلَ  ثةرلةمان خاَلةكةي 17 اةدةرَيكة، خؤشبةختانة ئةجنامدا،
 هـةموو  هـي  و ةمدةك خؤثيشاندةران داخوازي ثشتطريي من خؤثشاندانة، شةهيداني رؤذي شوبا  ي17

 و سةرشـةاام  بَينـة  خؤيـان  كـة  ب انَيـت،  قةتـة يحةا ئـةو  كـةس  هةموو دةكةم حةز و، توَيذةكان و ضني
 بـةجيَ  جـيَ  داواكانيـان  تـا  بن بةردةوام خؤثيشاندان لة كة دةدةن بِريار خؤشيان و، دةكةن خوثيشاندان

ــت، ــان دةبَي ــةر ي ــتَيكيةلةه ه ــر َلوَيس ــرن، ت ــةو وةربط ــةاامة ئ ــؤي ش ــوو خ ــن اَلوة،ج ــة م ــةوة ثَيمواي  ئ
ــةز مــن بكــةين، تَيكــةَل مةلةســةكان نــابَي حةايقةتَيكــةو ــةو جــار ضــةند دانيشــتنةوة لــةم دةكــةم ح  ئ

ــةي ــة برادةران ــة ك ــووينة ئَيم ــان ض ــو الي ــة، وةك ــدَيكيان ليذن ــةني هةن ــاتي ئةجنوم ــديان ك ــوة ثةيوةن  ثَي
 لـة  كـة  دانيشـتنةي  لـةم  كـرد  ضـيمان  ائايـ  طرنطـةوة  بِريـارَيكي  ضـةند  بة ئَيمة ثَيويستة بؤية كردووين،

 مـن  بؤيـة  كـردووة   ضـيمان  عةمـةلي  شـي  و  دةرضووين بِريارَيكةوة ض بة بةردةوامةو وةوة1 كاتذمَير
 مامؤســتا بةتايبــةتي بــرادةراس، اســةي لةســةر تةســنيةية هةنــدَيكيان كــة دةكــةم عــةرز خاَلَيــك ضــةند

 لــة كـة  كـاتي  ئةجنومـةني  برادةرانـةي  ئـةو  ن،تةســنية هةنـدَيكيان  تريـان  زؤري و، خـان  ثـةيام  عومـةرو 
 كـــة كوردســـتانةوة ثةرلـــةماني لةاليـــةن رةلـــي راطةيةنـــدراوَيكي دةكـــةن داوا هـــاتووة، داواكةشـــياندا
 داوا يـان  بـدا ،  بِريـار  ثةرلةمانيش هةر و، داواكارييةكان  وةرطرتين هةند بة بَيت، ئةمة ناوةِرؤكةكةي

 ئـةوان  كـة  بـدةن  راطةيةنـدراوَيك  شـَيوة  هـةمان  بـة  ديسـان  يشحكومةت و هةرَي  سةرؤكايةتي كة بكا 
 تـر،  خـاَلَيكي  سـةرؤكايةتيةوة،  سـيَ  ئـةو  لةاليـةن  وةردةطريَيـت  هةنـد  بـة  كـة  دةوَيت، مةبدةئيان شتَيكي
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ــي ــةكانيان بةِراسـ ــةوةي دواي داخوازييـ ــةن ئـ ــةي لةاليـ ــايي ليذنـ ــةي و ياسـ ــة  ليذنـ ــةرؤكي و تايبـ  سـ
 بِريـارة  ئـةوةي  بِريـار،  بـة  بكرَيـت  داواكارييـةكانيان  ياسـايي  بةشـَيوةيةكي  ،كـرا  طةاَلَلة سراكسيؤنةكانةوة

 و ميكـاني م  و ثـ ن  تـر،  خـاَلَيكي  بكرَيـت،  عةمـةلي  بة كة بكرَيت طةاَلَلة بةشَيوةيةك بِريارو بة بكرَيت
 كردنـي  ديـاري  بـة  نـةكرا،  ئةطـةر  تةبعـةن  بِريارةكان، كردني تةنفي  بؤ حكومة  بؤ بكرَيت دياري كا 

 اليـةن  ئـةو  و اليـةن  ئـةم  و سياسـي  مةلـةيف  تَيكـةَلي  ئةمـة  بـا  بةِرَي ان حةاة كاتة ئةو زةمةني، سةافي
 ثةيوةنـدي  ئايا هةرَيمة، حكومةتي ناوي تر ئةوي ثةرلةمانة، ناوي دةزطايةك هةية، دةزطا دوو نةكةين،

 لـة  يـةك  بة بةرامبةر اية،دةزط دوو ئةم مةسئووليةتي دةزطاية، دوو ئةم مايف و ئةرك دةزطاية، دوو ئةم
 لـة  كـة  ثةرلةمانانـةي  ئةنـدام  ئـةم  هـةموو  ئَيمـة  بَينـة  واز لـةوة  تؤ ضية  دةستووريةوة و سياسي رووي

 و موتـابين  رةاـابي،  تةشـريعي،  دةزطايـةكي  وةكـو  ثةرلةمانـة  ئـةم  سراكسيؤنني، يةك هةموو ثةرلةمانني
 بَيـت  سراكسـيؤنة  ئـةم  هـي  رلةمانـةو ثة ئـةم  هـي  هـةمووي  هـةر  كة حكومةتَيك بة بةرامبةر موحاسيب

 حكومةتـة،  بـةم  بةرامبـةر  بكـةين،  دةسـتوورية  ياسـايية،  ئيجرائاتـة  ئـةو  بةِراسـي  ثَيويستة ئَيمة ضية 
 بكــةين، موتابةعــةي دةركــرد، بــؤ ياســامان دةركــرد، بــؤ بِريارمــان دانــا، بــؤ زةمــةنيمان ســةافي ئةطــةر

 ئيجرائـاتَيكي  هـةموو  تـا  بكـةين،  بـانطي  بكـةين،  ةطةَلل ثرسينةوةي لَي ثَيضينةوةو لَي بكةين، ضاودَيري
 ،ثَيضـينةوة  لـيَ  تا موسائةلةيةتي، كردنيةتي، نبان كة ئيجرائاتةوة بضووكرتين لة اانوني و ياسايي تري

 لـيَ  متمانـة  بـة  ثَيويسـت  النةومةسـئو  ثةرلـةمان  بكـا ،  ثَيويسـت  ئةطـةر  ياسـايي،  تري رَيكارَيكي هةر تا
 ئةكةوينـة  بةِراسـي  تـر،  خـاَلَيكي  دةسـتووري،  و ياسايي بةشَيوةيةكي بةاَلم تر، شتَيكي هةر سةندنةوةو

 ئــةو دةكــةم حــةز مــن  نــةكراوة  يــان خاَلــة، 17 بــةم بةرامبــةر كــراوة ثَيشــَيلكاري جةدةلَيكــةوة، نــاو
 بـة  هَينـاوة  كـي ثَي خـؤي  حكومـة   كـة  حكومـة ،   ليذنةكـةي  كاكـة  نا، موعارةزةش نا،  ئَيمة ليذنةيةي

 هـــةموو كـــراوةو ثَيشـــَيلكاري كؤمـــةَلَيك دةَلَيـــت خـــؤي اـــةرةداغي، حممـــد كـــاك بـــةِرَي  يةتيســـةرؤكا
 دواي كـة  دةكـةين،  تـةميي ي  مةحكةمةي ليذنةي ئةندامي بةو تةسلي  كؤكردؤتةوةو ديكؤمَينتةكامنان

 ةلـ  كـة  ئَيمـة  ليذنةيـةي  ئـةم  تـر  يـةكَيكي  مونوسـة،  بةَلطةيةكي ئةمة سةرؤك، بة دةبَيت و دَيت خؤمان
 ئــةو بةداخنــةوة بــيين، ثَيشــَيلكارميان خؤمــان بةضــاوي خؤمــان هــاتووين، ثَيــك اليةنــةكان هــةموو

 و ناشارســتاني زؤر زؤر بةشــَيوةيةكي كــة كــةالر، لــة ثَيشــَيلكارييةك مةســةلةن زؤرن، ثَيشــَيلكارييانة
 تةختيـــةي دةيـــةوَيت كــة  هـــةم راطةيانــدن،  كـــةناَلَيكي ســـتايف دووجــار  بةربةريانـــة، زؤر دراندانــةيي، 

 هةيـة،  بةَلطـة  و ديكؤمَينـت  و رةسـ   بـة  خؤيان، كةناَلةكة بارةطاي لةبةردةم هةم بكا ، خؤثيشاندانةكة
 هَيشـتا  ثَيموايـة  كـة  ثـةيامنَيرَيك  و كمانيَـ  كامرية طةنج دوو لة و دةكةن لَي تةعةدايان بةشَيوةيةك كة

 تةاـة  طـرتن،  تؤاانـدن،  و كـردن  سؤنتةلـة  يـان  بـن،  18 تا 14 لةوانةية نةكردووة، تةواو ياساييان سين
 منــيش خؤثيشــاندةران وتوويــةتي ضــووة كــة ئةوةيــة تــةنها كــة م طــةو ، مةاليــةكي مــاَلي لــة كــردن

 واايعـة،  هـةمووي  منوونـةكان  زؤرة، زؤر خرواـا   كـة  دةسةَلمَييَن ئةوة ئةمة كة ئَيوة، وةكو ئةندامَيك 
 و ثـ ن  سراكسـيؤنةكان  سـةرؤكي  و ياسـايي  ليذنـةي  لةطـةلَ  بـةِرَي ة  ليذنـة  ئـةو  كة ئةوة دواي تر، خاَلي

 خاَلَيكي بكرَيت، ثؤلني و تةسنيف هةر ديارة ثةيوةنديدارةكان، دةزطا بؤ بنَيرَيت بِريارةكان و ميكاني م
 ثَيويســتة ئةمــةش ثَيموايــة مــن كــرا، ســةالحةددين زانكــؤي دةوامــي كَيشــةي باســي زؤر بةِراســي تــر،

 راطـرتين  بـة  بةرامبـةر  دةزانـن  ياسايي ليذنةي برادةراني ئةوةش ةبَيت،ه ياسايي مةوايفَيكي ثةرلةمان
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 سـةرؤكي  يـان  بااَليـة،  خوَينـدني  يان حكومةتة، سةرؤكي لةطةَل ثَيضينةوة لَي ئايا كة زانكؤيةك، دةوامي
 بطرَيتـة  رَيكارةكـان  هـةموو  ثَيويسـتة  ضـي  بدا ، بِريارَيك ئَيستا ثةرلةمانة ئةم كةسَيكة، هةر ، زانكؤية

 زيـان  مةعنـةوي  و مـاددي  اـةرةبووي  كـة  ة،وهـاتو  داواكارييةكةياندا لة خؤثيشاندةران تر، خاَلَيكي بةر،
 تةبعـةن  دةبـيَ  ئةمةش بكرَيتةوة، تر، هي يان اليةن بَيت،بَيت، ئيع مي ئيرت دةزطا، كةس، لَيكةوتوواني

 دوايـي،  بـؤ  ، نييـة  ضـي  ضـيةو  كـة زيانة حـةمجي  لَيكؤَلينةوةو ياساييةكاني رَيكارة دواتر بَيت، بِريار بة
 برادةران، اسةي لةسةر تةسنيةية ئةوة كة خاَليةكة، 17 هي خؤمان ي11 خاَلي بةثَيي من تر خاَلَيكي

 و، وةربطريَيـت  موعـارةزة  اليةني سَي مةشروعي دةبَيت كة جةماعة ، و بورهان كاك و عومةر مامؤستا
ــتدةَل وا خــؤي اةرارةكــة ضــونكة تــريش، اليــةنَيكي هــةر  بكــا ، حــازر مةشــروع تــر اليــةنَيكي هــةر َي

 هـةر  رَيكخراوَيـك،  هـةر  طروثَيـك،  هـةر  اليـةنَيك،  هـةر  تر رؤذي 11 تا بَلَي بدا  بِريارَيك ثةرلةمانيش
 ئَيسـتا  سةرموو ئةمة وتووة، وامان خؤمان ئَيمة بَينَيت، خؤي مةشروعي كةمثينَيك، يةك،(ئؤ جي ئَين)

 مةشروعةكانيان و دابنَيني زةمةني سةافَيكي تريش، اليةنةكاني با ،حازرة مةشروعيان اليةن سَي ئةوة
 هـةواَلَيك   مـن  ،نيشـتمانييةي  ديالؤطـة  ئـةو  14 خاَلي بِرياري بةثَيي كاتة ئةو ثةرلةمان لة بكةن، حازر

 بـا  ثةرلـةمانيش  و، دةكـا   سياسـيةكان  اليةنـة  كؤبوونةوةي باسي هةرَي  سةرؤكايةتي ديواني كة بيست
 ئـةو  هـةموو  بةِرَي ان ية،14 خاَلي ئةو كردني بةجَي جَي بؤ بدا ، بِريارة ئةو ثَيشخةرييةو دةست ئةو

 بةداخـةوة  دةرهاويشـتةن،  بـوون،  دروسـت  ئيستيسنائي بة كة ئَيستا  حاَلةتانةي ئةم كة دةزانني راستية
 ئةوانـة  طـا، بارة سـووتاني  شـةهيدو  و برينـدار  يـةعين  دةباتةوة، بري لة سةرةكيةكةمان مةسةلة خةريكة

 كــة بارودؤخَيكــة ،بارودؤخــة ئــةم 17/1 ثــَيش بــؤ بطــةِرَيرةوة تــؤ بيكــةين، دةبــَي و دةبَيــت هــةمووي
 بنيـاتي  كـة  ئةوةيـة  خـةتاي  ئيدارييـة،  خةتاي سياسية، سيستةمي خةتاي هةية، طةندةَلي و ناعةدالةتي

 بكـةين،  ياسـايي  اسـي ئةس لةسـةر  و موئةسةساتي ئةساسي لةسةر خؤمان حوكمِراني و دةسةاَل  و نئةم
 بـةو  ضارةسـةرةكاني  ئـةوة  ئَيسـتا،  تـا  17/1 لة كة يرةحةمواتة ئةم بكةين، ضارةسةر ئةمة بةداخةوة

 هـةموو  ثَيشـرتيش  نيوَيكـةو  و سـالَ  كـة  ثرؤذةيـةك  كؤمةَلة وةرة تؤ بةاَلم دةبَيت، شتانة بةو خاَلةو 17
 ئــــةم تةشخيصــــي كــــردووةو هؤكارةكــــاني تةشخيصــــي موعــــارةزة، بةتايبــــةتي سياســــيةكان اليةنــــة

 سياســي، ئيصــ حَيكي كــة ســةلةيةم لــةو ئَيمــة بكرَيــت، ضارةســةر ضــؤن كــة كــردووة، دةرئةجنامةشــي
 ثَيشرت، ساَلةكاني لة ثَيمواية من ثَيشرتي كة ضارةسةرانةي و ئالية  و ميكاني م بةو بنةِرةتي طشتطريي،

 مةسـئووالنةي  هةَلوَيسـتَيكي  ثةرلـةمان  سـتة ثَييو بؤية ،بةداخةوة بةاَلم كراون، ثَيشكةش مةسةالنة ئةم
 اليـةني  هةنـديَ  وةكـو  كةنـ  دةزطـا،  وةكـو  ثةرلةمانـة  ئةم و، هةبَيت خؤميان دةستووري سياسي، ياسايي،
 وةكـو  ئَيسـتا  مـن  بةِراسـي  هـةبَيت،  خؤمـان  هةَلوَيسـي  تةشـريعي  دةزطايـةكي  وةكـو  كؤببينةوة، سياسي

 كـة  بكـةين،  تـر  ناوضـةكاني  سةرداني كة بةِرَي ة ليذنة لةم دكر داوام من دةكةم، اسة ليذنةكة ئةندامي
 هةَلةجبـةي  ضةمضةماَل، تونَيلةكةوة، ديو لةو هةمووي هةر طةرميان ناوضةي كراوة، تَيدا خؤثيشانداني

 برادةرانـة  ئـةم  بـةاَلم  بكـةين،  سةردانيان تةاتةق، كؤيةو بتوَين، رانيةو ثشتدةرو صادق، سةيد شةهيد،
ــان ــتا حةساســـةو مةوزوعةكـــة وتيـ ــاوةِرَيية، ئامادةيـــةو ثـــرؤذة هةنـــدَي ئَيسـ ــا ضـ  بةشـــداري بضـــني بـ

 و بكـةين  شـوَينانة  ئـةو  سـةرداني  دواتر ئَيمة دةكرَيت ئةوة بكةين، ثةرلةمان ليذنةكةو كؤبوونةوةكاني
 بــرادةران لــة بــةع َيك بطــرين، شــوَينانةش ئــةو داواكارييــةكاني لــة طــوَي تــا بَيــنني ئــةوانيش راثــؤرتي
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 وا مـن  نـةبَيت  رةخنـة  ئةطـةر  يـةعين  شـتية، وسر زؤر زؤر ئـةوة  هةيـة،  ئَيمة راثؤرتةكةي لة انرةخنةي
 بنووسـني،  راثؤرتَيك با كةسة 111 ئةم وةرة نووسيويةتي، كةس 11 اابيلة خؤ تةبيعية، نا كة دةزاس

 كيســنطَي بــة رةخنــةكان ئاســايية، زؤر دةطرَيــت، لــَي رةخنــةي هةيــةو لةســةر اســةي بَيــنني منــاَل يــةك
 ئةوة ثَيشنيارَيكةو هةموو ضارةسةرَيكةو  هةموو خاًلة 3 ئةو وتووة نةمان ئَيمة وةردةطرين، سراوانةوة

 و سـوثاس  بـة  ئَيمـة  ، خاَلة ئةو بؤ بكةن ئي اسةي بةِرَي تان هةية ترتان ضي سةرموو  سيحرية، عةساي
 ئاليـةتي  بـة  ئـةويش  و ةيندةكـ  ثةرلـةماني  سـةرؤكايةتي  ثَيشكةشـي  دةطرين، وةري سراوانةوة سنطي بة

 .سوثاس زؤر بةرنامةوة، دةخياتة باسكراوة كة ئاليةتانةي بةو و خؤي
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 هاَلوةشايةوة، نةماوةو ليذنةية ئةو لةسةر اةرةداغي، حممد كاك بةِرَي  ئَيوةي ئاطاداري بؤ هةر سوثاس،
 .سةرموو هةية، ني امي نواتةي حممد كاك سةرؤكايةتي، بؤ دانراوة تةميي  دادطاي ئةندامَيكي

 (:شارةزووري)علي ابد حممد بةِرَي 
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 باسـي  ليذنةيةيـة،  ئـةو  ئةنـدامي  كـة  سـةعيد،  بة كاك اسةكاني لةسةر هةية ني امي  نواتةيةكي من
 هــةر لـة  شــَيلكاريثَي بَلَيـت  ئةمانةتــةوة بـة  دةبــَي سـعيد  بــة كـاك  كــراوة، ثَيشـَيلكاري  كــة كـرد  ئـةوةي 

 و خؤثيشـاندةران  لـة  كردن تةاة دةَلَيت بارودؤخةكةية، هةَلسةنطاندني دووي خاَلي ،هةية دوواليةنةوة
 .سوثاس ثَيشَيلكاري، نةك بكرداية، تةواو ئةوةي بةِراسي دةبواية بارةطاكان، كردني بةردباران

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 
 .ووسةرم ئةبةد دكتؤر رَي دار سوثاس،

 (:وةرتي)علي ابراهي  ابد.د بةِرَي 
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 ثةرلـةمان،  تايبـةتي  ليذنـةي  لـة  كـرد  ئَيمةيان سوثاسي كة دةكةم بةِرَي انة ئةو هةموو سوثاسي سةرةتا
 لةثَيناو و طشي بةرذةوةندي ثَيناو لة بوو، نيشتماني و ثةرلةماني ئةركَيكي كردمان ئَيمة ئةوةي ديارة

 ثَيـداو  ئاماذةيـان  هاوكـاراس  وةكـو  ليذنةكـة  داخوازييـةكانيان،  وةرطـرتين  و خؤثيشـاندةران  لـة  طرتنطوَي
 كردووة، ثةرلةمان ثَيشكةشي ئامادةو خؤي راثؤرتي دواتر كردووة، نةا  ئةمانةتةوة بة داواكارييةكاني

 لةسـةر  طفتوطـؤي  و روو خبرَيتـة  خاَلـة  3 ئـةم  كـة  هـاتووة  كـاردا  بةرنامـةي  لة ثَيكهاتووة، خاَل 3 لة كة
 كردنـــي بـــةجَي جـــَي بـــؤ بدؤزينـــةوة ميكاني مَيـــك بتـــوانني هةموومانـــةوة بـــة ئـــةوةي بـــؤ بكرَيـــت،

 ضاكسـازي  بـؤ  بكـةين،  ثَيشـكةش  بـاش  ثَيشنياري و خؤثيشاندةران و خؤمان هاوواَلتياني داخوازييةكاني
 زؤر متمانةييـةكي  بَي واب اس ئَيستا كة بكةين، اةيرانةكة موعالةجةي و كوردستان هةرَيمي لة سياسي

 و كردنـي  ضارةسـةر  بـؤ  دةكـا   سياسـي  ئريادةيـةكي  بـة  ثَيويسـت  كـة  اليةنةكانـدا،  لةنَيوان بووة دروست
 هاوكـاراس  لة زؤر وةكو دةزاس، ثَيويسي بة كة ئةوةي لةطةَل لَيرةدا من بؤية متمانة، كرنةوةي دروست

 بكرَينـة  ئةمانـة  ثةرلـةمان،  بِريـاري  خاَلةكـةي  17 لةطـةلَ  كـة كراوة ثَيشنيار خاَلة 3 كة ثَيدا، ئاماذةيان
 ثَيشــنيارو كردنــي بــةجَي جــَي بــؤ دابنــدرَيت ميكــاني م و ضاكســازي ثــرؤذةي و كــردن طفتوطــؤ بنــةماي

 كردنــي تــةنفي  بـة  بكرَيــت مــول ةم بـةجَيكار  جــَي واليــةني هـةبَيت  زةمــةني ســةترةي و داواكارييـةكان 
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 بة و عةمةلي و جددي هةنطاوي ثةرلةمان كة ئةوةية طرنطرت هةمووي لة ايةثَيمو من بةاَلم بِريارةكان،
 خاَلـةكاني  كردنـي  بـةجيَ  جـيَ  بؤ كوردستان هةرَيمي لة ناسكةدا هةستيارو وةختة ساتة لةم بنَيت ثةلة
 ثَيشـكةش  ئامادةو بة ثةيوةستة 14 خاَلي كة 13/1 رؤذي ي(1) ذمارة ثةرلةماني بِرياري ي14 و 11

 حكومـة   بـةهاوكاري  و ثةرلةمان ليذنةكاني و سراكسيؤنةكان هةموو لةاليةن ضاكسازي ذةيثرؤ كردني
  ثسـثؤِران  زانكؤ، مامؤستاياني و مةدةني كؤمةَلي رَيكخراوةكاني و سياسيةكان لةاليةنة وةرطرتن سوود و
 زووتـرين  بـة  تدةَليَـ  بِريارةكـة  كـة  كردني، بةجَي جَي كردني ضاودَيري دَلسؤزو و اليةن بَي خةَلكاني و

ــا  ــت ك ــاَلي و بَي ــة 14 خ ــة تايبةت ــة ب ــاز زةمين ــردن س ــتطريي و ك ــي ثش ــداني كردن ــالؤطَيكي ئةجنام  دي
  اليـةكمان  هـةموو  بـة  دةبَيـت  بَيطومـان  ضاكسازي ثرؤذةي اليةنةكاندا، هةموو لةنَيوان سياسي نيشتماني

 بارودؤخةكةيـة،  كردنـةوةي  ورهَي بؤ كورستانة، هةرَيمي بارودؤخي كردني ضاك بؤ اةرارة ئةطةر بَيت،
 ئيصـ حي  نيشـتماني،  ثرؤذةيةكي ثَيكةوة هةموومان دةبَيت ةيرانة،ا لةم دةرضوونة بؤ ضاكسازيية، بؤ

 لةسـةري  هـةموومان  كـة  ئيص حيةي ثرؤذة ئةم ،14 و 11 خاَلةكةي هةردوو بةثَيي بكةين، ثَيشكةش
 لــة ثَيموايــة كوردســتان، ثةرلــةماني ريضــاودَي و بةسةرثةرشــي دةكــةين خاَلبةنــدي و دةكــةوين رَيــك

 بـة  هةم هةية، اليةنةكانةوة هةموو بة ثةيوةندي ضونكة هةية، زياتري ئةولةويةتي طرنطرتة، موويةه
ــ ب ــيةكان، اليةنــة و ح ــةم÷ سياس ــةوة، بــة ه ــةم شةااميش ــرؤذة ئ ــتماني ث ــتيية، و نيش ــةن كــة طش  لةالي

ــةوة ــكةش هةموومان ــت، ثَيش ــة دةكرَي ــت ئةم ــة ببَي ــي ب ــتماني، قةيةكيوةس ــةر نيش ــةم ئةط ــة ئ  متمانةي
 و ثَيشـكةش  طشـي  اليةنـةو  هةمـة  ثرؤذةيـةكي  بـة  بكرَيـت  جـؤرة  لـةو  طشي رَيككةوتنَيكي بطةِرَيتةوةو

ــةكاني و بــبني رزطــار ةيرانــةا لــةم دةكــرَي كــرا، ثةســند  هــةمووي واتــة بــنب، بــةجَي جــَي تــريش خاَل
 اليـةنيش  يـةك  بـة  هةيـة،  سياسـي  رةهةنـدي  ةيزؤربـ  مةسـةلكة  ضونكة هةية، اليةنةوة بةو ثةيوةندي

 ئـةوة  لةسـةر  تةئكيـد  مـن  بؤيـة  ثَيـدا،  ئيشـارةتي  عبدالسـ م  كـاك  وةكـو  ناكرَيـت،  طرستةكان ضارةسةري
 كـة  راثةِرينـةي  ئـةو  طةلةكةمانـداين،  ي1331 سـاَلي  راثـةِريين  يـادي  لـة  ئَيمة كة رؤذةدا لةم دةكةمةوة

 تـر  جـارَيكي  بَيطومـان  طةيشـت،  ئةجنام بة اليةنةكان هةموو هةَلوَيسي يةك و دةنطي يةك و بةهاوكاري
 ثرؤذةيةكي سةرخستين بؤ هةية هةَلوَيسي يةك و ري ي يةك و هةماهةنطي رؤحيةتي بة ثَيويستيمان

 كؤبوونةوةيـةكي  دةزاس ثَيويسـي  بـة  مـن  بؤيـة  بن، كؤك لةسةري اليةنةكان هةموو كة نيشتماني، تري
 داوا و بكرَيت ئامادة ثرؤذةية ئةم زةمةنيدا، سةافَيكي لة بكرَيت ثةرلةمان ليذنةكاني و سراكسيؤنةكان

 ضـةند  اليـةنَيك،يان  ثـرؤذةي  تةنها نةك بكةن، تةادميي بهَينن خؤيان ثرؤذةي هةموواليةنةكان بكرَيت
 و دةَلَيــت ثةرلــةمان بِريارةكــةي وةكــو اليةنــةكان هـةموو  ثــرؤذةي بــةَلكو ئةســاس، بــة بكرَيــت اليـةنَيك 

ــ ــارة دَيكيانهةن ــي بــة دي ــيان سيعل ــردووة، ثَيشكةش ــةواني ك ــريش ئ ــرؤذةي هــةموويان مــاوة ت ــان ث  خؤي
 و سةرثةرشـي  بـة  كـة  بكةوَيتـةوة،  لـيَ  طشـي  ثرؤذةيـةكي  ثرؤذانة ئةو هةموو كؤي لة بكةن، ثَيشكةش
 يرةهةنـد  هـةمووي  دةكـا ،  كَيشـةكان  بنـةِرةتي  ضارةسـةري  ئةمةيـة  ثَيموايـة  بَيت، ثةرلةمان ضاودَيري

 شـةااميش  هـي  هَيناومانـة،  ئَيمـة  كـة  داواكارييانـةي  ئـةو  خااَلنـةو  ئـةو  هةموو لةِراستيدا هةية، سياسي
 ضارةســـةري ئةمـــة لةِراســـتيدا هةيـــة، سياســـي رةهةنـــدي زؤري وتـــي عبدالســـ م كـــاك وةك ثَيموايـــة

ــا ، كَيشــةكةمان ــةر دةك ــةواسواَيكي ئةط ــي ت ــةنَيوان طش ــةبَيت اليةنــةكان هــةموو ل ــيسةرثة بــة ه  رش
 دواي بةتايبـةتي  ثةرلـةمان،  بـة  هةيـة  زؤر متمانةيـةكي  زؤر حـةددَيكي  تـا  ثَيمواية ومت، وةكو ثةرلةمان
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 دةركـةو   بؤمـان  مةيدانيـةن  كـردن،  سـةردامنان  خةَلكةكةو ناو ضووينة ئَيمة خاَلة، 17 ئةو دةركردني
 سـةرةكي  ياريضـيةكي  بـة  بـووة  ثةرلـةمان  كة بةوةدا ئاماذةيان زؤرَيكيش هةيةو زؤريان متمانةيةكي كة
 بتـوانيَ  و نـةدا   دةسـت  لـة  خـؤي  متمانةيـةي  ئـةو  ثَيويسـتة  خـة ،  سـةر  هاتووةتـة  مةوزوعةكـةداو  لة

 ئـةو  وةاَلمدانـةوةي  بؤ بَيتةدي، نيشتمانيةش تةواسواة ئةو بكا ، نيشتمانيية ديالؤطة ئةو سةرثةرشي
ــةر كــة خااَلنــةش ــةبوو، ليذنةكــة راثؤرتةكــةو لةس ــاك بــةِرَي  ه ــؤرد ك ــارة صــباؤ كت  دةداتــةوة وةاَلم دي

 .سوثاس زؤر ليذنةكة، لةجياتي
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 .سةرموو رَيباز دكتؤر سوثاس،
 :حممود ستاؤ رَيباز بةِرَي 
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 هةوَلـدةدةم  مـن  بـةس  كـرد،  باسـي  سـعيد  بـة  كاك هةرضةندة بةخاَل، كردووة اسةكاس من لةِراستيدا
 بـدةم،  تـةوزيا  يـةك  بـا  ئـةوة  ثَيش بةاَلم كرد، باسي تَيكةَلي بة ئةو ضونكة بكةم، باسيان بةكورتي زؤر

 خـةَلكي  لة كة بدةين ئةوة لةسةر شايةتي هةموومان طرتووة، وةرمان ئَيمة كة راثؤرتانةي ةوئ با تكاية
 كــة اســةي ئــةو ر،تــ شــوَينةكاني لةطــةَل زانكــؤ لةطــةَل وةرطرتــووة، ســةرامان بــةردةركي خؤثيشــاندةري

 ناضـنة  سياسـيانة  داخوازييـة  ئـةو  ، و سياسـني  داخـوازي  يـان  سياسـي،  داخوازييانة لةو هةندَي دةكرَيت
 سياسـة   ئةطـةر  ئةسـَلةن  نـي ،  اسـةيةدا  ئـةو  لةطـةلَ  مـن  سـي ابةِر خةَلكـةوة،  خؤشـطوزةراني  خ مةتي
 شةخسـيدا  بةرذةوةنـدي  نـاوي ثَي لة هةموومان ئَيمة كةواتة خةَلكةوة، خؤشطوزةراني خ مةتي نةضَيتة

 ئةوةيـة   راسـتيةكةي  بـةاَلم  دةكـةين،  سياسـة   شةخسـيدا  بةرذةوةندي لةثَيناو و ثةرلةمان هاتووينةتة
 كـة  ثَيية، بةرنامةيةكمان يةكَيكمان هةر كة دةكةين ئةوةدا لةثَيناو سياسة  دةكةين، سياسة  كة ئَيمة

 سةراهـةم  خـةَلك  بـؤ  خؤشـطوزةراني  دةكـةين،  ؤبـ  سياسـةتي  خؤمانـةوة  كـارةي  بةرنامـةي  ئةو رَيطةي لة
 نـاتوانن  ح بـةكان  كـة  كـاتيَ  سياسـية،  داخوازييةكي كة خةَلكيش داخوازييةي ئةو ئةوةي لةبةر بكةين،

 ئـةوة  كـة  وةرنـةطريَيت،  وا بـا  تكايـة  ئـةوة  لةبـةر  دةكـا ،  داواي و شـةاام  دَيتـة  خؤي بكةن، بةجَيي جَي
ــاري ــةنَيكي داواك ــية الي ــة سياس ــايةتي ب ــداماني هــةموو ش ــة ئةن ــي ليذن ــاندةرانة، ه ــبة  خؤثيش  بةنيس

/ دوو بةدواداضـوون،  بـؤ / يةكـةم  بـوو،  باشـرت  بكردايـة  اسـةم  كـةس  يةكـةم  لةوانةيـة  من كار، بةرنامةي
 كـة  كـرد  ئةوةي باسي حممد كاك كة ئةوةي/ يةكَيكيان كرد، ثَي هةست  كة ئةوةي وةكو هةبوو، تَيبيين
 ثةرلــةماني بِريارةكــةي كــرد، باســ  كؤبوونةوةكــة لــة رؤذةش ئــةو مــن وة،طةِراونةتــة زَيِرةظــاني هَيــ ي

 ثَيشمةرطة هَي ي ثَيشمةرطة، هَي ي دةَلَيت نيية، زَيِرةظاني بؤ تةنها تكاية هَي ، كشانةوةي بؤ كوردستان
 ثـارتي  لةطةَل حةساسيةتي سلَيمانيش ثارتية، موَلكي زَيِرةظاني نةكردووة، ئةوة لةسةر اسةي ثةرلةمان

ئَيمـة   كة بةرثرسانةي ئةو بن، شاردا لةناو يةكَيي ئةوانةي بةاَلم بطةِرَيتةوة، ثارتي هَي ةكاني با هةية،
بينيمان ئةوانةش لة رٍِِاثؤرتةكةدا بة ئةمانة  نووسـيومانة، بةطوتـةي بةرثرسـان خؤيـان، ئَيمـة نـةمان       

وجودي هةبووة لة سـلَيمانيدا،  وتووة، هةرضةندة خؤالان بينيومانة بةضاوي هةموومان كة ثَيشمةرطة 
بةآلم خؤيان ئاماذةيان بةوةداوة، تةنانة  بيانووةكةشيان ئةوة بووة كة ثـؤليو بةشـي ئـةوة ناكـا  كـة      
دامودةزطاكــان بثــارَي ن، بؤيــة ثَيشــمةرطةيان هَيناوةتــة ناوشــار، ئــةوة اســةي ئَيمــة نيــة، هــي خؤيانــة،    
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خاَلةكةي، ئَيمة هـةموومان   17بؤ هةَلسةنطاندني  ليذنةكةش هةمووي شاهيدة، بةآلم اسةكة ئةوة بوو،
موتةسقني لة ليذنةكة لةسةر ئةوةي كة ثَيشَيلكاري كراوة، بـةَلَي نـاَلَيني تـةنها لةيـةك اليةنـةوة كـراوة،       
خؤثيشاندةريش هةية كة بةردي طرتؤتة بارةطا يان هةرشتَيكي تري كردووة، كة لـة كؤتاييـدا ليذنةكـة    

دا  كة خةتاي كَييـة ، بـةآلم ضارةسـةر ضـية ، ئَيمـة ئيقرارمـان كـردووة لـةناو         ئةتوانَي اةراري ئةوة ب
ِراثؤرتةكــةي خؤمــان كــة ثَيشــَيلكاري كــراوة، حــةل ضــية ، ئــةبَي ثةرلــةمان بِريــاري ئــةوة بــدا ، ئــةو     
بةرثرسانةي كة ثةيوةنديدارن بـةم اليةنـةوة بانطهَيشـي ثةرلـةمانيان بكـا ، ئـةو كاتـة هـةر اليـةكمان          

خؤمان دةخةينة ِروو بؤ ئةو بةرثرسانة كة تؤ يان ئةو كةسانةي كـة لـةذَير دةسـي تـؤن ئـةوة       بةَلطةي
خـالَوي  : ثَيشَيلكارييان كردووة، ئيجرائا  ضية ، ئةو كاتة بـا ثةرلـةمان بِريـار بـدا ، ئةمـة خـاَلي يةكـةم       

ــةم كــ    : دووةم ــةوة دةك ــنياري ئ ــن ثَيش ــة ، م ــةرَي  و حكوم ــةرؤكايةتي ه ــةكاني س ــةرمي داواكاريي ة بةس
ثةرلةماني كوردستان بانطهَيشي ئةو اليةنانة بكا ، بـةآلم بـةدياري كردنـي زةمـةنَيكي ديـاري كـراو بـؤ        

 لـةكاتَيكي  نـةتوانن  اليةنانـة  ئةو يان حكومة  لةوانةي ِراستة اسةيةش ئةو ضونكة نا، كردن جَيبةجَي
 اليةنـة  ئـةو  و حكومة  ماوةيةدا ةول كة زةمةنَيك كردني دياري بؤ بةآلم بكةن، جَيبةجيي دياريكراودا

 3 لـةماوةي  شـَيوةيةية،  بـةم  بابةتـة  ئةم لةسةر ئيشكردن بؤ ث نيان كة بدةنةوة جواب ثةيوةنديدارانة
: دووةم ئـةوة  دةكـا ،  جَيبـةجيَ  تـر  ئـةوةي  تـر  مـانطي  4 لـةماوةي  دةكـةن،  جَيبـةجيَ  بِريارة ئةم مانن

 ئاراسـتةي  كـة  ثَيشـنيارانةي  ئـةو  بـةخاَلي  خـالَ  كـة  ئةوةيـة  ثَيشنيارم ثةرلةمان، داواكارييةكاني: سَييةم
 خؤيـان  سراكسـيؤني  لـة  ئةندامـةكان  هـةموو  بـةخالَ  خـالَ  سراكسـيؤنةكان،  كراوة، ثةرلةمان سةرؤكايةتي

 ســةرؤكي لةطــةَل تايبةتةكــة، ليذنــة يــان ياســايي ليذنــةي ض ليذنانــة، ئــةو دواتــر بكــةن، لةســةر اســةي
ــيؤنةكان ــَيوةيةك سراكس ــ بةش ــك ةبطةن ــةر ئيتيفااَي ــاني لةس ــاني م دان ــؤ ميك ــةجَي ب ــي جَيب ــةر كردن  ه

 خــاَلي ميكــاني مي لــة بَيـت  جيــاواز يةكــةم، خـاَلي  كردنــي جَيبــةجَي بـؤ  ميكــاني م لةوانةيــة خاَلَيكيـان، 
 و بكـا   ثَيشـكةش  خاَلَيـك  هـةر  بـؤ  خـؤي  ميكـاني مي  دةتـوانيَ  سراكسـيؤنَيك  لةهـةر  ئةوة لةبةر دووةم،

 نـاو  بهَيندرَيتـة  بةرنامةيـةك  بـة  ِرةلـي  بةشـَيوةيةكي  ئيتيفااَيـك  بطةينـة  ةوةيـة كؤبوون لةو دواتريش
 كـة  ئةوةيـة  باسـكرا،  ،بـوو  نيطـةراني  جَيطـاي  كة تر خاَلَيكي ِرةلي، وةسيقةيةكي بة وبكرَيت ثةرلةمان

 هةيـة،  ضاكسـازييان  ثـِرؤذةي  ئـةوانيش  دةخـرَين،  ثـةراوَي   مةوزوعـةدا  لـةم  خةريكة سياسيةكان اليةنة
 كـاري  ثةرلـةمان  كـا   بـةزووترين  ثَيـدرا،  ئامـاذةي  كـة  14و 11 خـاَلي  كـة  ئةوةيـة  ثَيشنيارةكة ةويشئ

 بكرَيتـة  ئةمة شَيوةي بةهةمان ديسانةوة ئةويش نيشتمانيةو دايةلؤطة ئةو ئةجنامداني بؤ بكا  لةسةر
 .سوثاس زؤر ت،بدرَي لةسةر دةنطي و ثةرلةمان ناو بهَيندرَيتة ِرَيككةوتن دواي كار، بةرنامةيةكي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 .سةرموو هةورامي، عومةر ِرَي دار جةنابت، بؤ سوثاس
 :هةورامي صديق عمر بةِرَي 
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 وة لَيبطريَيـت،  طوَييـان  كـة  بـوو  ئـةوة  خؤثيشـاندةران  داخـوازي  لةسـةرةتاوة،  هةر ئاطادارن اليةك هةموو
 كوردسـتان  ثةرلةماني خؤشبةختانة ثةيوةنديدارةكان، اليةنة و مةبةست وَيينش بطاتة داواكارييةكانيان
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 ثةرلــةماني هَينايــةوة خؤثيشــاندةراني داواكــاري ليذنةيــة ئــةو كــرد، دروســت ليذنةيــةكي بِريارَيــك بــة
ــتان ــةِرَيطاي كوردس ــةو ل ــةوة ئ ــةكان ليذنةي ــةوةي داواكاريي ــدار ئ ــوو ثةيوةندي ــة ب ــةرؤكي ب ــةرَيمي س  ه

 سـةرؤكي  بـة  بوو ثةيوةنديدار ئةوةشي ثةرلةمانةوة، بةسةرؤكي بوو ثةيوةنديدار ئةوةي ،كوردستانةوة
 اليةنانة ئةو هةموو ئاراستةي داواكارييانة ئةو ثةرلةمان دةكا  ثَيويست كردؤتةوة، جياي حكومةتةوة،

ــةرؤك بةتايبــة  كوردســتان ثةرلــةماني و هــةرَي  ســةرؤكي بــةِرَي  ض سةرةتاشــةوة لــة هــةر بكــا ،  يس
 كةداواكارييـةكاني  بـووة  ئـةوة  ثةياميان حكومةتيش سةرؤكي و ِرؤذنامةواني كؤنطرةيةكي لة ثةرلةمان،

 ياسـان  لةضوارضـَيوةي  و ِرةوان كـة  داوايانـةي  ئةو كة دةكةين ئةوة بؤ كار وة طةيشتووة، خؤثيشاندةران
 كـةدانرابوو،  خاَلـةي  ئـةو  وكار بةرنامةي ضوارضَيوةي لة تةنها ئةمةوَيت من دةكةين، جَيبةجَييان ئَيمة

 لـةو  بكـةين  دابةشـكردنَيك  ئةطـةر  ثةرلـةمان،  ناو بؤ هَيناومانة ئَيمة كة بكةين داواكارييانة ئةو لةسةر
 بـــؤ كـــة داوايانـــةي ئـــةو بـــوون، جــؤر  دوو داواكارييـــةكان خؤثيشـــاندةران هـــي كةهـــةبوون داوايانــةي 

 ئـةو  تريـان  بةشـَيكي  كؤمةآليةتيـة،  ةتيعةدالـ  سةراهـةمكردني  بـؤ  ئيداري، ضاكسازي بؤ خ مةتطوزاري،
 بؤ دةزاس بةِرةوا هةردووكيان ثةرلةمانتارَيك وةكو من هةية، بةسياسةتةوة ثةيوةندي كة داواكارييانةن
ــاني ــتان هاووآلتي ــاسَيكي وة كوردس ــةرةتايي م ــاني س ــتانة هاووآلتي ــة كوردس ــةر َيطاي ك ــاندانةوة ل  خؤثيش

 ئيداري داخوازي بة ثةيوةنديدارن كة ئةوانةي بؤ ذياندا، وارةكانيلةب يةكَيك لةهةر هةبَيت، داواكاريان
ــا لةضوارضــــَيوةي كوردســــتانة هــــةرَيمي حكومــــةتي واجــــيب ثَيشكةشــــكردن، خ مــــةتطوزاري و  ياســ

 حكومــة  ضــونكة هاووآلتيــان، بــة بكــا  ثَيشكةشــي بتــوانَي كــة ئــةوةي خؤيــدا توانــاي لةضوارضــَيوةي
ــةتي ــةموو حكوم ــاني ه ــت هاووآلتي ــةر انة،كوردس ــو ه ــةِرابردووش وةك ــةروابووة، ل ــةآلم ه ــةوةي ب ــة ئ  ك

ــةداخوازي ثةيوةنديــدارة ــي، ب ــتان لــةهاووآلتياني كــةطوَي ئَيمةيــة ئــةركي سياس ــرين، كوردس ــةر بط  ئةط
 كــة بــةوةي بدةينــةوة، وةآلمييــان بةجورئةتيشــةوة ئــةبَي بــةآلم بــن، كــةس ســةدان يــان بَيــت كةســَيك

 هةستةيةكـدا  لـةماوةي  ياسايي ثِرؤذةيةكي وة ناكرَيت، جَيبةجَي داهةستةيةك لةماوةي سياسي داواكاريي
 ئَيــوة داواكــاني بَيــت خــؤش دةســتان بَلــَيني بةجورئةتــةوة ئــةبَي ناكرَيــت، صــياغة و ناكرَيــت ثَيشــكةش

 لـةِرَيطاي  و ليذنـةكامنان  لـةِرَيطاي  هةموواليةكمانـة  ئـةركي  بـةَليَ  دةكـةين،  لةسـةر  ئيشيان ئَيمة طةيشت،
ــيؤنة ــةوةي كامنانةوة،سراكس ــةتي ئ ــدني كةلةخ م ــةلي بةرذةوةن ــتانة، ط ــةوةي كوردس ــدي ئ  لةبةرذةوةن

ــتكردني ــةزراوةكاني دروس ــةرَيمي دام ــتانة، ه ــةوةي كوردس ــةتي ئ ــةرةوثَيش لةخ م ــي ب ــاري بردن  كاروب
 دادثـةروةري  كردني سةراهةم وة ياسا، ضةسثاندني و طةندةَلي كردنةوةي كةم و وخ مةتطوزاري ئيداري

 .سوثاس زؤر بكةين، بؤ كاري هةموومان ةتيةكؤمةآلي
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرٍَِِي 
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 .سةرموو عبدا ، لرية ِرَي دار سوثاس،
 :الاعي  عبدا  لرية بةِرَي 
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

 وة مةسـئوليةتة،  بةمَيـذوو  ِرثـ  كـة  هـةرَي   سـةرؤكي  بـةِرَي   ثةيامي بؤ دةردةبِرم خؤم ثشتطريي سةرةتا
 دةخةمـة  تيشـك  زيـاتر  بةس دةكةم خاَلةكة 17 ثشتطريي دةكةم، بةدواداضووني ليذنةي لة تخؤشيدةس

ــاَلي ســةر ــةك هــةموو كــة ،16 خ ــةوَل الي ــدةين ه ــؤ ب ــةوةي ب ــارودؤخي هَيوركردن ــةمان، ب ــةَلَي طةلةك  ب
 اوةرجـةم  كـة  بـاو  حاَلـةتَيكي  بـة  بـو  سـةردةمةدا،  لةم بةتايبة  ناوةِراست ر ؤذهةآلتي لة خؤثيشاندةران

ــةناي ــؤ ث ــةن ب ــان و دةب ــَيوةيةكي داواكارةكاني ــةَل بةش ــةن، كؤم ــة دةردةخ ــة ك ــاسَيكي ئةم ــي م  و سروش
 تـةنها  بةَلكو نةبَيت، لةثشتةوة جؤربةجؤري ث ني و سياسي مةرامي بةمةرجَيك ِرةواية، و كؤمةآليةتي

 بـةآلم  بكـا ،  جَيبـةجيَ  كـاني ِرَيِرةوة هـةموو  ياسـا،  بةثَيي دةتوانَي ثةرلةمان ئةوة بَيت، خةَلك داواكاري
 باش هةلَيكي ئةمةش نية، ئاسان ئةوة هةبَيت، لةثشتةوة نةياراني ثةيامي و سياسي مةرامي ئةطةر خؤ

 داواي و شـةاام  كَيشـةي  ثةرلةمانـدا  هـؤَلي  لـةناو  دةبَي ثةرلةمانتاران ىئَيمة دةِرةخسَينَيت، دوذمنان بؤ
هـةر هـةمووي جَيبـةجَي بكرَيـت، زؤر جـار شـةاام بـة         دةبَي خؤي لةشوَيين بكةين، جَيبةجَي جةماوةر

كةس كؤنرتؤَل ناكرَيت، دواتر كارةساتي دَلتةزَين ِروودةدا ، بةاَلم لة ناو ثةرلةمان ئَيمـة هـةوَل بـدةين،    
بة هةموو اليةكةوة ضارةسةري بكةين، تا بةرذةوةنـدي كاسـبكاران و هـةموو ضـني وتوَيـذةكاني خـةَلكي       

ريَيت، كاتَي لة تةلةس يؤني هةر اليةنَيكةوة دةوترَيت ثارَي طاي هـةولَير سـووتا،   كوردستان لةبةر ضاو بط
خةَلك ثةيتا ثةيتا دةضن، كة ئةمة لة كاتَيكدا دوورة لةِراسي و تةنها بؤ هانداني وةزعي ثايتةختة كـة  

ة ئـةمن و  ناسراوة بة سةري كوردستان، لة واَلتاني دةرةوةش ناسراوة بة ناوضةي سةوز، لةبةر ئةوةي ك
ئةمانة  هةيـة، ئةمـة دةثرسـ  وةكـو ثرسـيار، ئةمـة مةنتقـة يـان شـَيواندني ذيـاني خةَلكـة ، كـة ئـةم              
ديعايانة بةدرؤوة بَ ودةكةنةوة، زؤر باسي مامؤستاياني ئايين دةكرَيت، دةَلَين هةِرةشةيان لَيكراوة، مـن  

جيا بكرَينةوة، ئايـا مامؤسـتاي ئـاينني     لَيرة ثرسيارم هةية، مامؤستاياني ئايين دةبَي لة ثياواني سياسي
يان ثياوي سياسني ، ِراستة ئةطةر ثياوي سياسني ئةوة مـايف خؤيانـة، بـةاَلم مـن وةك ئةنـدامي ليذنـةي       
ئةوااف ئةَلَي  نابَي ئةم خؤثيشاندانانة بقؤزنةوة بؤ دةرخسنت و خؤناساندن بةجةماوةر، دةبـَي ئـةوان   

ن جيهادة، خؤ شةِري بةدر و ئوحد نية، تا خةَلك هان بدةن، وتاري اسةي خَير و ئاشي بكةن، نةك بَلَي
ثياواني ئايين كاريطةري زؤري هةية، ضونكة ئَيمة ميللةتَيكي موسوَلمانني زؤر بةاسـةي ثيـاواني ئـايين    
ــةمان،      ــر و ئاشــتيانة بكــةن، تؤثةكــة لةدةســت هةموومانــة، ثةرل دةكــةين، ثَيويســتة اســةي بــاش و خَي

بَيت هــةموومان بةرثرســيار بــني و تــا زووة ضارةســةري ئــةم بارودؤخــة بكــةين،   حكومــة ، شــةاام ئــة 
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ــؤ        ــةوة ب ــةماوةر بطةِرَيت ــاريي ج ــرَين و داواك ــةِرةلي بناس ــاندةران ب ــةري خؤثيش ــَي نوَين ــةروةها دةب ه
مةرجةعي خؤيان كة ثةرلةمانة، ِراطرتين هَيِرشى ِراطةياندني ح ب و اليةنةكان، منيش لةطةَل ئةوةدام 

رين كا  ئةوة بوةستَيندرَيت، ضونكة لة راطةياندني خوَيندن و نووسراو وبيسرتاو و ئةليكرتؤني بةزووت
بةردةوامــة، وة ئــةو بةرثرســانة بــانن بكرَينــة ثةرلــةمان و لةاليــةن ســةرؤكي ثةرلةمانــةوة ضارةســةر    

ــةمان          ــاري ثةرل ــةتي ك ــة ئةولةوي ــة بكرَيت ــاي نةزاه ــِرؤذةي ياس ــةم ث ــةروةها داوا دةك ــت، ه و زوو بكرَي
ســةعاتيان دانــاوة وةك ســةافي زةمــةني، مــن لةطــةَل ئــةوةدا نــي ،   68جَيبــةجَي بكرَيــت، وة هةنــدَيك 

ســةعا  هـيض شــتَيك ناكرَيــت،   68ضـونكة ئةطــةر بتـةوَي ضــةند كيلـؤ مــةترَيك جــادة ضـاك بكــةي بـة      
ت، مـن  سـةعا  هـيض شـتَيك ضارةسـةر ناكريَـ      68هةرضي واَلتَيك ببيين ض سةرؤكي واَلتَيـك ببـيين بـة    

لةطةَل ئةوةدا ني ، باسي طةندةَلي دةكرَيت، ئةطةر ئَيمة تةماشا بكةين طةندةَلي دياردةيةكة لـة هـةموو   
جيهاندا بـاوة، عَيـراايش ضـوارهةمني دةوَلةتـة، ئـةوةالان لـة بـري نةضـَيت ئَيمـة بةشـَيكني لـة عـرياق،             

ثَيـدةَلَين، يـان كسـب غــري     ثَيويسـتة موكاسةحـةي طةنـدةَلي بكـةين بـة هـةموو جؤرَيكـةوة، كـة رةشـوةي         
ئـةوةداين كـة ضارةسـةر بكرَيـت، وة لَيـرةش جَيطـاي ثرسـيارة، ئايـا بارةطاكـاني           مشروع، ئَيمةش لةطـةلَ 

ثارتي خؤثيشاندةران ِرؤيشنت بؤ اوتاخبانة و هَيرشيان كردة سةريان، زؤر باسي لقي ضوار كرا، ئةي بـؤ  
وون و تةعةدايان لَيكراوة بةطولةش، باسي بةردباران ثَيشمةرطة لةوَي بريندار ب 6باسي ئةوة ناكةن كة 

دةكةن بةس، شي تريان بةكار هَيناوة، كة مادةيةكة دةيكةنة ناو بوتَلي بيبسي و دةيهاوَيذن، ئةوانـةيان  
لة كوَي هَيناوة خؤثيشاندةران  ئةطةر مةرامَيكي سياسي لة ثشتةوة نية، وة هةر لةو نَيوانـةش منـداَلي   

َيدا دةضـَيت، ئةطـةر تةماشـاي يـةكَيك لـة كةناَلـةكان بكـةين هـةمووي منـداَلي سـةاري و           سةاري و هةذار ت
هـــةذارن، منداَلـــة مةسِِـــئولةكان لـــة دةرةوةن و جـــةوازي خؤيـــان هةيـــة و ظي ةيـــان هةيـــة، حـــةتا         

و تـؤ ئةمَينَيتـةوة،    مةسئولةكانيش ئةطةر وةزع خرا  بَيت يةكسةر تـةيارة حـازرة دةِرؤن، منـداَلي مـن    
 .اسزؤر سوث

 :بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خوشـك و بـرا اسـةيان كـردووة، بـَي لةوانـةي نواتـةي         41احلمـد اللـة،   : زؤر سوثاس بـؤ ئَيـوةي بـةِرَي    
ني اميان هةبوو، بـةِرَي ان ئَيسـتا هـةمووتان اسـةتان كـرد، خؤزطـة بـة عـةاارَيكي تـر مونااةشـةكانتان           

ليذنةكان ئَيستا ئيشيان تةواو كردبوون، ئةمانتواني  بِرؤشتاية، ديسان خاَلَيكي عةمةليان حازر بكرداية،
تا ئَيستا ئةطةر مباينايةتةوة ئَيستا تةواو ببوايةو بِرياريشمان لةسةر بداية، بةآلم بةهةر حـاَل سوثاسـي   
هةمووتان دةكةين، ضونكة ئةوةي لة دَلتان بوو وتتان، ئةوةش بؤ خؤي حةَلقةيةكي زؤر ئيجابية، باشة 

 .ووشةوس خان، سةرم
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 : بةِرَي  شةوس حممد غريب
 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةموو لةو بِروايةداين كة داواكارييـةكاني خؤثيشـاندةران، داواكارييـةكي ِرةوايـة، ئةمـةش ئاماذةيـة بـؤ        
ئــةوةي كــة ِرؤَلــةكاني ئــةم ميللةتــة تــا ئَيســتا بــةردةوامن كــار دةكــةن و هةوَلــدةدةن، بــؤ ســةاامطريي و  

كومــةتي كوردســتاندا، ئــةو حكومةتــةي ئــةو وآلتــة دةبــا  بــةِرَيوة، هــةروةها بــة ضاكســازي كــردن لــة ح
ــتة        ــةوة ثَيويس ــةم ِروانطةي ــةر ل ــتان، ه ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــاني حكوم ــو دةزطاك ــةكردني دام موئةسةس
ثةرلةماني كوردستان زؤر بة بةرثرسانة بةدةم داواكاني خؤثيشاندةرانةوة بضَيت، ئاليةتَيك بدؤزَيتـةوة  

جَيكردني داواكارييةكان و طةياندني بة جَيطـاي خـؤي، مـن ضـةند ثَيشـنيارَيك  هةيـة بـؤ ئـةم         بؤ جَيبة
ثَيويستة ثةرلةمان ِرَيطاي ئاسايي نةطرَيتة بةر بؤ طةياندني داواكـاريي خؤثيشـاندةران،   : حاَلةتة، يةكةم

ةر لةاليـةن ئـةو   بةَلكو بةدةست و لة ماوةيـةكي زؤر كةمـدا داواكارييـةكان بطةيةنَيتـة جَيطـاي خـؤي، هـ       
ليذنة بـةِرَي ةي كـة هةسـتاون بةكؤكردنـةوةي داواكارييـةكان، هـةروةها كاتَيـك ديـاري بكرَيـت لةاليـةن           
ليذنةكةوة بؤ حكومة  كة لة كاتَيكي دياريكراو بة زووترين كا  جوابي ئةو داواكارييانة بداتةوة تـاكو  

ي خؤثيشـاندةران بداتـةوة، دةستنيشـان    ثةرلةماني كوردستان جارَيكي تر كـاري لةسـةر بكاتـةوةو وةآلمـ    
كردني ماوةيةك بة ثَيي بِرطةي باسكراو، بؤ وةآلمدانـةوة لةاليـةن حكومةتـةوة وةك لـة ثَيشـرتدا باسـ        
كرد، هةوَلدان بؤ جياكردنةوةي ئـةو ثِرؤذانـةي كـة باسـكراوة، لـةو ثِرؤذةيـةي كـة ليذنةكـة ثَيشكةشـي          

دا، ضونكة بودجـة لـةم   1111ن بكرَيتةوة لة بودجةي ساَلي كردووة و داواكاري خؤثيشاندةرانة، جَيطايا
ن يكانة دا دةطاتة دةست ثةرلةماني كوردستان، هـةروةها ئاشـكرا كردنـي ئـةو وةآلمانـةي كـة حكومـة         
دةيداتــةوة بــة ثةرلــةمان و بــةو ليذنــة تايبةتــة، بــؤ خؤثيشــاندةران لةاليــةن ثةرلــةماني كوردســتانةوة  

ئــــةو ثِرؤذانــــةي كــــة حكومــــة  وةآلمــــي لةســــةر دةداتــــةوة، وة   موتابةعــــةكردني جَيبــــةجَيكردني
ــادار       ــارة ئاط ــةوة دووب ــةم ِرَيطاي ــان ل ــةمان، وة هاووآلتي ــاو ثةرل ــةكاني ن ــةن ليذن ــةكردنيان لةالي موتابةع
بكرَينةوة، ضونكة ئةو ثِرؤذانةي كة جَيبةجَي دةكرَين هةندَيكيان هةنووكةين، بةزووترين كا  وةآلمي 

كيان ماوةيةكي دةوَيت بؤ وةآلمدانةوة، لةوانةيـة ماوةيـةكي كـور  بَيـت، هةنـدَيكيان      دةدرَيتةوة، هةندَي
ماوةيةكي درَيذخايةني دةوَيت بؤ وةآلمدانةوة، لةبةر ئةوة دةبَي ثِرؤذةكان بةو شـَيوةية ثـؤلني بكـرَين،    

وردسـتان  لةبابة  هةندَي لةو ثِرؤذانـةي كـةوا باسـكراوة ئـةو ثرؤذانـة زؤربـةي زؤريـان لةثةرلـةماني ك        
خوَيندنةوةي يةكةميان بؤ كراوة، كاري لةسةر كراوة، هةر لَيرةشةوة ثَيويستة ثةرلـةماني كوردسـتان و   
ئةندامةكاني ثةرلةمان و خةَلكيش هاوكاري بكا  بـؤ ثَيشـكةش كردنـي ثـِرؤذةي تـر كـة طؤِرانكـاري لـة         

روةها ثـَي  باشـة ئــةو   سيسـتمي حـوكمِراني كوردسـتان دةكـا  و بةمةسـَلةحةتي طشـي دةشـكَيتةوة، هـة        
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ــة        ــةوة خبرَيت ــايي ثةرلةمان ــت، لةس ــؤ دةكرَي ــةوةي ب ــتان خوَيندن ــةماني كوردس ــة ثةرل ــة ل ــةي ك ثِرَوذان
بةردةســت خوَينــةراني، ماوةيــةكي ديــاري كــراو دةستنيشـــان بكرَيــت بــؤ ئــةوةي لــة ِرَيطــاي ســـايي           

ان بنووسـن، هـةتاكو ئةنـدام    ثةرلةمانةوة هـةموو خـةَلكان بتـوانن تَيبينيـةكاني خؤيـان لةسـةر ثِرؤذةكـ       
ثةرلةمانةكانيش سوودي لَي ببيـنن، هـةم جَيطـاي ِرةزامةنـدي خـةَلكيش بَيـت، ئةنـدام ثةرلةمانـةكان و         
ثةرلــةمانيش كــاتَي بِريــار دةدا  ثِرؤذةيــةك ِراو تَيبــيين جةماوةريشــي بةهةنــد وةرطــرتيَب، ثــِرؤذة         

كران، مـن نامـةوَي جـارَيكي تـر بةدرَيـذي و      خ مةتطوزارييةكان بَيطومان زؤر و سرة ِرةهةنـدن وةك باسـ  
تةسصيلةوة بضمةوة سةر ئةو بابةتـة، ضـونكة برادةرةكـاس زؤر باسـيان لةسـةر كـرد، بةنيسـبة  دابـني         

هةزار كةس بِريارة لة مساَلدا تةعني  15كردني هةلي كارةوة، بةنيسبة  تةعني كردني طةجنانةوة، كة 
َيســاو ِرَينماييــةكي تايبــة  هــةبَيت بــؤ تــةعني كردنــي ئــةو   بكــرَين، هــةروةها وةك باســكرا ثَيويســتة رِ 

طةجنانة، بةطةِرخستين ثِرؤذة بضووكةكان، هةروةها داواكارم لَيرةوة، ثةرلةماني كوردستان و ئةنـداماني  
ــر لــة بودجــةي ســاَلي      ــةي تواناســازي طــةجنان جــارَيكي ت ــَ   1111ثةرلــةمان هــةوَل بــدةن بةرنام داخ

 زانياري و زانسي لـةم وآلتـةدا بـةرةو ثـَيش بضـَيت، هـةروةها طرنطيـدان بـة         بكرَيتةوة بؤ ئةوةي ئاسي
زانكؤكان، بةتايبةتي ئةو ثَينج زانكؤ تازانةي كة لة كوردستاندا دامـةزراون، ضـونكة بـة طرنطيـدان بـةم      
زانكؤيانة هةم سرسةتي كارو ئيش كـردن بـؤ خـةَلك دروسـت دةكرَيـت، هـةم ِرؤشـنبريي بـةرةو ثَيشـةوة          

، هةروةها لة بواري ئابووريشةوة ئـةو ناوضـانة دةبووذَينـةوة كـة زانكؤكـاني تَيدايـة، كـة خـةَلك         دةضَيت
ِروودةكاتة ئةو ناوضـانة، سـولفةي عـةاار ثَيويسـتة هـةر لـةم ِرَيطايـةوة داوا بكرَيـت لـة حكومـة  و لـة            

ة هاوكـاري بكـرَي،   ِرَيطاي بودجةوة بؤ خَي انة هةذارةكانيش ئةوانةي كة ِرووبةري زةوييةكانيان بضـووك 
بؤ ئةو بابةتة، هةروةها ثَيشينةي هاوسةرطريي كة كارَيكي زؤر ئيجابي ئةبَيـت لةسةر هاوكـاري كردنـي   
طةجنان بؤ ئةوةي بتوانن ذياني خؤيان دابني بكةن، بةوةآلمدانةوةي ثةرلةماني كوردسـتان بـةرةئي مـن    

اري لةطـةَل حكومـةتي كوردسـتان، ئةمـة     بؤ ئـةم داواكارييانـةي خؤثيشـاندةران بـة كـاتَيكي زوو بـةهاوك      
دةرطايةكي زؤر سراوان دةكاتةوة بؤ ئةوةي كـة ثةرلـةماني كوردسـتان ببَيـت بـة سةرضـاوةي ديـالؤطَيكي        
نيشــتماني كــة هاوِرَيكــاس باســيان لَيــوةكرد، مــن نامــةوَي بضــمة نــاو تةسصــيلي ئــةو مةوزوعــة، ضــونكة   

ــت   ــدا دروسـ ــةمان و خةَلكيشـ ــوان ثةرلـ ــة نَيـ ــيقةيةك لـ ــة،    سـ ــتا هةيـ ــةوةي ئَيسـ ــاتر لـ ــة زيـ ــت، كـ دةبَيـ
 .داواكارييةكانيان جَيبةجَي كراوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار دكتؤر صباؤ، سةرموو
 :صباؤ حممد جنيب. بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هاوكـاراني بـةِرَي م ثَيشكةشـيان     ئةطةر مبانةوَيت بة ثَيي ئةو موداخةالنـةو ئـةو بـريو بؤضـوونانةي كـة     
كرد، وةكو ليذنة وةآلم بدةينةوة، ئةوة ديارة كاتَيكي زؤرمان دةوَيت، بـةآلم نامانـةوَيت بضـينة نـاو ئـةو      
ــة          ــة، ِراثؤرتةك ــةتي ِراثؤرتةكةداي ــة خ م ــةمووي ل ــة ه ــان واي ــران ثَيم ــة ك ــانةي ك ــةو اس ــةوة، ئ جةدةل

ةوةو ثــَيش زانايــةكي وةكــو عيمــادي ئةســفةهاني  دةوَلةمةنــد دةكــا ، ضــونكة هــةر ضــةند ســةد ســاَل لــ 
هيض كةسَيك نية ئةمِرؤ شتَيك بنووسَي، سـبةي نـةَلَي خؤزطـة ئـةوة وابوايـة، شـةَلآل ئـةوةي        )وتوويةتي 

ئـةوة بةَلطةيـة بـؤ ئـةوةي كـة      ( تَيدا نةبواية، خؤزطة ئةمةم زياد بكرداية، ئةوةم لَي كـةم بكردايةتـةوة،  
ةتوانا بن، هَيشتا ناتوانن بطةن بةو مةبةستةي كة دةيانةوَيت، من زؤر مرؤظةكان بةِراسي هةرضةندة ب

دةستخؤشي دةكةم لة هةموو بةِرَي ان، لةئةنداماني ثةرلةمان، لة خـواي طـةورة داواكـارم هـةموو اليـةك      
سةركةوتوو بن، ثَي  واية ض ئـةو كةسـانةي كـة بـة ئيتيجـاهَيكي جيـاواز اسـةيان كـرد لـةواني تـر هـةر            

يـةتيان باشـة، هـةر هـةموو بـةداسيعي خ مـةتكردن بـة طـةلي كوردسـتان، خ مـةتكردن بـة            هةموويان ن
لـة جطـةر طؤشـةي    ) سـاَل لةمةوبـةر نـالي وتوويـةتي      111ثِرؤذةي ضاكسازي اسـةيان كـردووة، ديسـان    

، داوام وايـة هـةموو ئةنـدام    (شيعرم مةدة مةعناي خرا ، بَي خةتا كةس نية ِرازي كة لة ئـةوالدي دريَ 
انَيك كة اسةيةك دةكا ، بةرامبةرةكةي تةئويلي باشي بـؤ بكـا ، ئَيمـة وةكـو ليذنـة تَيبينيمـان       ثةرلةم

هةية لةسةر زؤربةي ئةو اسانةي كة كران، بةآلم وةآلمي ئـةو تَيبينيانـة نادةينـةوة، ضـونكة دةكةوينـة      
مـار كـردووة، كـة    ناو جةدةلَيك، بةآلم بةو اةناعةتةوة، مامةَلة لةطةَل اسـةكان دةكـةين، هـةمووميان تؤ   

انشاا  اللة لةطةَل ليذنةي ياسايي ليذنةكةمان دابنيشَيت، كؤبوونةوةيـةك بكـةين، ثاَلفتـةي ئـةو ِراثؤرتـة      
بكـــةين، ثاَلفتـــةي ئـــةو داخوازييانـــة بكـــةين كـــة هاووآلتيـــاني بـــةِرَي ي كوردســـتان و خؤثيشـــاندةران  

غةيةك، بـة ضـةند ميكان مَيـك، بـة     ثَيشكةشيان كردووين، ئينجا لةطةَل سراكسيؤنةكانيش بطـةين بـة سـ   
ضةند ث نَيك بؤ ئةوةي ئاوا  و خولياي ئةو خةَلكة تةرجةمة بكرَيت بؤ وااين، لـة ثَينـاو ئـةو ثـِرؤذة     
ضاكسازييةي كة هةموو كوردستان ضاوةِروانيةتي، مةتاَليبـةكان تةصـنيف دةكـةين بـؤ سياسـي، اـانوني،       

كـة ئَيمــة كردمــان لـةم ِراثؤراتــةدا، لــة راســتيدا دوو   خ مـةتطوزاري، بــةو شــَيوةي كـة ثَيويســتة، ئــةوةي   
بة ئةمانةتةوة ئةوةي خؤثيشاندةران داوايان كردووة، نووسيويانة، تؤماريان : تةريقةي تَيدا بوو، يةكةم

كردووة، هَيناومانة، لة هةمان كاتدا هاتووين تةصنيفَيكمان كردووة، بؤ اليةنة ثةيوةنديدارةكان، ِرةنطة 
ترمان بةدةستةوة بواية، مبانتوانياية تةصـنيفي بكـةين بـة ثَيـي بابـة  وة ئةولةويـة ،       ئةطةر كاتي زيا

بةثَيي ليذنةكاني ثةرلةمان، هيوادارين بتوانني لةو كؤبوونةوةيةدا كة دةكرَيت، لةوةي داهاتوو بتوانني 
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و خؤشةويسـت،  بطةين بةو مةرام مة غ ايةي كة دةمانةوَيت، جا ئةوة دةكةوَيتة دةسـي ئَيـوةي بـةِريَِِ     
 .هيواي سةركةوتنتان بؤ دةخوازم، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كاك عبدالس م، سةرموو
 :صديق مصطفىبةِرَي  عبدالس م 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةمن باشرت ئةوة داخوازي خةَلك هاتووة، ئةوةي كة لة ِراثؤرتةكان هاتووة، من ئةَلَي  نازاس اانونيةكان ل
دةزانـن، ئةطـةر هــاتو ئَيمـة ئةمانـةمان ِرةســن كـرد، ئـةوة مانــاي ئـةوة دةدا  كـة ثةرلــةمان لةطـةَل ئــةو          

يان، يان بنةما  7خاَل  11نةصةداية، ئةطةر ئةوة بَيت، ِرجاتان لَيدةكةين، كة ئاطاداري ئةوة بني كة لة 
 .ياساييةكةي دروست نية، يان مةبدةئةكةي ئةوة نية

 
 
 
 

 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

تكايــة، ئــةوة تــةواو، ســوثاس، ئَيســتا شــةرحي دةكــةين، بــةِرَي ان زؤر ســوثاس بــؤ هــةمووتان، بــؤ هــةموو ئــةو     

بةِرَي انةي كة موداخةلةيان كرد، ئةوانةي كة نواتةي ني اميـان هـةبوو، ئَيسـتا اسـةكاني ئَيـوة هـةمووي تـةواو        

ي ئـةو بةِرَي انـةي كـة ناردوويانـة ئةويشـتان طـوَي لـَي بـوو، ئَيسـتا          بوو، ِراثؤرتي ليذنةكةتان طوَي لَيبوو، داخواز

ئةبَيت ئةوةي كة ئَيمة حةرةكةي لةسةر دةكةين، بنةماي ياسايي بَيـت، نـابَي شـتَيك بكـةين كـة ناياسـايي بَيـت،        

 دوور بَيت لـة ياسـا يـان موخـالف بَيـت، ئـةو شـةرعيةتة بـةخؤمان نـادةين، بؤيـة ئـةو داخوازييانـة دةدةيـن بـة              

ليذنةي تايبة  كـة لةبةردةسـتيانداية، لةطـةَل ليذنـةي ياسـايي زؤر بـةوردي خـاَل بـةخاَل لَيكؤَلينـةوةي لةسـةر           

خاَلةكـةي خؤمـان    17بكةن و بيطوجنَينن، من باوةِر ناكةم موخالةسةي ياسايي زؤر سـةرحيي تَيـدا بَيـت، لةطـةَل     

َيننــةوة، بــةآلم بةشـَيوةيةك كــة رَيــك بكــةوَيت،  بيطـوجنَينن، ئةطــةر شــتَيك ثَيويسـي بــة بِريــاري تــر هـةبوو بيه   

كةسـة دابنيشـن وا    38كـةس، ئـةم    38سةرؤك سراكسيؤنةكان و ليذنةي ياسايي و ليذنـةي تايبـة ، كـة دةكاتـة     

ــة      ــةي ياســايي و ليذنــة تايبةتةك ــةم، ئــةوة ثَيشــنيارة ليذن بــ اس زؤرة، ِرةنطــة لةيــةك تَينةطــةن، بــا جــاري يةك

بنةما ياساييةكةي بـؤ دابنـَين ثاشـان لةطـةَل سـةرؤك سراكسـيؤنةكانيش دابنيشـن تـا         دابنيشن، تةصنيفي بكةن، 

ئةوانيش ِرةئي خؤيان بدةن، ئةطةر هةموو موتةسق بوون ئةوة دةيهَينينةوة ناو ثةرلـةمان، ئينجـا ئةطـةر حـةز     

با خـةريك بـن،   ي شةوة، بةيانيةكةي ئةو بةِرَي انة  11/3دةكةن يةك شةممة دادةنيشنني، ئَيستا ئةوة سةعا  
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كة ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبـة  ئيشـي خؤيـان تـةواو كـرد، لةطـةَل سـةرؤك سراكسـيؤنةكان دابنيشـن، دواي          

نيوةِرؤكةي ئةوانيش تةواو بوون ئةو كاتة دانيشتنةكة هةركاتَيك بَيت، بةآلم لـة ئَيسـتاوة ئيع نـي دةكـةين كـة      

شـان كـةس نةيةتـة سـةرمان بَلَيـت وةخـي ياسـايي نيـة،         رؤذي يةك شـةممة دواي نيـوةرؤ دانيشـتنمان هةيـة، ثا    

خاَلي سَييةم ماوة كـة مةسـةلةي كةركووكـة، ثةلـة مةكـةن،      : ضونكة لة ئَيستةوة ئيع ني دةكةين، ئةمة دووةمة

ئَيستا ئةطةر مواسقن كة بةو شَيوةية كاري لةسةر بكةن ثَيش ئةوةي بِرؤين، ئَيمـة يةكـةم ئـةو خةَلكـة، خـةَلكي      

ةمووي كةســي خؤمـانن، دَلمــان لةاليانـة، دةنطــي خؤيـان بــؤ ئَيمـة نــاردووة، زؤر بةجـدي و بةهةنــد      ئَيمـةن و هـ  

ي بـةياني  11وةرطريا، ديراسةيةكي وردي دةكةين، بؤ ئةو بةِرَي انةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبة ، سةعا  

وةك سةرؤكي ليذنـةي ياسـايي و   رؤذي يةك شةممة دادةنيشن، كاك دكتؤر صباؤ و كاك شَيروان تكاية بةِرَي تان 

ســةرؤكي ليذنــةي تايبــة ، كةتــةواو بــوون ســةرؤكي سراكســيؤنةكان ئاطــادار بكةنــةوة، ئينجــا هــةموو بةيةكــةوة  

دابنيشن بؤ ئةوةي خاَل بةخاَل بةسةريدا بَينةوة، ثاشان بؤ ئـةوةي وةهمَيـك يـان تـةوةاوعَيك دروسـت نـةبَيت،       

نطـداني لةسـةر نـةبووة ، لـةوَي هـةموو شـتَيك كـة تـةواو بـوو دَيينـة نـاو            بَلَيني بؤ ثةرلةمامنان هَينـاوةو بـؤ دة  

ثةرلةمان ئينجا تةواو دةبَيت، بةنسيبة  خاَلي كةركووك، ئَيستا تااةتتان هةية ، كوِرة ئةوة بـؤ كةركووكـة، بـؤ    

، ئَيمـة  كوردسـتانة، شـوَينة دابِراوةكانـة ، باشـة بـا مةسـةلةي كـةركووك، ضـونكة زؤر طرنطـة، سةاـةري سـَييةمة           

دةبَيت ئةوةي خؤثيشاندةران تةواو بكـةين، ثاشـان مونااةشـةي دةكـةين، بؤيـة خؤتـاني باشـرت بـؤ حـازر بكـةن،           

 .سةرموو كاك دَلشاد
 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةردوو من ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةوةي رٍِؤذي يةك شةممة، ضونكة ئَيستا شـةممةية، رؤذي يـةك شـةممة هـ    
ليذنةكة و هـةم سراكسـيؤنةكانيش تـا ئَيـوارة خبايـةنَيت تـا شـتَيكي ثوخـت و مورةتـةبي لـَي دةربضـَيت،            
ضونكة ئةوةي كـةماوة دوو سةاةرةيـة، ئـةوة كـة دَيتـةوة نـاو ااعـة، هـةم اسـةكردنة لةسـةر مةسـةلةي            

د بكرَيـت دوو  شـةممة سـةر لةبةيانيةكـةي، تـا مةوعيدةكـة تةحديـ       1كةركووك، بؤية با خبرَيتة رؤذي 
 .، سوثاس11بَيت يان  11شةممة بةيانيةكةي، يان هةر وةخَيكي بةيانيةكةي كة ثَيتان باشة، سةعا  

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةست بةكاري خؤي دةكا ، ئومَيدةوارم زوو بطةنة اةناعة ،  11بةِرَي ان مةبدةئيةن ليذنةكة سةعا  
َيني، ئةطةر توانيتان تةواوي بكةن، ئةوة نةسسي رؤذ تـةواوي  ي ئَيوارة دادةن5بؤ دانيشتنةكةش سةعا  

دةكةين، ئةطةر نةشكرا و تةواو نةبوو، ئةوة دانيشتنَيكي كـور  دةكـةين و تـةئجيلي دةكـةين بـؤ رؤذي      
 .دوو شةممة، كاك بورهان نواتةي ني امي هةية، سةرموو
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 :بةِرَي  برهان رشيد حسن
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي مانن دةكا  و يادي ِراثةِريين شـاري سـلَيمانية، ئايـا مـةسروز نيـة ئَيمـة لةشـاري        7ممة رؤذي دوو شة
 .خؤمان بني ، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةعا    ــةممة س ــةك ش ــيؤنةكان      11رؤذي ي ــةرؤك سراكس ــةَل س ــوون لةط ــةواو ب ــن، كةت ــةكان دابنيش ليذن
ةواو بـوون، ئةطـةر تـةواويش نـةبوون، هـةر      دانيشـتين ثةرلةمانـة، ئةطـةر تـ     5دابنيشن، ثاشان سـةعا   

 .دَيينة ئَيرةو تةئجيلي دةكةين بؤ دواتر، ئَيستا بةخواتان دةسثَيرم، دانيشتنةكةمان تةواو بوو، سوثاس
 

                                                                                                                                                                      
 (كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبدا      ارس ن باي  الاعي            .د         ست ابد عبدا                 سر  
 ثةرلةمانيرؤكي سة                ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ي نائاسايي (2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 3111\2\6رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي نائاسايي (3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6/2/3111 رَيكةوتي شةممةيةك 

بـة  عَيـراق   -كوردستان  ثةرلةماني  4/3/1111رَيكةوتي  شةممةيةك  رؤذي ئَيوارةيي (5)كاتذمَير   
 سـكرتَيري  بـةِرَي  سرسـت عبـد عبـدا     , جَيطـري سـةرؤك و   ارسـ ن بـاي  الاعيـ    .دسةرؤكايةتي بةِرَي  

 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(3)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمان
 :بةرنامةي كار

ــة    ــةكاني بِرط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــرِ ( 11)ي م ــة ثَي ــارة  ةول ــاوخؤي ذم ــاَلي  (1)ي ن ــةمواركراوي س ي ه
درا دانيشـتين ذمـارةي   ي اربِريـ  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان ي 1331

ــذاردن لـــة كـــا   خـــولي نائاســـايي  ي(3) ــوارةي رؤذي يـــةك شـــةممة رَيكـــةوتي  (5)ســـَييةمي هةَلبـ ي ئَيـ
 :بةم شَيوةية بَيت دا 4/3/1111
  

ي (17)بةردةوامبوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردني راثؤرتي ليذنةي تايبة ، كة بةثَيي بِرطة  -1
ثَيكهَينراوة، بؤ بةدواداضوون و طوَي طرتن لة  1111ي ساَلي (1)بِرياري ثةرلةمان، ذمارة 

 .داخوازييةكاني خؤثيشاندةران
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارس ن باي  الاعي .بةِرَي  د

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
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وةم، بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتين ئــةمِرؤمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي دو 
: ، بةرنامـةي كـار  4/3/1111ي نائاسـايي، رؤذي دانيشـنت   (3)خولي طرَيداني دووةم، ذمـارةي دانيشـنت   

ي 1331ي هةموار كـراوي سـاَلي   (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 4)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمي بِرطة 
كـاري دانيشــتين   عَيـراق، دةســتةي سـةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريـدا بةرنامــةي    -ثةرلـةماني كوردســتان  

ي ئَيوارة، رؤذي يةك شةممة رَيكـةوتي  (5)ي نائاسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (3)ذمارة 
 .دا بةم شَيوةية بَيت1111/ 4/3
بــةردةوامبوون لةســةر خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي راثــؤرتي ليذنــةي تايبــة ، كــة بــةثَيي بِرطــة     -1
ثَيكهَينــراوة، بــؤ بةدواداضــوون و طــوَي طــرتن لــة  1111ي ســاَلي (1)ي بِريـاري ثةرلــةمان، ذمــارة  (17)

 .داخوازييةكاني خؤثيشاندةران
 .طفتوطؤ كردني باري كةركووك و شوَينة كوردستانية دابِراوة كَيشة لةسةرةكان -1

را بةِرَي ان، لةبةر ئةوةي ئةم راثؤرتة لةاليةن ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي تايبـة  كـة ثَيكهنيَـ       
بوو، بؤ ثةيوةنـدي كـردن بـة خؤثيشـاندةران، راثؤرتةكـة تـاخري بـوو، ئَيسـتا ثـَيش ضـةند دةايقةيـةك            
ــةلةكةش        ــةكردووة، مةسـ ــةيان نـ ــت ديراسـ ــو ثَيويسـ ــيؤنةكان وةكـ ــتا سراكسـ ــتمان، هَيشـ ــتة دةسـ طةيشـ

ة مةسةلةيةكي طرنطة، بؤ ئةوةي نةتيجةيةكي باشرتمان دةست بكـةوَيت، ثَيويسـتيمان بـة زيـاتر ديراسـ     
كردن و لَي وردبوونةوةي زياتر هةية، بؤية سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثَيمان باش بوو، يةكةم ئةم راثؤرتـة  
بة رةلي بدرَيتة هةموو سراكسيؤنةكان، بؤ ئةوةي سراكسيؤنةكان بةياني بةردةوام بن لةسةر تَيبيين و 

دةخةين بؤ بـةياني سـةعا     كؤبوونةوةكةمان دوا/ دةوَلةمةند كردن و موالحةزةداني خؤيان، دووةميان
 .ي ثاش نيوةِرؤ، لةطةَل سوثاس، هةر بذين، سةرموو(5)

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبدا 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بَيـت بـؤ منوونـة، ثـَيش نيـوةِرؤ      ( 1)زؤر درةنطة، كؤبوونةوةكة تـاخري دةبَيـت، بـا سـةعا      ( 5)سةعا  
 .نج زؤر درةنطة، سوثاسكؤبوونةوة دةكةين، سةعا  دوو بَيت، ثَي

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارس ن باي  الاعي .بةِرَي  د
 .ثَيمان باشة ببَيتة سةعا  سَيي ثاش نيوةِرؤ، زؤر سوثاس
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      ارس ن باي  الاعي            .د                                 ست ابد عبدا                 سر                         
                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س                     َيري ثةرلةماني                         سكرت                              

 عَيراق                            – عَيراق                                                    كوردستان – كوردستان                       
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 نائاسايي ي (4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 3111\2\7رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي نائاسايي (6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 7/2/3111 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  7/3/1111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي دواي نيوةِرؤيي (5)كاتذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمـال كـةركووكي  .د)حممـد اـادر عبـدا    بة سـةرؤكايةتي بـةِرَي    

, ثةرلــةمانبــةِرَي  سرســت عبــد عبــدا  ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و ارســ ن بــاي  الاعيــ .د بــةِرَي 
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(6)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ــة    ــةكاني بِرط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــرِ ( 11)ي م ــة ثَي ــارة  ةول ــاوخؤي ذم ــاَلي  (1)ي ن ــةمواركراوي س ي ه

درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان ي 1331
ــايي  ي(6) ــولي نائاس ــا    خ ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــوةِرؤي (5)س ــةوتي  ي دواي ني ــةممة رَيك رؤذي دووش
 :بةم شَيوةية بَيت دا 7/3/1111

بــةردةوامبوون لةســةر خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي راثــؤرتي ليذنــةي تايبــة ، كــة بــةثَيي بِرطــة   - 1
ثَيكهَينــراوة، بــؤ بةدواداضــوون و طــوَي طــرتن لــة  1111ي ســاَلي (1)ي بِريـاري ثةرلــةمان، ذمــارة  (17)

 .نداخوازييةكاني خؤثيشاندةرا
 .طفتوطؤ كردني باري كةركووك و شوَينة كوردستانية دابِراوة كَيشة لةسةرةكان -1

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
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 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بةناوي طةلي كوردستان، دانيشـتنةكةمان دةكةينـةوة، خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي دووةم، خـولي        

بـةثَيي  : ، بةرنامـةي كـار  7/3/1111ي نائاسايي، رؤذي دانيشـنت  (6)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 
ــة   ــوكمي بِرط ــاددة (1)ح ــارة   ( 4)ي م ــاوخؤي ذم ــةيِرةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي 1331ي ه

عَيـراق، دةســتةي سـةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريـدا بةرنامــةي كـاري دانيشــتين      -ثةرلـةماني كوردســتان  
ي دواي نَيـوةِرؤ، كـة دواخـرا بـؤ دوو     (3)ةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير    ي نائاسايي خولي سـَيي (6)ذمارة 

ي دواي نيـوةِرؤ، رؤذي دوو شـةممة   (5)كاتذمَير، ضونكة كارةكانيـان تـةواو نـةكرد بـوو، بـووة كاتـذمَير       
 .دا بةم شَيوةية بَيت1111/ 7/3رَيكةوتي 

ي تايبــة ، كــة بــةثَيي بِرطــة بــةردةوامبوون لةســةر خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي راثــؤرتي ليذنــة   -1
ثَيكهَينــراوة، بــؤ بةدواداضــوون و طــوَي طــرتن لــة  1111ي ســاَلي (1)ي بِريـاري ثةرلــةمان، ذمــارة  (17)

 .داخوازييةكاني خؤثيشاندةران
 .طفتوطؤ كردني باري كةركووك و شوَينة كوردستانية دابِراوة كَيشة لةسةرةكان -1

ــيَن    ــةوة دوَي ــة داخ ــةِرَي ان، زؤر زؤر ب ــتان   ب ــةماني كوردس ــدامي ثةرل ــةنَيوان دوو ئةن ــوئتةساهومَيك ل س
دروست بوو، كة بووة سةبةبي ئةوةي لةطةَل يـةكرت بةشـةِر بـَين، كـة ئَيمـة تةمـةنا دةكـةين ئةنـداماني         
ثةرلةمان بة اسة، بة طفتوطؤ زؤر لةطةَل يةكرت مونااةشة بكةن و رَي  لة ئازادي بريو راي يةكرت بطـرن،  

و ياسـاو رَي طـرتن، بـؤ ئـةوةي ستنـة دروسـت نـةبَيت، لةهـةمان كاتـدا ئَيمـة زؤر زؤر            لة سنووري ئـاداب 
موتةئةسريين لـةوةي دةسـت درَيـذي كرايـة سـةر ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان لةاليـةن ثاسـةواني ئةنـدامَيكي           
ثةرلةمانةكةي تر، كة ئةوة ئيدانة دةكـةين و نابَيـت دووبـارة بَيتـةوة، ئَيسـتاش داوامـان لـة حكومـةتي         

ةرَي  كـردووة، كـة ئيجرائـاتي اـانوني بكرَيـت و دادطـا دةبَيـت مـةجراي خـؤي تـةبيعي وةربطرَيـت و،            ه
ئَيمةش ئيحتريامي اةراري دادطا دةطرين، داوا لة هةردوو ئةو بةِرَي انة دةكةم وةكو برا لةطةَل يةك بـة  

ة بـة ديـالؤ  لةطـةَل    هةمان روؤ و دَلي جارانةوة بةردةوام بن و مومارةسةي ئيشـي ثةرلـةمانتار ئةوةيـ   
يةك اسة بكةن ض لـةناو ثةرلـةمان، لـة دةرةوةي ثةرلـةمان، ض لـة راطةياندنـةكان، نـةك بكةونـة طيـاني          

 .يةكرتو يةكرت بريندار بكةن
بـــةِرَي ان، لةبـــةر ئـــةوةي ليذنةكـــةمان هَيشـــتا نةطةيشـــتوونةتة كـــاري كؤتـــايي خؤيـــان، لةبـــةر ئـــةوة 

دوا دةخةين، تكاية كؤتايي بة داتيشـتنةكةمان دةهَيـنني، زؤر    (5)دانيشتنةكة بؤ سبةي ئَيوارة سةعا  
 .سوثاس
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 (كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبدا      ارس ن باي  الاعي            .د         د عبدا                 ست ابسر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان     عَيراق                        – كوردستان
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 ي نائاسايي(5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 3111\2\2رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 نائاسايي ي (5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2/2/3111 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةِرؤيي (4)كات ــَي  رؤذي دواي ني ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  8/3/1111رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
ــراق  ــةِرَي    عَي ــةرؤكايةتي ب ــة س ــدا   ب ــد اــادر عب ــةركووكي .د)حمم ــال ك ــةرؤكي  (كم ــةمانس بــة , و ثةرل

بـةِرَي  سرسـت عبـد عبـدا  سـكرتَيري      , ي سـةرؤك و جَيطـر  ارسـ ن بـاي  الاعيـ    .د بةِرَي  ئامادةبووني
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(5)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمان
 :بةرنامةي كار

ــة    ــةكاني بِرط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــرِ ( 11)ي م ــة ثَي ــارة  ةول ــاوخؤي ذم ــاَلي  (1)ي ن ــةمواركراوي س ي ه
درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , قعَيرا -ثةرلةماني كوردستان ي 1331

ي دواي نيــوةِرؤي رؤذي ســَي شــةممة رَيكــةوتي  (4)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــا   خــولي نائاســايي  ي(5)
 :بةم شَيوةية بَيت دا 8/3/1111

ي بِرطــة بــةردةوامبوون لةســةر خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي راثــؤرتي ليذنــةي تايبــة ، كــة بــةثَي  - 1
ثَيكهَينــراوة، بــؤ بةدواداضــوون و طــوَي طــرتن لــة  1111ي ســاَلي (1)ي بِريـاري ثةرلــةمان، ذمــارة  (17)

 .داخوازييةكاني خؤثيشاندةران
 .طفتوطؤ كردني باري كةركووك و شوَينة كوردستانية دابِراوة كَيشة لةسةرةكان -1
 

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
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 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بةناوي طةلي كوردستان، دانيشـتنةكةمان دةكةينـةوة، خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي دووةم، خـولي        

بـةثَيي  : ، بةرنامـةي كـار  8/3/1111ي نائاسايي، رؤذي دانيشـنت  (5)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 
ــة   ــوكمي بِرط ــاددة (1)ح ــارة   ( 4)ي م ــاوخؤي ذم ــةيِرةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي 1331ي ه

عَيـراق، دةســتةي سـةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريـدا بةرنامــةي كـاري دانيشــتين      -ثةرلـةماني كوردســتان  
ي دواي نيوةِرؤ بَيت، بةاَلم دواخـرا بـؤ   (5)ي نائاسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (5)ذمارة 

 .شَيوةية بَيت دا بةم1111/ 8/3ي دواي نيوةِرؤ، رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (4)سةعا  

بــةردةوامبوون لةســةر خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي راثــؤرتي ليذنــةي تايبــة ، كــة بــةثَيي بِرطــة     -1
ثَيكهَينــراوة، بــؤ بةدواداضــوون و طــوَي طــرتن لــة  1111ي ســاَلي (1)ي بِريـاري ثةرلــةمان، ذمــارة  (17)

 .داخوازييةكاني خؤثيشاندةران
 .ة كوردستانية دابِراوة كَيشة لةسةرةكانطفتوطؤ كردني باري كةركووك و شوَين -1

ي ثــاش نيــوةِرؤ بــةِرَي  ســةرؤكي ئةجنومــةني (1)بــةِرَي ان، بــؤ ئاطــاداري ئَيــوةي بــةِرَي  ســبةي ســةعا  
ــت، بــةثَيي بِريــاري ذمــارة     ــرة ئامــادة دةبَي ــايي (1)وةزيــران كــاك دكتــؤر بةرهــةم لَي ي دانيشــتين نائاس

وةرمانطر ، لَيرة دةبَيت، لةبةر ئةوةي ليذنةكان بِريار بوو  13/1/1111ثةرلةماني كوردستان، كة لة 
لة دانيشتين رابردوو ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبة  لةطةَل سـةرؤك سراكسـيؤنةكان بِريارةكـة وا بـوو     
ــوازي        ــةيان و داخـ ــاندةران راثؤرتةكـ ــة خؤثيشـ ــوَيطرتن لـ ــؤ طـ ــة  بـ ــةي تايبـ ــايي و ليذنـ ــةي ياسـ ليذنـ

ي بــؤ دانــَين و تةاســي  بةنــدي بــؤ بكرَيــت، ثاشــان لةطــةَل ســةرؤك         خؤثيشــاندةران بنــةماي ياســاي  
سراكسيؤنةكان بة تةواسوق راثؤرتَيكيان هةبَيت، تاكو ئَيستا نةطةيشتوونةتة ئيتيفـاق، بؤيـة نةسةسـَيكي    
ترييان ثَي دةدةين، بؤ دانيشتين دواي دانيشتنةكةي بةِرَي  سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، زؤر سـوثاس،  

 .انيشتنةكةمان دةهَيننيكؤتايي بة د
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبدا      ن باي  الاعي           ارس  .د         ست ابد عبدا                 سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان        عَيراق                    – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ئاسايي ي نا(6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 3111\2\9رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي نائاسايي (4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9/2/3111 رَيكةوتي شةممةضوار

 -ان كوردسـت  ثةرلـةماني   3/3/1111رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (3،65)كاتذمَير   
ــراق  ــةِرَي    عَي ــةرؤكايةتي ب ــة س ــدا   ب ــد اــادر عب ــةركووكي .د)حمم ــال ك ــةرؤكي  (كم ــةمانس بــة , و ثةرل

بـةِرَي  سرسـت عبـد عبـدا  سـكرتَيري      , جَيطـري سـةرؤك و   ارسـ ن بـاي  الاعيـ    .د بةِرَي  ئامادةبووني
 .ةستي خؤي ب( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(4)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمان
 :بةرنامةي كار

ــة    ــةكاني بِرط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــرِ ( 11)ي م ــة ثَي ــارة  ةول ــاوخؤي ذم ــاَلي  (1)ي ن ــةمواركراوي س ي ه
درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان ي 1331

ةِرؤي رؤذي ضوارشـةممة رَيكـةوتي   ي ثـاش نيـو  (3،65)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  خولي نائاسايي  ي(4)
 :بةم شَيوةية بَيت دا 3/6/1111

ئامــادةبوونى بــةِرَي  ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيــران، بــؤ ِروونكردنــةوةو لَيثرســينةوة لــة بــارةى          - 1
ــةكانى      ــة داخوازي ــةر ب ــة  بةرامب ــتى حكوم ــتان و هةَلوَيس ــةرَيمى كوردس ــانى ئــةم دواييــةى ه ِرووداوةك

ــاندةران و،  ــارة  بِر 17خؤثيش ــارى ذم ــةى بِري ــاَلى (1)طةك ــة   1111ى س ــة ل ــتان ك ــةمانى كوردس ى ثةرل
 . وةرطريا 13/1/1111ى ِرؤذى ( 1)دانيشتنى نائاسايى ذمارة 

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــتان   ــةىل كوردس ــةناوى ط ــا      .ب ــدانى دووةم، ذم ــوىل طرَي ــاَلى دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمى هةَلب ــوىل س رةى خ
 .3/3/1111ى نائاسايى، ِرؤذى دانيشنت (4)دانيشتنى 
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 :بةرنامةى كار
 1331ى هـةمووار كـراوى سـاَلى    (1)لة ثةيِرةوى نـاوخؤى ذمـارة   ( 4)ماددة ( 1)بة ثَيى حوكمى بِرطة 

عرياق، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمـارة   -ثةرلةمانى كوردستان
( 3:65)ى ثـاش نيـوةِرؤ دةبَيـت، بـةالَوم خرايـة      ( 1)اسايى، خوىل سَييةمى هةَلبذاردن، لـةكاتى  ى نائ(4)

 :بةم شَيوةية دَيت 3/3/1111ضوار كةم ضارَين، ِرَيكةوتى 
ئامـــادةبوونى بـــةِرَي  ســـةرؤكى ئةجنومـــةنى وةزيـــران، بـــؤ ِروونكردنـــةوةو لَيثرســـينةوة لـــة بـــارةى -1

ــةريَ  ــانى ئــةم دواييــةى ه ــةكانى   ِرووداوةك ــة داخوازي ــةر ب ــة  بةرامب ــتى حكوم ــتان و هةَلوَيس مى كوردس
ــاندةران و،  ــارة   17خؤثيش ــارى ذم ــةى بِري ــاَلى (1)بِرطةك ــة   1111ى س ــة ل ــتان ك ــةمانى كوردس ى ثةرل

 . وةرطريا 13/1/1111ى ِرؤذى ( 1)دانيشتنى نائاسايى ذمارة 
دةكــةين، وة ( بةرهــةم صــاحل.د)اكثَيشــةكى زؤر بــةخَيرهاتنى ِرَيــ دار ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيــران كــ

دةكــةين، بــةِرَي يان ئَيســتا لَيــرة ئامــادةن، هةرضــةند  ( ســعد خالــد)هــةروةها بــةخَيرهاتنى بــةِرَي  كــاك 
ــةي و       ــؤيى و كابينةك ــردووة، خ ــادار ك ــةى ئاط ــةوثَيش ئَيم ــانن لةم ــةش م ــار، ش ــةندين ج ــرتيش ض ثَيش

ةبـن، ئـةم دانيشـتنةش لةسـةر داخـوازى ئـةم       وةزيرةكانى هةركاتَيك ثةرلـةمان خبوازَيـت، لَيـرة ئامـادة د    
ى بِريـارى  (15)بةِرَي انةية، ئَيمةى ئةندامانى ثةرلةمان، كةلة خوارةوة واذومان كردووة، بة ثَيى خاَلى 

ى ثةرلةمان، تايبة  بة بانطهَيشت كردنى سـةرؤكى حكومـة  و، وةزيـرى نـاوخؤو     13/1/1111ِرؤذى 
و  17/1/1111نكردنــةوةو لَيثرســينةوة لــة ِرووداوةكــانى  وةزيــرى ثَيشــمةرطة بــؤ ثةرلــةمان، بــؤ ِروو 

دواتر، داواى ئامادةبوونيان دةكـةين لـة نـ يكرتين كاتـدا، كـة لـة هةستـةى يةكـةمى وةرزى ئاسـايى نـوَى           
تَينةثةِرَيت، هةروةها ناوةكانيش ئةوانـةى كـة ئيم ايـان كـردووة، ناسـك تؤسيـق، بـي ل سـليمان، كـاردؤ          

، عثماان رام اادر، لري سلي ، عبـدا  مـةال نـورى، ثـةميان عبـدالقادر، عـدنان       حممد، عمر عبدالع ي ، ئا
ثةميان ع الدين، ظيان عبدالرحي ، عبدا  حسني، سَى ناو نوسـراوة ئيم ايـان نـةكردووة و سـراوةتةوة،     

الـدين،  خورشيد، يشار جنـ    ن عبدا  اادر، ياووزثاشان ئاشتى ع ي ، ِرَيباز ستاؤ، ثَيشةوا تؤسيق، نةرميا
، كوَيسـتان حممـد   عباداحلافظ ثةيام ابد، هاوِراز شَيم ابد، بةيان ابد حسن، كـاروان صـاحل، شـَيرزاد    

جنـ  الـدين،    عظيماة ، الاعي  سـعيد،  رضا ، سةرطوَلمصطفىعبدا ، ثةريهان اوب ى ، نةسرين مجال 
زى ئـةم بةِرَي انـةو، بـؤ    صباؤ بةرزجنى، شَيردَل حتسني حممد، لةسةر داخـوا .حةمة سعيد حةمة على، د

، ئَيمـة  13/1/1111ى نائاسـايى دانيشـتنى ِرؤذى   ( 1)، لـة بِريـارى ذمـارة    15جَيبةجَى كردنى خـاَلى  
خاَلةكـة،   17بةِرَي  سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرامنان ئاطـادار كـردةوة، بـةِرَي يان هـةر بـة خوَيندنـةوةى       

دســتان، ئيمــِرؤ بــةِرَي يان لَيرةيــة، داوا لــة  خاَلــةى ثةرلــةمانى كور 17ئيع نــى كــرد كــة ثابةنــدة بــةم  
 .بةِرَي يان دةكةين، كةرةمكا  بؤ سةر مةنةسة، زؤر بةخَيربَيى، نواتةى ني امى كةرةمكة سةرموو

 : حسن رضابةِرَي  سةرطوَل 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــارى   ــةثَيى بِري ــة    15ب ــة ل ــةوةى ك ــةمان ئ ــة   17ى ثةرل ــةو داواكاري ــووة، ئ ــة دةرض ــة  خاَلةك ــة ئَيم ى ك
ــةوَيت       ــردووة، ئةمانــ ــمةرطةمان كــ ــرى ثَيشــ ــاوخؤ و وةزيــ ــرى نــ ــوو، داواى وةزيــ ــكةالان كردبــ ثَيشــ

 .ِروونكردنةوةمان بدةنَى، بؤ ئةو دوو بةِرَي ة نةهاتوون 
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
طـؤ و لَيثرسـينةوةى   سوثاس، ئةوانيش دَين لةكاتى خؤى، ئيمِرؤ سةرؤكى حكومةتة، سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانة، طفتو

خؤتان دةكةن، تةواو بوو بةخَير ثاشان ئةوانى تريش يةك لة دواى يةك دَين بؤ ئَيرة، بةِرَي ان ئَيستاش ِرَي دار سةرؤكى 
 .كةرةمكا ، سةرموو، ني امية  كةرةمكة( بةرهةم صاحل.د)ئةجنومةنى وةزيران كاك 

 :حسن جن  الدين عظيمةبةِرَي  
 .نبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةما

 ...بةِراستى لة جَيطةى خؤيةتى ئةمِرؤ لة سةرةتاي دةست ثَيكردنى دانيشتنةكةى ئةمِرؤ، داواى لَيبوردن
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

دانيشة، رةجائةن، هةر بةِرَي َيك لة بةرنامةى كار دةربضَيت، ئيجرائاتى ياسايى بةثَيى ني امى نـاوخؤى  
ية، هةمووتان خوشك و براى منن، بةاَلم ثَيويستة ثابةنـد بـني   لةطةَل دةكةين، ئيحتريام  بؤ طشتان هة

 .كةرةمكة(بةرهةم صاحل.د)بة ني امى ثةرلةمان، ئَيرة ثةرلةمانة، دةرةوة نية، زؤر سوثاس، كاك 
 
 

 :سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان/ بةرهةم صاحل.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سـوثاس بـؤ سـةرؤكى ثةرلـةمان و، جَيطـرى سـةرؤكى ثةرلـةمان،         بةناوى خـواى طـةورةو ميهرةبـان،   
ئةندامانى بةِرَي ى ثةرلةمان، بؤ ئةم دةرسةتة كة بَيمة خ مةتتان، لة ن يكةوة باس لة وةزعـى ئَيسـتاى   
كوردستان و بةرنامةو كارةكانى حكومة  بكةين، بريـا ئـةم دانيشـتنة زووتـر بوايـة، جـةنابى سـةرؤكى        

ةرموو، كة من دةمَيكة داوا دةكةم بَيمة خ مةتتان، ضونكة ئَيوة نوَينةرى طةلن، ئَيوة ثةرلةمان لوتفى س
ــة  و،      ــانى حكوم ــوونى كارةك ــانتانة، بةدواداض ــةركى سةرش ــةن، ئ ــةم ميللةت ــذَيردراوى ئ نوَينــةرى هةَلب
بةرنامـــةكانى حكومـــة  و، جـــؤرى بـــةِرَيوةبردنى ِرةوشـــى واَلتةكـــةمان بكـــةن، وة ئـــةركى سةرشـــانى  

ةتيشة، لة ثَيش هةموويانةوة سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، لـة خ مـةتى ئَيـوة بَيـت و،     حكوم
ِروونكردنــةوة بــدا  و، وةاَلمــى ثرســيارو تَيبينــى و ســةرنج و ِرةخنةكانيشــتان بداتــةوة، دووبــارةى         

ردراوى ئةم دةكةمةوة، جَيطةى شةرعية  ئةم ثةرلةمانةية، ئةم ثةرلةمانة خاوةن بِريارة، ئَيوة هةَلبذَي
ميللةتةن، لة تةاي  كردن و هةَلسةنطاندنى كارةكانى حكومة ، جؤرى ئيدارةدانى ئةم ئةزمةيةو، ثَيش 
ئةوةش كارةكانى، وة بةثَيى لَيكدانةوةى خؤتان و هةَلسةنطاندنى خؤتان بؤ كارةكامنان ئـةتوانن بِريـارى   

ضونكة ئَيمة لةو ذوورةوة لة ِرَيطةى دةنطـى  ثَيويست بدةن، بة بِريارى متمانة لَيكَيشانةوة لة حكومة ، 
ئَيــوة ئــةم كابينــة، ئــةم حكومةتــة متمانــةى وةرطرتــووة، ئَيــوةش دةتــوانن لةبــةر ِرؤشــنايى كارةكــان و،  
ــارى      ــة ِرةضــاو كردنــى بةرذةوةنــدى ميللةتةكــةمان بِري هةَلســةنطاندنى خؤتــان و ويــذدانى خؤتــان، وةب

ة الى خؤمــةوة ســةربةرزم وةكــو ســةرؤكى ئةجنومــةنى  ثَيويســت لــةو بارةيــةوة بــدةن و، مــن خؤشــ  لــ 
وةزيــران، كــة يةكــةم دةرســةتى وام بــؤ بِرةخســَى لةبــةردةم ثةرلةمانةكــةى خؤمــان، وةكــو تةاليــدَيكى    
دميوكراسى بيسةثَينني، كةس لةسةرووى ياسـاوة نـةبَيت، هـةموومان ملكةضـى شـةرعيةتى ثةرلـةمان و       

نـدامانى بـةِرَي ى ثةرلـةمان، بـة داخـةوة سـةربارى هـةموو        هةَلبذَيردراوى ميللةتةكةى خؤمـان بـني، ئة  
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هةوَل و تةاةاَليةكمان، بؤ بةرثا كردنـى زةمينةيـةكى طوجنـاو، ذينطةيـةكى تةندروسـت بـؤ و  و وَيـذى        
سياسى و،بؤ دايةلؤطى سياسـى و، بَينـةو بـةردةى سياسـى نَيـوان خؤمـان، بةداخـةوة بـار طرذيـةك ِرووى          

طرذية كؤمةَلَيك هؤكارى هةية، كة ئَيوة تَيبينيتان لةسةرى هةيـة، ئَيمـةش    كردؤتة واَلتةكةمان،ئةو بار
لةوانةية لة الى خؤمانةوة تَيبينيمان لةسـةرى هـةبَيت، بـةاَلم هـةر ئةوةنـدة دةَلـَي  هـيض بـار طرذيـةك          
 وهيض جياوازيةك، هيض بؤضوونَيكى جياواز لةطةَل يةكرتى، ذيان و طيانى هيض هاوواَلتيـةكى ئـةم واَلتـة   

نايةنَيت، بؤية لَيرةوة دةمةوَيت دةسثَيك ثرسةو سةرةخؤشى خؤمـان بـؤ ئـةو شـةهيدانةى هـاوواَلتى و      
ــةران و، كارمةنــدانى ئاســايش و ثــؤليو ِرابطةيــةنني، وةهيــواى ضــاك بوونــةوةى زووبــةزوويى         ئةسس

اك ئومَيـد،  بريندارةكانيش خبوازين، ثرسةو سةرةخؤشى خؤمان بؤ كاكة ِرَيذوان، بؤ كاك شَيرزاد، بـؤ كـ  
، بؤ كاك طةرميان و، بـؤ كـاك رشـيد، بـؤ كـاك بـي ل، وة بـؤ كـاك سـةركار، وة هيـوادارم           وبؤ كاك سوركَي

هةموومان بةيةكةوة كـار بكـةين، نـةهَيَلني لـةم واَلتـةى خؤمـان جـارَيكى تـر، حاَلـةتى وا بقةومَيتـةوة،           
هـةق و بـةو وةزعـةى كـة اـةوما،      خوَينى هاوواَلتى، خـوَينى كارمةنـدى ثـؤليو وئاسـايش بِرذَيـت بـة نا      

دةمةوَى دةست خؤشى لة ثةرلةمانيش بكةم، لة دةسثَيكى ئةم اةيرانةوة و ئـةم ئةزمةيـةوة، كؤمـةَلَيك    
خاَليةكـة بِريـارى طـرنن بـوون، سةرتاسـةرى بـوون، طشـتطري         17هةنطاوى طرنطتان نا، دةسثَيك بِريارى 

كوردستان ثَيشوازميان لَيى كرد، وة ثابةند بوونى بوون، ئَيمة لةالى خؤمانةوة وةكو حكومةتى هةرَيمى 
خؤمامنان ثَيى دووثا  كردةوة، وة لة ئةمِرؤوة من ئامادةم لـة خ مـةتى ئَيـوةدا بـاس لـة خـاَل بـةخاَلى        
ــة، وة         ــةو بِرطان ــى ئ ــةجَى كردن ــؤ جَيب ــردووة ب ــيمان ك ــَي  ض ــان بَل ــةم، وة ثَيت ــوة بك ــةى ئَي ــةو بِرياران ئ

ــؤ مــةوداى دوورن، ضــؤن بيكــةين ، ضــؤن دةتــوانني بةيةكــةوة    بةرنامــةمان ضــية ، بــؤ ئةوانــ  ةى كــة ب
هةماهةنن بني ، دةمةوَى دةست خؤشيشتان ىَل بكةم، لة دروست كردنى ئةو ليذنةيةى كة داتـان نـابوو   
بـؤ بةدواداضــوونى هـةل و مةرجةكــةى ئـةم دواييــة، مـن بــة خ مـةتيان طةيشــت ، كؤمـةَلَيك تَيبينــى و       

رم زؤر نةخايـةنَيت، ِراثـؤرتى ثةسـةند كـراوى ئـةو ليذنةيـة بـة حكومـةتيش         سةرجنيان هـةبوو، هيـوادا  
بطـــا ، وةلـــة ِرَيطـــةى دةزطـــا شـــةرعيةكانى ثةرلـــةمانى خؤمانـــةوة، ئـــةوةى لةســـةر حكومـــة  بَيـــت،   
بةدواداضـوونى ثَيويسـتى بـؤ بكـا ، خوشـك و برايـان سـاَلَيك و سـَى مـانن، ضـوار مـانن لةمةوبـةر، لــة             

رنامةيةكى حكومةمتان ثَيشـكةش كـردن، بالـان لـة بةرنامـةكانى حكومـة  و       خ مةتى ئَيوة بووين، كا
هةَلبـذاردنَيك بـوو، ئـةم     15/7ئةم كابينةية كرد، دةمةوَى بة كورتى و بة ثوختى اسـةيةك بكـةم، لـة    

ثةرلةمانة بةِرَي ةى تيا هةَلبذَيردرا، من خؤم يـةكَيك بـووم لـة ئَيـوة، ثـَيش دةسـت بـةكار بـووس وةكـو          
حكومة ، ئةمة خاَلَيكى وةرضةرخان بوو، لة وةزعى سياسى ئةم واَلتة، كـة ئؤثؤزسـيؤنَيك بـة    سةرؤكى 

شَيوةيةكى بةرضـاوتر كةوتـة ئـاراو، تـةعبريى لـة خواسـت و ويسـتى توَيـذَيكى طرنطـى  ئـةم كؤمةَلطايـة            
ا ، كـة  دةكرد، لةوالشةوة ئةو ليستانةى كة توانيان كابينةى نوَيى تازةى حكومةتى هـةرَي  دروسـت بكـ   

من بةسةر بةرزيةوة سةرؤكايةتي  كردووة لةم ساَل و ضةند مانطـةى ِرابـردوودا، مـن سـةربةرزم لةبـةر      
دةمى ئَيـوة بَلـَي  مـن و هةظاَلـةكاس لـة ئةجنومـةنى وةزيـران، توانيومانـة بةشـَيكى طـرنن لـةو طفـت و             

بكـةين بـؤ جَيبـةجن كردنـى     داخوازية ِرةوايانةى خـةَلكى كوردسـتان بـةجَى بهَيـنني، وةبةرنامـة ِرَيـذى       
كؤمةَلَيك لةو بابةتانةى تر، لةو ثرسانةى تر كة خةَلك بة دوايدا دةضن، مَيذوو لةو  ِرؤذةوة دةست ثَى 
ناكا ، كة ئَيمة هةَلبذَيردراوين لةم ثةرلةمانـة، مَيـذووش لـةو ِرؤذةوة دةسـت ثـَى ناكـا  كـةمن بوومـة         
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نى كوردسـتان، ِرَيِرةويـةكى سـاَلية، ئـةو ِرَيِرةويـةش لـة       سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران، ِرَيـِرةوى حـوكمِرا  
ئةجنامى خةبا  و اوربانى و ماندوو بوون و خوَين و ئارةاـةى، نـةوةى دواى نـةوةمان هاتؤتـة كايـةوة،      
ِرةسيقةكانى ثَيش من، كؤمةَلَيك دةست كةو  و ئينجازاتى طـةورةيان بـؤ ئـةم كابينةيـة بةجَيهَيشـتووة،      

و ئينجازاتةكانيانةوة دةكةم، بةاَلم لة هةمان كاتيشدا كؤمـةَلَيك كَيشـةى ثـةنن     شانازى بة دةست كةو 
ساَلى حـوكمِرانى كـورد دا، بـؤ ئَيمـةش بـةجَيماوة، مـن هيـوادارم         11خواردوو، كةَلةكة بوو، لة ِرَيِرةوى 

ى خبةينـة  تائةو ِرؤذةى لةو كارةم بتواس، لةسةر دةست كةوتةكانى ِرابردوو بينا بكةم، دةست كةوتى تر
ثاَل، بة دَلنيايشةوة بة ئَيوة دةَلَي ، ئةو كةسةى كةلة دواى من دَيت ئةو ئةركة دةكةوَيتة سةر ئةسـتؤى  
خؤى، كؤمةَلَيك كَيشةو طريو طرستيشى بـؤ بـةجَي دَيَلـني، بؤيـة كـة دَيـني تـةايمى كارةكـانى حكومـةتى          

دةَلـَي ، كؤمـةَلَيك هـةنطاوى بـة جورئـة  و      هةرَيمى كوردستان لةم سااَلنةى ِرابردوو، من بة دَلنياييةوة 
ئازايانةمان ناوة بؤ ِرووبةِروو بونةوةى كؤمـةَلَيك لـةو دياردانـةى كـة مايـةى سـةرنج و طلـةيى خـةَلكن،         
توانيومانة ثارةيـةكى زؤر بطةِرَينينـةوة بـؤ خةزَينـةى طشـتى و، بيخةينـة خ مـةتى كؤمـةاَلنى خـةَلكى          

َيك بوارى طرنطـدا، ِرووبـةِرووى دةسـت تَيـوةردانى البـةالو ال اـانونى       كوردستانةوة، توانيومانة لة كؤمةَل
بني، ناَلَي  بنة بِرمان كردووة، بةاَلم ِرووبةِرووى بوينةتةوة، توانيومانة هةنطاوى طرنطيشـى بـؤ بنـَيني،    

ةن، خةَلكى بة ويذدانى ئةم واَلتة، وة دَلنياش  لةوةى كة ئَيوةى بة ويذدان كة ديقـةتى ئـةو كارانـة دةكـ    
دةبينن كَيشةو طـريو طرستـةكامنان تـةنها و تـةنها، لـة اليـةنَيكى سياسـى نـةبووة، بطـرة هةنـدَى هـةظاَلى            
خؤالان كة زةرةرمةند بوون لةو ئيجرائـا  و ئيسـ حاتانةى خؤمـان ِرووبـةِروومان بوونةتـةوة، لةبـةر       

طرنطمـان كـردووة، ئامـادةم     ئةو وةعدةى داومانة بة ئَيوةو بة ميللةتةكةى خؤمان، كؤمةَلَيك ئيجرائاتى
بة ئامارو خاَل بة خاَل لةسةرى بؤ ئَيوة باس بكةم، من ئةو وةزعةى كـة لـة كوردسـتان هةيـة، ئـةم بـار       
طرذيــةو ئــةم حاَلةتــةى كــة هةيــة، دةمــةوَى هةايقــةتَيكمان لةبةرضــاو ون نــةكا ، مــاسى خؤثيشــاندان،  

ــِرين، ئازاديــ    ــاِرةزايى دةرب ــازادى ن ــاندان، ئ ــازادى خؤثيش ــؤ   ئ ــة، ب ــةم واَلتةي ــةنَيندراوى ئ ــريؤزى س ةكى ث
هةموومان مايةى شانازية، ناِرةزايى ئةو طةجنانة، ئـةو هاوواَلتيانـةى كـة دةِرذَينـة سـةر شـةاام، دةبَيـت        
جَيطـةى سـةرجنى هــةموومان بَيـت، داخوازيــة ِرةواكانيـان بــة هةنـد وةربطــرين، وةلةطـةَلى تــةساعولَيكى       

ِرةوايانــةيان جَيبــةجَى بكــةين، بةيةكــةوة هــةوَل بــدةين جَيبــةجَيى  ئــةوتؤ بكــةين، كــة ئــةو داخوازيــة 
بكـةين، بــةاَلم ثَيشــمواية هــةموومان بةيةكـةوة، دةبَيــت كــؤك بــني لةسـةر ثاراســتنى ئــارامى و، ِرةوشــى    
هَيمنى واَلتةكةمان، نةهَيَلني بؤضوونى سياسى جياواز ببَيتة مايةى اني و ِرق لةيةكرتى، بة شـَيوازَيكى  

يللةتةمان دوضارى دووبةرةكى و لة  بوون ببَيتةوة، خوشك و برايان ئةو وةزعةى كة هاتؤتة تر ئةم م
بةردةممان، بَيطومان كؤمـةَلَيك اليـةنى مةترسـى دارة، بؤيـة هـةموومان بةيةكـةوة بـؤ دَلسـؤزى و خـةم          

ضــوار  خــؤرى واَلتةكــةمان، كارَيــك بكــةين نــةهَيَلني ئــةوةمان لةدةســت دةربضــَيت، وة هــةوَل بــدةين لــة 
ضــَيوةى مةســئوليةتى شــةرعى خؤمانــةوة، ئــةم ثةرلةمانــة جَيطــة ئةساســيةكةيةتى، هــةوَل بــدةين          
كَيشةكامنان لَيرة يةك يى بكةينةوة، بة زمانى طوَلة، بة ِرةخنةى بينا كةرانة هةوَل بـدةين ضارةسـةرى   

َيـوة دةَلـَي ، دةرسةتَيكيشـة،    كَيشةكامنان بكةين، بةَلَى اليةنَيكى مةترسيدارى تياية، بـة دَلنيايشـةوة بـة ئ   
دةرسةتَيكة بؤ برةودان بة ثرسى ضاكسازى، دةرسةتَيكة بؤ ئةو بةرنامانـةى كـة بـؤ ضاكسـازى ثَيويسـنت،      
وة بنةبِر كردنى ئةو كَيشانةى كة بوونةتة مايةى طلةيي خةَلك، ئةمِرؤ بةيةكةوة، بة تةوذمَيكى زياتر، 
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وَل بـدةين، خ مـةتى هاوواَلتيـانى واَلتةكـةى خؤمـان بكـةين،       بة تينَيكى زياتر، ِرووبةِروو ببينةوةو هـة 
دةرسةتى كار بؤ طةجنةكامنان برةِِخسَينني، عةدالةتى كؤمةاَليةتى بـؤ كؤمةَلطاكـةمان دابـني بكـةين، مـن      
بــةو ِروانطةيــةوة ســةيرى ئــةم وةزعــة دةكــةم، ثَيموايــة ئــةو ناِرةزاييــة دةبَيــت ئاراســتةى بكــةين،  بــة    

ــازى و ــتةى ضاكس ــدامانى      ئاراس ــَي ، بــة ئةن ــةِرَي  دةَل ــوةى ب ــة ئَي ــدا ب ــة كؤتايش ــةمان، ل ــةتى واَلتةك خ م
ثةرلةمان دةَلَي ، بة نوَينةرانى هةَلبذَيردراوى ميللةتةكةى خؤم دةَلَي ، سةبارة  بة من وةكـو سـةرؤكى   

كَيكى ئةجنومةنى وةزيران، شةرةسَيكى طةورةية كة ئـةم كـارةم ثـَى سـثَيردراوة، لـة هـةمان كاتيشـدا ئـةر        
طةورةية، وة دةبَيت من لة ئاستى ئةو ئةركةداة، هةركاتَيك ئَيوةى هةَلبذَيردراوى ئةم ميللةتـة، ثَيتـان   
وابوو ئةم كةسة، ناتوانَيـت ئـةو كـارةى خـؤى جَيبـةجَى بكـا ، كارةكـانى لـة ئاسـتى ثَيويسـتى خـةَلك و            

لـة خ مـةتى بِريـارى ئَيـوةم، متمانـة       داخوازيةكانى خةَلكدا نية، دَلنياتان دةكةمةوة بةبَى دوو دَلى مـن 
ثَيدانى ئةو حكومةتة، ضؤن متمانة كَيشانةوةشى الى ئَيوةية، من وةكو سةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيرانـى   
حكومةتى هةرَيمى كوردستان، سةربةرزم لة ح وورى نوَينةرة هةَلبذَيردراوةكانى ميللةتةكى خؤم، ئـةم  

َي  ثرسيارةكانتان ، تَيبينيةكانتان، سةرجنةكانتان، هةمووى بـة  اسانة دةكةم و ضاوةِرواس لة ئَيوةى بةِر
ئاراســتةى خ مــةتى واَلتةكــةمان و، تؤكمــة كردنــى حــوكمِرانى يــةكطرتوويى سةرتاســةرى هـــةرَيمى         

 . كوردستان بَيت، وة دووبارة زؤر زؤر سوثاس بؤ ئةم دةرسةتة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيسـتاش دةسـت دةكـةين بـة     ( بةرهـةم صـاحل  .د)نى وةزيـران كـاك   سوثاس، بؤ بةِرَي  سـةرؤكى ئةجنومـة  
ناونووسينى ئةو بةِرَي انةى كة مداخةلةيان هةية، ثَيشةكى سةرؤكى طشت سراكسيؤنةكان، رَيطةيان ثـَى  
ــةرؤك        ــةكى س ــةين، ثَيش ــني دةك ــة ناونووس ــت ب ــتا دةس ــدامان، ئَيس ــرى ئةن ــةِرَي انى ت ــان ب ــةدةين، ثاش ئ

ون كردنةوةو لَيثَيضينةوةى خؤيـان ثَيشـكةش دةكـةن، ثاشـان نـاوى ئةنـدامانى       سراكسيؤنةكان، وتارى ِرو
 .ثةرلةمان دةنووسني، يةكةم، سؤزان شةهاب، كةرةمكة

 :رىبةِرَي  سؤزان شةهاب نو
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ت بةِرَي ان ئةندامانى ثةرلةمان، بـةِرَي  سـةرؤكى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، ثَيشـةكى بـةخَيرهاتن       
دةكةم بؤ ئةم جةلسةية، ئةمِرؤ ثةرلةمانى كوردستان هةَلدةستَى بة تةسبيت كردنى، ياخود مومارةسـة  
كردنى يةكَيك لةو ئةركانةى كةلةسةر شانيةتى، ئةويش بة موتابةعةو، مورااةبةو، اسة كـردن لةطـةَل   

ةو بـار طرذيـةى كـة    حكومةتدا، ثَيشةكى من حةز دةكةم وةكو سةرؤكى سراكسيؤنى كوردستانى، وَيِراى ئ
مانطةوة هةتاوةكو ئَيستا، دةست خؤشى تةواوى خؤمى ىَل بكةم، لةسةر ئةو كارانـةى كـة    17هةبووة لة 

حكومة  كردوويـةتى هـةتاوةكو ئَيسـتا، كـة ئَيمـة ثشـتطريى تـةواومان بـؤى هـةبووة، بةراـةرار كردنـى            
نطاويش دةست ثَى دةكـا ، جـةنابت   عةدالةتى كؤمةاَليةتى، بة بةرنامة دةست ثَى دةكا ، هةنطاو بة هة

ــةوة،        ــازى الوان ــا س ــةى توان ــة بةرنام ــةتى، هةرل ــةتى كؤمةاَلي ــى عةدال ــةرار كردن ــة بةرا ــرد ب ــتت ك دةس
كةهةموو طةجنَيك بة ثَيى كؤمةَلَيك ثَيوةر، توانى ئةو دةرسةتةى هةبَى، بضَيت خوَيندنى بااَل بكا ، كـة  

ش كردنى طوزةرانى خةَلك، هـةر لـة بودجـةى ثَيشـوةوة،     ئةوة جَيطةى دَلخؤشى هةموو اليةكمان بوو، با
كة زؤرَيك زياد كردنى تيابوو بؤ كؤمةَلَيك ضـني و توَيـذ كةبةِراسـتى موسـتةهةق بـوون، وَيـِراى دةسـت        
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خؤشيمان، بةاَلم حةز دةكةين بَلَيني جةنابى سةرؤكى حكومة ، هاوواَلتى ئةمِرؤ ضاوةِروانة لـة سـايةى   
ةدالةتى كؤمةاَليةتى، خؤش طوزةرانى، ضاككردنى ِرةوشـى كارةبـا، ئـةم شـتانة     حكومةتةكةى بةِرَي  ، ع

هةمووى بةضاو ببينَى و، وةبة مةنوسى ببينَيت، ثرسيارةكةى من لةوةدا خـؤى دةبينَيتـةوة، كـة زيـاتر     
ِرؤذة خؤثيشــاندان دةكرَيــت لــة ســلَيمانى، وةبةتايبــةتى لةبــةر دةركــى ســةرا، كــة شــةش ِرَيطــةى  11لــة 

، ذوورى بازرطانى سلَيمانى دوَينَى، لة بَ و كردنةوةيةكيدا دةَلَيت، بازرطانى لة شارى سلَيمانى لة لةسةرة
هاتؤتة خوارةوة، ئةمة جَيطةى نيطةرانيـة بـؤ مـن وةكـو خـةَلكى سـلَيمانى، كـة ببيـن  لـة جيـاتى           % 41

ت زؤر بــة باشــى ئــةوةى كــة هــةنطاوةكانى ثَيشــكةوتن لــة شــارى ســلَيمانى، لةســايةى كابينةكــةى جــةناب 
دةبينرا، كة مةشاريعَيكى زؤر دةستى كردبوو بـة كـاركردن، ئـةم حاَلةتـةى كـة دروسـت بـووة، تةئسـريى         
كردؤتة سةر بازرطانى، بَيطومان تةئسري دةكاتة سةرمةشارين، تةئسري دةكاتة سـةر اـوتى    خـةَلك، مـن     

جةنابتان بؤ شـوَينَيك تـةرخان ناكـةن،    لَيرة ديفاع دةكةم لة اوتى خةَلك، ئايا حكومةتةكةى بةِرَي تان، 
لة شوَينَيكى تر، شوَينَيكى وةكو سةكؤى ئازاد لة ثاركى ئازادى، داوا بكةين لةو خؤثيشـاندةرة بةِرَي انـة،   

سـةعا ،   16ثارك كةلة بةريتانيا و لةندةن هةية، بضـن لـةوَى ِرؤذانـة    ( هايد)كةوا ماسى خؤيانة، وةكو 
ســن بــة كــارى خؤيــان، خؤثيشــاندانى خؤيــان دةكــةن و، وتــارى خؤيــان  حــةو  ِرؤذ لــة هةستةكــةيا، هةَل

خبوَيننةوة، بـةالًَم تةئسـري نةكةنـة سـةر اـوتى ئـةو خةَلكـةى كـة مةركـةزى شـارةكة لةسـةرى ِراطـرياوة،             
دةبَيت ئيجرائاتتان بؤ ئايندة ضى بَيت، بؤ ئةوةى خةَلكى سلَيمانى دواى ئةوة طلةيى لة جةنابت نةكا ، 

رةوة هــةَلناطريَى بربَيتــة ئــةوَى، ئايــا ئــةو خؤثيشــاندةرانة، ئــةوانيش لةطــةَل خواســتى   بؤضــى ئةمــة لَيــ
هاوواَلتيانى شارى سلَيمانى دان ، ئةو ِرَيطة طرتنةو و ئةو رزق كردن، تةئسري دةكاتة سةر هةموو شـارى  

اَلمَيكـى باشـ    سلَيمانى، بؤية ئةوة ثرسيارى منة لة بـةِرَي  ، وة زؤر زؤر سوثاسـت دةكـةم، هيـوادارم وة    
 .دةست بكةوَيت

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ِرَي دار كاك كاردؤ سةرموو

 :ثريداود بةِرَي  كاردؤ حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بَيطومان هاتنى سةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران، بةمةبةسـتى ِروونكردنـةوةو لَيثرسـينةوة، لَيـرة جَيطـاى        
مـان خبةينـة ِروو، كـة تايبةتـة بـةو تَيبينيانـةى كـة لةسـةر ئـةداى          ئةوةية كة ئَيمة ئةو سةرجنانةى خؤ

حوكمِرانى، وةلةسةر مؤديلى حوكمِرانى، وةلةسةر ئةو شـَيوازى بةِرَيوةبردنـةى كةلـة كوردسـتان هةيـة،      
وةكو هَيَلى يةك كةرةوة بَيت، لة مصداايةتى حكومة ، لة بـةِرَيوةبردن،   17/1كة بؤتة مايةى ئةوةى 

ك، لة ثاراستنى ذيانى خةَلك، لة هاوواَلتى، لة بةرثرسـيارَيتى حكومـة ، ئَيمـة هةاـة ئـةم      لة ماسى خةَل
ثرسيارة لة خؤمان بكةين، بؤ خـةَلكى كوردسـتان هاتنـة سـةر شـةاامةكان ، بؤيـة دةمـةوَى بـؤ وةاَلمـى          

ة ثـري  ، هةندَى خاَلى طرنن باس بكةم لةوةى كة حكومة  نةيتوانيوة بـ 17/1ئةمةو، بؤ وةاَلمى ِرؤذى 
داخوازيةكانى خـةَلكى كوردسـتان بضـَيت، دةتـواس شكسـتى كابينـةى شـةش، لـة ضـةند خـاَلَيكى اليـةنى            

و  17/1ئابوورى و دارايى ديارى بكةم، ئينجا بَيينة سةر اليـةنى سياسـى و ئـةمنى، كـة ثةيوةنـدى بـة       
كردنـى وةبـةرهَينان   دواى بِريارةكانى ثةرلةمانةوة هةية، يةك، الوازى سياسـةتى حكومـة  لـة ئاراسـتة     
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ثشت دةبةستَيتة سةر داهاتةكانى نةوتى عرياق، تةبعةن ئةوة % 38دةبيندرَيت، حكومة  بة ِرَيذةى لة 
لةو بةشةى كة ِرةوانةى هـةرَيمى كوردسـتان دةكرَيـت، كةضـى ِرَيـذةى بةشـدارى كـةرتى ثيشةسـازى، لـة          

ومة  لـة بـةرةنطار بوونـةوةى طرستـة     داية، دوو، نةبوونى سياسةتى حك% 1ثَيكهَينانى سةرجةم نةوتدا 
كؤمةاَليةتيةكان و مامةَلة نةكردن بة داتا، كـة ئةطـةر حكومـةتَيك مامةَلـة لةطـةَل ئـةو ِرَيذانـة نـةكا ،         
طرستــة كؤمةاَليةتيــةكان بةســةر يــةكرتدا كةَلةكــة دةبــن، وةك ديــاردةى هــةذارى، بَيكــارى، اــةيرانى          

ةسـةر ئـةو خااَلنـةى باسـى دةكـةم، كـة ديـاردةى بَيكـارى لـة          نيشتةجَى، بؤ ئةوى بةَلطةكاس ِروون بَيت ل
هةزار هاوواَلتى ئَيستا لة كوردستان بَيكارن، ئةمة بؤ ئةوةى اسةكاس كور   513ية، % 18كوردستاندا 

بكةمــةوة، ناضــمة ســةر ئــةوةى ِرَيــذةى دانيشــتوان ضــةندة ، نســبةتةكةى ضــؤنة ،  هؤكــارى هةَلكشــانى  
ى بينوة لة هةَلكشانى بَى كارى، نةبوونى سياسةتَيكى كـاراو تؤكمـة، كـارثَى    كةمتةرخةمى، حكومة  ِرؤَل

خسنت لة اليةن حكومةتةوة بؤ ئةوانةى كة لة تةمـةنى كاركردنـدان، دووةم، نـةبوونى ياسـايةكى كـارى      
كردنـى  ( اسـتعاب ) سةردةميانة، كة ِرؤَل ببينَيـت لـة كـةم كردنـةوةى بـَى كـارى، الوازى كـةرتى تايبـة          

دا دةنـاَلَينَى،  يـ هَي ى كار لة كوردستان، ضونكة ئةو كةرتة خـؤى لـة خؤييـدا لـة اـةيرانَيكى خؤي     كةرتى 
تاوةكو ئَيستا حكومة  نةيتوانيوة بة ياسايةك ئامانج و ئةركى ئةو كةرتـة ِرَيـك خبـا ، ئـةويش ياسـاى      

تادا ن يكــةى لــة كــَى بِركَييــة لــة كوردســتان، ديــاردةى هــةذارى، ِرَيــذةى هــةذارى لــة كوردســتان، لــة ئَيســ 
مليـؤن، بـة ثَيـى ئـةو      5ية، كاتَيك ذمارةى دانيشتوانى هةرَيمى كوردسـتان بريتـى يـة لـة ن يكـةى      11%

ى خـةَلكى  % 18كةسـن، واتـة    671436ِرَيذةى سةرةوة، كؤى طشتى ئةوانةى لة ذَير هَيَلى هةذاريـدان،  
َيَلـى هةذاريـدان، دةربـارةى اـةيرانى     كوردستان لة هةردوو ِرةطةزى نَيرومَى بَى كـارن ئَيسـتاو لـة ذَيـر ه    

هـةزار يةكـةى    61ى سـندواى نيشـةجَى، تـاوةكو ئَيسـتا      1117نيشتةجَى، سةرةِراى دةرضوونى ياساى 
نيشتةجَى لة اليةن كؤمثانياكانى وةبةرهَينان بة هةماهةنطى دةستةى وةبةرهَينان دروست كراوة، بةاَلم 

مى كوردسـتان بـؤ هاوواَلتيـان، ئةوانـةى كـة ضـةندين       كؤى طشتى ثَيويستى يةكـةى نيشـتةجَى لـة هـةريَ    
هـةزار خـانوو، هؤكارةكـانى زةق     643خَي ان بةيةكـةوة دةذيـن، بـؤ ئةوانـةى كـة كرَيضـني، بريتيـة لـة         

بوونةوةى دياردةى هةذارى، واتة ئةو سياسةتانةى كة حكومة  ثَيـى هةَلنةسـتاوة، سيسـتةمى ئـابوورى     
رية لة جيهاندا، لةطةَل دةرهاويشتة باشةكانى، دةرهاويشتةى خراثيشى بازاِر، كة سيستةمَيكى زاَلى ئابوو

هةية بةسةر كؤمةَلطادا، سيستةمَيكى ئابوورى دروستى بازاِر ئةوةية، كـة كـةرتى تايبـة  ئـابوورى واَل      
بـــةِرَيوةدةبا ، لةســـةر ئـــةوة تايبةمتةنـــدة بـــة وةديهَينـــانى هاوســـةنطى كؤمةاَليـــةتى، حكومـــة  ئـــةم 

دةداتة هاوسـةنطى ئـةم واَلتـة، حكومـةتى هـةرَي  ئـةو ِرؤَلـةى نـةبينيوة، ئَيسـتا دةبيـنني            تايبةمتةندية
طرستة كؤمةاَليةتيةكان ثةيتا ثةيتا بةسةر يةكدا كةَلةكة دةبـن، بـة شـَيوةى خؤثيشـاندان و ناِرةزايـةتى      

ورى بـازاِر،  خؤى بةجةستة دةكا ، بؤية حكومةتى هةرَي  لة ثةيِرةوى ياساو ِرَيسـاكانى سيسـتةمى ئـابو   
شكستى هَيناوةو، نةيتوانيوة ئةو ِرؤَلة ببينَيت كة هاوسةنكى كؤمةاَليةتى تَيدا بثارَي َيت، ئةطـةر جـؤرة   
ضارةسةرَيكيشى هةبَيت، ئةوة ضارةسةرَيكى زؤر كاتية، نةبوونى شةساسية  و يةدةطى دارايى حكومة ، 

تـايى بـة ئـةركى خـؤى هَينـا، ِرايطةيانـد كـة        ، كؤ(نَيضـريظان بـارزانى  )كاتَيك سةرؤكى كابينـةى ثَينجـةم،   
يةدةطى دارايى حكومة ، واتة ئـةوةى بـةجَيى هَيشـتووة، بريتيـة لـة ضـوار هـةزار مليـار دؤالر، كةضـى          

ى، بةيـةك تريليـؤن و ثَيـنج سـةدو ثـةجناو       1111سةرؤكى كابينةى شةشـةم كـور  هَينـانى بودجـةى     
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ى تر تةندةرةكانى وةبةرهَينانى سااَلنةى حكومة ، ثاش دةخةمَلَينَيت، ئةمة جطة لة خاَلَيك هةزار ضوار
كــردن لــة دةســةاَلتى   يِراســتاندنى ثِرؤذةكــانى وةبــةرهَينان، جَيبــةجَى كردنــى ئــةو ثِرؤذانــةو تةنــدةر  

ثارَي طــاو، ثارَي طــارى هــةولَير بــة منوونــة، وةزارةتــةكان خؤيــان ثَيشــنيارى ثِرؤذةكــان دةكــةن، كةضــى     
ر جَيبـةجَيى دةكـا ، ئـةوةش بوةتـة هـؤى بـَ و بوونـةوةى طةندةَليـةكى بـةر          اليةنَيكى تـر ناثةيونديـدا  

سرةوان لة سرؤشتنةوةى تةندةرةكان، طةىَل جار ضةندين دةستى بة دةستى ثـَى دةكـرَى لـة تةنـدةرةكان،     
بةَلَيندةرة حي بيةكانيش ثشكى شَيريان هةية لةو ثرؤسةيةدا، من ناضمة اليةنى كشتوكاَل، بـةس يـةك   

شكسـتى   1113و  1113خةم، ئـةويش ئةوةيـة، كـة ث نـى سـرتاتيذى كـةرتى كشـتوكاَل، لـة         شت دةردة
ببنــة هَيَلَيــك كــة بــة كــردار بيســةنَينن، كــة ئــةم   17/1خــواردووة، هــةموو ئــةو هؤكارانــة توانيــان لــة 

 حكومةتة ناتوانَيت وةاَلمطؤى داخوازى خةَلك بَيت، ض لة بارى ئاسايش، ض لة بـارى موئةسةسـاتى، ض لـة   
بارى ثاراستنى طيانى هاوواَلتيان، سووتاندنى بارةطاكان، كوشتنى هاوواَلتى، هَيرش كردنة سـةر ميـدياى   
ــةن        ــة الي ــةالحةدين ل ــؤى س ــدنطاى زانك ــتنى خوَين ــا، داخس ــةى نالي ــؤِران، تةلةس يؤنةك ــؤى ط ــازاد، ِرادي ئ

ِراستة ياسايةكمان بـؤ  يةكيةتى اوتابيانةوة، يةك نةخستنى سةجةم دامةزراوةكانى هةرَيمى كوردستان، 
وةزارةتى دارايى دةركردووة، بةاَلم ئَيستاش دوو داراييمان هةية، ِراستة ياسـاى وةزارةتـى ثَيشـمةرطةمان    
هةية، بةاَلم ئَيستاش دوو سوثامان هةية، ِراستة ديوانى ضـاودَيرميان بـة ياسـا يـةك خسـتووة، تـا ئَيسـتا        

لة اانونى موازةنة، هةتا بـؤ   1111، كةئةمة تةبعةن لة يةك ِراثؤر  نةهاتووة، ِراستة ئاسايشمان هةية
مووضةش، بؤ ئةو دةزطايانةش، بة حكومة  ِراسثَيردراوة كة دةبَيت لـةم سـاَل هـةموو ئـةو دةزطايانـةى      
كة يةكيان نةخستؤتةوة، دةبَيت حكومةتَيك كة بتوانَيت كارةكـانى سيسـتةماتيك بكـا  و، بتوانَيـت بـة      

ت لـة كوردسـتاندا ئةمـة وجـودى نيـة، هـةموو ئـةو حاَلةتانـةى سـوثا، دةزطـاى           ِرَيطةى اانون سةروةر بَي
ثؤليو، ئاسايش، ِرةنطدانةوةيان ديتوة لةسةر كَيشةيةكى طـةورةى نةتةوةكـةمان، كـة ئـةوةيش مـاددةى      

ة، هةموو ئـةو ِرةنطدانـةوة دوو ئيدارةييـةى ئَيسـتا، لـة كـةركووك ِرةنطـى داوةتـةوةو، كـةركووكى           161
مةترسيةك، كة سةرةِراى ئةوةى كة دةبواية بة زؤر شَيوةى تـرو لـة هـةل و مـةرجى تـرو،       خستؤتة بةر

بة هاوكَيشةى جياواز تر جَيبةجَى كرابواية، ئَيستا كةوتينة كارى هَي ى عةسكةرى، ئَيمة لـة ثةرلـةمان   
مــان، لــة دا، ســةرةِراى ثَيشــنيارةكانى خؤ 17/1لــة بةرامبــةر ئــةو دؤخــةدا، لــة بةرامبــةر ِرووداوةكــانى 

جووالنـــدنى هَيـــ ، لـــة دادطـــايى كردنـــى ئةوانـــةى كـــة تاوانبـــارن، لـــة بةرثرســـيارَيتى حكومـــة  كـــة  
ــةِرةكان         ــان مةا ــؤليو و ثارَي طاك ــايش و ث ــى ئاس ــةر دةم ــة لةب ــةوان ك ــاوى ئ ــةر ض ــةمن، لةب كةمتةرخ

د، دواى ئـةوةى  خاَل خؤى دةنوانـ  17دةسووتَينن، ئَيمة بِريارَيكمان دةركرد، سةرةِراى تَيبينيةكان كةلة 
خاَلية، ئةم ليذنةية، يةكَيك لة كارةكانى هةوَلى بةثري وةضوونى  17ليذنةيةك ثَيكها  بؤ ئةم بِريارةى 

ــةَلكى        ــةكانى خ ــانى داخوازي ــة وهَين ــةم ليذنةي ــةوةى ئ ــوو، دواى طةِران ــاندةران ب ــةكانى خؤثيش داخوازي
و خـةَلكى كوردسـتان دةكـا ، كـة بـةرة      كوردستان، كة بة الى ئَيمةوة تةعبري لة خواستى ئـريادةى هـةمو  

بةرة كَيشةكانى سيستةمى سياسى لة كوردسـتان اـوَل دةبَيتـةوة، كةضـى هـةر دواى ئـةوة طـرتن، هَيـ ى         
ــنت        ــان، نةثاراس ــةر بارةطاك ــردن بؤس ــرش ب ــنت، هَي ــةر، كوش ــك بةس ــ ى دةمام ــةكارهَينان، هَي ــةكدار ب ض

سـةرا، لةبـةر دةمـى ميـدياى جيهـانى و نـاوخؤ، بـة        بةردةوام بووة، لة كةالر، لة سلَيمانى، لةبةر دةركـى  
ــتؤى       ــة ئةس ــياريةتانة دةكةوَيت ــةو بةرثرس ــةموو ئ ــووتَينَيت، ه ــةكانيان دةس ــت خَيم ــك دَي ــكرا هَي َي ئاش
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حكومة ، ئةمة جطة لة كةالر كة ِراديؤى دةنطيان سووتاند، جطة لةوة، من يةك منوونة دةهَينمةوة لةو 
ركى ثةرلةمان لة بةرامبةر بة حكومة  كة لـة سـةرةتادا، حكومـة     كارانةى كة بؤ ضاودَيرى كردنى ئة

ئامادةنــةبوو وةاَلمــى ثرســيارةكانيش بداتــةوة، بــةاَلم مــن لــة يــةك ثرســيار بــاس دةكــةم، ســةبارة  بــة  
دةرضــوونى ياســا لــة ثةرلــةمان و ثَيويســتى جَيبــةجَى كردنــى حكومــة ، ياســايةكمان دةركــردووة كــة     

ؤظ، كةلة كوردستان ماسى مرؤظ ضؤن ثَيشَي  دةكرَيت، كة ئةركى حكومةتة ثَيويستة دامةزراوى ماسى مر
وةزارةتَيكــى كــةم كردؤتــةوةو، بــة هــةزاران مليــؤن ثــارةى بــؤ ســةرف دةكرَيــت، وة دةزطــاى جــَى نــاكؤك  
لةســةرةكان، وة دةزطــاى ذينطــة كــة هــةموومان ئةهةميــةتى دةزانــني، ثــاش ضــةندين مــانن لــة وةاَلمــى  

ـــ   ةرؤكى حكومــة  دةَلَيــت ئةمـــة بــؤ ئــةم دةزطايانـــةى جــَي ناكؤكــةكان وة ذينطـــة       ئَيمــةدا، بــةِرَي  س
بةرثرسةكامنان داناوة، ئةمة بةبَى دةستكارى كردن، بةاَلم بؤ ماسى مرؤظ، لة كاتَيك كة خؤى ثِرؤذةكةى 

ةكان، ناردووة، ئةَلَي ئَيمة تَيبينيمان لةسةر ئةم ياساية هةية، لةبـةر ئـةوةى بؤتـان دةنَيرينـةوة تَيبينيـ     
يةعنى ئةم تَيِروانينة بةوة دةبين  كة ضؤن موخاتةبةى دائريةيـةكى خـؤ  دةكـةى كـة ثةسـةندى ئـةو       
تَيبينيانـةى ئَيمـة دةكـا ، ئينجـا ئَيمـة ئامـادةين ئـةو ياسـاية جَيبـةجَى بكـةين، لـة كـوَيى دونيـا هةيـة               

شـنيارم هةيـة لةسـةر ئـةم     كابينةيةك ثةرلةمان ياساى بؤ دةربكا ، ئةو بَلـَي مـن جَيبـةجَيى ناكـةم  ثيَ    
ياساية بؤتان دةنَيرمةوة، ثَيشنيارةكان ابـوَل بكـةن، ئينجـا مـن ئـةو ياسـاية جَيبـةجَى دةكـةم، تةبعـةن          
ئةمة منوونةيةكة، مشتَيكة لة خةروارَيك بؤ ئةوةى كة لة كوردستان، ئينجـا لـة دامـةزراوى دادطاكـان و،     

ئــةو دؤخـةى ئَيســتاش كةلـة كوردســتانة، وةلــة   سـةروةرى نــةبوونى ياسـا، هــةموو ئةوانـة و بــةردةوامى    
هةموو ئةو تةداخولةى حي ب لة حكومةتى دةكا ، ضـؤتة نـاو هـةموو دةمارةكـانى ذيـانى حكومـة  و،       
ذيانى خةَلك، وةلةو بِريارانةى كة اةرار بوو موَلك و ماَلى طشـتى بطةِرَيتـةوة بـؤ خـةَلك، كـة حكومـة        

جـدى نـةنراوة، سـةرةِراى بِريارةكـانى ثةرلـةمان كـة لـة دواى         بِرياريداوة، تاوةكو ئَيسـتا يـةك هـةنطاوى   
دةرى كردووة، هةموو ئةوانة دةردةخةن كة ئةم سيستةمة ثَيويستى بة طؤِرانـة، ئـةم سيسـتةمة     17/1

ساغ بؤتةوة بؤ كؤمةاَلنى خةَلك، بـؤ   17/1هةركةسَيك دايبنَيت يان سةرؤكايةتى بكا ، شكستةكةى لة 
يض ِرَيطايـةكمان لةبـةر دةم نيـة، يـان دةبَيـت بـةِرَي ى خـؤى ئيسـتيقالة بـدا ،          هةموومان، لةبةر ئةوة ه

لةبةر ئةوةى ناتوانَيـت بـة ئـةركى خـؤى، لةبةرامبـةر ميللةتةكـةى خـؤى ئـةركَيكى ئـةخ اى، سياسـى،           
هةَلستَى و بةَلَينةكانى خؤى جَيبةجَى بكا ، يان دةبَيت ئيقالـة بكرَيـت كـة بـةالى منـةوة هَيشـتا ئـةوة        

ــت     ِرو ــت ئيقالــةى بكــا  ، يــان دةبَي ون نيــة كــة ئايــا لــة دؤخــة نائاســاييةكان ســةرؤكى هــةرَي  دةتوانَي
ثةرلـةمانتارانى ئَيـرة كـة ئـةركَيكى ئـةخ اى و سياســى و ويـذدانيان لةبةرامبـةر كؤمـةاَلنى خـةَلك لــة          

اينــدةى ئةسـتؤية، كــة متمانــة لــةم حكومةتــة بســَيننةوة، ضــونكة ئــةم حكومةتــة لــة دؤخَيكدايــة، كــة ئ 
كؤمةَلةكةمان، ذيانى خةَلكمان، ثاراستنى ئةمنمان ئاسايشمان، دؤستى طةلةكةمان، بة ئااارَيك دةبا  كة 

 .دةتواس بَلَي  كارةساتى ىَل دةبَيتةوةو، وة خؤشى بة بن بةست طةيشتووةو، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرَي دار عمر عبدالع ي  كةرةمكة
 :بهاا  الدين ي بةِرَي  عمر عبدالع 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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سراكسـيؤنى يـةكطرتووى ئيسـ مى كوردسـتان، مـةعلومى هـةموو المانـة كـة ئَيمـة بـااَل تـرين دةزطـاى ِرةاـابى و              
ــت         ــة، مةبةس ــَيني ئَيم ــة دةَل ــتانني، ك ــةَلكى كوردس ــةرعى خ ــةرى ش ــتان، وة نوَين ــة كوردس ــريعني ل ــاى تةش دةزط

ــة، مةبةســ    ــان ني ــيؤنى خؤم ــةموو        سراكس ــة ه ــةمانن، ب ــدامانى ثةرل ــة ئةن ــة ك ــووة بةِرَي انةي ــادة ب ــةم ئام ت  ئ
سراكســيؤنةكانةوة، وةبـــة هـــةموو بـــري كردنـــةوةو بـــة هــةموو ثَيكهاتةكانـــةوة، بؤيـــة هـــةموومان بـــة هـــةموو   
ثَيكهاتةكانــةوة، بــة هــةموو سراكســيؤنةكانةوة، ثةرؤشــني بــؤ ئــةزموونى سياســى كوردســتان، وة ســورين لةســةر   

ــتنى  ــة     ثاراس ــتَيك ك ــةس و دةس ــةر ك ــة ه ــني ب ــتكةوتةكان، وةدذيش ــةثَيدانى دةس ــةر طةش ــتكةوتةكان، وةلةس دةس
ئاسايشى ئةم هةرَيمة تَيك بدا ، وةنـةتوانني هـةنطاوى جـدى بنـَيني بـؤ ثاراسـتنى ئةزمونةكـةمان و بـؤ بـةرةو          

داكـؤكى كـار بـني لـة داوا     ثَيش بردنى ئةزموونةكةمان، لةم ِروانطةيةوة ئَيمة خؤمان بة بةرثرسيار دةزانني كـة  
كاريةكانى هاوواَلتيانى خؤثيشاندةر، وة هاوواَلتيان بـة شـَيوةيةكى طشـتى غـةيرى خؤثيشـاندةرانيش، وادةزانـني       
ئــةم داواكاريانــةى كــة نَيــردراون بــؤ ثةرلــةمان، بــةِرةلى لــة اليــةن ليذنــةى تايبــةتى ثةرلةمانــةوة وةرطــرياون، 

ِرؤذ تَيدةثـةِرَيت بـة داخـةوة نـةمانتوانى      11هةند وةربطريابان، كة ئةمِرؤ  دةبواية هةر زؤر زووتر لة ئَيستا بة
ميكاني مَيكى سةركةوتوو، بؤ جَيبةجَى كردنيان، بـؤ بةدةمـةوة ضـوونيان، بـؤ خسـتنيان، لـة نـاو اـاَلبى ياسـايى          

، وة اـةيرامنان لـة   بكةين، من وا دةزاس كَيشةى ئَيمة لة كوردستان، اةيرامنان لة دامةزراوة نيشـتيمانيةكان نيـة  
بوونى كةسايةتى نية، ئةطـةر طرستَيكمـان هـةبَى لـة نـةبوونى، يـان بـوونى الوازى ئـريادةى جديـة بـؤ ئيسـ حى            
سياسى، من وانازاس ئريادةيةكى جدى هةبَى بؤ ئيس حى سياسى، بةو بةَلطانـةى كـة ئَيسـتا دةخيةمـةِروو، ئةمـة      

ــؤر ثيَ   ــؤراو ج ــ حى ج ــِرؤذةى ئيس ــية    ماوةيــةكى زؤرة ث ــ ة سياس ــةن هَي ــة الي ــتان ل ــة كوردس ــرَين، ل ــكةش دةك ش
دَلسؤزةكانى ئةو واَلتة، وة لة اليةن كةسايةتيةكانةوة، وة لة اليةن ِرؤشنبريانةوة، لـة اليـةن ِرَيكخراوةكانـةوة، وة    
خودى حكومةتى هةرَيميش ضةندين جار باسى لةوة كردووة، كة ثَيويستة ئيس حى سياسـى بكرَيـت، ثَيويسـتة    

 حى ئيدارى بكرَيت، ثَيويستة دةستكارى زؤرَيك لة دامةزراوةكامنان بكةين، كؤبوونةوةى ئَيمـة ئـةمِرؤ، بـة    ئيس
بـة رةو ذوورة، بـةاَلم    17/1ثَيى ئةو ثرؤتؤكؤلة، بة ثَيى ئةو بِريارةى ثةرلةمان، بؤ بـاس كردنـى ِرووداوةكـانى    

دةســت ثــَى بكــةين، كــة ئةَلقةيــةكى ثَيكــةوة   ثَيشــرت هؤكــارى كةَلةكــة بــوو هــةن، نــاكرَى هــةر لــةو حةدةســةوة  
ــانى         ــةر بِريارةك ــة س ــى دَيم ــةم، دواي ــةرز دةك ــة ع ــةو زةمين ــةك ل ــَى كةليمةي ــة دوو، س ــرتاون، بؤي ى  13/1بةس

ثةرلةمان، من وا ئةزاس طةورةترين هؤكار، ضـِريان دةكةمـةوة لـة ضـةند خاَلَيـك، كـة ئـةو ِرووداوانـةى دروسـت          
ناية سةر جادة، وة خؤثيشاندةرانَيكى بةو ئريادة بـة هَيـ ة دروسـت كـرد، كـة بـؤ       كرد، كة خةَلكى كوردستانى هَي

ماوةى دوو هةستة سوور بن لةسـةر داواكاريـةكانيان، ئـةم ضـةند هؤكـارةن كـة زؤر بـة كـورتى عـةرزيان دةكـةم،           
تى، كـة  يةكةم طرست لة كوردستان بة اةناعةتى خؤم، نةبوونى شةساسية  بوو لة وةعدى دارايـى و سـامانى طشـ   

زؤربةى زؤرى طرست و طلةييةكانى تر دةرهاويشتةى ئـةم خاَلـةن، طرستـى دووةم درَيـذ بوونـةوةى ديـاردةى دوو       
ــايش       ــمةرطةو ئاس ــتى، وة ثَيش ــاودَيرى طش ــى ض ــةماوة، باس ــةى ك ــَى جومطةي ــةو دوو، س ــةتى ل ــة تايب ــدارةيى، ب ئي

اَلم لـة هـةموو حاَلةتةكانـدا بـؤ خـةَلكى      كةخؤشتان دةي انن، ِرةنطة طرستتـان هـةبَى بةدةسـت ضارةسـةريةوة، بـة     
كوردستان هةرس نابَيت، كةبؤ ئريادةيةك نية ئةمة يةك يى بكاتةوة ، خاَلى سَيهةم، يان هؤكارى سَيهةم، دةسـت  
تَيوةردانى بةردةوامى حي ب لة كاروبارى حكومة ، وة لةوة طرست تر، نةبوونى هةَلوَيسـتَيكى ِرؤشـن بةرامبـةر    

مية بةردةوامة، وة ئاطادار نةكردنى هاوواَلتيان لةم هةَلوَيستة ئةطةر هةية، ئةطةر حكومة  ئةم طرستة موتةئةز
نيطةرانة لةمة، جةماوةر بؤ ئاطادار نية، خاَلى ضوارةم، هؤكارى ضوارةم، كة ئةم كةَلةكـة بوونـةى دروسـت كـرد،     

امةزرانـدن، لـة بـوارى بـازاِرى ئـازاد، لـة       طرستى ناعةدالةتى لة زؤر بواردا، تةنها ناونيشانةكان دةَلَي  لـة بـوارى د  
كردنةوةى كؤمثانياكان، تةنانة  لـة خوَينـدنى بـااَل، لـة ئيفـادا ، لـة زؤر بـوارى تـر كـة ِرةنطـة ئةطـةر لـة كـؤى              
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داواكاريةكاني هاوواَلتيان سـةيرى بكـةين، كـة ئةمـة لـة هاوواَلتيانـةو ئـةم ضـةند وةرةاـةى بـةر دةركـى سـةراى             
داواكارى زانايانى ئاينى، مامؤستايانى زانكؤ، ياسا ناسـان، ِرَيكخـراوة جةماوةريـةكان هـةموو      سلَيمانى ناَلَي ، كؤى

ئـةوةى كةلــة ثةرلـةمان كــراوة، ئـةوةتا ناميلكةيــةك هــةمووى منوونـةى زؤرى تَيدايــة، طرستـى ثَينجــةم، طرستــى      
ــيةكى زؤر، وة بــ     ــوونى كرَيض ــةكان، ب ــدنَيكى زؤرى خةرك ــةجنان، دانةمةزران ــارى ط ــة  بَيك ــةكى زؤر ل وونى ِرادةي

سةاريى و هةذارى، كة برايان باسيان كرد، نةضمةوة سةرى، خاَلى شـةش و كؤتـايى، وةكـو منوونةيـةكى زينـدوو،      
بوونى س اى سياسى، سةرةِراى ئةوةى زؤر نكؤَلى ىَل دةكرَيـت، سـةرةِراى زؤر ئينكـارى دةكرَيـت، بـةاَلم بـة دةيـان        

سةس  كردن، لـة نـةاَ  كـردن، لـة سشـار دروسـت كـردن، وة مـن منوونـةى          بةَلطة هةن كة س اى سياسى هةية، لة 
ــى           ــئوىل ئاسايش ــا، مةس ــدَى ثارَي ط ــتؤتة هةن ــران طةيش ــةنى وةزي ــةرمانى ئةجنوم ــة س ــةم، ك ــةرز دةك ــدوو ع زين
ثارَي طايةك وتوويةتى الى ئَيمة ناخوا ، ئَيمة كارمان بة تؤ نية تـةعينت بكـةين، ِراسـتة هةريـةك لـةم خااَلنـة       

َين دراوة بؤ ضاركسازى، بةَلَين دراوة بؤ ئةوةى كة نةهَيَلدرَين، بةاَلم بةِراستى تا ئَيسـتا خـةَلكى بـة عةمـةىل،     بةَل
جَيبةجَى كردنى ئةو بةَلَينانة لة زؤر بواردا هةر نابينَيت، لة زؤر بواريشدا زؤر سنووردار ئةيبينَيت، زؤر سست 

سيانى ئةم واَلتة، يان لة نوَينةرانى ئـةم واَلتـة، زؤر بـة جدميانـة     ئةى بينَيت، لةبةر ئةوة ئَيمةى بةشَيك لة سيا
كــة ئــةَلَيني لةطــةَل ئــةم داواكاريانــةين، ضــونكة بــة داواكــارى ِرةوايــان دةزانــني، بــة نيســبة  خــاَلى ئــةخريةوة،    

ــارة   ــة بِري ــدى ب ــارى     17ثةيوةن ــاوة بِري ــان ن ــةوةى ناوم ــة، ئ ــةوة هةي ــةى  17خاَليةك ــة 13/1خاَليةك ــة ل  ، ئَيم
سراكسيؤنةكان هةموو وةرةاةمان تةادي  كردووة، هةر سراكسيؤنَيكى بةِرَي  وةرةاةيةكى طوجناو باشـى تةاـدي    
كـرد، مــن لــة كيتــابَيكى ِرلـيش ئاراســتةى ســةرؤكايةتى ثةرلــةماس كــرد، كـة دةبوايــة ئــةو وةرةاانــة بكرابانــة    

كان و سراكسـيؤنةكانى نوَينـةرى ئـةو هَيـ ة     ناميلكة بة ثلةى يةكةم، ضونكة ثوختةى ِراو سةرجنى هَي ة سياسية
سياســيانةى تَيدايــة، بــةاَلم ئــةو وةرةاانــة لــة ضــةكمةجةكان لةطــةَل ِرَيــ م ون بــوون، هــةر ديــار نــني، كــة ئَيمــة  
ــة          ــةرؤكايةتى ك ــتى س ــتمانة بةردةس ــرد، خس ــان ك ــدا ئامادةم ــة وةرةاةيةك ــا ل ــووين، ت ــدوو ب ــان زؤر مان بؤخؤم

بــةاَلم بةداخــةوة نةخرايــة نــاو ئــةو ناميلكةيــة، ئــةكرا ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان  خــاَلى تَيدايــة،  11تــةوةرو، 11
ــة          ــةرحاَل ئَيم ــة ه ــران، ب ــةنى وةزي ــة ئةجنوم ــةِرَي ان ل ــة ب ــى ب ــتة كردن ــؤ ئاراس ــا ، ب ــى ىَل بك ــتيفادةى باش ئيس

وة ماندووبونَيكى زؤرمان ضةشت، جةنابتان هةمووتان ئاطادارن، كؤبوونـةوةى بـاش كـراوة، بـة اةنةعـةتيش ئـة      
بةطةرمرتين كؤبوونةوةكانى خولة ثَيشوةكانيش ئةتواس بَلَي  بة اـةدةر ئـةجمارة نـةبوو، وة خـةَلكيش دَلخـؤش      
بوو بةوةى ضةند سةعا  ئَيمة توانيمان تا نيوةى شةو، طفتوطؤ كردن لةسةر داواكارى هاوواَلتيان، لةسـةر ئـةوة   

خاَلة بةِراشكاوانة عةرز دةكةم، بـة اةناعـةتى    17ةو بِريارى ىَل كةوتةوة كة من ئَيستا خرواا  ب 17بضني، وة 
خاَلةكـة، لـة خـاَلى يةكـةم باسـى ئيدانـةمان كـرد، ئيدانـةو          17من يةك دوو خاَليان ىَل جَيبةجن كراوة لة هـةر  

تةحري  و تةجري  كردنى تةاةو توندو تيذى بةرامبـةر بـة هاوواَلتيـان، بـةاَلم دوايـى ئـةوةى تةاـة كـرا، دواى         
كوذرا، دواى ئةوة توندو تيذى بةكارهَينرا، حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان نـةمانبينى هةَلوَيسـتَيك       ئةوة خةَلك

بطرَيــت لةمــة، نــةمان بينــى ثةرلــةمانيش لَيثَيضــينةوة بكــا  لةســةر ئــةم خاَلــة، خــاَلى دووةم باســى كشــانةوةى  
ر هَيـ  دةبيـنني، ئـاَلوطؤِر دةكرَيـت بـة      هَي ةكان بوو، ئةم هَي انة هةر ئةَلَين كشاونةتةوة، خةَلكيش ئةَلَين نةخَي

هَي ةكان، لةم  ئةبرَيت بؤ ئةم ، هَي ةكان شَيوةيان ئةطؤِردرَيت، هَي انَيكى تر ئةهَيندرَين، خاَلى سـَيهةم، بـاس   
لة ئازاد كردنى طرياوانة، ئَيمة ئةَلَيني بؤ خةَلك دةطريَيت لةسةر خؤثيشاندان، ئَيمة نـةمان وتـووة خـةَلك بطـرن     

ازادى بكةن، تا بكرَيتة منة  لةسةرمان، وةاَل خةَلكةكة ئازاد كران، كاكة خةَلك بؤ دةطريَيت تا ئـازاد بكرَيـت،   و ئ
بِريارمــان هةيــة، ياســامان هةيــة، خــةَلك لةســةر خؤثيشــاندان نابَيــت بطريَيــت، خــاَلى ضــوارى بِريارةكــة، باســى    

مــة هــيض هــةنطاوَيكمان نــةديوة، بــةهيض     اــةرةبووى مــاددى و مةعنــةوى كــةس و اليــةن و دةزطــا كــراوة، ئيَ      
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ميكاني مَيكيش باس نـةكراوة، تـا ئـةم لةح ةيـة شـتَيك نـابينني، خـةَلكانَيك زيانيـان ىَل كةوتووةتـةوة، دةزطـان،           
دةزطا هةية سووتَيندراوة، كةس هةية شةهيد كراوة، خةَلك هةية بريندار كراوة، دوكـان مةسـةلةن شـكَيندراوة،    

تيان، بةاَلم ض ِرَيكارَيكى ياسايى طرياوةتة بةر بؤ اةرةبووى ئةمانة، خـاَلى ثَينجـةم باسـى    زيان كةوتووة لة هاوواَل
ثاراسنت و ِرَيكخسـتنى خؤثيشـاندةرانة بـة هَيـ ى ضـاالكى مـةدةنى، ثؤليسـى ضـاالكى مـةدةنى، بـةِرَي ان تـا ئـةم             

كـةوة بـة دةمـى داثؤشـراوةوة،     لةح ةيةش تا شةوى ِرابردووش، خةَلك هةية كةس نازانَيت ناوى ضية، بـة دةمام 
هةندَيجار بة جلى عةسكةريةوة، هةندَيجار بة جلـى مةدةنيـةوة، هةَلدةكوتنـة سـةر خـةَلك، تةعـةدا دةكـةن لـة         
خةَلك، هةِرةشة دةكـةن لـة خـةَلك، سـَى ِرؤذ لةمـةو ثـَيش ثـةيامنَيرى هةنـدَى لـة كةناَلـة ئالانيـةكان، لةوانـة             

ــةناَلى  ــثَيدة، هةِر knnك ــةناَلى س ــةكانيش    و ك ــراوة، وةكةس ــتنيان ىَل ك ــةى كوش ــراوة، هةِرةش ــديان ىَل ك ــةى ج ةش
مةعلومن، بةاَلم الى كَى سكااَل بكةن ، كاتَيك طاَلتة ئةسلةن بة سكااَلكانيان دةكرَيت، لة خاَلى شةش باسى هَيـ ى  

بةِراسـتى ئةمـةش   ثَيشمةرطة كراوة كة دوور بَيـت لـة ملم نَيـى سياسـى، خؤزطـة مبانتوانيايـة وا بكـةين، بـةاَلم         
وانابينني جَيبةجَى كرابَيت، هَيـ ى ثَيشـمةرطة كـة هـةموومان شـانازى ثَيـوة دةكـةين و، ِرةنطـة لـة دةسـتكةوتة           
طــةورةكانى مَيــذووى خــةباتى هاوضــةرخى سياســى خــةَلكى كوردســتان بَيــت، بــةاَلم بؤضــى ئــةبَيت لــةم جــؤرة     

ِروانينَيكى تر يـان خوَيندنةوةيـةكى تـرى بـؤ دروسـت بَيـت،       حاَلةتانة، ئةبَى ئَيمة كارَيك بكةين،  ئةو خةَلكة تَي
بؤطةجنمان لة ثَيشمةرطة برتسَيت ، كة هةق واية بـة ثَيشـمةرطة دوذمـن برتسـَينني، كـة بـة حـةرسى وتـراوة لـة          
ملم نَيــى سياســى و نــاوخؤيى دووريــان خبةينــةوة، لــةخاَلى حــةو  باســى ليذنــةى بــااَلى لَيكؤَلينــةوة كــرا، مــن   

ذنةى بااَلى لَيكؤَلينةوة ضى كرد ، ضى ِراطةيةندرا بؤ خةَلك ، ئَيستا خؤثيشاندةران ثرسيار بكةن لـة  ئةثرس  لي
اليةنى ثةيوةنديدار وةاَلمةكةى ضية ، بؤخؤم وةاَلمَيك  ال نية، ضونكة هيض  نةديوة بكرَيت، لة خاَلى نؤ باسـى  

ى دادطا دةيان كةس طريا، بـة دوور لـة ئاطـادارى دادطـا     بة بَى بِريارى دادطا كة كةس ناطريَيت، نةخَير بةبَى بِريار
ئةشكةجنةى دةيان كةس درا، بة تةداخوىل ليذنةى ناوخؤى ثةرلةمان و تؤزَيك سشارى سياسـى هةنـدَى اليـةن و،    
هةندَى بةرثرسى سياسى نةبوايـة، بـةخوا ئـةو طرياوانـةش ئـازاد نةئـةكران، خـاَلى دة، باسـى ئـةوة دةكـا  هَيـ             

ترسى دةرةكية، ئةوة لةطةَل خاَلةكةى باسى ثَيشمةرطة دةكا  يةك مةوزوعة، بةهةر حاَل ئـةوةش  جوواَلندن مة
ــاَلى   ــةر،    11بــةو شــَيوةية نــةبوو، لــة خ ــدةن، كــة ِرَي و شــوَينى ياســايى بطريَيتةب باســى كــةناَلى ناليايــة تةحدي

دةكرَيت كة خاوةنةكانيان سـكااَليان  سةرةِراى ئةوةى كة لة ِرؤذى دووةمةوة سكااَل تؤمار كراوة، ئَيستاش تةحةدا 
تؤمار نةكردووة، كة ئةمة جَيطاى سةرسوِرمانة، مودةعى عام بؤ نايةتة دةنن ، ئةطةر هاتؤتة دةنن بؤ وةاَلمـى  

باسـى ثـِرؤذةى ضاكسـازى هـةموو اليةنـةكان دةكـا ، خـؤش بةختانـة زؤربـةى اليةنـةكانى            11نادرَيتةوة، خاَلى 
كردووة، وة هَي ةكانى ئؤثؤزسيؤن بة جيا وةرةاةى خؤيانيـان تةاـدي  كـردووة بـة     ثةرلةمان ثِرؤذةيان تةادي  

اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان، بــةاَلم ئــةويش تــا ئَيســتا ِرَيــك نةكــةوتني، ِرةنطــة يــةكَيك لــةو شــتانة لــة  ثةرلــةمان    
، ِرةنطــة 13 جووَلَينــدراوة، باســى ئــةم ثــِرؤذةى ضاكســازية بَيــت كــة بــة حيســاب ليذنــةى بــؤ دابنــدرَيت، خــاَلى   

دةروازةيةكى زؤر بَيت بؤ ِرووبـةِروو كردنـةوةى حكومـة  لةطـةَل مةمجوعةيـةك ثرسـيارى زؤر، باسـى بِريـارى         
طرنن و بة ثةلة بؤ حكومة ، بؤ باشرت كردنى بـارى طـوزةرانى خـةَلك، مـن نـازاس لـةو ِرؤذةوة ضـى كـراوة بـَى          

ــةر ناِرازيــة، زؤربــةى ي   ــةَلك ه ــة ، زؤربــةى خ ــةوة، زؤربــةى   كــارى بةردةوام ــة شــةلةىل ماونةت ــةزال ب اســاكان الي
دامةزراوةكان، بةرثرس و بؤرديان بؤ دانةندراوة، وة ئةو بةَلَينانةش كة ثَيشـرت دراون، يـان درَيـذ دةبنـةوة، يـان      

، باسى هَيور كردنةوةية، من بؤية بة ئيستيقرا هَينام، بؤ ئةوةى زؤر درَيـذةى  16زؤر سست ئةضنة ثَيش، خاَلى 
بة كورتى، باسـى هَيـور كردنةوةيـة لـة هـةموو اليةكـةوة هَيـور كردنـةوة بكرَيـت، ِرنطـة زؤربـةى زؤرى             نةدةمَى

، باسـى ئـةو   15اليةنةكان بةرثرس بن لةوة، كة ِرادةى هَيـور كردنـةوةيان و هَيورنةكردنـةوةيان ضـةندة، خـاَلى      
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، باسـى  14وثاسـةوة هـاتوون، خـاَلى    كؤبوونةوةية كة بةِرَي  سةرؤكى حكومة  و هةردوو وةزير بَين، ئةوة بة س
كارى بـؤ كـراوة، بـة     17دايةلؤكى نيشتيمانى دةكا ، ئةويش بة ِراستى هةنطاوى جدميان بؤ نةناوة، تةنها خاَلى 

، كـــة دةَلَيـــت ليذنةيـــةك دابنـــدرَيت بـــؤ طـــوَى طـــرتن لـــة هاوواَلتيـــان و هَينـــانى  17اةناعـــةتى ئَيمـــة، خـــاَلى 
داواكاريانــة ِرؤذَيــك لــة بــةِرَي  ســةرؤك كؤمــارو بــةِرَي  ســةرؤكى هــةرَي  و،         داواكاريــةكانيان، بــةِرَي ان ئــةم  

ــة     ــةكان و، بـ ــيةكان و، مةكتـــةبى سياســـى حي بـ ــ ة سياسـ ــى يةكـــةمى هَيـ ــةمان و، بةرثرسـ ســـةرؤكايةتى ثةرلـ
ثةرلةمانتاران دةَلـَيني، بـة هةنـد وةريـان ئـةطرين، داواكـارى خـةَلكى خؤمـانن، ِرؤَلـةى خؤمـانن، مـاسى خؤيانـة،             
هةندَى جاريش ئةَلَيني ئةمة بة ئيعازى اليةنة سياسيةكانةو، ئةمة داواى خةَلكى كوردسـتان نيـة، ئةمـة نـازاس     
ضية، ئَيمة بة وااعى ئةبَى مامةَلة لةطةَل ئةم وةرةاانة بكةين، وةلةطةَل ئةوة داواكاريانةى تـريش كـة هـاتوون،    

اَلمدانـةوةى ئـةم داواكاريانـة، وة وا ئـةزانني ثةرلـةمانى      لةبةر ئةوة ئَيمة بةِراستى نيطةرانني، لـة دواخسـتنى وة  
كوردستان، بـة بةدوادانةضـوونى ئـةم داواكاريانـة لـة اليـةن بـةِرَي ان لـة حكومـة ، وةبـة دةرةجـةى يةكـةميش             

 .خودى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةرثرسة لة دواكةوتنى جَيبةجَى كردنى ئةم خااَلنة، سوثاس
 :نبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةما

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار كاك ئارام سةرموو
 
  ( :ئارام)ئةيوب نعمت بةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا بةخَيرهاتنى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران دةكةم، تَيبينى و سـةرنج و ِرةخنـةكاس ِرووبـةِرووى    

خاَلةكـةدا هـاتبوو، كـة     17لـة  ، كة11سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيـران دةكةمـةوة، لـة ضوارضـَيوةى خـاَلى      
باس لة ثِرؤذةى ضاكسازى ِريشةيى دةكا ، كـة ئـةوةش هـةموو ئةنـدامانى ثةرلـةمان دةنطيـان لةسـةرى        
داوة، كة ئَيمة ثَيويستيمان بة ضاكسازيةكى ِريشةيى هةية، لةبةر ئةوةى ِرووبـةِرووى كؤمـةَلَيك كَيشـةى    

سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران وةك ثرسـيارَيك وةاَلم   طةورة بووينةتةوة، من داتايةك  الية بؤ ئةوةى كة
كراوة، كة تـازة نةتيجةكـةى خسـتؤتةِروو، سـةبارة       ARIبداتةوة، كة ِراثرسيةكة لة اليةن ِرَيكخراوى 

ــراوة،      ــت، لــة هــةموو شــارةكان ك بــةِراى خةَلكيشــة، ئةوةنيــة كــة تــةنها ِراى ليســتةكانى ئؤثؤزســيؤن بَي
هاوواَلتيـان دانيـان بـةوة دانـاوة، بـةَلَى،      % 85كَيشةيةكى طةورةية، كـة لـة   سةبارة  بة طةندةَلى كة ئايا 

هةية، كاريطـةرى  % 31ئَيستا لة كوردستان كَيشةيةكى طةورة هةية، ئايا خ م خ مَينة هةية ، بةَلَي، لة 
، ئـةوةى كـة   %31، بةَلَى، كةسـى نةشـياو لـة شـوَينى شـياودا دانةنـدراوة       %87حي ب لةسةر حكومة  لة

، ياسا جَيبةجَى %83سيان لةسةرى كردووة، دةنطيان لةسةر ئةوة داوة، حكومة  لَيثرسينةوةى نية ِراثر
، ئةمـة بةِراسـتى داتـايكى    %85، ث ن بؤ وةزارةتـةكان نيـة   %36، ِرةشوةو بةرتي  خواردن %83ناكرَيت 

ة بداتـةوة، دواى  زؤر مةترسيدارة، كة ِرووبةِرووى حكومة  دةبَيتةوة، كـة دةبَيـت وةاَلمـى ئـةو ثرسـيار     
تَيثـةِربوونى سـاَلَيك، ئــةم دياردانـة بؤضــى ِراى خـةَلك لةســةر ئـةم مةســةالنة وايـة ، مــن يـةك منوونــة        
دَينمةوة لةسةر مةسةلةى طةندةَلى لة شارى هةولَير، كة زةوى ثِرؤذةى دةواجنى هةولَيرة، ِرووبةرةكةى 

ارى خاوةنةكةيـةتى عةادةكةيشـ  لـة    دؤمنة، نؤ مليؤن مةترة، كـة تةبعـةن ئةمـة داواكـ    3811ن يكةى 
اليــة، دوايــى ئــةتواس ئاراســتةى ســةرؤكى ئةجنومــةنى وةزيرانــى بكــةم، كــة ســاَلَيك و نــؤ مــانطى مــاوة    
عةادةكة تةواو بَيت، بةاَلم هةرلة ئَيستاوة دةست كراوة بة دابةشـكردنى زةويةكـة، وة ئـةو ِرةخنانـةش     
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رلةمانتاران، ساَلَيك زياترة ئَيمة بةدواداضـوونى ئـةو   كة جةماوةر هةيةتى، وة هةروةها ئَيمةش وةكو ثة
ِرةخنــةو تَيبينيانــة دةكــةين، مــن يــةك منوونــة دَينمــةوة، ضــونكة منوونــة زؤرة، ضــةند ثرســيارَيكمان    
ئاراستةى ئةجنومةنى وةزيران و، وةزيرة بـةِرَي ةكان كـردووة، بـةاَلم زؤرَيكـى وةاَلمـى نةهاتؤتـةوة، مـن        

، يــةكَيك لةوانــة، يةكنةخســتنةوةى هــةردوو دةزطــاى مــني لــة كوردســتان، كــة  دوو منوونــةيان دَينمــةوة
ِرووبــةِرووى وةزيــرى دارايــ  كردؤتــةوة، كــة تــا ئَيســتا هــيض وةاَلمــَيك  دةســت نةكــةوتووة، وة هــةروةها 
ئيف س كردنى بانقى وةركا، كةلةهةرسَى ثارَي طاكـان هةيـة، بؤتـة كَيشـةيةكى زؤرى هاوواَلتيـان، بـةاَلم       

ستا هيض وةاَلمَيك نيةو، وة كَيشةكةش ضارةسةر نةكراوة، خاَلى دووةم، سةبارة  بة ثَيشـَي  كردنـى   تائَي
خاَلة جَيبـةجن   17خاَلةكة، لة كؤتايدا باس لةوة دةكا  ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران، ئةم  17

، كـة ئةطـةر بَيـت و    ، لة ياسـاى ِرَيكخسـتنى خؤثيشـاندان، بـاس لـةوة دةكـا       11بكا ، كةبةثَيى ماددةى 
دةزطــاى ثــؤليو، لــة ســنوورى دةســةاَل  دةرضــوو، ثَيويســتة ِرَيطــاى ياســايى بطريَيتةبــةر بــؤ ئــةوةى كــة  

بةرهةم خؤى ناوى حةو  لة اوربانيةكانى هَينا، كة ئَيسـتا منـيش ناوةكـاس    .موحاسةبة بكرَيت، كاك د
رياوةتة بةر، وةهةروةها لَيثَيضينةوة سةبارة  لةبةر دةستداية، هةشتة بةَلَي، تا ئَيستا ِرَيطاى ياسايى نةط

بةو كةسانةى كة بوونةتة هؤى اوربانى دانى ئـةو هاوواَلتيانـة، خـاَلَيكى تـريش كـة ثَيضـةوانةى ياسـاو،        
ــةوانةى   ــةروةها ثَيضـ ــة، بـــةاَلم        17هـ ــايى كردنـــةوةى بارودؤخةكةيـ ــدان بـــؤ ئاسـ خاَليةكةيـــة، هةوَلـ

َلدان بؤ تؤاانديان، بؤ ئةوةى لـة كـارو ضـاالكى خؤيـان ئاطـاردار      هةِرةشةكردن لة ِرؤذنامةنووسان، وةهةو
نةبن، بؤ منوونة، وريا حسني، دووجار لَيشى دراوة، وةهةروةها كامريةكةشى شكَيندراوة، ِراديؤى نةوا كة 
ئَيستا داواكاريةكةيان لةالى منة، هةِرةشةى ِراستةوخؤيان ىَل كراوة، وةهةروةها ضـةند ِرؤذنامةنووسـَيك   

منوونة، سؤران عمر، ساتا سةرةو، ئـةنوةر صـباؤ، هـةروةها كارمةنـدانى كـةناَلى ثـةيام لـة سـلَيمانى،         بؤ 
بةرهـةم،  .ِراديؤى كؤمةَل لة هةولَيرو سـلَيمانى و كـةالر و ِرانيـة، ذمـارة تةلةسؤنةكانيشـمان اليـة، كـاك د       

ردووة، بـةاَلم لةبـةر ئـةوةى    ئةوةتا لة المةو ئةتواس تةسليمى جةنابتى بكةم، وة سكااَلشيان ثَيشكةش ك
بةِراستى كة داواكارى طشتى لة كوردستاندا كارا نية، وة ناتوانَيت بة ِرؤَلى سروشتى خـؤى هةَلبيسـتَيت،   
ــؤى          ــة خ ــ ادان، طرتنةك ــدان و س ــةَلك و لَي ــى خ ــةروةها طرتن ــةكراوة، ه ــك ن ــيض ئيجرائاتَي ــتا ه ــا ئَيس ت

زينــدان ئــةويش هــةر ثَيضــةوانةى ياســاية،      خاَليةكةيــة، ســ ادانيش لــة   17ى  3ثَيضــةوانةى خــاَلى  
ليذنةيةك لة ثةرلـةمان تةبعـةن سـةردانى سـلَيمانى كـردو، ثـاش ئـةوةى كـة ليذنةكـةش لـة ثةرلـةمان،            

ــرد كــة خرواــاتى    ــك كــة     17ئامــاذةى بــةوة ك ــراوة، دواى ئــةوة كــة ليذنةكــة هاتــةوة، هَي َي خاَلةكــة ك
َلى زانايـةكى ئيسـ مى بـة نـاوى، كامـةران خـوا       شوناسنامةى خؤى نةناسـاندووة، ِرؤيشـتوونةتة سـةر مـا    

سةعا  ئينجا زاندراوة لةكوَييـة، دواى سـ ادان و ئةزيـة  دانـى ئينجـا       18، 17ِرةح  بردوويانة، دواى 
كةس طرياون و س ا دراون و ئينجـا دواى   13خؤثيشاندان لة كؤية كراوة، زياتر لة  7/3ئازاد كراوة، لة 

خاَلةكةية و، هةروةها ثَيشَيلى ياساى خؤثيشاندانيشة، سةبارة   17شَيلى ئةوة ئازاد كراون، كة ئةمة ثَي
ــاددةى     ــة م ــةوتوان، كةل ــان ىَل ك ــةوةى زي ــةرةبوو كردن ــة ا ــةى 11ب ــة   1، بِرط ــاتووة، ك ــايةكةدا ه ى ياس

بريندارةكان و كوذراوةكانيش، بةاَلم لَيرةدا مةسةلةيةكى تر دَيتة ثَيشةوة، كؤمةَلَيك تةرةتوبا  لةسـةر  
م وةزعة دَيتة ثَيشـةوة، بـؤ منوونـة، داخسـتنى زانكـؤى هـةولَير، بـةبَى ئـةوةى كـة وةزيـر و وةزيـرى            ئة

خوَيندنى بااَل ئاطادار بن، خةَلكيان ناردؤتةوة، يةكَيك لةو اوتابيانـة كـة نَيردراوةتـةوة بـةرةو ناوضـةى      
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لـة مةترسـيداية بـةرةو     سؤران، لة ِرَيطةدا تووشى حاديسةيةكى سةيارة بووة، كة ئَيسـتا هـةردوو ضـاوى   
كوَير بوون، كة ئةمة بةِراستى ئةو كةسةى كةناردويةتيةوة ئةوة بةرثرسيارة، ثَيويسـتة حكومـة  ئـةو    
اةرةبووةو وةهةروةها لَيثَيضينةوة لةو مةسةلةية بكا ، هةروةها لـة هـةولَير، ثـَيش ئـةوةى كـة خـةَلك       

يشاندانى نةكردووة، دةستطري كراوةو ئازاريش تةنيا نيةتى ئةوة بووة كة خؤثيشاندان بكا ، هَيشتا خؤث
دراوةو دوايى بةربووة، وةكو مامؤستا عمر باسى كـرد، مةسـةلةى جَيبـةجَى كردنةكـة تـةنها ئـةوة نيـة،        
ئةطةر بَيت و ئازاد بكرَيت، ئَيمـة خاَلةكـةمان جَيبـةجن كـردووة، وةكـو ئةصـَ  ئةوةيـة هـةر نـةطريَيت،          

سـيارَيكى تريشـ  لـة بـةِرَي  سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران، داخسـتنى         هةتاوةكو بةبَى بِريارى دادطا، ثر
زانكؤى هةولَير، وةهةروةها كؤية، كة ئةمة بةبَى ئةوة اوتابيةكان سةرمانيان ثَى كراوةو بةرةو سلَيمانى 
و ناوضةكانى خؤيان نَيردراونةتةوة، ئةمة بةِراستى كارةساتَيكى طةورةية، كة ثرسيار لة سةرؤكى زانكؤ 

رَيت، ئةَلَى من ئاطام لَيى نية، لة وةزير ئةكرَيت، ئةَلَي ئاطام لَيى نيـة، ئةمـة ئـةبَى كـَى لَيثَيضـينةوة      دةك
ــاددةى       ــة م ــةروةها ل ــت، ه ــان بكرَي ــت نيش ــيارة ، دةس ــةر ثرس ــَيش ب ــا  ، وة ك ــتنى   5بك ــاى ِرَيكخس ياس

لـة سـلَيمانى لـة زؤربـةى      ، كـة دةبَيـت ثـؤليو خؤثيشـاندان بثارَي َيـت، بـةالَوم      1خؤثيشاندان لة بِرطةى 
شارةكان بيندران ضةندين هَي ى تر، كة هةندَيكى ِرةلى و هةندَيكى نـاِرةلى، كـة ئةوانـةش ِرةلـني     
مــاسى ئــةوةيان نيــة بــِرؤن بــؤ ثاراســتنى خؤثيشــاندةران، بــةثَيى ياســاكة، كــة ئَيمــة وةكــو ليســتةكانى     

م ئةو ياسايةش هَيشـتا جَيبـةجَى نـةكراوة،    ئؤثؤزسيؤنيش تَيبينمان زؤر لةسةر ئةو ياساية هةبوو، بةاَل
خاَليةكـة، بـاس    17ى  5كؤمةَلَيك هَي ى تر ِرؤيشتوون بؤ ثاراستنى خؤثيشاندةران، هةروةها لة خـاَلى  

لةوة دةكا ، كة ئةبَى هَي َيكى تايبة  دابندرَيت، باو و بة تةواوةتى شوناسنامةى خؤيان دةسـت نيشـان   
َلةدا نية، بةَلكو لة ساَلى ِرابردوو و ثَيشـرتيش، بِريـار دراوة كـة هَي َيكـى     خا 17بكرَيت، ئةمة تةنها لةم 

تايبة  بؤ خؤثيشاندان دةست نيشان بكرَيت، بةاَلم بؤضى تا ئَيستا دانةندراوة، بؤ ئةوةى لة كاتَيكدا كة 
تــَي  خؤثيشـاندان دةكرَيـت، تووشــى ئـةم اةيرانــة نـةبني، وة هـةروةها ئــةو ئيشـكاالتة ياســايية ِروومـان       

، كة دةَلَيت، نابَى بة ثَيضةوانةى ياساوة ثيادة كردنى مـاسى خؤثيشـاندان   1برٍِِطةى  1نةكا ، لة ماددةى 
دةَلَيـت بـة دةسـت مـن نيـة، بـة        حماافظ بكرَيت، بةاَلم لة هةولَير كة دةِرؤن داواى خؤثيشاندان دةكـةن،  

َيـت، كـة ئةمـةش بةِراسـتى لـة      ، يـاخود ِرةسـ  دةكر  حمافظاة دةست وةزيرة، وةزيريش ئـةَلَيت بـة دةسـت    
ــت خؤثيشــاندان، هــةروةها       ــت، نــةوةك اةدةغــة بكرَي ــة ِرَيــك خبرَي ــراوة بــؤ ئــةوةى ك كاتَيكــدا ياســا دان
دياردةيــةكى تــريش، كــة ئــةويش بريتــى يــة لــة هةِرةشــة كــردن لــة مامؤســتايانى ئــاينى، هــةر ضــةند     

وةى كة ِراى خؤيان وتـووة، سـةبارة    منوونةيةك دَينمةوة، وةياخود البردنيان لةسةر وةزيفة، لةسةر ئة
بـة خؤثيشــاندان، سـةبارة  بــة داخــوازى خـةَلك، لةوانــة مامؤسـتا علــى هةرتــةىل لـة هــةولَير، مامؤســتا      

شـَيرة لـة سـلَيمانى، كـة ئةمانـة وا ثيشـانى        عثماان سةرمان لة ضؤمان هةِرةشةى لَيكراوة، مامؤستا مـةال  
يداية بة هةِرةشة و هةموو تةلةسؤنةكان و مةسجةكانيش خةَلك دةدرَيت بةِراستى خةَلكى لةذَير مةترس

هةيــة بــة رؤكــؤرد كــراوى، كؤتــا ثرســيارم، ئــةويش ئــةو ِراثؤرتةيــة كــة لــة اليــةن ليذنةكــةوة، ليذنــةى   
ثةرلةمانى و نوَينةرى هةموو ليستةكانى تَيداية، داخوازى خةَلكة، وةهةموو ثةرلـةمانتاران بـة تَيكـِراى    

كرد، كة ئَيمة ئةم داخوازيانة بةهةند وةردةطرين، وةداكؤكيشى ىَل دةكةين، وة  ليستةكان، داكؤكيان لةوة
بةهــةميش خــؤى ِراســتةوخؤ باســى لــةوة كــرد، خؤثيشــاندةران دَلســؤزى ئــةم ميللةتــةن، وةلــة     .كــاك د
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دَلسؤزيان هاتوونةتة سةر شةاام، ئايـا بؤضـى تـا ئَيسـتا وةاَلم نةدراونةتـةوة، وةاَلمةكـة مةبةسـت  ئـةوة         
ــة، ــة        ني ــةيةك، ك ــ ن و نةخش ــة ث ــة ل ــةَلكو بريتي ــت، ب ــةجَى بكرَي ــةكان جَيب ــةموو داخوازي ــةر ه يةكس

ِرابطةيةندرَيت بؤ شةاام، كة ئَيمة بـةم ميكاني مـة، يـاخود بـةو شـَيوةية ئَيمـة وةاَلمـى خؤثيشـاندةران         
 .سوثاسبةرهةم لةم كؤبوونةوةية وةاَلمى ثرسيارةكان بداتةوة، زؤر .دةدةينةوة، هيوادارين كاك د

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ِرَي دار عبدا  حاجى حممود كةرةمكة

 :بةِرَي  عبدا  حاجى حممود
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةرهـةم دةكـةين، بةِراسـتى داواكـارى     .بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان، بةخَيرهاتنى براى بةِرَي  كـاك د 
ى هاوواَلتيـــانى هـــةرَيمى كوردســـتانة، بـــة شـــَيوازَيكى  هاوواَلتيـــان و خؤثيشـــاندةران، هـــةاَيكى تـــةبيع 

دميوكراسى و ئازاديانة، وة ئةوانة هـةموو كـوِرو كـض و خوشـك و بـراى خؤمـانن، وة ئَيمـة ميللـةتَيكني،         
لةبةر ئةوة ئةو داواكاريانةى هاوواَلتيانى هـةرَيمى كوردسـتان، لـة دَلسـؤزيانة، لـة ثةرؤشـيانة، لـة خـةم         

رؤسةى سياسى لة هةرَيمى كوردسـتان، بـؤ ثَيشـكةوتنى ئةزموونةكـةمان، وة بـؤ      خؤريانة بةرامبةر بة ث
ضاكســازى و بنــةبِركردنى طةنــدةَلى، كــة ئــةوةش مــاسَيكى سروشــتية، وة شــتَيكى تةبيعيــة، هــةمووالان 
تةئكيدمان لةسةر كردؤتةوة، لةسةرجةم اليةن و ثَيكهاتةكانى هـةرَيمى كوردسـتان، كـة سراكسـيؤنةكةى     

رةتاوة، لة ِراطةياندنـةكان و لـة ثـِرؤذةى ضاكسـازى خؤمـان تةئكيـدمان لةسـةر كردؤتـةوة،         ئَيمةش لةسة
كابينةى نوَى لة اليةن بةِرَي  سةرؤكى حكومة  و كـاك ئـازاد بـةروارى، لةسـةرةتاوة كـة ثـِرؤذةى كـارى        

ةو خااَلنةى بةرنامةى خؤيان ِراطةياند، ئةوة مودةيةكة، ساَل و نيوَيكة مايةى خؤشحاَلية كة ذمارةيةك ل
نَيو ثِرؤذةكة، بة ئةجنام طةيةندراوة، وة ذمارةيةكيشى ماوة، هيوادارم ئةو كابينةيـة ضـؤن لةسـةرةتاوة،    
كــة بةجـــدى ثــِرؤذةى خـــؤى ِراطةيانــد، خ مـــةتطوزارى و ضاكســازى لـــة هــةرَيمى كوردســـتان، وة بـــؤ      

ةم ئةزموونة و ئةم واَلتـة،  خ مةتكردنى هاوواَلتيان، وة ثِرؤذةى سياسى و خ مةتكردن و ثَيشكةوتنى ئ
بة جدى بةدواداضوون و داكؤكى كردن لةسةر ثِرؤذةى ِراطةياندنى كابينةكةى خؤيـان بكـةن، وة دَلنيـام    
ــبةختانة     ــتان، خؤشـ ــةرَيمى كوردسـ ــة هـ ــى لـ ــةِرَي يان، ثرؤســـةى سياسـ ــوونى بـ ــؤزى و بةدواداضـ لةدَلسـ

اليةك، كة ئةم ثرؤسةية، ئةم كورسى  ثرؤسةيةكى دميوكراسى ثةرلةمانية، مايةى خؤشحاَلية بؤ هةموو
دةسةاَلتة، وة سةركردايةتى سياسى كـوردى، وة هـةمووالان تةئكيـدمان لةسـةر كردؤتـةوة، كـة دةسـتاو        
ــةنَيكى        ــا زةم ــَيك ت ــيض كةس ــة، وة ه ــندواةكانى دةنطدانةوةي ــةن س ــى لةالي ــةى دميوكراس ــتى ثرؤس دةس

نَيتةوة، لةبةر ئةوة ثَيويستة ئَيمة بؤ ضاكسـازى و  دياريكراو، تاهةتاية ناتوانَيت لةسةر ئةو كورسية مبَي
داكؤكى كردن لة داواكاريةكانى هاوواَلتيان، بؤ ثَيشكةوتنى هةرَيمى خؤمان، بةجدى دةست خبةينة سةر 
بنــةبِركردنى طةنــدةَلى و ضاكســازى، ثشــتيوانيةكى بــاش بــني بــؤ ثرؤســةى سياســى و بةرنامــةى كــارى   

ن بــة جــدى بــة ِراطةيانــدراوَيكى نــوَيى ســةرؤكايةتى حكومــةتى  حكومةتةكــةمان، مايــةى خؤشــحاَلية مــ
هةرَيمى كوردستان ئةتواس بَلـَي ، زؤر ثـَي  خـؤش بـوو، دَلخؤشـ  بـة جـديش ئـةم ِراطةيةنـدراوةى ئـةم           
دوايةتان، كة ِراتان طةياند كؤمةَلَيك خاَلى باشى تيابوو، هيوادارم بة جدى بةدواداضوون بكةين بـؤ ئـةو   

كة كردتـان، مـن الى خؤمـةوة وة زؤرَيـك لـة هاوواَلتيـان خؤشـحاَلن بـةو ِراطةيانـدراوةى          ِراطةيةندراوةى 
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جةنابتان، كة كؤمةَلَيك خاَلى لة خؤى طرتووة، ثَيويست ناكا  لَيرة ئيشارةتيان ثَى بدةم، من دَلنيام كـة  
كمان و اليـةنى  جةنابتان بة جدى كاردةكةن بؤ ضاكسازى و بنةبِركردنى طةندةَلى، هيوادارم هةموو الية

ــدى      ــردووة، بــة ج ــةيان موشــارةكةيان ك ــة زؤرين ــتةوةى كابينةكــة، ك ثةيوةنديــدار، وة ثَيكهاتــةكانى ثش
ثشتوانى لة جةنابتان و كابينةكةتان بكةن، دوو خاَل  هةية بؤ بةِرَي تان، يةكةم بةدواداضوونى بِريـارى  

وا بِريـارة، كـة بِريـارى لةسـةر درا لـة       خاَليةكـة، كـة ِرايـان طةيانـد،     17ثةرلةمان سةبارة  بة ثـِرؤذةى  
اليةن ليذنةى تايبةتةوة، ئاراستةى اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان و حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بكرَيـت،       
هيوادارم جةنابتان و وةكو برايانيش تةئكيديان لةسـةرى كـردةوة، بـة جـدى بةدواداضـوونى بـؤ بكـةن،        

ةرلـةمان تةبـةنى كـراوة، ئـةوة ئةبَيتـة مايـةى سـةركةوتنى        ضونكة ئةوة داخوازى هاوواَلتيانـة، وة لـة ث  
حكومةتةكةو ثرؤسةى دميوكراسى و سياسى لة هةرَيمى كوردستان، ئةطةر لـة اليـةن جـةنابى سـةرؤكى     
ثةرلةمانةوة، ضونكة لة بةرنامةى كاردا هاتووة، ِرووداوةكانى ئةم دواييةى هةرَيمى كوردستان، ثَيموابَى 

وضة دابِراوةكانيش خاَلَيكة، من دةمةوَى تيشك خبةمة سةرى، دامةزراندى ئـةم  مةسةلةى ثَيشمةرطةو نا
دةستكةوتانةى هةرَيمى كوردستان، بوون و مانةوةيان، وةلةسةرةتاوة بوونى ئـةو دةسـتكةوتانة لةاليـةن    
هَي ى ثَيشمةرطةى كوردستانةوة بـووة، وة بـوون و مانةوةشـيان، ثاراسـتنى ثايـة طرنطـةكانى حكومـةتى        

ــةرَي ــؤى      ه ــةزا خ ــة  و ا ــةمان و حكوم ــة ثةرل ــتان، كةل ــةرَيمى كوردس ــة ه ــةاَل  ل ــتان و، دةس مى كوردس
ئةبينَيتةوة، لةاليةن هَي ى ثَيشمةرطةى كوردسـتانةوةية، بةِراسـتى داواكـارم لـة جـةنابتان، ئةمـة داواى       

ــة كارو        ــةمانتارَيك ل ــو ثةرل ــدم وةك ــن تايبةمتةن ــة م ــةمان، ك ــة ليذنةك ــة ل ــونكة ئَيم ــيانة، ض ــارى خؤش ب
ثَيشمةرطة، داواكارم كة ثشكداربن لة بودجـةى هـةرَيمى كوردسـتان، نـةوةك وةكـو اـةرز بودجـةيان بـؤ         
ديارى بكرَيت، كة ئةوانيش هاوواَلتى ئةم هةرَيمةن و هاوواَلتى خؤمانن، ئاخري خاَل ، هيـوادارم هـةموو   

ــارامى و هَيمنـــى لـــة هـــةرَيمى   ــارو  هـــةوَلَيك بـــدةى جـــةنابتان و كابينةكـــةتان، بـــؤ ئـ كوردســـتان و شـ
شارؤضكةكان، ِرَيطةى سةركةوتنى ئةم هةرَيمة، بة ثَيكةوة كاركردن و ابوَل كردنـى يةكرتيـة، كـة ئةمـة     
دةبَيتة مايةى سةركةوتنى ئةم ئةزموونـةو، جَيبـةجَى كردنـى سيسـتةمى دميوكراسـى و ثةرلـةمانى لـة        

 .هةرَيمى كوردستان، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ابد سةرموو.بؤ جةنابت، ِرَي دار كاك د سوثاس
 :ابد ابراهي  على.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــةخَيرهاتنى       ــةرةتا ب ــ مى، س ــةوةى ئيس ــيؤنى ب وتن ــةناوى سراكس ــان، ب ــةورةو ميهرةب ــواى ط ــةناوى خ ب

ة حكومـة   سةرؤكى حكومة  و هاوِرَيكانى دةكةين، لةطةَل دةستخؤشيمان بؤ ئـةو كـارو هةنطاوانـةى كـ    
ــانى     ــارة ِرووداوةك ــدا، دي ــت بةكاربونيان ــةماوةى دةس ــةتى، ل ــاى    17/1ناوي ــة ثارَي ط ــاندانةكان ل خؤثيش

سلَيمانى، واى كرد كة موئةسةساتى هةرَي  و دامودةزطاكانى ئةم هةرَيمـة بَينـة سـةرخة ، بـة تايبـةتى      
خاَليةكـةى دةركـرد، وة    17 بِريـارة  13/1ثةرلةمانى كوردستان، كةلة كؤبوونةوةى نائاسايى خؤيدا لـة  

ليذنةيةكى مةيدانى ثَيكهَينا، بؤ بةدواداضوون و طوَي طرتن لـة داخوازيـةكانى خؤثيشـاندةران، كـة ئـةم      
ليذنةية توانى بة ئةركى سةرشانى خؤى هةَلبستَيت و ِراثؤرتَيكى تَيرو تةسةل و بـاش ثَيشـكةش بكـا ،    
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جَى كردنــى ئــةو بِريارانــةو دانــانى ميكــاني مى  وة ديــدطاى خؤشــى بــؤ ضارةســةرةكان خباتــةِروو، جَيبــة 
طوجناو، وة سةافى زةمةنى دةبَيتة زامنى ضاكسازى طشتى لة هةرَيمدا، وة وةاَلمدانةوةى خؤثيشاندةران 
و شةاامى كوردستان، كة لَيرةدا بةِرَي  سـةرؤكى حكومـة  ئامـاذةى بـةوةدا كـة ئـةمِرؤ، دةرسةتَيكـة بـؤ         

نةتة هؤكارى ناِرةزاييةكان، كة حكومة  ئةبواية ضارةسةرى بكردنايـة،  ضاكسازى، ئةو طرستانةى كة بوو
وة تـةسادى بكردبــان، بـؤ ئــةوةى بةهانــة نـةبَيت بــؤ ناِرةزاييــةكان، ِرةخنـةى هاوواَلتيــان و شــةاام، وةك     
نةهَيشتنى هيض دياردةيةكى دوو ئيـدارةيى، وة يةكخسـتنةوةى تـةواوةتى هَيـ  و دةزطاكـان، ضارةسـةرى       

خةَلك و، تةحقيقى عةدالةتى كؤمةاَليةتى، كة بةِرَي  سـةرؤكى حكومـة  ئامـاذةى ثَييـداوة،     طرستةكانى 
ــارةكةيةكى      ــوَينةكان، تةنانــة  ِرةخنــة لــة نــةبوونى موش وة ئاشــكرا كردنــى ضارةنووســى بــَى ســةرو ش
هةايقى لة اليةنـةكان لـة حكومةتـدا، ئَيسـتاش ثَيمـان وايـة دةرسـة  هةيـة بـؤ ضاكسـازى ِراسـتةاينةو،            
طةاَلَلة كردنى ثِرؤذةيةكى ئيسـ حى هةمـة اليةنـة، مةشـروعى طشـت اليةنـةكان، بـةرثاكردنى ديـالؤطى         
ــت و      نيشــتيمانى، بــؤ طةيشــنت بــة ضارةســةرى طوجنــاو وة تــةواسواى نيشــتيمانى، ضارةســةركردنى طرس

ان، من سَى كَيشةكان و، ث نى طوجناو بؤ وةاَلمدانةوة و جَيبةجَى كردنى داخوازيةكانى شةاامى كوردست
خاَليةكـةى   17ثرسيارم هةية، ئاراستةى بـةِرَي  سـةرؤكى حكومـةتى دةكـةم، دواى دةرضـوونى بِريـارى       

ثةرلةمان، كة تيايدا هاتووة نابَيت بةبَى بِريارى دادطا، هيض خؤثيشاندةرَيك بةهؤى بةشدارى كـردن لـة   
تانـة سـةر بارةطاكـانى حكـومى و     خؤثيشاندان دةسـتطري بكرَيـت، وةتةاـة كـردن لـة هاوواَلتيـان و هةَلكو      

حي بيــةكان اةدةغــة كــراوة، بــةاَلم ئةمانــة دواى بِريــارى ثةرلــةمانيش ِروويانــداوة، بؤضــى ِرَيطايــان ىَل   
نةطرياوة ، حكومة  ِرَي و شوَينى ثَيويستى نةطرتؤتةبةر ، دووةم، هةربةثَيى بِريارى ثةرلةمان، دةبَيت 

ضـاالكية مةدةنيـةكان مامةَلـة لةطـةَل خؤثيشـاندةران بكـةن،        تةنيا هَي ةكانى ثؤليسى ناوخؤ و ثؤليسـى 
دةبَيت بة شوناسى تايبةتيةوة، بةناو شوَينى كار دةركةون، دةمامـك و سـةيارةى جـام ِرةشـيش اةدةغـة      
كراوة، بةاَلم ئةمانةش ِروويانداوة، بؤضى ، سـَييةم، حكومـة  و بةرثرسـة ئةمنيـةكان بـة كةمتةرخـةم       

خؤثيشــاندةران و دةزطــاى ِراطةياندنــةكان و ِراطةيانــدنكاران، دواى ســووتاندنى  دادةنــرَين لــة ثاراســتنى  
كــةناَلى ناليــا و ِراديــؤو تةلــةس يؤنى طــؤِران، ِراديــؤى دةنطــيش لــة طــةرميان هَيرشــى كرايةســةر، بؤضــى  
حكومــة  ئيجرائــاتى بةثةلــة ناكــا  ، يــاخود ِروونكردنــةوةى ثَيويســت نــادا  لــة كــاتى خؤيــدا ، وةك   

ئةوانـةى هَيرشـى سـةركةناَلى ناليايـان ئـةجنام داوة، ناسـراون، وة ئةوانـةى كـة ضـوونةتة سـةر           دةوتـرَى  
ِراديــؤى دةنــن بــة جلــى ســةربازيةوة بــوون، بؤيــة داواى ِروونكردنــةوة لــة بــةِرَي  ســةرؤكى حكومــة     

 .دةكةين، لةطةَل هيواى مؤسةايةتى، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .َي دار نوَينةرى كوتلةى برا توركمانةكان، كَى ئةيةوَيت اسة بكا  ، كةرةمكةزؤر سوثاس بؤ جةنابت، ِر
 :نورالدين بةِرَي  يةشار جن  الدين

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة وةكو نةتةوةى توركمان، نيطةرانني بـةو ِرووداوانـة كـة لـة كوردسـتان ِروو دةدا ، دةبَيتـة كَيشـةو،        

اليةنة كوردستانيةكان بكا ، تا دوَينَى هـةوَليان دةدا شـتَيك بـؤ كوردسـتان     دةبَيتة مايةى ئةوة كة وا لة 
بكــةن، ئةمِرؤكـــة يـــةكرت خــةتابار دةكـــةن لـــة جَيبـــةجَى نــةكردنى بِريارةكـــان و، كةمتةرخـــةمى لـــة    
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خاَلةكــةو، بةشــدارميان كــردووة لــة هــةموو كــارو  17ئةركةكانــدا، بؤيــة ئَيمــة ثشــتطريميان كــردووة لــة 
زؤر ترينيش بةشداري بؤنةكامنان لة ِرَيطاى براى بةِرَي م كاك شَيردَل تةحسينةوة بـووة،  ضاالكيةكاندا، 

وةكـو نوَينـةرمان لـة ليذنـةكان بةشــدارى كـردووة، ئاطـادارى زؤرَيـك لــة كـؤِرو كؤبوونـةوةكانني، كـة بــؤ           
ا ئةو ضةند خاَلـة  ثَيكهَينانى ئةم ضةند كَيشةو ِرووداوانة كة ِروويداوة ضارةسةرَيكى بؤ ببينينةوة، تةنه

دةخةينةِروو، ضةند ثرسيارَيكة لة بةِرَي يان دةكةين، كة حةز دةكـةين بؤمـانى ِروون بكاتـةوة، ئـةويش     
ثرسيارى يةكةممان ئةوةية، ِرؤذانة خةَلكى سـلَيمانى لةبـةردةم دةرطـاى سـةرا كؤدةبنـةوة، ئايـا مؤَلـةتى        

ارَيك هةية بـؤ كؤتـايى هَينـان بـةم بارودؤخـة ،      سةرميان ثَى دراوة لة اليةن حكومةتةوة ، ئايا هيض بِري
تاكــةى بــةردةوام دةبَيــت ئــةم خؤثيشــاندانانةى ســلَيمانى ، ئايــا ثَيويســت نيــة حكومــة  داخوازيــةكانى 
جَيبةجَى بكا ، بؤ ئةوةى كؤتايى بةو خؤثيشاندانانة بَينن ، ثرسيارى دووميشمان لـة بـةِرَي يان، دواى   

ةكانى بةردةم دةرةكى سةراش سووتَيندراوة، ئايـا نـازانن كـَين ئـةو كارانـة      سووتاندنى كةناَلى ناليا، خَيم
ئةجنام دةدةن ، تا دةستطرييان بكةن، كَين ئةوانةى لـة بـةر دةركـى سـةرا ئـةو خَيمانـةيان سـوتاندووة ،        
ئايا حكومة  هيض زةمانةتَيك دةدا  كـة جـارَيكى تـر ئـةم ِرووداوانـة، سـووتاندنى بارةطـاو يـان شـوَينى          

 .و كةناَلى ناليا و خَيمةكان دووبارة ِروونةداتةوة ، سوثاستان دةكةموةك
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرَي دار نوَينةرى برا مةسيحيةكان كةرةمكةن
 :   يوسف عوديش بةِرَي  امري طوطا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 1116ى كوردسـتان دةكـةم، كـو سـاَلى     بةِرَي  سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران، ثَيشةكى سوثاسيا حكومةتى هـةرَيم 

هةتا نوكة هاتينة ظةكرن، نوكة ثرت هةشت هةزار خَي انَيت مةسيحى نوكة ل كوردستانَى ئاكنجى بوونة، ئةكيـد  
ئةظ ئاكنجيةشى كو ذبةر ئاشتى و ئازادى ل كوردستانَى بةراةرارة، ذبةر هندَى ئـةظ ئاكنجيـة ظَيـرة ظـَى خـةَلكَى      

سيارةك هةية جةنابَى سةرؤكَى ئةجنومةنى، ئةوي ذى ل سةر ئاستَى حي بى و حكـومى  هةية، ظَيرة تةنيا مة ثر
و جةماوةريدا طةندةَلى هةيـة، ئَيـوةى بـةِرَي  وةكـو سـةرؤكى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، ض ضارةسـةريةكى          

 .بةثةلةتان هةية، لة ِرووى ثراكتيكةوة ، ئةطةر بؤمان باس بكةى لةطةَل ِرَي ماندا
 :ةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي  س

 .ِرَي دار هاذة خان سةرموو
 :مصطفى بةِرَي  هاذة سليمان

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بةِرَي ان ئةندامانى ثةرلـةمان، سـةرةتا بـةناوى ليسـتى ئـازادى و عةدالـةتى كؤمةاَليـةتى، بـةخَيرهاتنَيكى طـةرمى بـةِرَي            

وبا  و دواى ئـةوة ِروويانـدا، ئـةو خؤثيشـاندانانةى كـة تـاوةكو       شـ  17بةرهةم دةكةين، بَيطومان ئةو ِرووداوانةى كة لة .د
ئَيستا بةردةوامن، ناِرةزايةتى خةَلك بةرامبةر بةو كةم و كوِريانةى كةلة حكومةتـدا هةيـة، ئَيمـة وةكـو ليسـتى ئـازادى و       

خؤيانـة، كـة ذيانيـان     عةدالةتى كؤمةاَليةتى ثشتطريى لة داواكارى خؤثيشاندةران دةكةين، خؤثيشاندةران بةِراستى مـاسى 
خؤشطوزةران تر بَيت، هةموو ئةو داواكاريانةى كة كردوويانة ماسى خؤيانة، بةِرَي ان هةر لةسةر ئةو ِرووداوانـة، بِريـارى   

خاَليةكة، بةِراستى جَيطةى خؤشـحاَلية كـة ئـةمِرؤ، يـةكَيك لـة خاَلـةكانى       17ذمارة يةكى دانيشتنى نائاسايى كة دةرضوو، 
ئَيمة جَيبةجَيى دةكةين وةكو ثةرلةمان، ئةويش ئةوةية كة بةِرَي  سةرؤكى حكومة  لَيرة ئامادةية، بؤ  ية،15كة خاَلى 
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ِروونكردنةوةو لَيثرسينةوة لةسةر ئةو ِرووداوانة، ئَيمة لة ليستى ئازادى و عةدالةتى كؤمةاَليةتى، سـَى ثرسـيارمان هةيـة    
ن، ثرسيارةكانيش، يةكةم، بةِراستى لةسـةرةتاى دةسـت بـةكاربوونى    َي  سةرؤكى حكومةتى بكةيئةمانةوَيت ئاراستةى بةِر

بــةِرَي  ســةرؤكى حكومــة ، وة دامةزرانــدنى كابينــةى شةشــى حكومــة ، ثــِرؤذةى زؤر بــاش كــراوة، ئَيســتاش حكومــةتى   
هــةرَي  ثــِرؤذةى ســرتاتيذى باشــى لةبــةر دةســتداية، بؤيــة مــن ثرســيارى ئــةوة دةكــةم، بؤضــى بةِراســتى زؤربــةى زؤرى     
داواكاريةكانى خةَلك ئةوةية كة ثِرؤذةى ضاكسازى بكرَيت لة حكومةتدا ، بؤضى حكومة  ئةو ثـِرؤذة سـرتاتيذيانةى كـة    
هةيةتى، من ثَيمواية ثِرؤذةى ضاكسازين، بؤ وةكو ثِرؤذةيةكى ضاكسازى ِراى ناطةيةنَيت ، ثرسـيارى دووةمـ  ئةوةيـة كـة     

ةية، كة تاوةكو ئَيسـتا حكومـة  بـة ِرةلـى نةضـووة ِراسـتةوخؤ لةطـةَل        زؤربةى زؤرى داواكارى خةَلكى خؤثيشاندةر ئةو
خؤثيشاندةران اسة بكا ، بؤضى تاوةكو ئَيستا حكومة  نـةيتوانيوة وة كـو وةسـدَيكى حكـومى ثَيـك بهـَييَن وةِراسـتةوخؤ        

بكرَيـت ، ثرسـيارى سـَييةم      لةطةَل خؤثيشاندةران، لةسةر داواكاريةكانيان طوَييان ىَل بطرَيت اسة لةسةر داواكاريةكانيان
ى ثةرلةمان جَيبةجَى بكا ، بةوةى  13/1/1111ي ِرؤذى 1لة بِريارى ذمارة  8ئةوةية، كة حكومة  توانيويةتى خاَلى 

كة ئيجرائاتى ياسايى  لةطةَل دام و دةزطاكانى ثؤليو و ئاسايش بكا ، دواى ئةجنامدانى لَيكؤَلينةوة، وة بةرثرسـى دةزطـا   
 .كةمتةرخةميان نواندووة، بةطوَيرةى ياسا مامةَلةيان لةطةَلدا بكا ، زؤر سوثاسئةمنيةكان كة 

 :بةِرَي سةرؤكى ثةرلةمان
بةرهةم كةرةمكة، بؤ وةاَلمدانـةوةى سـةرؤكى   .سوثاس بؤ جةنابت، سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران كاك د

 .سراكسيؤن و ليستةكان، كةرةمكة، ني امية كةرةمكة
 :رىبةِرَي  سؤزان شةهاب نو

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة بة نووسراو وةكو سراكسيؤن يةك ثرسيارم كردووة وةكو سـةرؤكى سراكسـيؤن، بـةاَلم بـة نووسـراو      
ــة         ــتيايةتى ل ــةر دةس ــةوة لةب ــةر ئ ــردووة، لةب ــة  ك ــةرؤكى حكوم ــتةى س ــيارةكامنان ئاراس ــةموو ثرس ه

مان ثرسـيارى تـر دةكـةن يـاخود ناكـةن ،      وةاَلمدانةوة، ثرسيارةكانى خؤمان وةرطر ، ئةنـدامانى ثةرلـة  
 .ئةو ثرسيارةم هةبوو، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةرهةم.سوثاس، كةرةمكة كاك د

 : سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان/بةرهةم صاحل .بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

درا، مـن ثـَي  باشـة بـة شـَيوةيةكى      زؤر سوثاس بـؤ ئـةو ثرسـيارو تَيبينـى و ئـةو باسـانةى كـة ورووذَينـ        
مةنهةجى وةاَلمى بدةمةوة، يةك بة يةكى ئةو اسانةى كة كرا زؤري  نووسيوة، بةاَلم لةوةوة دةست ثَى 

خاَليةكةوة، خاَل بةخاَل اسـةى ىَل بكـةين، ضـيمان كـردووة، وة     17بكةم، لة بِريارةكةى ثةرلةمانةوة، لة 
هيــوادارم ضــؤن مــن لــةالى خؤمــةوة بــة سوثاســةوة ئــةو  دواى ئــةوةش دةضــمة ســةر باســةكانى تــر، وة  

تَيبينيانةم وةرطرتووة، بة سوثاسةوة ئةو ثرسيارانة وةردةطرم، بة طيـانى ئـةوةى كـة ئَيـوة مةبةسـتتان      
ــينن          ــة س ــَيوةش ب ــةمان ش ــة ه ــوادارم ب ــة، هي ــوكمِرانى واَلتةكةمان ــى ح ــاككردنى ِرةوش ــازى و ض ضاكس

ةرلةمان هةندَى لةو تَيبينيانةم وةربطرنةوة، بِريارةكـةى ثةرلـةمان،   سراوانيةوة ، ئةندامة بةِرَي ةكانى ث
، سةبارة  بة ِرووداوةكانى ِرابردوو، تـةحري  و تـةجري  كردنـى تةاـة     1111ى ساَلى  1بِريارى ذمارة 

كـردن لـة هاوواَلتيـان و هةَلكوتانــة سـةر بارةطاكـان، بـةبَى دوو دَلــى تـةحري  و تـةجرميى ئــةو ِرووداوة         
دةكةين، تةاة كردن لة هةر هاوواَلتيةك، يـان تةاـة كـردن لةهـةر سةرمانبـةرَيكى حكومـة ،        ناخؤشانة
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يان ئاراستة كردنى توندو تيذى بؤ هةراليـةنَيك، شـتَيكى نـةطوجناوة لةطـةَل بـةها بـةرزةكانى ئـةمِرؤى        
حكومـة    واَلتةكةمان و، خؤشةويستى خؤمان بؤ واَلتةكةمان، لةبةر ئةوة ئةوةى بـةالى ئَيمـة وة وةكـو   

تةئكيدى لةسةر دةكةمةوة، سةرمانى ئَيمة، بؤضوونى ئَيمة، بِريـارى ئَيمـة، مـن خـؤم ضـةندين جـار لـة        
كؤبوونــةوةى ئــةمنى لــة ســلَيمانى بةشــدار بــووم، لــة كؤبوونــةوةى ئةجنومــةنى وةزيــران بَيطومــان ئــةم  

ئةركى سةشانى ئَيمةية، بةاَلم مةسةالنة ورووذَيندراوة، كة ئَيمة ثاراستنى ذيان و طوزةرانى هاوواَلتيان، 
لة ئَيوةش دةثرس ، ثؤليسَيك، ئاسايشَيك، ضاالكيةتى مةدةنى كة دَيتةبـةر دةسـت درَيـذى كـردن، لـةمن      

ــة د      ــةو بابةت ــةردةم ، ل ــة ب ــاريش هاتؤت ــةندين ج ــَى و ض ــيض     .دةثرس ــى ه ــة دةَلَي ــة ئَيم ــؤ ب ــةم ت بةره
ئـةوة نـةبَى، ئـةوة نـةبَى، هاتةسـةرم تةاـةى ىَل       وةاَلمدانةوةيةكتان نـةبَى، دةبـَى وا بكـةن، تةاـة نـةبَى،      

كــردم، هاتةســةرم ورووذانــدمى، ضــى بكــةم ، هاتةســةر بارةطايــةكى حكــومى يــان بارةطايــةكى حي بــى،   
بةمةبةسـتى ئـاذاوة نانـةوة، مـن ضـى بكـةم ، تـؤ داوام ىَل دةكـةى ئـةوةش بثـارَي م و ئـةوة ضـى بكـةم ،              

ريش وةاَلمَيك و بِريارَيكى باشرتيشى هةية ثَي  بَلـَي، اـانون   وةاَلمى من بؤى، هيوادارم ئةطةر كةسَيكى ت
زةبتى نةسو، وةثاراستنى ذيانى هةموو هاوواَلتيةك و دووركةوتنـةوة لـة هـةموو تونـدو تيذيـةك، مـن       
لــةم ِرؤذانــة ضــوومة ِرانيــة، زؤرتــان لةوانةيــة اســةتان لةطةَلــدا كــردة، ثَيتــان وابــوو بضــى بــؤ ئــةوَى،    

هةية، بةرنامةى ئاذاوة نانةوة هةية، من خـؤم لـةالى خؤمـةوة بـةو هَي انـةى ئـةوَي        بةرنامةى تَيكدان 
و ، ئةوانةى كة بةرثرسى ئةمنى ئةوَى بوون، تةاةشـ  ىَل كـرا، نـابَى وةاَلميـان بدةنـةوة، مـن ئـةوة لـة         

حـوكمى اـانون     دَلةوة دةَلَي ، ثَيمواية من دةناسن، ثياوَيك  بِروام بة توندو تيذى نية، بةاَلم بِرواش  بة
هةية، ِرَيذوان كة شةهيد دةكرَى، سةركارى ثؤليو لة هةَلةجبة كة شةهيد دةكرَيت، ئةمة مـاَل وَيرانيـة   
بؤ واَلتةكةمان، وةرن بابةيةكـةوة هـةوَل بـدةين، سةرضـاوةى توندوتيذيةكـة تـةنها بـة اسـة نـا، بـةكار،           

كةسيشـ  نـةوتووة، هَي ةكـانى ثـؤليو و      بةدواداضوونى جدى بؤ بكـةين، مـن بـة ئَيـوة نـاَلَي  لَيـرة، بـة       
ئاسايشــى ئَيمــة مةالئيكــةن لــة ئالانــةوة هاتونةتــة خــوارةوة و هــيض عــةيبيان نيــة، كةســيش لــة ئَيــوة 
ناتوانَيت بةمن بَلَيت هةموو خؤثيشاندةران خةَلكى دَلسؤز و خةم خؤرن، كةسى خراثة كاريان تيا نيـة،  

ــادةن،     ــةر ج ــةى لةس ــةوة، ئةوان ــارةى دةكةم ــةبؤرى      دووب ــؤزى و خ ــى دَلس ــنن باس ــةكان دةووروذَي باس
واَلتةكةية، بةاَلم ئَيوة زامنن لةوةى كة دةستى خراثةكارى تَي نةكةوَيت، من ناتواس زامنى ئةوةة سةد 
دةر سةد هةموو ثؤليو و ئاسايشَيك، هةموو سةرمانبةرَيكى حكومة ، بَيطـةردو مةالئيكـة بَيـت، بـةاَلم     

دةَلَي  لة اليةنى خؤمانةوة، بِريارى ئَيمـة زةبتـى نةسسـة، وة مـن ئةمـةوَى هةنـدَى       بة دَلنياييةوة ثَيتان 
كة اةوما، هةموو دَلؤثة خوَينَيك كة ِرذاوة، كارةساتَيكة بؤ ئةم واَلتة، بةبَى دوو  17/1ِرووداو هةية لة 

ة، كارلةكار برتازاية، دَلى دةيَلَي ، بةاَلم ئةطةر طرتنةوةى وةزعةكة نةبواية، سرياكةوتنى وةزعةكة نةبواي
لةوانةبوو دةيان هاوواَلتى تيـا بطوذرابوايـة، لةوانةيـة مـن خـؤم لـة الى خؤمـةوة، زؤر طلـةي  ىَل كرابـَى،          
لةاليةن هةندَى ِرةسيق و هةظاَلى خؤمانةوة، كـة ئَيمـة بـة شـَيوةيةكى نـةرم لةطـةَل ئـةو وةزعـة كارمـان          

ةو وةزعــةو، خــؤ ِراطــرتن بةرامبــةر بــة هةنــدَى  كــردووة، مــن هــيض ثةشــيمان نــي ، ثَيموايــة ئــارامى ئــ  
وروذاندن ئةركى سةرشانى ئَيمةية، لـة ثَينـاوى واَلتةكـةمان و لـة ثَينـاوى ئـارامى واَلتةكةمانـة، ئـةركى         
سةرشامنانة، كشانةوةى دةست بةجَيى هَي ة جووَلة ثَيكراوةكان، ئةو هَي انةى كة جووَلةيان ثَى كرابوو، 

 انة بَيت، هَي ى زَيرةظانى ها  بةرةو سلَيمانى، داخلى سلَيمانى نةبوو، لة الى مةبةستتان ئةطةر لةو هَي
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تاسلوجة ِراوةستا، كةوتـة ذَيـرة ئموريـةتى وةزيـرى ثَيشـمةرطةو، دواى ئـةوةى كـة وةزعةكـةى سـلَيمانى          
ة ئارام بؤوة، طةِرانةوة بؤ جَيطـةى خؤيـان، ئةطـةر هةركةسـَيكى تـر زانياريـةكى ثَيضـةوانةى هةيـة تكايـ         

ثَيمان بَلَين، بؤ ئةوةى سؤراخى بكةين، بؤية بة دَلنياييةوة ثَيتان دةَلَي ، ئةو هَي انةى كة جووَلةى ثـَى  
كرابوو، طةِرانةوة، ئازاد كردنـى سـةرجةم ئةوانـةى كـة بـةهؤى بةشـدارى خؤثيشـاندانةكان طـرياون، كـة          

ةَلـَي  لـة ِرووداوةكـان كؤمـةَلَيك ئريبـاك      بةبَى ئةمرى دادطا طرياون، ئازاد بكرَين، بة دَلنياييـةوة ثَيتـان د  
كـةس برينـدار بـوو، كـوِرَيكى طـةنج شـةهيد بـوو،        57هةبوو لة وةزعـةكان، وةزعَيكـى زؤر نـاجؤر بـوو،     

ــن      ــةَلَيك ئيجرائــا  كرابــوو، هةنــدَيكى م ــارى ســلَيمانى هاتــة كايــةوة، كؤم ــةتَيكى زؤر نــاجؤر لــة ش حاَل
مرى دادطا طريابوون، دةست بةجَى كة ثَيمـان زانيـوة، مببـورن    كةسَيك بةبَى ئة 67دةيَلَيمةوة بةِروونى، 

من سوثاسى ثةرلةمان دةكةم، سوثاسى ليذنةى ناوخؤى ثةرلـةمان دةكـةم ئةطـةر ثَييـان وتـووين، وةكـو       
كاك عمر باسى سةرموو، لةذَير زةختى ئـةوان بـةخوا، ئـةوان سريـام نةكـةوتبوون زةخـت  ىَل بكـةن، كـة         

ةن مةمنوس، بةاَلم هةركة زاني ، ئةويش لة ِرَيطةى ئيديعاى عامةوة زانيمـان،  زةختى كارى خَيرم ىَل بك
دةست بةجَى بةردران، وة تةئكيدى ئَيمة بؤ هةموو هَي ةكانى ئاسايش و، بؤ هـةموو هَي ةكـانى ئـةمنى    
حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان، بــةبَى ئــةمرى اــانون ناكرَيــت، مــن دَلنياشــتان دةكةمــةوة لةمــة، ئــةوة   

حــانَيكى اورســة بــؤ ئَيمــة، دووبارةشــى دةكةمــةوة، نــاَلَي  ئَيمــة بَيطــةردين، هــةموو ئةسســةرَيك و  ئيمتي
كارمةندَيكى ئاسايشى ئَيمة، يا ثؤليسى ئَيمة، ئةوها بة مةنتقى اانون كاردةكا ، بـةاَلم تـةوجيهى ئَيمـة    

امةَلـة لةطـةَل ئـةوة    وةكو حكومةتى هةرَيمى كوردستان، وةكو ئةجنومةنى وةزيران، ئةوةية بـة اـانون م  
بكةين، لة كوَيش بَى اانونى بكرَيت، نةتواس ئـةو وةعـدةتان بـؤ بكـةم، ثَيمـان بَلـَين بةدواداضـوونى بـؤ         
دةكةين، وة سةرثَيضكارانيش بة ثَيى اانون س ا بدرَين، اةرةبووى ماددى ئةوانةى كة بـةهؤى ثـةالمارو   

ــة      ــوارةم، ئَيم ــاَلى ض ــوون، خ ــد ب ــةوة زةرةرمةن ــان     توندوتيذي ــة زياني ــةى ك ــةموو ئةوان ــة ه ــان باش ثَيم
ثَيطةيشتووة بضـنة دادطـا لـةوَى دةعـوا اةيـد بكـةن، وة دادطـا هـةر بِريارَيـك بـدا  لـةو بارةيـةوة ئَيمـة              
ئامادةين، سةربارى ئةوةش من ئامادةم لةطةَل ثةرلةمان هاوكار بني، ئةطـةر ثَيتـان باشـة ليذنةيـةك بـؤ      

ى ىَل نةيـة ، ئـةوة ثـارةى خةَلكـة، مـاَلى خةَلكـة، ثـارةى مـن نيـة،          بةدواداضوونى ئةوانة، ضونكة با واشـ 
ــةوتووة وةرة        ــن زةرةرم ىَل ك ــَ  م ــَي وةَل ــَى، بَل ــك ب ــةر ثَيوةرَي ــت و بةه ــَيك بَي ــةر كةس ــة، ه ــارةى خةَلك ث
اةرةبووم بكةوة حكومة ، ثَيموانية ئـةو كةسـانةى كـة زةرةرو زيانيـان ىَل كـةوتووة، زوَلميـان ىَل كـراوة        

داسانة، ئةوةى كة ثةيوةسـت بـَى، بـة دَلنياييـةوة دةَلـَي  ئَيمـة ئامـادةين، ئةتانـةوَى لـة ِرَيطـةى           لةو ئةح
ليذنةوة بَى، ئةتانةوَى لةِرَيطةى دادطاوة بَى، ئةوة ثةرلةمان ئةمانةوَى طوَى بيستى تَيبينيـةكانتان بـني،   

ةتـة كؤمـةَلَيك ِرَيكـارى ياسـايى     خاَلى ثَينجةم، سـةبارة  بـة ثاراسـنت و ِرَيكخسـتنى خؤثشـاندةران، هةَلب     
هةية بؤ ِرَيكخسنت و بةِرَيوةضوونى خؤثيشاندان، لةو وةزعةى ئَيستا هةندَى لةوانة طؤِرانكارى طـةورةى  
ــةم         ــرة، ل ــرد لَي ــةيتان ك ــوة طل ــك ئَي ــةند جارَي ــؤ ض ــووة، خ ــت ب ــك دروس ــةمرى وااعَي ــةرداهاتووة، ئ بةس

انى بَى مؤَلـة ، ئةمـة زؤر اليـةكى خؤشـة، لـة اليـةك       كؤبوونةوة دةَلَين بؤضى بوار دةدةن بة خؤثيشاند
دةَلَين، هةنـدَى لـة ِرةسيقـةكان ئـةبَى حكومـة  بـِرواو ابـوَل نـةكا  ئـةو خةَلكـة كؤببَيتـةوة، لةاليـةكى             
تريشةوة ئةَلَين ئازاد بَيت و ئةمانة، ئةمة حاَلةتَيكة حةز دةكةم ئةمة دامية لةبةر دةمـى حكومةتدايـة   

، ئةمـة واجبـى سةرشـانى حكومةتـة، كـة ثاراسـتنى خؤثيشـاندةران بكـا ، نةيـةَلَيت          بةجدى ثَيتان بَلَي 
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توندوتيذى ىَل بكةوَيتةوة، نةيـةَلَيت خـةَلكى خراثـةكار ِرةوشـَيك بنَيتـةوة، ئامـاجنى خؤثيشـاندةران بـة         
ا ابوَلتانـة  ئاراستةيةكى تر ببا ، بةاَلم لة عةينى وةاتيشـدا، ئايـا ئَيـوة ابوَلتانـة ِرَيطـةكان بطريَيـت، ئايـ       

شةلةىل حةياتى ئيقتيسادى و بازاِرى، نةك هةر سلَيمانى، شارةكانى تري كوردستانيش بةناوى ئـازادى ِرا  
دةربِرينةوة ببَى، ثَيمواية نيقاشَيكة، نيقاشَيكى سةلسةسى و سياسى زؤر طةورةية، ئازادى ضؤن تـةعريف  

تـة سـةر ئـازادى يـةكَيكى تـر، ئـازادى تـا ئـةو         دةكرَيت، ئازادى تا ئةو ِرادةيـة ئازاديـة كـة تـةجاوز نةكةي    
ِرادةيــة ئازاديــة، كــة ئازاديــةكانى خــةَلكى تــريش بثــارَي ى، ئَيمــة ئَيســتا حاَلــةتَيكمان اليــة، كــة ئــةركى   
سةرشامنانة بةجدى هةوَل بدةين، ئةو وةزعة، ئةو ِرةوشة ئارام بكةينةوة، بة زمانى طفتوطـؤ و وتووَيـذ   

ئةو وةزعة ضارةسةر بكةين، سـةبارة  بـةوةى كـة وةزارةتـى نـاوخؤ ِرَي و      لةطةَل يةكدا، بتوانني جؤرى 
شوَينى ثَيويسـت بطرَيتةبـةر بـؤ دروسـت كردنـى بـاو و ناوةكانيـان، سـةرمانيان داوة، مـن هيـوادارم زؤر           
نةبا  كـة بتـوانن ئـةو كـارة بكـةن، هَيـ ى ثَيشـمةرطة لـة ملم نَيـى نـاوخؤ بـة دوور بـَى، بَيطومـان بـة               

ة ثشتطريى لةو داواية دةكةين، بؤ ئةم مةبةستةش من لةبةر دةمـى ئَيـوة ئـةَلَي  سـةربةرزين،     دَلنياييةو
هةنطاوى طرنطمان ناوة بؤ يةكخستنةوةى هَي ى ثَيشـمةرطة، يـان هَيـ ى ثَيشـمةرطة يـةك هَيـ  نـةبووة،        

ةكَيك لةو دياردة دوو هَي  بووة، دياردةكانى دوو ئيدارةيى زؤرن، ئةتوانني زؤرى ىَل باس بكةين، بةاَلم ي
خةتةرناكانة لة هَي ى ثَيشمةرطة بووة، لة ساَلى ِرابردوودا ضوار ليـواى يـةكطرتوومان دروسـت كـردووة،     
وةبةرنامةمان و بودجةمان و دةستمان بةكار كردووة، بؤ ئةوةى هةشت ليـواى يـةكطرتووى تـرى هَيـ ى     

بؤ اؤناغى ئايندةى يةكخستنةوةى هَي ى كوردستان دابنَيني، ئةوةش كاسى نية، من هيوادارم زؤر نةبا  
ــة           ــةوةو بيخةين ــةكى خبةين ــة، ي ــتا هةي ــة ئَيس ــةى ك ــةو هَي ان ــت، ئ ــةوة بَي ــةر ئ ــةوةك ه ــمةرطة، ن ثَيش
مةرجةعيـــةتى وةزارةتـــى ثَيشـــمةرطةو، حكومـــةتى هـــةرَيمى كوردســـتان و ســـةرؤكايةتى هـــةرَيمى        

اَلتيةكى ئةم واَلتـة، طـةجنى ئـةم واَلتـة     كوردستانةوة، با دةرطاى تةتةوع بكةينةوة، خةَلك و هةموو هاوو
كة بيةوَى ببَيـت بـة ثَيشـمةرطة، لـة سـلكى عةسـكةريةوة كاربكـا ، دةرطـاى تةتـةوعى بـة ثَيـى ثَيـوةرة             
ــةرَيمى          ــة ه ــؤكى ل ــة، داك ــة كةركووك ــمةرطةمان ل ــ ى ثَيش ــتاش هَي ــةوة، وة ئَيس ــؤ بكرَيت ــةكان ب ميهةني

كوردستان دةكا  لة كةركووك، ئةوةمان لةبري نةضَيتةوة، كوردستان و داكؤكى لة ماسة ِرةواكانى خةَلكى 
ئةمانـة، بـة دَلنياييـةوة مــن     .ثَيشـمةرطة نابَيـت تَيـوة بطلَيـت لـة كاروبـارى سياسـي و ملم نَيـى سياسـى         

ةم، (7)ثشتيواني لةو داواكاري و ثشتيواني لةو بؤضوونة دةكةم، سـةبارة  بـة ثَيكهَينـاني لَيذنـة خـاَلي      
ســةرمانَيكمان دةركــرد، لَيذنةيــةكمان ثَيكهَينــا، ئــةم   17/1لــة دواي رووداوةكــاني  ئَيمــة دةســت بــةجيَ 

لَيذنةية بة سـةرؤكايةتي سـكرتَيري ئةجنومـةنى وةزيـران بـوو، و ئةنداميـةتي ضـةند كةسـي اـانوني و          
نوَينةراني جيا جيا بوون، هةم خةَلكي سةربةخؤ و هةم بة ضاودَيري بةِرَي  مامؤستا مجال عبدول بوو 

ة زؤرتان لةوانةية بيناسن، مامؤستايةكي بةِرَي ة و كةسَيكي ناسراوة لة سلَيماني بة عةدالة  و بةوةى ك
كة ابولي زةخت و ئةوال و ئيم  ناكا ، لَيذنةكة دةست بةكار بوو، دوو رؤذ كاري كرد، من ئةمةوَى بـة  

سةعاتة بةردةست كةوتووة كة  68و دَلنياييةوة ثَيتان بَلَي ، كؤمةَلَيك بةَلطة و تةحقيقي زؤر طرنطي لة
ضؤن ئةم رووداوانة دةسي ثَيكردووة لةبةر دةركي سةراوة و ضـؤن ئـةو وةزعـة اـةوماوة، لةبـةر دةمـي       
لقدا ضي بووة و ضؤن بووة  و، هةمووشي بة بةَلطة و بـة ظيـديؤ و بـة تـةحقيق لةطـةَل كؤمـةَلَيك لـةو        

خاَليةكـةي ثةرلـةمان، خـاَلي حةوتـةم،      17ي بِريـارة  كةسانةي كة لةو حاَلةدا بةشدار بوون، دوا بـة دوا 
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ئَيمة ملكـةض بـووين بـؤ بِريـاري ثةرلـةمان، ئـةم لَيذنةيـةمان هةَلوةشـاندةوة و داوامـان لـة ئةجنومـةنى            
دادوةري كـرد كــة لَيذنةيــةكي نــوَي ثَيـك بَينَيــت، وةكــو بيســتوومة، كؤمـةَلَيك لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان    

ــة   ــان هةي ــوونَيكي جياوازي ــة      بؤض ــةآلم ل ــَي، ب ــةنى دادوةري ب ــةرؤكةكةى ئةجنوم ــَي س ــة دةب ــان واي ، ثَيي
حكومةتةوة خةَلكي تر بَي، تَيطةيشتين ئَيمـة كـة دةَلـَين سـةرؤكايةتي ئةجنومـةنى دادوةري بـَي، ئـةوان        
دايدةنَين و دةتوانن داواي بكةن لة حكومة  يان لة اليةني تر كة بَين بةشدار بن لةطةَل ئَيمة، بة هةر 

وةكـو   17/1َيك ئـةوةى الي ئَيمـة مةتلةبـة، ئـةوةى الي ئَيمـة مةبةسـتة، حةايقـةتي رووداوةكـاني         حاَل
خؤي بةشـَيوةيةكي ئاشـكرا خبةينـة بـةردةمي ثةرلـةماني كوردسـتان، بيخةينـة بـةردةمي راي طشـي و،          

ةركَيكي سةرثَيضكاران، تاوانباران بدرَينـة دادطـا و سـ اي اـانوني خؤيـان بدرَيتـةوة، مـن بـؤ ئةمـة بـة ئـ           
ــَي         ــدةتان ث ــن ئةوةن ــتاني دةزاس، م ــةرَيمي كوردس ــةتى ه ــانوني حكوم ــي و ا ــةخ اي، سياس ــانوني، ئ ا

سةعاتي دةسـت بـةكاربووني ئـةم لَيذنةيـة، كؤمـةَلَيك دوكيؤمينـت و بةَلطـةى طرنطـي          68دةَلَيمةوة، لة 
ةكانيش هني نةبَيت، كةوتة بةردةست كة بؤ من هةندَيكي جَيطاي سةرسوِرمان بوو، بؤية، بؤ ئةوةى كار

وامان كرد ئةو بةَلطة و ئةو شتانة بدرَيتـة ئةجنومـةنى دادوةري و داوا لـة جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان       
دةكــةم لــة لَيذنةكةشــةوة بــة دواداضــووني ثَيويســت بــؤ ئــةوة بكــا ، و هيــودارام رَينماييشــمان بــدةنَي     

 ، سةبارة  بة كـةم تةرخـةمي هَيـ ة    سةبارة  بةوةي كة ضي بكةين بؤ تةشكيلةي ئةم هةيئةتة تازةية
ئةمنييةكان، ئةوة ئَيستا خازيعي تةحقيقة، خازيعي لَيكؤَلينةوةية، من دَلنياتان ئةكةم ئةوةي سةبارة  
بة حكومةتة، ئَيمة ئةجنامةكاني وةكو خؤي بـةِراي طشـي و بـة ثةرلـةماني كوردسـتان رادةطةيـةنني و،       

تَيبيني  هةبَي لةسةر ئةوةى ضؤن ئةدائي ئـةمين ئـةو رؤذة،    من نامةوَي، لةوانةية وةكو رةئي بةرهةم،
ئةو ضةند ساتة وةختةى ئةو كارةساتةى لَي اةوماوة، بَيطومـان، بـةآلم لـة مـةواعي منـةوة نـابَي ئَيسـتا        
ئةحكامي ئيستيبااي بدةم، ضاوةِرواني لَيذنةكة بني، لَيذنةكة ئَيوةش داواتان كردووة بؤ ئةوةى تةايمي 

 ةى حكـومي و ئـةجهي ةى ئـةمين و ئـةجهي ةكاني تـر بكـا ، بؤيـة ئَيمـة كـار لـة كـاري            ئةدائي ئـةجهي 
خؤمان دةكةين، خاَلي نؤهةمتان سةبارة  كة نابَي بة بَي بِريـاري دادطـا كـةس دةسـتطري بكـرَي، منـيش       
 تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةم، لة هةر جَيطايةك ثَيشَيلكاري بكـرَي، رووبـةروي بووميةتـةوة، مـن داواشـتان     

لـــَي دةكـــةم لـــة هـــةر جَيطايـــةك ثيَئشـــَيلكاري كـــرا ثَيمـــان بَلـــَين، بةدواداضـــووني بـــؤ دةكـــةم، بـــةآلم    
حةايقةتَيكيش هةية بة ئَيوةى بةِرَي  دةَلَيمةوة، دةمةوَي لةو بارةيةوة وةكو ضؤن ومت، ئَيمة لة وآلتَيك 

ومةتـة بةدواداضـووني بـؤ    ناذين هةمووي مةالئيكة  بَيت، ثَيشَيلكاري روو دةدا ، ئةركي سةرشـاني حك 
بكا ، ئةركي سةرشاني حكومةتة رَيكـارة ياسـاييةكاني بـؤ بطرَيتـة بـةر و نـةهَيَلي ئـةو كارانـة بكـرَي و           
ســ اي اــانوني ئــةو كةســانة بــدا  كــة دةيكــةن، ئَيمــة وةكــو  ئــةمري حكــومي، مــن وةكــو خؤشــ  وةكــو  

ض لـــة كؤبوونـــةوةى لَيذنـــة  ســـةرؤكي ئةجنومـــةنى وةزيـــران، لـــة كؤبوونـــةوةى ئةجنومـــةنى وةزيـــران،
ئةمنيةكان، ئةم حةايقةتةم تةئكيد كردووتةوة، ثارَي طاي سلَيمانيش بةدواداضووني بؤ ئةوة كردووة و 
لةهةر جَيطةيةك لة رَيطةى هةندَي ئةندامي ثةرلةماني بـةِرَي ةوة كـة هـةواَلمان بـؤ هـاتووة لـة رَيطـةى        

سـةبارة  بـة سـووتاني كـةناَلي ناليـا و دةزطاكـاني        خةَلكي ترةوة ئيجرائـاتي ثَيويسـي خؤمـان كـردووة،    
راطةياندني تر كة لةم ماوةيـة دووضـاري هَيـرش كردنـة سـةر بـردن بـوون، بـة بـَي دوو دَلـي، ئيدانـة و            
مةحكومي ئـةم جـؤرة كارانـة دةكـةين، ئَيمـة شـانازييةكي طـةورةي ئـةم وآلتـةمان ئـازادي ِرادةربـرين و            
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زة لةسـةر ناليـا و ئـةو تـةجاوزة لةسـةر دةزطاكـاني راطةيانـدني تـر،         ئازادي رؤذنامةطةريية، ئةو تةجاوة
تةجاوز نية تةنها و تةنها وةكو تةجاوزة و هَيرش كردنة سـةر تَيكـِراي ئـةزمووني دميوكراسـي خـةَلكي      
كوردستانة، هيض ثاساوَيكي بؤ نية، من دةمةوَي ثَيتان بَلَي ، اازيي تةحقيق لـة سـلَيماني ئـةمر اـةب ي     

ؤ كةسي دةركردووة، دوو كةسيان ناسراون، يةكَيكيان سـةر بـة دةزطـاي دذة تـريؤرة، ئـةوةى      هةشت يان ن
تريان سةر بة وةزارةتي ثَيشمةرطةية، ئـةمِرؤ ئـةوةى دذة تـريؤر ضـووة بـؤ الي حـاك  و لـةوَي نـةبووة،         

رَي، بةياني وا ب اس لة بنكةى ثؤليسي ئةزمةر دةضـَي بـؤ الي حـاكمي تـةحقيق، تـةحقيقي لةطةَلـدا بكـ       
ئـةوةى وةزارةتـي ثَيشـمةرطةش، ئـةو ئةسسـةرةي كـة لـة وةزارةتـي ثَيشـمةرطةية، بـة ثَيـي اـانون ئــةبَي             
وةزيري ثَيشمةرطة بواري بدا ، ضونكة بة بَي بِرياري وةزيري ثَيشمةرطة ناكرَي، ئةم بةيانيـة وةزيـري   

كـة هـامت بـؤ ئَيـرة وتيـان      ثَيشمةرطة اةراري بؤ دةركـردووة كـة بـِروا  بـؤ الي دادطـا لـة سـلَيماني، مـن         
كةوتووتــة رَي بــؤ ســلَيماني، مــن دَلنياتــام دةكــةم كــة ئــةوة جةرميةيــةكي طــةورة، تــاوانَيكي طــةورة بــوو 
دةرهةق ناليا تةنها نةبوو، دةرهةق هـةموو ئةزموونةكـة بـوو، خـودي ثةرلـةمان و حكومـةتى هـةرَيمي        

ة كة ئَيمة دةمانةوَى، رَيكارة ياساييةكان كوردستان و خودي خؤش ، ضونكة ثَي  واية ئةمة ئةو وآلتة ني
دةطــرين، هؤكــاري ثَيويســي بــؤ دةكــةين، ســةبارة  بــةوةي كــة  داواتــان كردبــوو كــة تــةعوي  و ئــةوة     

و اـةرةبوو كردنـةوةى،    بؤ بةدواداضووني مةسةلةي ناليا بكرَيتةوة، ديسانةوة ئَيمة لَيذنةيةكمان داناوة
َيوة بَلَي ، من ئةطةر اليةك، جةماعـةتَيك، تاامَيـك بـِروا  مـاَلي     بةآلم من حةز دةكةم ئةم مةسةلة بة ئ

يةكَيك بسووتَييَن و حكومةتيش لة ثارةى خةَلك بِروا  اةرةبووي بكاتةوة، غـةدرة، غـةدرة لـة خـةَلك،     
غةدرةكة ئةبَي بة دوو جار، ئةو كةسةي كةواي كردووة دةسـتطري بكـرَي و ثةلكَيشـي دادطـا بكـرَي، هـةم       

و جنــائي خــؤي بــدا ، هــةم ثــارةى ئــةو زةرةرو زيانانــةى كــة داويــةتي بيداتــةوة، مــن      ســ اي اــانوني
ئةوةندةم ثَي ئةكرَي بَلَي ، بةتوندي من ئةو دياردانة مةحكوم دةكـةم، سـةبارة  بـة راديـؤي دةنطـيش،      

دا من لةطةَل بةِرَيوةبةري طشي بةِرَيوةبةري ئيدارةي طةرميانـةوة اسـةم كـرد، ئـةبَي ثةيوةنـدي لةطةلَـ      
كردبَي، دووبارة ئةوةش دياردةيةكي زؤر ناجؤرة، لةم حاَلةتة من ئةمةوَي بة ئَيوة بَلَي ، ساَلةهاي ساَلة، 
بةتايبةتي لة دواي كؤتايي هَينان بة شةِري ناوةخؤ، هةوَلمان داوة ئةزموونَيك بَينينةوة كايةوة كة راي 

ةين، لـة طـرذي و بـةزم و ِرةزمَيكـي ئـةوها،      طشي و راي يةكرت ابوَل بكـةين، جياوازييـةكامنان ابـوَل بكـ    
كامة دياردة ناشريينةكاني ئةم كؤمةَلطةيـة دَينـةوة، يةخـةمان دةطرنـةوة، بؤيـة داوا لـة ئَيـوةش دةكـةم         
هاوكار بن بة يةك دةنطي، ضونكة ئَيمة بؤضووني سياسي جياوازمان هةية، ئةوة طؤِرانة، ئةوة كؤمةَلـة،  

ةوة اليةكاني ترن، بةآلم ثاراستين ئةو ئازاديية لة ئةسـتؤي هةموومانـة،   ئةوة يةكَيتية، ئةوة ثارتيية، ئ
ــةو اليةنانــة، بــؤ تَيكــداني ئــةم ِرةوشــةو            ــةتي ئــةوة نةِرةخســَينني، خراثــة كارةكــاني هــةموو ئ دةرس
طةِرانةوةمان بؤ دواوة، ئـةو كـارة ناشـريينانة بكـةن و بةسـةر ئـةم ئةزموونـةو، تـةواوي ئـةم ئةزموونـة           

ــةم، بــة طشــي و بــة هاوكــاري سراكســيؤنةكان، بــة   16ة  بــة ضاكســازي ريشــةيي خــاَلي  بكــرَي، ســةبار ـ
دَلنيياييةوة ثَيتان ئةَلَي ، ئَيمـة ثَيشـوازييةكي طـةرم و طـؤر لـة ثَيشـنيارةكانتان دةكـةين، دةمـةوَي ئـةم          

ي دةرسةتةي كة من لة ثةرلةماس لة خ مـةتى ئَيـوة، بـاس لـة هةنـدَي وردةكـاري بةرنامـةكاني ضاكسـاز        
خؤمان بكـةم، كـة ضـيمان كـردووة و بةتـةماين ضـي بكـةين و لـة مـاوةى رابـوردوودا ضـيمان كـردووة ،             
حةزيش ناكةم ئةم مةسةالنة بضَيتة بابةتي ئةوةى كة ئَيمة لة ذَير زةخي ئةم و ئةو، داخوازي خةَلك، 
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لــة الي خؤمــةوة  مــن واي لَيكدةدةمــةوة، ضاكســازي دةوَي، بــةآلم ضاكســازييةكي خَيراتــر، ســراوانرت، مــن 
لةطـةَل رةسيقـةكاس لـة ئةجنومــةنى وةزيـران، ئـةتواس بَلـَي  ضاكســازميان كـردووةو كؤمـةَلَيك هــةنطاوي         
طرنطمان ناوة، بةآلم داخوازي خةَلك زياترة، داخوازي خةَلك خَيراترة، ئةو دةنطة دةبيسـتني دةمانـةوَي   

موو ليسـتةكاني ثةرلـةمان، بـة ثـرؤذةى     ثَيي كار بكـةين، مـن دووبارةشـي دةكةمـةوة بـؤ ئَيـوة و بـؤ هـة        
ــة         ــن ل ــةنن، و م ــَي رابطةي ــنيازةكانتاس ث ــار، ثَيش ــةى ك ــة بةرنام ــراو، ب ــاري ك ــةى دي ــة بِرط ــةدةد، ب موح
راطةياندراوَيكي ثَيشووشدا داوامان كردبـوو لـة اليةنـة سياسـيةكان و ئةنـداماني ثةرلـةمان و كؤمـةَلطاي        

من ثَي  واية ثةرلةماني كوردسـتان، ئـةم جَيطةيـة جَيطـةى      مةدةني، لةو بارةيةوة بابةمتان بؤ بنووسن،
ئةوةية اسةكاني ضاكسازي بة جيددي لَيرة باس بكـرَي، دوور لـة زمـاني تةشـةنوو، ليسـي كوردسـتاني       
داواي ضاكسـازي دةكــا ، ليســي طــؤِران داواي ضاكســازي دةكـا ، ليســي يــةكطرتوو و كؤمــةَل بــة هــةمان   

زادي و يةكساني داواي ضاكسازي دةكا ، هةموو داواي ضاكسازي دةكةين، شَيوة، ليسي ح بي شيوعي، ئا
دةبا لةو جَيطةوة، ليسي سؤسياليستيش داوا دةكا ، دةبا لَيـرة ئَيمـة هـةموومان بـة جيـددي ضاكسـازي       
بكةين، ضاكسازيش هةر اسة نية، ضاكسازي هةندَي وردةكاري و  حةايقةتي تَيدايـة، مـن ئـةَلَي  لةبـةر     

سةربةرزم، لـة سـاَلي رابـوردوودا دةيـان و دةيـان مليـؤن دؤالرمـان طةِراندووتـةوة خةزَينـةى           دةمي ئَيوة
حكومــة ، لــةو ثــارةى لــة حي بــةوة بــوو و راطةيانــدن و رَيكخراوةكامنــان طةِراندووتــةوة، لــة ضاكســازي  

بـووة  رةاةم اسة ئةكا ، ضاكسازي ئةو ئيص حا  و ئةو رووبةروبوونةوةى هةندَي ناوةنـدةكاني نفـوز   
كــة لــة ســاَلي رابــووردوودا رووبــةروويان بووينــةوة، نــةك هــةر ئــةوة بــؤ دروالَيــك بــَي كــة بَلــَين، كــةم  
كردنةوةى ثارةي حي ب، يان بِريين ثارةى هةنـدَي لـة راطةياندنـةكان، يـان لـةم ماوةيـةي رابوردووشـدا        

نــان بــِراو كــران لــةو ئــةواني تريشــمان بــِري، مــن دَلنيــام لــةوةى ضــؤن هةنــدَي لــةو راطةياندنانــةى كــة  
ئيصــ حاتانةى ئَيمــة، ئَيســتا لَيمــان بووينةتــة ضــاكخواز و داواي ضاكســازي دةكــةن، كؤمــةَلَيكي تــريش    
دةضَيتة سةري كة ئَيستا ثارةى ئـةو راطةياندنانـةى ترمـان بِريـوة، مـن ئةمانـة حةاائيقـة دةمـةوَي بـة          

َيك اــةراراتي جــةري  و حــةايقي دةوَي، ئَيــوةى بَلــَي ، ئةطــةر ضاكســازميان دةوَي، ضاكســازييةكة كؤمــةَل
هةندَيكمان داوةو كؤمةَلَيك دوذمنايةتيمان بؤ خؤمان دروست كردووة، بة ئـةركي سةرشـامنان دةزانـني،    
ضونكة ئةو ثارةية ثارةى خةَلكة، ثارةمان طةِراندؤتـةوة بـؤ اـوتي خـةَلك، لـة ئيـدارةى كـؤني سـلَيماني،         

ؤالر ئَيمـة دةطةِرَينينـةوة بــؤ خةزَينـةى حكومـةتى هــةرَيمي     مليـؤن د  18بــؤ  17مانطانـة اليـةني كـةم    
ةوة تاوةكو ئَيستا، بؤ خةَلك لةمة زةرةرمةنـد نـةبووة ،    1/1/1111كوردستان، لة ساَلي رابوردوودا لة 

هةندَي ناوةند لةمة زةرةرمةند نةبووة ، ئةوة ئيص حاتي حةايقية، نةك دروالـي اسـةي عموميـا ،    
كاري تريش كة لةطةَلتان باس دةكـةم، بـا بـ انني ئامارةكـان اسـة بكـا ، مـن بـة         دَيمة سةر هةندَي وردة

داخةوة دةَلَي ، خةرَيكة ئةو ثرؤسة ضاكسازييةى كة ئَيمة دةستمان ثَيكردووة لة حكومـة ، لـة جيـاتي    
بَين هاوكارمان بن و ثشتيوامنان بن و برةوى ثَي بـدةين، خَيراتـري بكـةين، وةكـو خـةَلك داواي دةكـا ،       

ةنــدَي خــةَلك بــة نيــازي جيــا جيــاوة، دةيــةوَي لــة طــؤِرين، مــن هيــوادارم خــةَلكي كوردســتان، ئَيــوةى    ه
نوَينةري هةَلبذَيردراوى خةَلكي كوردستان، ئةو حةايقةتةتان لةبةرضاو بَيت، هةندَيكتان بـاش دةزانـن   

، بطرة لـة هةنـدَي   دووضاري ض سشارو و بَينةو بةرةيةك بووين، نةك هةر لة اليةنةكاني ئؤثؤزيسيؤنةوة
اليةنةوة كة مةصاليحيان لـةو ئيصـ حاتانة زةرةرمةنـد بـوو، خـةَلك ئـةوة دةبـَييَن، كردوومانـة، بـةآلم          
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دةبَي وةكو ئةَلَين، خةَلك زياتر ضاوةِرواني زياترة و ضـاوةِرواني باشـرتة، ثَيويسـتة حكومـة  دةسـت بـة       
،  13ردني بـاري طـوزةراني خـةَلك، خـاَلي     جَي برياري طرنن و بة ثةلة بدا  كة ثةيوةسـنت بـة باشـرتك   

اية بة يةكـةوة باسـي بودجـةى    نيوةزعة بوويناية، ئَيستا دابنيشباخؤزيا لة جياتي ئةوةي خةريكي ئةم 
مان بكردباية، كليلي ضاكسازي بودجةية، كليلي ضاكسازي ئةوةية بة خةَلك بَلَيي ثارةكةي  1111ساَلي 

ةنَين ، لــة ثــرؤذةي بودجــة كــة بــة خ مــةتي ثةرلــةمان  ضــؤن ســةرف ئةكــةى و بــؤ ض ثرؤذةيــةكي دائــ 
طةيندراوة، طةيشتؤتة ثةرلةماني كوردستان، كؤمةَلَيك هةنطاوي طرنطي تَيداية، ثَيداني اـةرزي بضـووك   
بة طةجنةكان، بؤ رةخساندني هةلي كار بؤ ئةو طةجنانةمان، رةخساني هةلي كار لة رَيطةى جيـا جيـاوة،   

ةرتي تايبةتــةوة، جيــاكردني ســولفةى هاوســةرطريي، بــةردةوام بــوون لــة لــة رَيطــةى هاوكــاري كردنــي كــ
هـةزار سةرمانبـةري نـوَي، زيـادكردني      15ثَيداني سولفةى عةاار، لة دَيها  و لة شارةكان، دامةزراندني 

هـةزار دينـار، دوا بِريارَيكمـان لـةو      75هةزار دينارةوة بؤ  31مووضةي تؤِري ضاودَيري كؤمةآليةتي لة 
ابووردوو، وا ب اس كاك كاردؤ بوو ئاماذةى ثَيدا، طةِرانـةوةى موَلـك و مـاَلي حكومةتـة، مـن زؤر      ماوةى ر

دةستخؤشي لة هةموو دةزطا و اليةنة حي بيةكان دةكةم كـة داواي طةِرانـةوةى موَلـك و مـاَلي حكومـة       
ةرلةمانـة بـةِرَي ةى   دةكـةن، كؤمـةَلَيك رَيكـاري ياسـاييمان دانـاوة، تؤمارَيكـة دةيهَينينـة بـةردةمي ئـةم ث         

خؤمان، ب انني كَي موَلك و ماَلي حكومـةتى اليـة ، مـن داوا لـة حي بةكـةى خـؤم لـة ثـَيش خـةَلكي تـر           
كردووة، دةستثَيشخةري بكا  بة دةستثَيشخةري جوان، بيناكاني وةزارةتـي ثـةروةردة، تةندروسـي يـان     

تةكـــةي ئَيمـــة، عةيبـــة بـــؤ دةزطـــا خ مةتطوزارييـــةكاني تـــر بداتـــةوة بـــة حكومـــة ، عةيبـــة بـــؤ وآل 
حكومةتةكةى ئَيمة لة سايةي ئةو وةزعة تا ئَيستا سـَي دةوامـي هـةبَي، سـَي منـداَل لةسـةر يـةك رحلـة         
دابنَيشي، هةندَي بينايةي وةزارةتي ثةروةردةش لة دةست ئـةم حيـ ب و ئـةو حي بـة، بـةآلم خوشـك و       

ذةوة دةســي ثــَي نــةكرد كــة ئــةم  ةوة دةســي ثــَي نــةكرد، تــةئريم لــةو رؤ  15/7برايــان، تــةئريم لــة 
كابينةية متمانةى ئَيوةى وةرطـر ، ئـةم رةوشـي تَيكـةآلوي حيـ ب و حكومـة  و دةسـت بةسـةراطرتين          
ماَل و موَلكي حكومة ، هةندَي لةم رةسيقانة، هةموو رةسيقي يةكني، با لة اليةني سياسي جيـاواز بـني،   

ــةين،      ــاكي بك ــا ض ــة، وةرن ب ــةو وةزع ــوون ل ــَيك ب ــةموو بةش ــةياتي     ه ــةين، وةرن ح ــرِبي بك ــا بن وةرن ب
حي بايةتي بكةينة حةياتي حي بايةتي مؤدَيرني مةدةني لة نَيواني ئةوة بني كـة بـة يةكـةوة بتـوانني     

 .كار بكةين، من وةآلم ثرسيار ئةدةمةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

د، ثرسـياريان هـةبوو،   رةجائةن كةس موااتةعة نةكا ، بة ئازادانة سـةرؤك سراكسـيؤنةكان اسـةيان كـر    
ضوونة ناو خاَلةكانةوة، ئةويش وةآلم ئةداتةوة، ثاشان جةنابيشتان اسةي خؤتـان ئةكـةن، زؤر سـوثاس،    

 .هةر ضي ثرسيار هاتووة وةآلمي ثرسيارةكان ئةداتةوة، تكاية، كةرةم بكة كاكة
 :سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران/ بةرهةم ابد صاحل.بةِرَي  د

 .ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل
ئةو بِريارانةى كة حكومة  ثَيويستة بيدا  بؤ ضاككردني خ مةتي خةَلك، ثَيتـان ئـةَلَي  بِريارةكامنـان    
ئةمانةن، بالان لة طةِرانةوةى موَلك و ماَلي حكومة  كردووة، كة ئةمة زؤر شتَيكي طرنطـة بـؤ خـةَلك    

و منداَلـةكامنان، خةسـتةخانةكامنان    بؤ ئةوةى مةكتةبةكامنان بطةِرَيتةوة، زيـاتر بطةِرَيتـةوة بـؤ خـةَلك    
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بطةِرَيتةوة بؤ خ مةتى هاووآلتيان، لةو ماوةى رابووردودا اسةيةك هةبوو كة كؤمةَلَيك مـاَلي بـةرثرس   
لةوانةش ماَلي من كة كارةباي بةردةواممان هةية، كارةباي ضةند طةِرةكَيكمان بردووة بؤ خؤمـان، ئـةوة   

ي تـر كارةبــاي خـةَلكي تـر بـةرَيت، بـة بِريـاري سةرمييـةوة لــة        بـة رةوا نـابين ، نـةك مـن، هـةر كةسـَيك      
ئةجنومةنى وةزيران، بريارَيكمان دةركردووة، هةموو كارةبا بةردةوامةكاني بةرثرس و دةزطا حي بي  و 
ئةو دةزطايانةى تر كة ذياري نية، حـةياتي نيـة بـرِبَي، لـة رَيطـاي موحاسي ةكانـةوة ئةوانـةمان كـردووة،         

ئةجنومةنى ِراذة دامبةزرَي، ناردوومانة بـؤ ثةرلـةماني بـةِرَي ، هيـوادارم زوو بِريـاري لـَي       اةرارمان داوة 
بدةن، بؤ ئةوةى هةلي كار و تةوزيف كردن لة دةزطاكـاني حكومـة  بـة عةدالـة  و بـة داد ثـةروةري و       

ري ئـيش  دوور لة تةزكيةي حي بي بـَي، كؤمـةَلَيك بِريـاري طرنطـي ترمـان بةِرَيوةيـة كـة دةمَيكـة لةسـة         
دةكةين، لة كابينةى ثَيشووة، ئةطةر مبةوَي بة ويذدان باس بكةم، سةبارة  بة حوكمِراني تةندروست و 
ــفي        ــةوائيا و كةش ــةَلَيك ل ــي و كؤم ــلوكي وةزيف ــدي س ــةَلَيك اةواعي ــدةَلي، كؤم ــةوةى طةن روبةرووبوون

مثانيــا هـــةرة  مةصــاليحي مــالي بــة دةســتمانةوةية كـــة بــة هاوكــاري يــةكَيك لـــة رَيكخــراوة يــان كؤ         
ــة    ــدارةى مالي ــواري ئي ــة ب ــا ل ــدةكاني دوني ــةوة (  house water house coppers)تايبةمتةن ئ

راثؤرتةكاني ئامادةية و لةبةردةمي ئةجنومةنى وةزيرانة كة بؤ بِريـار لَيـدان دَيتـة خ مـةتي ئَيـوة، كـة       
ي خـةَلكي ئـةم وآلتـة هةيـة     شةساسية  دَينَيتة كايةوة، و دةتوانني كؤمةَلَيك لةو ثرسيارانةي لة دةروونـ 

سةبارة  بة شةساسية  و سةساد و طةندةَلي وةآلمـي بداتـةوة، سـةبارة  بـة هةنـدَي بِريـاري تـر كـة لـة          
ماوةى رابووردودا داومانة، زيادكردني دةرماَلةى كؤمةَلَيك توَيذ، لةوانة مامؤستايان، لةوانة ئةندازياران، 

حقوايةكاني ئةجنومةنى داد و وةزارةتي داد و سةرمانطـةكاني  لةوانة كؤمةَلَيك توَيذي تر، كة كارمةندة 
تري حكومة ، من ثَي  واية ئةوانة كؤمةَلَيك بِرياري طرنطن، بةآلم خةَلكي كوردسـتان بـة دَلنيياييـةوة    
دةَلـَي  شايسـتةى باشــرتن و ئَيمـة لــة ئَيـوة دةثرســني، ثَيشـنيازمان بــؤ بكـةن، دَلنيــام لـةوةى حكومــةتى        

ــد    هــةرَيمي كوردســت ــت و ثَيشــنيازةكانتان بــة هةن ــَي بطرَي ــران ئامادةيــة طوَيتــان ل ان، ئةجنومــةنى وةزي
وةربطرَيت، هةموو اليةك هةوَل بؤ هَيوركردنةوةى بارودؤخةكة و راطرتين هَيِرشي راطةياندن و حي بي 

ــاَلي   ــدا ، خ ــةكان ب ــة     16اليةن ــ  ل ــة  و رةسيقةكانيش ــةرؤكي حكوم ــو س ــةوة وةك ــة الي خؤم ــازاس ل ، ن
ومةنى وةزيران، هةوَلمان داوة زؤر بة هَيمين لةطةَل ئةو وةزعـة مامةَلـة بكـةين، سـةرباري هَيـرش      ئةجن

بردنة سةر و ناو زِراندن و كؤمةَلَيك تري و توانج كة زؤر ناخؤش بوو بةِراسي، بةآلم ئـةركي سةرشـاني   
َيوركردنةوةى ئةو وةزعـة  ئَيمة بةرامبةر بة وآلتةكةمان و حوكمِراني ئةوةية كة بة هَيمين ئاراستةي ه

بني، بانطهيشتين سةرؤكي حكومة  من لة خ مةتتان دام، هيوادارم ئةم تةاليدة نةك هـةر بـؤ مـن، لـة     
دواي منيش هةر بةردةوام بَي، ببَيتة تةالَيدَيكي دةوري مانطانة سةرؤكي حكومة  لة خ مةتتاندا بَي، 

ةيةكي تةلةس يؤني، لـة هـةموو كؤبوونةوةيـةكي    وةآلمي ثرسيارةكانتان بداتةوة، ئةمة لة هةموو بةرنام
جــةماوةري طــرنطرتة، ئَيــوة نوَينــةري خــةَلكن، ئَيــوة ثرســيارةكاني خــةَلك دةكــةن، ئــةركي ســةر شــاني     

، مـن زرؤم  14حكومةتة وةآلمتان بداتةوة، زةمينة ساز كردن لةبةر دةمـي ديـالؤطي نيشـتيماني، خـاَلي     
يـةك لـة ئةجنومـةنى وةزيـران، بـة ئامـادةبووني ثَيـنج اليـةن،         ثَي باشة، دةستمان ثَي كرد لة كؤبوونةوة

يةكَيي، ثارتي، طؤران، كؤمةَل، يـةكطرتوو، بـةآلم بةداخـةوة درَيـذةى نـةبوو، هيـوادارم هـةم لـة سـايةي          
ثةرلةماني كوردستان، هةم لة سـايةي دةستثَيشـخةريةكةي جـةنابي سـةرؤكي هـةرَي ، بـؤ كؤكردنـةوةى        
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الؤطي نيشتماني درَيذة ثَي بدرَي، بـة جيـددي كؤمـةَلَيك ثرسـي هةنووكـةيي      هَي ة سياسيةكان ثرسي دي
ئةمِرؤي كوردةواري هةية، ثَيويسي بة وةآلمدانةوةية، بةشَيكي الي حكومةتة، بةشَيكي الي ثةرلةمانة، 
 بةآلم بةشَيكي طرنطي ثةيوةسي ئريادةى سياسيةكانة، بتوانني لةناو خؤماندا كاري لةسةر بكةين، خاَلي

، ثَيكهَيناني لَيذنةى ثةرلةمان، ئَيمة ثَيشوازميان لَي كردوون و بة خ مـةتيان طةيشـتووين، اسـةمان    17
ــةوى        ــني، ئةمان ــةَليان دانيش ــادةين لةط ــة، ئام ــة بةردةوام ــةر لَيذنةك ــازاس ئةط ــةوة و، ن ــة يةك ــردووة ب ك

مـي كـور  و هيـوادارم    راثؤرتةكةشيان ببينني، بؤ ئةوةى بةو ثَيية اسةي لةسةر بكةين، مـن ئةمـة وةآل  
خاَلـة، هةنـدَيكي ئةطـةر     17خاَليةكة بَي، ئينجا دَيمة سةر ثرسيارةكاني كة كرا، جطـة لـةو    17ثوخي 

تيكــرار بــووني تيابَيتــةوة، دووبــارةى ناكةمــةوة، ســةبارة  بــة ثرســيارةكاني سراكســيؤني كوردســتاني،    
بـةجَي كردنـي ياسـا و دةسـتطري     ثرسياري يةكةمتان سةبارة  بةوةى كة حكومـة  ضـي كـردووة بـؤ جيَ    

كردني، من وةآلم  دايتةوة و ضـاوةِرواني ئـةو ليجانانـةين، ئةمـةوَي حةايقـةتَيكيش بَلـَي ، مـن لةطـةَل         
حاك  و ئيديعا عامةكانيش دانيشتني لـة سـلَيماني و لةناوضـةكاني تـر، اـانوني جيـاوازة لـة ئيجرائـاتي         

ق كاري خـؤي دةكـا ، وةكـو ثَيشـ  وتـن كؤمـةَلَيك       لَيذنةكة، مةحكةمة كاري خؤي دةكا ، حاك  تةحقي
بِرياري دةستطري كردن هةية، سةبارة  بة رووداوةكاني ئةم دوايية، ناليا بَي، رووداوةكاني بةردةمي لقي 
ضوار بَي، ئةو بِريارانة بِرياري اانونية، بِرياري نة ئَيمةية، نة لَيذنةيـة، نـة حكومةتـة، نـة ثةرلةمانـة،      

رَي  طرتن لـةو بِريارانـة ئـةركي سـةر شـامنانة، ئَيمـةش وةكـو حكومـة ، وةكـو ئـةمرؤ            بِرياري اانونية،
بةناو ثَي  وتن بة نيسبة  نالياوة ئةو ئةمري اةب انةى كة دةرضووة، ئةوة خةريكن جَيبـةجَي بكـرَي،   

بـة  ئةواني تريشي بة ثَيي اانون من دَلنيام هةموومان هةوَلمان ئـةبَي بـؤ جَيبـةجَي كردنـي، سـةبارة       
ثرؤسةي خوَيندن لة زانكؤي سلَيماني و سةالحةددين وةستاوة، هؤكارةكاني ضـية و ضـيتان كـردووة بـؤ     
ــةموو         ــة ه ــة ل ــَي  واي ــرد، ث ــياريان ك ــةمان ثرس ــريش ه ــاني ت ــةوة ، برادةرةك ــووني و لَيكؤَلين بةدواداض

خوَيندني باآل  اليةنةكانيةوة، بة سةراحة  من خؤم زؤر دذي دةستَيوةرداني حي بي و سياسي  لة كاري
و زانكؤ، ثَي  وايـة زانكـؤ و مةحكةمـة دوو جَيطـةن، حـةرةميان هةيـة، دةبـَي حورمـةتي ئـةو حةرةمـة           
بطرين، من سةربةرزم بةوةى، وةخي خؤشي لة ئيدارةي سلَيماني بووم، ئةو رةسيقانةم كة لَيرةن ئَيستا 

ةرداني سياسي ناو زانكؤمـان كـردووة،   لة اليةني سياسي تريش بن، باشيان لة برية دائي  شةِري دةستتَيو
لة زانكؤي سلَيماني كؤميتـةى زانكـؤي لـَي نـةما، ضـووة دةرةوة، هـةوَلمان داوة رَيكـار ورَيسـاي اـانوني و          
عيلمي و ميهةني لة زانكؤكان بةرينة سةر، كؤمةَلَيك كَيشة لة زانكؤكانـدا ثـةنن خـواردوو بـووة، بـةآلم      

دوودا ئةو دةستثَيشخةريانةى لة بواري خوَيندني بـاآل كردوومانـة،   من لة خؤتان ئةثرس  لة ساَلي رابور
لةبــةر ضــاون يــان لةبــةر ضــاو نــني ، خــةَلك هةســي ثــَي ناكــا  ئَيمــة كــار دةكــةين بــؤ ئــةوةى زانكــؤ     
سةربةخؤيي بثارَي رَي و دةستَيوةرداني تَيدا نةبَي ، ئةوةى كة لة هةولَير بوو، جَيطةى نيطةرانية، وةك 

َيكخراوي يةكَيي اوتابياني كوردستان بة خوَيندكارةكاني وتـووة، بـة اوتابيـةكاني وتـووة     باس دةكرَي ر
بِرؤنةوة و دةوام مةكةن، من لة سلَيماني بووم ئةو وةختة و ئةو كاتيش كاك دالوةر وةزيري خوَينـدني  

زانكـؤ كـرد،    باآل لة سلَيماني بوو، اسةمان لةطةَل كرد، من خؤم اسةم لةطةَل كاك ابد دزةيي سـةرؤكي 
خؤشي كاك دالوةر بة هةمان شَيوة وتي ئَيمة اةراري وامان نيـة، بِريـاري وامـان نيـةو، نـة ئةجنومـةنى       
زانكؤ بِريارَيكي دةركرد خؤي وةكو سةرؤكي زانكؤ، كة ئةو كارة، كاري  وا نية، زانكؤ بةردةوام بَي، كـاك  
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ــو   ــةوة وةك ــش لــةالي خؤي ــري خوَيدالوةري ــاآلوةزي ــدني ب ــةو  ، بــة هــةن ــَيوة، روونكردنةوةيــةكي ل مان ش
بارةيةوةدا، رةئي حكومة  وةكو حكومة  كة زانكؤ اة  داناخرَي، ابونان نية دةستَيوةرداني ئـةم ال و  
ئةو ال تَيدا بَي، رَيكخراوي اوتابيان ضؤن دةكاو ضي ناكـا، ئـةوة عايـد بـة خؤيـةتي، دةتـوانَي ثةرلـةمان        

ري جينائيشي تَيدا بَي، ئَيمة وةكو حكومة ، يان ئيديعاي عـام  بةدواداضووني بؤ بكا ، ئةوةي ئةطةر كا
ئةتوانَي هيين لةسةر بكا ، بةآلم وةكو حكومة  اةراري ئَيمة نةبووة، بةآلم خوشك و برايان، ئةمـةوَى  
بة هةمان شَيوة ئـةوةش بَلـَي ، ضـووني ئةنـدامي ثةرلـةمان بـة بـَي ئي نـي سـةرؤكايةتي زانكـؤ بـؤ نـاو             

 .ول نيةحةرةمي زانكؤ اب
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لةسةر بةرنامةى كارَيك هاتووين كـة سـةرؤكي ئةجنومـةنى وةزيـران بـة موحـةدةدي وةآلمـي ثرسـيارةكان بداتـةوة،          

يـة، يـةعين ئـةوة خـؤي     هةمووي تا ئَيستا وةآلمةكان زؤر زؤر بةَلَيناوي و الستيكني، يةعين هيض شتَيك، ئيجرائاتي تَيدا ن
بةِرَي ي دانيشـتووة، هـيض ميكاني مَيـك نـةبووة هـةنطاوَيك بـيَن، ئَيمـة داوا دةكـةين و ثرسـيارةكة ديـاري كـراوة، زانكـؤي             
ــة             ــتة حكوم ــةَلَين، ثَيويس ــة ئ ــرياوة، ئَيم ــةَلك ط ــةدةدي، خ ــة موح ــووة ، ب ــي ب ــاتي ض ــراوة و ئيجرائ ــةالحةددين داخ س

ةى طرتوويـةتي، بـة بـَي ياسـايي طرتوويـةتي، لةسـةر ض ئةساسـَيك طـرياوة ، اـانون هةيـة           بةرثرسيارة و ئازادي بكا ، ئـةو 
ناليـا بـةياني كـابرا دةضـَيتة     : خةَلك نابَي بطريَي، دةبَي بَلي ئةم ئيجرائاتانةم كـرد، بةرامبـةر ناليـا، ئَيسـتا بـةِرَي ي ئـةَليَ      

وتاوة ، يـةعين ئَيمـة ضـيمان دةوَي بـؤ ئـةوةى هـيض       شوَينةكة، بنكـةى ثؤليسـي ئةزمـةر لـة كاتَيكـدا ناليـا لـة كةيـةوة سـو         
ئيشكاليةتَيك دروست نةبَيت، ئَيمة دةمانةوَي بةِرَي ي كة ثرسياري لَي دةكـةين، بَلَيـت لـة بةرامبـةر ئـةم ثرسـيارة، ئـةوة        

هـةموو   هةنطاوةكاس بووة، ئةوةش مةسئوليةتةكةم بووة، ناشكرَي بةِرَي  سةرؤكي حكومة  دةربـاز بـَي لةبةرامبـةر ئـةو    
 .بةرثرسياريةتية كة ئينسانية، كة هاووآلتية، ئةمنية، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي ان، من ئاطادارتاس كـرد، ئـةوةى نواتـةي ني امـي هةيـة بيهـَيَلن، بـ انن لـة دواوة جوابـةكان دَيـن،           

بـةو شـكلة نووسـي، كـة      بينووسن، كةي بةِرَي يان تةواو بوون، مةجالتان دةدةيـيَن، مـن بـؤ كـاك زاناشـ      
خةال  بوو، جوابي ثرسيارةكاني دا، نواتةي ني اميتان هةبوو، ثَي  بَلـَين، مـةجالتان دةدةمـَي، سـؤزان     

 .كةرةم بكة
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةنى وةزيـران، ثَيويسـتة   من عةرزي جةنابتاس كرد، ثرسيارةكاني ئَيمة بـة نووسـراو خراوتـة بـةردةمي سـةرؤكي ئةجنومـ      

كاتَيك كة وةآلممان دةداتةوة، ئَيمة باسي هةولَير ناكةين بة تةنيا، ئَيمة دةَلَين لة سلَيماني ثرؤسةي خوَيندن وةستَينراوة 
و، ستَينراوة بة كؤمةَلَيك داتا و ئامار ثَيت دةَلَي  ضـؤن وةسـتَينراوة، كـة ضـؤن ئةنـدام ثةرلـةمان ضـوويتة نـاو حـةرةمي          

ة، داواي لَي كردوون كة مانبطرن، يةعين ئَيمـة حـةاي ئـةوةمان نيـة ئـةوةي روون بكةينـةوة بـؤ هاووآلتيـان و بـة          زانكؤو
 .خةَلكي بَلَيني ، يان هةر اليةك بؤي هةية اسة بكا  و اليةكةي تر نا 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك زانا كةرةم بكة

 :بة كري  رؤوفزانا .بةِرَي  د

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
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ــةو          ــؤ ئ ــةم ب ــلَيماني اس ــؤي س ــاو زانك ــؤ ن ــووم ب ــة ض ــة ك ــة ئةوةي ــة كردووم ــن ك ــانازي م ــةورةترين ش ط
 ....خوَيندكارانة كردووة، لةبةر ئةوةى كاتَيك كة ئةمري

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةجائةن، كاك عبد الس م كةرةم بكة
 :صديق مصطفىبةِرَي  عبد الس م 

 .مانبةِرَي  سةرؤكي ثةرلة
بة ثَيي ني امي داخيلي، هيض كةس بؤي نية لةو كةسانةى كـة اسـة ئةكـةن لـة جةلسـةيةك كـة رَيطـا دابـيَن بـؤ          
ئةواني تر كة ضؤن اسة بكةن، بؤية رجاتان لَي ئةكةم بة ثَيي ني امي داخيلي،  رَيطا بطرن لـة هـةر يـةكَيك كـة     

وا بَليـي و ئـةو وا بَلـَي، ئـةم ثةرلةمانـة رَيطـا بـة        من اسةم كـرد يـان ئـةو اسـةي كـرد، ثَيـي بَلـَيني نـا دةبـَي تـؤ           
هةموومان بدا  لة وةخي موناسيب تةعليقمان هةية و جةوامبان هةية، بةآلم رجـا  لـَي دةكـةم ئـةو تةاليـدة      
مةنن بكة، نابَيت لة ثةرلةماني كوردستان يةكَيك هةَلَسَيت و حورية  بة خؤي بدا  بَلَيت نة ئةبوا ئـةوةي تـر   

 .وا بَلَيت، سوثاسوا بكا  و 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، رةجائةن تةواو، هةر كةسَي اسة ئةكا  كةس موااتةعةي ناكا ، ئازادة لـة اسـة كـردن، ثاشـان     
 .نؤرةتانة اسة بكةن، كاكة كةرةم بكة

 :سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران/بةرهةم ابد صاحل. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةماس، ثرسياري زؤر طرنط  ئاراستة كراوة، سةرنج و رةخنةى زؤر تونديش  لَي كراوة، دةبَي من لة ثةرل

سَيري ئـةوة بـني رةخنـة لـة يـةكرت ابـول بكـةين، يـةعين سـةرؤكي حكومـةمت و ابـولي دةكـةم، ئةنـدام              
لـة  ثةرلةمانَيكيش ئةطةر سةرجنةكة بة خؤي تَيبطا ، هيـوادارم بـة سـنن سراوانـي وةريبطـرَي، بالـان       

ديالؤطة، بالان لة موصادةرةى حـةاي يـةكرت نيـة، لَيـرة لـة ثةرلةمانـدان، ئَيـوة نوَينـةري هةَلبـذاردةى          
خةَلكن، كؤمةَلَيك ثرسيارتان ئاراستةي حكومةتةكةى خؤتـان كـردووة، دوايـي اـةرار ئـةدةن بـة دَلتانـة        

ةوة كؤمةَلَي ثرسيار لة ئَيمة كراوة وةآلمةكان يان بة دَلتان نية، من رَي  لة بِرياري ئَيوة دةطرم، لةبةر ئ
لة اليةن ليسي كوردستانيةوة، خاَل بة خاَل جوابي دةدةمةوة، كؤمةَلَيك ثرسيار لة اليةن كاك كاردؤ لة 
ليسي طؤِران، خاَل بة خاَل جوابي دةدةينةوة، ئةو وةختة لة اليةنةكاني تريش يـةك بـة يـةك ئـةتوانن     

موانيعة يان موانين نية ، با ئَيمة بةم روحيةتة سَيري مونااةشة بني بِريار بدةن، ئايا ئةو ثرسيارانة 
لةطةَل يةكرتي، سةبارة  بة خوَينـدن وةكـو ومت، دووبـارةى دةكةمـةوة، زانكؤكـان و حمكةمـة حـةرةمن،        
نةيكةينة جَيطاي ملم نَيي سياسي، لة هـةموو شـتَيك ثريؤزتـر طةجنـةكاني ئـةم وآلتـةي ئَيمـةن، هـةوَل         

ةتيان بدةين، خوَيندني باش بكةن، خبوَينن و هةوَل بدةين كةرةستةي باش بؤ زانكؤكامنـان  بدةين، يارم
تةئمني بكةين، نةك كارَيك بكةين كـة ثرؤسـةي خوَينـدن لـة زانكؤكـان ثـةر  بكـةين، هـةر كةسـَيك وا          

ذايـةتي  بكا  و بة هةر ثاساوَيك وا بكا ، كارَيكي خةراثة بة الي منةوة، و بة هةموو تواناي خؤمـةوة د 
دةكةم، ثَي  واية كارَيكي ناجؤرن لةطةَل بةهاكاني ئةم وآلتة كة دةمانةوَي وآلتةكةمان طةشة ثَي بدةين، 
نةطوجناوة، سةبارة  بة مةسةلةي جووالني هَي ةكاني ثَيشمةرطة، هةنـدَيك  ئامـاذة ثَيـدا و دووبارةشـي     
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بــةجَي كـة زانــي  ئــةو حاَلةتــة   كــة رووداوةكــة اـةوما مــن لــة هــةولَير بـووم، دةســت   17/1دةكةمـةوة،  
اةوماوة و ئةو كارةساتة اـةوماوة، سـواري سـةيارة بـووم، هـةر وةكـو تـةئرخييش ئةمـةوَى باسـي بكـةم،           
دةست بة جَي ثـَيش ئـةوةى سـواري سـيارة ة اسـةم لةطـةَل سـلَيماني كـرد، رووداوةكـاس بـؤ دةركـةو ،            

زوو ئةويش بةيانَيكي دةركرد لةسةر ئةوةى  اسةم لةطةَل كاك نةوشريوان موستةسا كرد، خوا هةَلناطرَي
كــة  داواي هَيوركردنــةوةى ئــةو وةزعــةى كــرد، اســةم لةطــةَل برادةرةكــاني تــر و ئــةم ال و ئــةو ال كــرد، 
كةوتينة رَي و وا ب اس كاك ئةرسةالنيش لةطةَلمان بوو لة سـيارةكة كـة طةِراينـةوة بـؤ سـلَيماني، ئَيمـة       

كؤبوونـةوة لةطـةَل ثارَي طـار و هةنـدَي بةرثرسـة ئةمنييـةكان بـؤ         ضووينة مةركةزي موحاسـةزة، لـةويَ  
بةدواداضــووني ِرةوشــي ئــةمين شــارةكة و ئــةو رَي و شــوَينانةى كــة ثَيويســتة بيطرَينــة بــةر بــؤ ئــارامي  
ــوو،    وةزعةكـــة و راطـــرتين وةزعةكـــة، ئةولةويـــةتي ســـةرةكي الي ئَيمـــة هَيوركردنـــةوةى وةزعةكـــة بـ

و، نةهَيَلني حاَلـةتَيك دروسـت بَيـت لـة سـلَيماني ببَيتـة كارةسـاتَيكي تـر  و         ئارامكردنةوةي وةزعةكة بو
كوِري طةجني ئةم وآلتة لة هةر اليةكةوة بَي دووضاري مةينةتي و دووضاري ناِرةحـةتي بـن، خةبـةرَيك    
ها  كةوا هَي ي زَيِرةظاني هاتووة بةرةو سلَيماني، مـن اسـةم لةطـةَل كـاك كـةري  سـنجاري كـرد، اسـةم         

ةَل هةندَي برادةري تريش كرد بة هةمان شَيوة، هَي ةكة لة ن يكي دوكان بوو ئةو كـا ، بـؤم شـةرؤ    لةط
كرد كة ئةو هَيـ ة ثَيويسـي نيـة، ضـونكة شـار كـؤنرتؤل كـراوة، هَي ةكـان ئيسـتينفار كـراوة، تـةع ي ي            

لـة الي تاسـلوجة    ئةمنيةتي بارةطا و دةزطاكاني تري حكومي كراوة، بؤية هَي ةكة لـة دةرةوةي سـلَيماني  
ِراوةستا، و خراية ذَير ئومرةتي وةزيـري ثَيشـمةرطة، دواي رؤذَيـك، دوو رؤذ لـة ئـارام بـووني وةزعةكـة        
هَي ةكة كشايةوة، بةآلم من لةسةر ئةم وةزعة مةسةلةيةك  هةية ئةمةوَي بةراسي باسي بكـةم، خؤزيـا   

بـَي لـة كـةالرةوة بـِروا  بـؤ دهـؤك و لـة        رؤذطارَيك بَي كة كوردستان خاوةني هَي َيكي سـةربازي ئـةوتؤ   
دهؤكــةوة بَيــت بــؤ ســلَيماني، كــةس ثرســيار نــةكا ، ثــَي  وايــة ئةمــة ثةنــدي ئةساســي ئــةم رووداوة و    

ساَل لة حوكمِراني خؤ بـة خـؤي كوردسـتان لـة      11ورووذاندني ئةم ثرسيارةية، بؤ واي لَي بَي لة دواي 
ستاش ئةو برينانة ئةكولَينةوة، بؤية بـا ئةمـة دةرسـةتَيك    ساَل لة كؤتايي شةِري ناوةخؤ، تا ئَي 11دواي 

بَي كة ثَييدا بضينةوة، ئةم حاَلةتة بة شَيوةيةكي وا موعالةجة بكةين، نـةك بـؤ تةصـفييةي حيسـاباتي     
سياسي، كة ضؤن ئةو كوردستانة هَي َيكي يةكطرتووي ئةوتؤي هةبَي، كة بـؤ هـةموو خـةَلكي كوردسـتان     

بكــا ، مــن بةســةربةرزييةوة دةَلــَي  لةبــةر دةمــي ئَيــوة، لــة ســاَلي رابــوردوو، بــة هــةمان شــَيوة ســةيري 
كؤمةَلَيك هةنطاوي طرنطمان ناوة بؤ ئةم مةبةستة، من هيوادارم ثةرلـةماني كوردسـتان هاوكارمـان بـَي،     
بؤ يةك خسـتنةوةى تـةواوي هَي ةكـاني ثَيشـمةرطةي كوردسـتان و يةكخسـتين تـةواوي دةزطاكـاني تـري          

، ســةبارة  بــة لَيذنــةي لَيكؤَلينــةوة و تــةحقيق، باســ  بــؤ كــردن، تةساصــيلةكاس دانــَي،          حــوكمِراني
ئايـا ئـةو لَيذنةيـة بـةو     : ضاوةِروانني، بةآلم من ضاوةِرواس لة الي خؤمةوة، ثةرلةماني بةِرَي  ثَيمان بَلَي

يـاري ثةرلـةمان بـؤ    شَيوةية كة ئةجنومةنى دادوةري ثَيكي هَيناوة، باشـة ، يـاخود بـة جـؤرَيكي تـرة، برِ     
ئَيمة يةك ييكةرةوةية، اةرةبووي ماددي زيان لَيكةوتووان باس  لَي كردن، وا ب اس ئةطةر لةو بارةيةوة 
هينَيك بَي، توَيذي الوان بةرنامةتان ضيية ، سةبارة  بـة دواداضـووني داواكارييـةكاني خؤثَيشـاندةران،     

تي ئـــةم وآلتـــةن، خـــةبؤري ئـــةم وآلتـــةن، مـــن دووبـــارةى دةكةمـــةوة، ئـــةو خؤثَيشـــاندةرانة هـــاووآل 
داخوازييةكانيشيان كة دةخيوَينَيتةوة زؤربةي هةرة زؤري داخوازي ِرةوا و اابيلي جَيبةجَي كردنن، من 
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داوا لـة ثةرلــةمانيش دةكـةم بــة هةماهـةنطي لةطــةَل حكومةتـةوة بةدواداضــووني ثَيويسـي بــؤ بكــةين،      
ــدَيكي مــاوة،    ــردووة و هةن ــؤ ك ــدَيكمان ب ــةي    هةن ــايةي ثةرلةمانةك ــة س ــةين ل ــؤ بك ــذي ب ــة رَي ــا بةرنام ب

خؤمانةوة بِرياري ثَيويست و اانوني ثَيويسي بؤ دةربكةين، بؤ ئةوةى جَيبةجَيي بكةين، سـةبارة  بـة   
ديالؤطي نيشتيماني من هيـوادارم بتـوانني بـِرةوي ثـَي بـدةين، بتـوانني بيكـةين و بـة زمـاني لـة يـةكرت            

يةكرت ئةو كارة بكةين، كةناَلي ئالاني ناليا رؤذي داناوة، بةآلم مـن وةكـو    طةيشنت و ابول كردني رةئي
ومت ئةمري اةب  دةرضووة هـةر بـؤ ئاطاداريتـان، كـاك كـاردؤ ثرسـياري موحـةدةدي كـرد لةسـةر ئـةوة،           
دوَييَن ئةمر اةب ةكة بة دةست ئَيمة طةيشتووة، هةر دوَيـيَن ئيجرائامتـان لةسـةر كـردووة، هـةر دوَيـيَن       

  تةحقيق ئةمر اةب ةكان كة ثَيمان زانيوة كَيية، ناوي دةزطاي دذة تريؤري تَيدا هـاتووة، سـةرؤكي   حاك
دةزطاي دذة تريؤرمان يةكسةر ناردووة بؤ موحاس  كة ئةو ناوانة كَين و كَي نـني ، يـةكَيكيان مةعلومـة،    

اك  و لةوَى نةبووة، بـةياني  ئةمِرؤ رؤيشتووة، هةر دوَييَن كةوتووتة المان، ئةمِرؤ رؤيشتووتة بؤ الي ح
دةضَي بـؤ ئـةوةى ئيفـادة وةربطـرَي، ئـةوةى تـري وةزارةتـي ثَيشـمةرطةش بـة ثَيـي رَيكـارة ياسـاييةكان،             
ــن      ــؤ الي حــاكمي تــةحقيق و ئيفــادةى خــؤي بــدا ، م ــازةى داوة كــة بــِروا  ب وةزيــري ثَيشــمةرطة ئيج

ئةنـداماني ثةرلـةمان، بـا هـةموومان      دَلنياشت دةكةمةوة، نةك هـةر بـؤ كـاك كـاردؤ، بـةَلكو بـؤ هـةموو       
ثَيداطري لةسةر روونكردنةوةى راسـي رووداو و ئـةو تاوانـة بكـةين، ضـونكة ئـةوة تـاوانَيكي طةورةيـة،         
ئةبَي ئةو كةسةي ئةو كارةى كردووة بكرَيتة ثةند، كةسَيكي تر جارَيكي تر نةوَيرَي لةم وآلتـة كـاري وا   

، بةرنامــةى ضاكســازي حكومــة  ضــيية بــؤ وةآلمدانــةوةى  بكاتــةوة، ســةبارة  بــة ثرســياري نؤهــةمتان 
داواكــاري خــةَلك، وا بــ اس هةنــدَي شــتمان بــاس كــرد، ســةبارة  بــة ثؤليســي ضــاالكي مــةدةني، وةزع وا 
بــِروا ، زياترمــان ثَيويســتة، ابونــة لــةم كــةين و بةينــة، بــة تايبــةتي لــة هةنــدَي شــار و شارؤضــكةكان، 

نيةكامنان لـةو ئاسـتة بـوو، ذمارةيـان لـةو ئاسـتانة بـوو، ثَيويسـي بـة          طريوطرسي تَيكةو ، ضاالكي مةدة
مةشق كردن و بة دواداضوون هةية، من بة ئةولةويـةتي دةزاس، بـةآلم هيـوادارم ئـةم وةزعـة زؤر نـةبا،       
ضارةســةر بكــرَي، خــةَلكي وآلمتــان بــة ئــارامي و بــة هــَيمين كــارَيكي وا بكــةين ثــارة لــة دروســت كردنــي 

و و خ مةتطوزاري خةَلكدا سةرف بكةين، نةك لةو بابةتة كارانة، بةآلم لـة رووداوةكـان   مةكتةب و خانو
بؤمان دةركةو  كةثَيويستمان بة زيـاترة و بـة ئيهتيمـامي زيـاترة لـةو بابةتـة، سـةبارة  بـة مووضـةى          

يـة، ئـةو   هَي ي ثَيشمةرطة و هاوتا كردني لةطةَل هَي ةكاني ني امي دةوَلـةتي ناوةنـد، ئَيمـة اـةرارمان وا    
هَي انةي كة دةبنة هَي ي هةرَيمي كوردستان، ضوار ليواكة و هةشت ليواكةي كـة دَيتـة سـةر بـة هـةمان      
شَيوة، وةكو دةوَلةتي ناوةند مةعاش و ئيمتيازا  و تةدريب و تةسليحيان بةو جـؤرة دةكـرَي و ئـةوةش    

 ي نــاوةخؤش بــة هــةمان ئيتيفااةكةمانــة و ئــةوةش رَيطــة ضــارةى زؤر لــة كَيشــةكاني لــةو بارةيــة، هيـَـ 
شَيوةن، بةآلم كاك ئيسماعي  من و تؤ مونااةشةيةكمان كرد، ئةوة هةر ضةندة دةرسةتي نية، هيـوادارم  
جارَيكي تر كة هامتةوة خ مةتي ثةرلةمان اسةي لَي بكةين، ثَيويستمان بة ئيص حَيكي زؤر هةية لةو 

ــ ا     ــا ب ــة، ب ــان هةي ــةكجار زؤرم ــةكي ي ــونكة ذمارةي ــة، ض ــة   هَي ان ــام ب ــؤنة ، ئيهتيم ــةويامتان ض نني ئةول
نةوعية  بدةين، ئيهتيمام بة تةدريب بدةين، كؤمةَلَيك لةو بابةتانة، بةآلم مـن بـؤ هَيـ ي نـاوةخؤ، بـؤ      
هَي ي ثَيشمةرطة بة ئةركي سةرشامنان دةزانني كـة لـة خ مةتيانـدا بـني، بـةآلم بـة ثَيـي ثَيوةرَيـك كـة          

رةكاني ليسـي كوردسـتاني بـوو، دَيمـة سـةر ثرسـيارةكاني كـاك        بتوانني جَيبـةجَي بكـةين، ئةمـة ثرسـيا    
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كاردؤ لة ليسي طؤِران، باسي لة شكسي كابينـةى شةشـةم كـرد و، كـة هـةموو كَيشـةكاني كوردسـتان لـة         
هَيَلي يةك كةرةوة بوو بؤ خةَلك و هاتنة سةر شةاام، وةآلمي من بـؤ ئـةوة، بـؤ ئـةم ثةرلةمانـة       17/1

ئايا ئةو كابينةيـة شكسـي هَينـاوة ، ئايـا كـاري باشـي كـردووة ، ئايـا كـاري خراثـي            بةِرَي ة بِريار بدا ،
كردووة ، و من لـة الي خؤمـةوة ملكةضـي بِريـاري ئَيـوةم، بـةآلم ثـَي  وايـة كـاك كـاردؤش ئةوةنـدة بـة             

 ساَلي رَيرةوي حوكمِراني كورد، ئةمِرؤ هةمووي نةخاتـة ملـي كابينيةيـةكي سـاَلَيك و سـيَ      11ويذدانة، 
مانطي، من وةكو ومت سةربةرزم بة هةظاَلةكاني ثَيش خؤم، كؤمةَلَيك دةستكةوتي طةورةيان بؤ ئَيمة بـة  
جَي هَيشتووة، هةوَلي ئَيمة ئةوةية دةستكةوتةكاني ئةوان بثارَي ين، لةسـةر دةسـتكةوتةكاني ئـةوانيش    

ي طةورةش بؤ ئَيمـة جَيمـاوة،   دةستكةوتي تر دابنَيني، بةآلم كؤمةَلَيك كةم و كورتي و كَيشة و طريوطرس
دَلنياش  كة من ئةم جَيطة بةجَي دَيَل  بؤ دواي خؤم، كؤمةَلَيك لةو كَيشانة بة تةواوي ثَيمان ضارةسـةر  
نــاكرَي، كــاك كــاردؤش وةكــو هــةظاَلَيكي دَيــريين خؤمــان، زؤريــش لــةم خوشــك و برايانــةى ئــةمِرؤ لــة     

ةوة 15/7كَيشةو طريوطرستانةي رابردوو، تةئريم لـة   ئؤثؤزيسيؤنن، ناتوانن خؤيان بَي بةري بكةن لةو
دةسي ثَي نةكردووة، من دةَلَي  هةموومان با بة يةكةوة دةست خبةينة سةر خاَلـةكان، بـة تةشـخيص و    
بة موحةدةدي اسة بكةين، ضؤن ضارةسةري بكةين ، بةرنامةمان ضية بـؤ ضارةسـةركردني ، دةتـوانني    

ةوة دةسـي  15/7زمان ضاككردن بَي، بةاَلم نيازمان وابَي تـةئريم لـة   بيكةين، اةناعةمت واية ئةطةر نيا
هــةموو خراثــة كارييــةكان بــووة، ئــةوةى لــةوال تــر ئــيرت بــَي طــةردة و    15/7ثَيكــردووة، ئــةوةى دواي 

داخوازي خةَلك بةرز دةكاتةوة، من ثَي  واية خةَلكي بـة ويـذداني ئـةم وآلتـة، ئـةو مةنتيقـةي ال ابـول        
ويذدان دةزانَي، لةطةَل تةنانة  ح بةكةي خؤمدا، ض جار ئؤثؤزيسيؤن جؤرةهاو جؤري  نية، خةَلكي بة

بَينةو بـةرةمان بـووة لةسـةر كؤمـةَلَيك لـةو ئيصـ حاتانة، بـة بـَي تـةرةدوديش كردوومانـة، كؤمـةَلَيك            
ــة        ــدا و ب ــةكاني تريش ــةكان و اليةن ــةكاني هاوثةميان ــؤم و حي ب ــةى خ ــةناو ح بةك ــاش ل ــةَلكي زؤر ب خ

زســيؤنةوة هاوكــارو ثشــتيوامنان بــن، بــةآلم وةلآلهــي جــاري وا هةيــة لَيتــان ناشــارمةوة، لــة كانطــاي ئؤثو
، لةطـةَل هةنـدَي   (ح بي دةسـةآل  )دَلمةوة اسة دةكةم، هةندَي ناوةندي نفوز، لةوانةى ئَيوة ثيَي ئةَلَين 

ين ســةركةوتين ناوةنــدي نفــوز لــة ئؤثؤزيســيؤن، وةلــآل وا يــةك دةطــرن ئــاوا كــة هــةمان ئــاش نةهَيشــت   
ثرؤسةي ضاكسازي، من دةَلَي  لة ساَلي رابوردوودا ساَلَيك و ضوار مانطة و سَي مانطـة لـةم حكومةتـةين،    
ــَيوازي          ــد و ش ــةَلَيك تةالي ــاوة، كؤم ــة دي هَين ــكةومتان ب ــةَلَيك دةس ــةين، كؤم ــة دةك ــةميش اس ــة رةا ب

تووينةتــة بــةردةمي ثةرلـــةماني   كاركردمنــان طؤِريــوة، كؤمــةَلَيك شــةساسيةمتان هَينايةتــة كايــةوة، ها      
كوردستان، وتوومانة ئةمة بودجةكةية، ئةمة جؤري كاركردنةكامنانة، ناشَلَي  هيضي ميسالي بووة، ئـةم  
ــؤي         ــةوة و ب ــدا دؤزيت ــورتي تَي ــةم و ك ــةَلَيك ك ــردووة، كؤم ــؤ ك ــوونةوةى ب ــةَلَيك ثيداض ــة كؤم ثةرلةمان

ن هَينايتـة كايـةوة، لـة خؤتـان ئةثرسـ  بـة تايبـةتي        ضاككردووين و ماَلتان ئاوا بَي، كؤمةَلَيك تةاليـدما 
ــةيين         ــوردوو، ع ــاَلي راب ــة س ــةراورد ب ــاَل ب ــةم س ــلَيماني ئ ــلَيمانني، س ــةَلكي س ــةري خ ــة نوَين ــةى ك ئةوان
سلَيمانية ، كام كووضة و كؤآلني سـلَيماني كـة كـار و خ مـةتطوزاري و هـيين تَيـدا نـةبَي ، ئـةو هـةموو          

 نَيـي لـةناو سـلَيماني بـوون لـة سـاآلني رابـوردوو كيـَي لـَي بةرثرسـة ،           سةوزا و هةآل و هوريايةي و ملم
كابينةى شةشةم لَيي بةرثرسة ، بةرهةم صاحل لَي بةرثرسة ، وةرن با بـة رةاـةم اسـة بكـةين، كـَي واي      
لة سلَيماني كرد ، كَي ئةو هةموو شـةِر و بةزمـةي هَينـا نـاوة كـةالر و نـاو ئـةو ناوضـانةى تـر كـة ثَيـي            
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ناوضةي دةسةآلتي كـؤني يـةكَيي نيشـتمانيي كوردسـتان، بةرهـةم واي لـَي كـردووة ، كابينـةى          ئةوترَي
شةش  واي لَي كردووة ، با تةحةمولي مةسئولية  بكةين و ب انني ضؤن ضارةسةري بكـةين ، ئَيسـتاش   

كومة  لـة  الوازي ح: دَيمة سةر رةاةم لةسةر ئةو بابةتانة اسة دةكةين، كاك كاردؤ دةسةرمووَي و ئةَلَي
سياسةتي وةربةرهَينان، من ثَيمواية بةشي زؤري ئيقتيصـادي عَيـراق، بـة ئيقتيصـادي كوردستانيشـةوة      
وابةسي داهاتي نةوتة، يةكَيكة لة خةتةرة طةورةكان، بـةَلَي تَيبينيةكـة  بـة جَييـة، تَيبينيةكـة  زؤر      

ةوَيكـة كـة هـاتووة، تةاليـدي     بةجَيية كـاك كـاردؤ، بـةآلم ئـةوة شكسـي كابينـةى شـةش نيـة، ئـةوة ِرَير         
دةوَلــةتي رةيعــي لــة بةغــداوةو لــة زةمــاني بةعســةوة، لــة دواي ئــةوةش و حــوكمي بــةرةي كورســتاني و 
رَيرةوي ئةو حوكمِرانيةي ئةوِرؤي هةرَيمي كوردستان، بة تايبةتيش ملم نَيي حي بـي و ناوةخؤمـان و   

وةزيفــي و كــارَيكي وا بــووة، بــةَلَي، كــة شــةِري ناوةخؤمــان، هــةر خــةَلك بَينــة و بيخــةرة ســةر مي كــي  
حةرةكةي ئيقتيصادي لةم وآلتة بة ئاراستةيةكي تر بِروا ، بةآلم بـة ويذدانـةوة وةرن سـةيري وةزعـي     
ئيقتيصـــادي كوردســـتان بكـــةن، ئةمـــة دةســـتكةوتي كابينـــةى شـــةش نيـــة، دةســـتكةوتي كابينـــةكاني   

دا بَي، وةبةرهَيناني بياني و خؤماَلي، كةرتي ثَيشووتريشة، بةآلم من هيوادارم كابينةى شةش برةوي ثَي
مليار دؤالر تَيثةِريوة لة كوردستاندا، حةرةكـةي ئيقتيصـادي، بـاس لـة كشـتوكاَل دةكـةم،        13تايبة  لة 

، وةكــو 1111هــةزار بــؤ ضــةند تــةن دانةوَيَلــة بةرهــةمي كوردســتان بــووة، ســاَلي  151،  1113ســاَلي 
ــوا   ــان، هي ــي ئامارةك ــة ثَي ــتوومة ب ــة  بيس ــةدايقي بكةينــةوة، ل ــة   511دارم ت ــةو حةرةك هــةزاري داوة، ئ

ئيقتيصادييةى لة دَيهاتي كوردستاندا هةية ئةمِرؤ، ئي ضـةند سـاَلَيك لةمةوبـةر بـةرةو ثَيشـةوة ضـووة       
يان نةضووة ، ضووة، كةرتي ثَيشةسازي هـةنطاوي نـاوة بـةرةو ثَيشـةوة، بـةآلم زؤر زيـاتري دةوَي، بؤيـة        

ؤذةى بودجةي ئةمساَلدا درَيذة بة اةرزي صناعي و كشتوكاَلي بدةين بؤ ئـةوةى ئـةو   داوامان واية لة ثر
حةرةكة ئيقتيصادية بَينينةوة كاية، ئةمساَل لة ثرؤذةى بودجة بةرنامةمان وايـة كـة هاوكـاري كـةرتي     
تايبــة  بكــةين، اــةرزي بضــووك بــدةين بــؤ طــةجنان بــؤ ئــةوةى هــةلي كــاري بةرهةمهَينــةر بــؤ خؤيــان  

ة، ثشتيوانيان بـني وةكـو حكومـة ، بةمـة حةرةكـةي ئيقتيصـادي دَيتـة كايـةوة، بـةآلم ئةطـةر           بدؤزنةو
ي ئيقتيصـادي كوردسـتان كـة ثةيوةسـي نةوتـة، لـة اليـةن كابينـةى         %35ثَيتان وابَي ئةم حاَلةتـةي لـة   

شةشةوة، من مـةمنوون دةة، سـةروةرييةكاني رابـوردووش هـةمووي بـؤ مـن حيسـاب بكـةن بـا هـةموو           
تةكانيشي لةسةر من بَي، بةآلم خةَلكي بة ويذدان دةبَيين وا نية، خةَلكي بة ويذدان دةبـييَن ئَيمـة   غةَلة

كؤمةَلَيك هةنطاوي طرنطمان ناوة بؤ بووذانةوةى كةرتي تايبة  و بووذانةوةى حةرةكةي ئيقتيصـادي و  
بَيتـة دهـؤك، بـةراووردي     بايةخدان بة كةرتة جياجياكاني خةَلك، خةَلك بَيتة هةولَير، بَيتـة سـلَيماني،  

وةزعــي ئــةم شــارانة دةكــةن لةطــةَل ســاآلني رابــوردوودا، هــةمووي سةرســامن، بةراورديشــي دةكــةن بــة    
ناوضــةكاني تــري عــرياق، هــةر سةرســامن، مــن ثــَي  وا نيــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان بــة شكســت   

بايةخدان بة توَيذةكاني خوارةوة، خواردوو بناسرَي لة بواري ئابووريةوة، بةَلَي، بايةخدان بة عةدالة ، 
هةذارنشينةكان، طةِرةكة هةذارنيشـينةكان، ئـةركَيكي سةرشـاني طةورةمانـة، مـن خـؤم لـة الي خؤمـةوة         
شانازي بةوة دةكةم لةطةَل رةسيقةكاس لة ئةجنومةنى وةزيران زؤر بايةمخان بةوة داوة، بؤية ساَلي ثـار  

مووضــةى شــةهيدان و ئــةنفال كــراو و كــةم ئةنــدام و  لــة مي انيــةى حكومــةتى هةرَيمــدا بايــةمخان بــة
كؤمـةَلَيك لــةو توَيذانـةى خــوارةوة داوة، بؤيـة لــةو بِريارانـةى دةرماَلــةكاني كـة داومانــة بـؤ توَيــذةكاني       
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كارمةنداني حكومى، هةوَلمان داوة ئةوانةى خوارةوة زؤرتر بطِرَيتةوة، بؤيـة ثـار، خوشـك و برايـان، لـة      
ي مووضةى بةرثرسة باآلكـان كـةم بكرَيتـةوة،    %11زمان بؤ ئَيوةى بةِرَي  كرد لة بِرياري بودجة ثَيشنيا

ئةطةر روخسةمت بـدةي جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان، طلةييـةك لـة ثةرلـةمان بكـةم و نـابَي عـاج  بـن،            
بريارةكةتان ابوَل نةكرد، ئةم جارةش بؤمان هَيناونةتةوة، بؤية اةرارَيكمان دةركردووة و حـةز دةكـةم   

وانيشمان بن، كؤمةَلَيك لةو تةااعودانةى بة ثلة وةزير و بـة ئـةنواعي دةرةجـةى ثلـةدار و نـازاس      ثشتي
ضــي كــرا، كــة بــةبَي عةدالــةتي كــراوة، هــةمووي ثَيداضــوونةوةى بــؤ بكــةين، بــةَلَي، دةزاس كــة ئــةوةش  

و برادةرَيـك مـين   دةكةين دوذمنمان بؤ ثةيدا دةبَي، خؤ نايَي بَلَي لةبةر ئةوةى منت كردووة بة وةزيـر  
 111بـة وةزيــر تــةااعود كـردووة و تــؤ لــَي  دةسـةنَيتةوة، ئةضــ  لةســةر ئـةوة شــةِر  لةطــةَل ئةكــةم،     

موشكيلةي ترمان بؤ دروست دةكا ، بؤية من حةز دةكةم لة كاتَيكدا داخـوازي ضاكسـازي داخوازييـةكي    
آلم تكايـة وريـا بـن، هةنـدَي خـةَلك      ِرةواية و من ثَيشوازي لَي دةكةم و بـة كـارَيكي ثَيويسـي دةزاس، بـة    

زةرةرمةنـد بــووة لــة هةنــدَي لــةو ئيجرائاتانــةى كردوومانـة، ئةيــةوَي ئــاو خباتــة ئاشــي بابةتَيكــةوة بــؤ   
مةبةستَيكي تـر، سـةبارة  بـة نـةبووني سياسـةتي حكومـة  لةسـةر رَيـذةى هـةذاري، مـن كـاك كـاردؤ،             

دةكـةم ثَيكـةوة لةطـةَل وةزارةتـي ثـ ن دانـان        ئامارةكاني الي من شتَيكي جياوازة لة جـةنابت، حـةزيش  
ياخود لةطةَل دةزطاي ئاماري خؤمانةوة ديقة  بكةين، سةبارة  بة، لـة كوردسـتان بـة ثَيـي ئامارةكـاني      

، تةبعةن بؤ %14بانكي نَيودةوَلةتي ثَيوةرَيكي هةية بؤ ئةم مةسةلة، لة عرياادا لة %  6,7الي ئَيمة لة 
يـش بـَي زؤرة، حةيفـة لـة وآلتـي ئَيمـة       %1يش بَي بؤ من كـةم نيـة، لـة    %6لة ئاطاداريتان بؤ من ئةطةر 

خةَلكي هةذار و نةدار هةبَي، بةآلم بة دَلنياييةوة ثَيت دةَلَي ، من لة بةغداش بووم، ِرَيذةى هـةذاري لـة   
ووة، كوردستاندا زؤر زؤر كةمرتة لة ناوضةكاني تري عرياق، بة ثَيي دوا ئاماري كة لةبةر دةسي مندا بـ 

ئـةوة  ( GPD in Capital Income)موعـةدةلي دةخلـي سـرد لـة عريااـدا ئـةوةي ثَيـي دةطـوتري         
دؤالرة لة ساَلَيكدا بؤ تاكَيك، ئةوة بة ثَيي ثَيوةرةكاني بـانكي   3511مامؤستا ئاراس ئةزاني ئةَلَي  ضي، 

ِري يش بـة وردةكـاري   دؤالرة، ئةمة ئامارة، بـؤ ئـةوةى ثةرلـةماني بـة     6511نَيودةوَلةتي، لة كوردستان 
لةسةر ئةمانة اسة بكا ، من ثَي  خؤشة هةم لة رَيطةى دةستةي ئاماري كوردستانةوة، هـةم لـة رَيطـةى    

ــاني     ــةى رَيكخراوةك ــة رَيط ــةم ل ــةوة، ه ــي ث ندانان ــةم  waw bankو  undpوةزارةت ــؤراخي ئ ةوة س
بـؤ كـاركردن، بـة رةئـي مـن ئـةو       مةسةالنة بكةين، سةبارة  بة رَيذةى بَيكاري، ئَيمة بةرنامةمان هةية 

بةرنامانةى كة دامانناوة بؤ كاركردن لة بةرنامةكاني حكومة  لة ثـارةوة كـة هةندَيكيشـمان جَيبـةجَي     
كردووة و ئةم ساَليش لة بودجة تةوةري سةرةكي بودجة ئةم ساَلمان مةسةلةي دؤزينةوةى هـةلي كـارة   

ةي وةزيفــي لـةناو حكومـة ، هيـوادارين لــة    هـةزار دةرةجـ   15بـؤ طـةجنان، هـةم لــة رووي دابينكردنـي     
رَيطةى ئةجنومةنى راذة يان بة شَيوازَيكي وا كة بة عةدالة ، دوور لـة تةزكيـة و تةزكيـةكاري، دوور لـة     
واستة و واستة كاري جَيبةجَي بكرَي، كاري بؤ دةكةين بـؤ ئـةوة، هـةروةها ثَيـداني اـةرزي بضـووك بـؤ        

ة كةرتي تايبة ، هةر موزةسَيكي حكومي بضَيتة كةرتي تايبـة ،  طةجنان، هةروةها ثَيداني مينحةيةك ب
نيوةي مةعاشةكةي بؤ دوو ساَل دةدرَي بةو كؤمثانيايةي كة دةيطرَيتة خؤي بـؤ ئـةوةى ئيشـي بةرهـةم     
هَينةر بكا ، هةر ئةوة نةبَي بة بةتاَلي مواةنةع لةناو حكومةتدا كار بكا ، بةرنامةيةكي تري طـرنن،  

ثةرلةمان بة جيددي موتابةعةي ئةوة بكةين، طؤِريين سيستةمي زةماني ئيجتيماعي هيوادارم سةرؤكي 
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و تقاعودي، يةكَيك لة كَيشة طةورةكاني ئةم وآلتة بؤ خةَلك هـةر روو دةكاتـة حكومـة  و ثـةنا ئةباتـة      
بةر بةتاَلي مواةنةعة ، لةبةر ئةوةى زةماني تـةااعودي نيـة، ثرؤذةيـةكي زؤر طرنطمـان ثَيشـكةش بـة       

رلةماني كوردستان كردووة، بؤ تةسعيلي اانوني تةااعود و صندواي زةمان، كة ئةمـة دةبَيتـة مايـةي    ثة
خَيرَيكي و ثشتيوانيةكي طةورة لة كرَيكاران و كار طوزارة جياجياكاني كةرتي تايبة ، كة دةيـان هـةزار   

لــة جــؤري كــاركردني  و دةيــان هــةزارة، ئــةوة كــارَيكي طرنطــة ومــن ثــَي  وايــة طؤِرانكارييــةكي ِريشــةيية
حكومة  و كةرتي تايبة  و خةَلك، خةَلك زةمـاني دةبـَي، تـةااعود دةبـَي و ترسـي ئـةوةى نـامَيين كـة         
تةااعودي دةمَيين يان نا ، من هيوادارم ثةرلةماني كوردستان وةآلمـي داخوازييـةكاني خـةَلك بداتـةوة،     

رة  بة ِرَيذةى بَي كاري، ئةوةى ئامارةكـاني  زوو بَيننة بةردةمي ثةرلةمان و زوو بِرياري لَي بدةن، سةبا
يـة، زؤر  %16ية، بة ثَيـي دةزطـاي ئامـار، بـة ثَيـي شـارةكانيش هةيـة، لـة         %16لةبةر دةسي ئَيمةية، لة 

كةمرتة لةوةى كة لة عريااداية، بؤ ئاطاداريتان، بةآلم دووبارة مـن دةَلـَي ، دَلـ  بـةوة خـؤش نيـة كـة لـة         
ي وآلتةكــةم بـَي كــار بـَي، بـة ئــةركي سةرشـاني خؤمــان دةزاس     %16لـة   ، دَلـ  بـةوة نيطةرانــة كـة   % 16

بةدواداضووني جيددي بؤ بكةين، كة ضؤن بتوانني هةلي كاري جيددي بؤ بدؤزينةوة، لة جياتي هَيـ ي  
نــاوةخؤ زيــاد بكــةين و بــة نــاوي ضــاالكية مةدةنيــةكان ثــارةي تــري بــؤ بكــِرين و ئةمانــة، بــا دةرســةتي  

و بةرهةمهَينةر بؤ طةجنةكامنان دابنـَيني، سـةبارة  بـة نيشـتةجَيبوون، مـن ثـَي         كاركردني راستةاينة
وايــة يــةكَيك لــة ســةروةرييةكاني حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، هــةر لــة ســاآلني رابــوردوودا، كــةرتي  
نيشتةجَيبوونة، منيش ئةمة ئامارةكاني بةردةممة سةبارة  بة نيشتةجَيبوون، بَيطومـان خـةَلك هةيـة    

اش كرَيضـــية لـــةم وآلتـــة، بـــةآلم ئـــةي نوَينـــةراني هةَلبـــذَيردراوي خـــةَلكي كوردســـتان، بـــواري   ئَيســـت
نيشتةجَيبوون، هةنطاوي طةورةي نةناوة بةرةو ثَيشةوة لة ضاو ساآلني رابوردوو ، ئةو بايةخةي كة بـة  

ؤ نـابَي  تايبةتي لة رَيطةى سندواي ئيسكان و سولفةي عةاارةوة دراوة بـة خـةَلك، دةسـتكةو  نيـة ، خـ     
ئةو دةستكةوتانة ببينني و اةدري ئةو دةستكةوتانة ب انني بؤ ئةوةى كـة وةخـي طلةييشـمان كـرد لـة      
كةم و كورتييةكان بة هةند وةربطـريَي، ئةمسـاَل مـن يـةكَيك لـة سـةرةوةرييةكاني خـؤم و هـةظاآلس لـة          

ــتان، هةنـــدَيكتان    ــاتي كوردسـ ــردة دَيهـ ــن ض ئةجنومـــةنى وةزيـــران، ســـولفةي عـــةاارمان بـ بـــاش دةزانـ
ئاستةنطَيكمان لة رَيطة بوو، بةآلم كردمان، دةبَيتـة داينـةمؤي بووذاندنـةوةى ذيـاني دَيهـا  و  ئـابووري       

 817113كشتوكاَلي وآلتةكـةمان، بـة ثَيـي ئـةم ئامارانـة كاكـة كـاردؤ، لـة كوردسـتاندا ذمـارةى خَيـ ان            
و  1113ي ماوةى رابوردوو، هي ساَلي خَي ان هةية بة ثَيي ئةمة ئةجنامة بةراييةكاني حصر و تةرايم

يةكةي نيشتةجَيبوون بة خانوو و شواةوة هةية لةم وآلتة، ذمارةي ئةو خَي انانةى  814355، 1111
هـةزار خَيـ ان خـاوةني     817لـةم كوردسـتانةى ئَيمـة لـة كـؤي       713515كة خاوةن خـانووي خؤيـانن   

يـة،  %3ضي لة خَي انةكاني ئةم وآلتةمان لـة  خَي ان كرَيضني، واتا رَيذةى كرَي74811خانووي خؤيةتي، 
من هيودارم بة ثشتيواني ثةرلةماني كوردستان بة ثةسندكردني بودجة و درَيذةدان بة سولفةي عةاار 

م، 151م و 111م كـةمرتن،  111و بة تايبةتيش كة بِريارَيكمان دا، ئةو عةرزانةى كة ئيفرازكراون لـة  
ــَيك   ــةوة، بةش ــةااريش بيانطرَيت ــولفةي ع ــةماني       س ــووم ثةرل ــاوةِروان ب ــن ض ــةزَييَن، م ــة داب ــةو رَيذةي ل

كوردستان، بِرةك خراثةكاريتان زؤرة، بةآلم لةم بوارة كؤمةَلَيك شـي باشـتان كـردووة و دةستخؤشـيتان     
لَي دةكةين و حةز دةكةين باشرتي بكةن، سةبارة  بة ئيحتياتي نةادي، كاك كاردؤ دةَلَي، من ثَي  وايـة  
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حكومة  سياسةتي ئيحتياتي نةادي نية، كاك كاردؤ لةم ثةرلةمانةية و : دةيَلَي، دةَلَيلة ثةرؤشيشيةوة 
ي ثةسند كردووة، دةنطتان بؤ داوة، بة هةر حاَل 1113ئةم ثةرلةمانة بةِرَي ة حيساباتي خيتامي ساَلي 

ي 11انطي دا لة كؤتايي من لة كابينةى شةشةم لة مـ 1113ثةرلةمان دةنطي بؤداوة، ثةرلةمان لة ساَلي 
، حيسـاباتي  1113ي 11سوَيندي ياسايي  لةبةردةم ئةم ثةرلةمانة بـةِرَي ة خـواردووة، مـانطي     1113

كة ثَيشكةش بة ثةرلةمان كراوة و ثةرلةمان ثَيشكةشـي كـردووة،    1113، كؤتايي ساَلي 1113خيتامي 
ترليؤنَيـك و   1113 مليار دينار، عيجـ ي مي انيـةي سـاَلي    115عيج ي ثَيشان داوة بة يةك ترليؤن و 

مــن ئــةَلَي   1111مليــار دينــار بــووة و ئةمــةش نوســخةي حيســاباتي خيتــامي الي خؤتانــة، ســاَلي  15
سةربةرزم لةطةَل رةسيقةكاس لة ئةجنومةني وةزيران، سةرباري زيادكردني مووضـة، سـةرباري بـرةودان    

كـردووة، لـة مـاوةى رابـوردوودا     بة ثرؤذةكان و وةبةرهَينان، عيج ي كة هةمانة دابـةزيوة، نـةك زيـادي    
و  1/7/1111حيســاباتي خيتــامي شــةش مــانطي يةكــةممان ئاِراســتةي ثةرلــةمان كــرد، كــة هــةتاوةكو  

تةاديراتي وةزارةتي دارايي كة ثَيشةكةش بة من كراوة و ثَيشكةش بة ئةجنومةنى وةزيران كراوة، كؤي 
مليـار دينـار كـةمرت بـَي،      511انيـة لـة   دابةزيوة، تةاديرةكة ئةوةية عيجـ ي مي   1111عج  لة ساَلي 

خوشــك و برايــان، ثــَي  وايــة كاكــة كــاردؤش دَلنيــام لــةوةى كــة تــةدايقي ئــةو رةاةمانــة دةكــا  و بــة    
ويذدانةوة تةايمي دةكا ، ئَيمة لة ساَلي رابـوردوو مووضـةمان زيـادكرد، لـة سـاَلي رابـوردوو ثرؤذةمـان        

ـــ  ةبَييَن ضـــيمان كـــردووة، لـــة رووي ثرؤذةكـــان و زيـــاد كـــرد، خـــةَلكي كوردســـتانيش بـــة ويذدانـــة و ئ
خ مةتطوزارييةكانةوة، و طؤِرانكارييةكاني كة بووة، ئيشَيكي زؤرمان لةسةر كردووة و واجييب خؤمانة، 
ــةى         ــؤ خةزين ــةوة ب ــان طرِياوةت ــةَلَيك ثارةم ــةَلَي  كؤم ــان ئ ــن ثَيت ــدووة، م ــان دابةزان ــةوة عيج م بةوةش

هةندَي حي ب و رَيكخراو راطةياندن و ئةمانة و من هيض لـةوة دوو  حكومة ، ئةو ثارانةى كة دةدرا بة 
دَل ني ، دووضاري ئةنواعي كَيشة و طري و طرستيشي كردين، دووضاري ئةنواعي بينـة و بـةرةي كـردين،    
ــدن، بــة       ــؤ دةزطايــةكي راطةيان ــةكي هــةبوو ب ــك مانطانةي ــاواز، ســةيرة برادةرَي ــؤرة و جــؤري جي بــةو ج

وة نــان بــِراو كــرا، حكومــة  بــؤ ثــارةى دةزطــاي راطةيانــدن بــدا  ، ئَيســتا لــة   تــةعبريي هةنــدَي لــة ئَيــ
هـةزار   51دةزطايةكي راطةياندني ئؤثؤزيسيؤن كار دةكا ، دةمي زؤر طةرمة لةسةر ئيص حا ، مـانطي  

مليؤن بوو ئي ئةو خةَلكة، ئـي ئـةو ميللةتـة دةدرا بـة جـةنابي بـةِرَي ي و ئَيسـتا لـة          51دؤالر بوو يان 
يةكي راطةياندني بةِرَي ة داواي ئيص حا  لة ئَيمـة ئـةكا ، بـؤ طـةلي كوردسـتانيش بـَي، بـؤ هـةر         دةزطا

كةسَيك بَي، من ئةمةوَي لةوة يةك بِريار بة جةنابيشت بَلَي ، هةر ض كةسَيك من ئةمة بة دَلنيياييـةوة  
مـن بـة صـةرحيي اسـة     دةَلَي ، من لةو مةسةلةيةش لةطةَل جةنابي سةرؤكي هةرَيمدا، كوَيستان خان با 

دةكـةين لةســةر ئــةم مةســةلةية، هـيض شــتَيك نيــة بيشــارمةوة، هـيض ترســَيك  نيــة لــةوةى بيشــارمةوة،    
هةمووي باس دةكةين، بة رةاـةميش اسـة دةكـةم، مـن لةطـةَل جـةنابي كـاك مسـعوديش لـةم بارةيـةوة           

، مـن دةَلـَي  لـة سـاَلي     اسةمان كردووة، ئةو تةئكيدي زؤر لةسةر ئةوةية كة نابَي ئـةو مةسـةالنة مبـَيينَ   
كابينــةى شةشــةم كؤمــةَلَيك هــةنطاومان نــا بــؤ ئــةو مةســةلةية، كؤمــةَلَيك هــةنطاومان نــا، مــن     1111

نــةموتووة كوَيســتان خــان بنــرِبم كــردووة، اــةتيش ئــةو اســةية ناكــةم، ئــةم ســاَل دةبــَي يــةكجار كــةمي   
يش دةكـةم جـةنابي سـةرؤكي    بكةينةوة، مـن حـةز دةكـةم دوايـي نةصـي اةرارةكةشـتان دةدةمـَي، حـةز        

ثةرلةمان بـة هاوكـاري ئةندامـةكاني ثةرلـةمان، ثشـتيواني حكومـة  بـن بـؤ جَيبـةجَي كردنـي، ثـارةى            
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خةَلك بؤ بؤ دةزطاي راطةياندن بَي ، بؤ بؤ جةريدة و بؤ ئةم و بؤ ئةو بَي ، حكومة  اسـةكةري خـؤي   
لـة ثـارةى ئابوونـةى خؤيـةتي، لـة ثـارةى       هةية، اسة دةكا ، يةكَيي زمان حاَلي خؤي هةية، با بيكـا ،  

هيين خؤيةتي، ثارتي بة هةمان شَيوة، طؤِران بة هةمان شَيوة، يةكطرتوو و كؤمةَل بة هةمان شَيوة، ئةم 
وآلتة ئةطةر ئةمانةوَي رَيضـكةى راسـتةاينةى بـؤ بكـةين، ئةمـة رَيضـكةي راسـتةاينةية، بـةآلم مـن بـة           

َلي، هيض يةكَيك لةو اةرارانة ئاسان نية، خؤ نـايَي يةخـة  بطـرَي    سةراحة  بة ئَيوة دةَلَي  و بَي دوو د
لةسةر ئةوةى تؤ وا  لَي كردووم، ئةنواعي بيانوو  بؤ دَينَيتةوة، ئةم وآلتة بةرطةى ئةوة ناطرَي، ئَيمـة  
كؤمــةَلَيك وةعــدمان بــة ميللةتةكــةي خؤمــان داوة ضاكســازي بكــةين، ئــةَلَين حكومــة  بــَي دةســةآلتة و 

ةلآلهي من لَيتان ناشارمةوة، من بَي دةسةآلمت لة تؤااندني خةَلك، بَي دةسةآلمت لـة ترسـاندني   داماوة، و
خةَلك، بَي دةسةآلمت لةوةي كة حةق بة خؤم بدةم كة ثارةى خةَلك وا لَي بكةم و وا لَيبكةم، بةآلم ثـَي   

ن ئـةوة بـووة بةشـَيكي    واية دةسةآلتي ئَيمة، ئةم حكومةتة بة ثشـتيواني ثةرلةمانـة بةِرَي ةكـةى خؤمـا    
ــة        ــة، نفوزان ــةو هين ــةَلَيك ل ــةرووي كؤم ــةَلك، رووب ــةى خ ــؤ خةزين ــةوة ب ــة بطةِرَينين ــةو ثاران ــي ئ طرنط
ببينينةوة، باس لة سساد دةكرَي، ئَيمة هةموو اةراراتي رةاابةي مالي ئيحالـةي ئيـديعامان كـردووة، لـة     

وايي دوضاري عةيبة نةة لةبةر دةمي ئَيوة، جَيطةيةك كة نةكرابَي، من ناَلَي  بة موتلةاي، بؤ ئةوةى د
تكام لة ثةرلةمانة بةِرَي ةكةى خؤمان هةية، بةدواداضـووني بـؤ بكـا ، بـِروا  بـؤ بـةردةمي دادطـا، مـن         
خؤالــان كؤبوونــةوةمان لةطــةَل ئيــديعاي عــام كــردووة، بةدواداضــووني ثَيويســتمان بــؤ ئــةوة كــردووة،   

 11/7مان ماوة، بةآلم ئةطةر كاك كاردؤ بة سوثاسةوة دةيـةوَي  دةيكةين، هةندَيكمان كردووة و هةندَيك
هةمووي خباتـة سـةر كابينـةى شةشـةم و كَيشـة ثـةنن خواردنـةكاني ئـةو هـةموو سـاَلةي ئـةم             17/1، 

كابينةيـة ثـِر كاتـةوة، مـن ثـَي  وايـة ئــةوة زؤر بـة موهيممـان ئـةزانَي و سوثاسـي دةكـةم، ئةطـةر ئــةوة             
ن با دةست خبةينة ناو دةست و بة دَلسؤزي و بة ثةرؤشـي بـؤ ضاكسـازي بـا     مةبةستةكةى بَي، بةآلم وةر

بيكةين، دَيمة سةر اسةكاني كاك عمر عبدالع ي ، من ثَي  واية ثوختةى اسةكةي خاَلي يةكـةمي بـوو،   
سةبارة  بة ئريادةى جيددي بؤ ئيص حي سياسي، بـةَلَي، ئـريادةى جيـددي دةبـَي هـةبَي بـؤ ئيصـ حي        

ــري  ــةو ئ ــتان     سياســي، ئ ــةى كوردس ــةآلم ئــةم ثةرلةمان ــةم وآلتــة، ب ــة، حي بــة ســةرةكييةكاني ئ ادة جيدي
دةطرَيتـةوة، بـا بيكـةين و بةرجةسـتةي بكـةين، ئـةو وةزعـةي شـةاام، داخـوازي خـةَلك، داواي ئــريادةى           
ــة       ــَي زؤربــةي اليةن ــةر دةب ــيةكان، ه ــة سياس ــة دوا كؤبوونــةوة لةطــةَل اليةن ــا ، ل ــددي دةك ــددي جي جي

ة الي جةنابي سةرؤكي هةرَي ، تةئكيد كراوة كـة ئـةوةى ثـرؤذةى ئيصـ حي هةماهـةنن،      سياسيةكان ك
كؤبكرَيتــةوة، دةي، يــةلآل، لــة ثةرلــةماني كوردســتان هــةموو ماشــاا  ا  خــةَلكي بــة توانــا و لَيهاتوومــان   

نــةك بــة تَيدايــة، لةطــةَل ئَيمــة، لةطــةَل اليةنــة سياســيةكان لةطــةَل رَيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةى مــةدةني، 
دروش  و شعارا ، بة بةرنامةى موحةدةد، وةرن ئيص حي سياسي، يةعين ضي ، جياكردنةوةى حي ب، 
يةعين ضي ، تةحديدي بكةين، ئَيمة ضووينة مةركةزي موحاسةزة، لةوَي كؤبوونةوة لةطةَل ثارَي طار و 

نانةي كـة ثَيويسـتة   هةندَي بةرثرسة ئةمنييةكان بؤ بةدواداضووني رةوشي ئـةمين شـارةكة و ئـةو شـويَ    
بطرينة بةر بؤ ئارامي وةزعةكة و كردنةوةى حي ب و حكومة ، ئـةمِرؤ نيـة، داواكارييةكـة، تَيكـةآلوي     
حي ب و حكومة  ئةمِرؤ نية، ابوَل خا  ئةمِرؤ نية، هةرضةندة نةماوة ابوَل خا ، ئةطةر مـاوة لـة   

ن، دةسـت تَيـوةردان لـة زانكؤكـان، هـي      جَيطةيةك ثَيمان بَلَين بة سوثاسةوة بؤ ئـةوةى رَيطـري بـؤ بكـةي    
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ئةمِرؤ نية، بةآلم مـن ئـةتواس بـة سـةربةرزي لةبـةردةمي ئَيـوة بَلـَي ، ئَيمـة رووبـةرووي بووينةتـةوة،           
هةوَلمان داوة كةمي بكةينةوة، رَيطرميان لَي كردووة، وةرن هاوكارمـان بـن بـؤ ئـةوةى بةتـةواوي بنـرِبي       

شةساسيةتي موتَلةق هةية لةم وآلتة، اـة  ئـةو ديعايـةش ناكـةم،      بكةين، نةبووني شةساسية ، من ناَلَي 
بـةآلم ض ثرســيارَيكي ماليتــان هةيــة، مــن وةآلمتـان دةدةمــةوة، بودجــةمان هَيناوتــة بــةردةم ثةرلــةماني   

ية، جـؤري سـةريف ثـارة، داوا دةكـةم     1111مانطي يةكةمي ساَلي  4كوردستان، ئةوة حيساباتي خيتامي، 
اسةوة داواتان لَي دةكةم، رجاتان لَي دةكـةم تـةدايقي بكـةن، غةَلـةتي تَيـدا بـَي بـؤ        لة ثةرلةمان، بة سوث

ئةوةى ضاكي بكةين، كةم و كورتي تَيـدا بـَي ضارةسـةري بكـةين، ثـارةى خةَلكـة، نـاني خةَلكـة، وةرن بـا          
ةَل شةساسية ، جةنابت لةوَي بووي، ئةو وةختة  وا ب اس كاك عةدنان بوو سةرؤكي ليسـي طـؤِران، لةطـ   

خوشــكة ســؤزان و الكــاني تــر كؤبووينــةوة لةســةر نــةو ، كؤمــةَلَيك مةلةسمــدا بــة ئَيــوةو بــة ســةرؤكي   
ليستةكان، سةبارة  بة ثرسي نةو ، ضي بكةين، ضيمان كردووة، بةرنامةكامنان ضية بـؤ ئـةوة، مـن لـة     

ةَلَي ، ئـةوةي  الي خؤمةوة هيض شتَيك  نية بيشـارمةوة و لـة خ مـةتتان دامـة، ئـةوةى بيـ اس ثَيتـان ئـ        
نــةي اس دةَلــَي  نــاي اس، وةرن بــا بضــني بةدواداضــووني بــؤ بكــةين، كــاري بــؤ بكــةين، ئــةو شــتانةى كــة  
ثَيويستة، بةآلم ئةو شةساسيةتة، وةرن با تةحديدي بكةين شـةساسية  ضـية ، بـةَلَي لـة هةنـدَي بـواردا،       

كراوةو هةنـدَيكي تريشـي ثَيويسـي بـة     كؤمةَلَيك كَيشةي كةَلةكة بوو هةية، بةدواداضوون بؤ هةندَيكي 
دواداضووني تري هةية، سةبارة  بة دوو ئيدارةيي، وةلآلهي برادةرينة اسةي ئةمِرؤم نيـة، دةمَيكيشـة   
بة ئيع ميش وتوومة، لة كؤبوونةوةم لةطةَل هةندَي لةو بةِرَي انة بةِراشكاوي وتوومة، دياردةكاني دوو 

و لة بواري ثَيشـمةرطةو لـة بـواري نـاوةخؤ، ئةطـةر وا بَلـَي  راسـت         ئيدارةيي هةر هةن، لة بواري دارايي
ــاوة بــؤ           ــةَلَيك هــةنطاومان ن ــتنةوةى ئيــدارة، كؤم ــاوة بــؤ يةكخس ــةَلَيك هــةنطاومان ن ــةآلم كؤم دةة، ب
يةكخستنةوةى دارايي، كؤمةَلَيك هةنطاومان ناوة بؤ يةكخستنةوةى هَي ي ثَيشمةرطة وةكو بالان كـرد،  

هَي ةكاني ئاساييش و ناوةخؤ، بِريارَيكمان ناردووة بؤ ثةرلةماني بةِرَي ، سةبارة  بة  بؤ يةكخستنةوةي
يةكخستنةوةى هَي ةكاني ئاساييش، هيوادارم زوو دةست بةكار بن لةسةري، تَيبينيتـان هـةبَي لةسـةري،    

، ئـةى نوَينـةراني   سوثاستان دةكةين، تَيبينيةكانتامنان ثَي بَلَين، با بةدوايةوة بضني، بةآلم كاكـة عومـةر  
هةَلبذَيردراوى خةَلكي كوردستان، ئةم بةزمةى ئةمِرؤ، داواكارية ِرةواكاني خؤثَيشاندةران ناَلَي ، ئةوانـة  
خةَلكي خةبؤر و دَلسؤزن، بةآلم هةندَي ئةجينداي تر دةيةوَي ئةو وةزعة بة ئاراستة بكـا ، نـةك بـة    

استةي لة  بووني كوردستان و بةيةكجاري كةر  يةك ئاراستةي يةكخستنةوةى حكومة ، بةَلكو بة ئار
بووني ئريادةى كوردستان، بةناوى سيدراليةتي موحاسةزا  و بةناوى جؤرةها و جؤر لةو بابةتانة، ثَيش  
واية هةموومان كوردييةكةمان باشة و ئةزانني دةَلَيني ضي، من ئةَلَي  بة ِراشكاوي، ئيـدارةي كوردسـتان   

بــؤ بكــةين، يةكخســتنةوةى بكــةين، هةنــدَي هــةنطاومان نــاوة، ثةرلــةماني  ثَيويســتة هيممــةتي زيــاتري 
كوردستان وةرن و هاوكارمان بن، بةدواداضوون بكةين لة كوَي ئاستةنطةكان هةية، بؤ ئةوةى بة يةكةوة 

 .لةسةري كار بكةين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وةختتـان دةبـَي جـوابي بدةنـةوة، ئَيسـتا       ائةن دانيشة، ناوي كةسي نةهَيناوة، ئازادة لة رةئي، ثاشانجرة
 .نا، رةجائةن كاك كاردؤ دانيشة
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 :سةرؤكي ئةجنومةنى وةزيران/بةرهةم ابد صاحل.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لة كوردستان دانيشتووين، لة ثةرلةماني كوردستان دانيشـتووين، مـن اـة  ئـةو حةاـة بـة خـؤم نـادةم تـةخويين خـةَلك           
م ئازادم لةوةى رةئي خؤم دةربِرم، من ثَي  واية مةترسييةكي طةورة لةسةر كوردستان هةية، طلةيي خـةَلك لـة   بكةم، بةآل

نةبوونةوةى يةك  ئيـدارةيي، طلةييـةكي ِرةوايـة، كوردسـتان ثَيويسـي بـة يـةك حكومـةتى، يـةك دامـةزراوةيي هـاووآلتي            
َيكي سياسـي بـَي، كؤمـةَلَيك هـةنطاومان بـؤ نـاوة، بـةآلم وةرن        هةية، نة ئي يةكَيي بَي، نة ئـي ثـارتي بـَي، نـة هـيض اليـةن      

نوَينـةراني هةَلبـذَيردراوي طةلةكــةمان، ثَيكـةوة بـا هاوكــار بـني بـؤ ئــةوةى ئـةو ئاسـتةنطانة يــةك يي بكةينـةوة، اــانوني          
ةى ئـةو حاَلةتـة   ئاساييش تاوتوَي بكةن، با تةوحيدي ئاساييش بكةين، هةنطاوةكاني ثَيشمةرطة ثشتيواني بكةين، بـؤ ئـةو  

بةرجةستة بكةين بة شَيوةيةيكي حةايقي، دةست تَيوةرداني حي بي لة حكومة ، وةلآلهي كاك عومةر، من نـاَلَي  نيـة،   
ئــةَلَين نــةبووني هةَلوَيســت لــة اليــةن حكومــة ، وةلآلهــي مــن سوثاســت دةكــةم، نــازاس، بــةآلم مــن ثــَي  وايــة حكومــة    

هةَلوَيسي هةبووة، دووضاري جؤرةها و جؤر بةزم و ِرةزم بووة لةسةر ئةوة، دوو هةَلوَيسي هةبووة، حكومة  نةك هةر 
دَليشمان نةكردووة، خؤ لةبةر دةم ئَيوة اسة ئةكةين، لةطةَل جةنابيشت لةوانةيـة اسـةمان كردبـَي، لةطـةَل يـةكطرتوو و      

مِرؤ نية، لـةم كابينةيـة هـةوَلمان داوة    اليةنةكاني تر و هةموو اليةنةكان، كة ئةم حاَلةتي تَيكةآلوي حي بي و حكومي ئة
زؤر زياتر كاري لةسةر بكةين، ثَيشمواية زؤر جار ئةو اسةية ئةكرَي، وةلآل حي بةكةي خؤي ثشـتيواني ناكـا ، مـن ثـَي      
واية حي بةكـةي خـؤم ثشـتيواني  ئـةكا ، زؤربـةي هـةرة زؤري حي بةكـةي خـؤم كـة خـةَلكي دَلسـؤز و ثـةرؤش و خـةم              

ثشتيواني ئةو هةوَل و ضاكسازييةن، بةآلم كة وةخَي بة تَيكةآلوي حي ب و حكومة ، بـاس دةكـةيت    خؤري ئةم وآلتةن،
و ئيجرائاتي لةسـةر دةكـةين، كؤمـةَلَيك ناوةنـد زةرةرمةنـد دةبـَي، كـاك عومـةر، شةِريشـيان كـردووة و ئَيمـةش شـةِرمان             

مليـؤن دؤالر بـةس مانطانـة بـؤ خةزينـةى ئيـدارةي        18مليـؤن،   17كردووة، هةَلوَيستمان لَي بينيون، من ثَيت دةَلَي  كة 
كؤني سلَيماني دةطةِرَيتةوة، ئةِرَي ئةوة دةسةآلتة، ئةوة ئيجرائاتة، بةآلم دةبَي زياتريشي بكةين، هيوادارم ثشتيوامنان بـن  

جنان و بؤ ئـةوةى زياتريشـي بكـةين، بـؤ ئـةوةى ئـةو حكومةتـة حكومـةتى هـاووآلتي بـووبَي، جـةنابت باسـي بَيكـاري طـة              
هةذاريت كرد، من هاوبريم، ئامارةكاني لةبةر دةسي ئَيمة ئةوةية، لةالي منةوة ديسـانةوة ئامـاري طـةورةن، ثَيويسـي بـة      
هــةنطاوي جيــددي هةيــة، كؤمــةَلَيك بةرنامــةمان هةيــة، كؤمــةَلَيك كارمــان كــردووة، كؤمــةَلَيكمان كــردووة و كؤمــةَلَيكي     

امنان بن بؤ ئةوةى بيكةين، سةبارة  بة س اي سياسـي، كـة وةخـَي مـن ئـةم ئةركـةم       تريشمان بةِرَيوةية، هيوادارم ثشتيو
ثَي سثَيردرا، كؤمـةَلَيك ديـاردة هـةبوو، كؤمـةَلَيك خـةَلك لـة ئيشـةكانيان دوورخرابوونـةوة لةبـةر هـةر هؤيـةك بـَي، مـن              

ي منيـان كـردووة، بةدواداضـوونيان    ناضمة وردةكارييةكانيةوة، هةندَي لةم خوشك و برا بةِرَي انة هاتو ضؤي مةكتةبةكـة 
كردووة، ثةرلةمان بةهةمان شَيوة، جةنابي سةرؤكي هةرَي  بة هةمان شَيوة، من ئةتواس سةربةرز ة لةبةر دةمـي ئَيـوة،   
لةم كابينةية خةَلك طةِراوةتةوة سةر كـار، خـةَلك دةرنـةكراوة، بـة ئامـار اسـة دةكـةين، ئـةو خةَلكانـةى كـة دةركرابـوون            

ش بــة هــؤي رووداوةكــاني هةَلبذاردنــةوةى، خــةَلك بــة وَيذدانــة وا بــ اس ئــةزانَي لــة ســةردةمي ئــةو كابينةيــة   لــةوةو ثــَي
طةِرانةوة بؤ سةر كارةكاني خؤيان و مووضةكانيان بؤ سةرف كرايـةوة، نـةك خـةَلك دةركـرا، ئةطـةر وا نيـة، حـةز دةكـةم         

ةسيقـةكانيان، دةَلـَي ئةوةنـدةى تـريش مـاوة و بـِرؤن موتابةعـةي        ثَي  بَلَين وا نية، ئامـارَيكي تريـان هَينـاوة هةنـدَي لـة ر     
بكةن، موتابةعةي دةكةين من خؤم حكومة ، حكومةتي خةَلكة، حكومةتى حي بَيك و اليةنَيك و هينَيك نية، خؤشـتان  

كانيشـمان  دةزانن لةسةر طةِرانةوةى هةندَي لةو خةَلكانةي جؤراوجـؤر كَيشـة و طرستمـان بـؤ دروسـت بـووة، بـةآلم اةرارة       
بردووتة سةر، لة هةندَي جاردا تؤزَي زيادي ثَيضووة، بةآلم ذيـان وايـة، خـؤ بـة شـةو و رؤذَيـك ئـةو اةرارانـة بـة سـةواي           
نادرَي، لة كوَيي تريش مابَي، ئَيمة بةدواداضووني بؤ دةكةين، بةآلم كاكة عومةر، با واي لَي نةيَي وةكـو شـةِري يـةكَيي و    

ناوةخؤ، هةر كةسَيك لةسةر شتَيك الضوو لة مةنتيقةي يةكَيي ئـةيو  لةبـةر ئـةوةى ثـارتي     ثارتي، زةماني خؤي شةِري 
اليان بردوومةو ئةضووة الي ثارتي ئةيو  ديفاع  لَي بكة، يةكَيي بووة، لة  هةولَير بواية ئةهاتة سلَيماني دةيو  لةبةر 

ةيَي حكومــةتَيك نــةتوانَيت ئيجرائاتَيــك بكــا ،  ئــةوةى مــن يةكَيتيمــة، ســآلن خــ م  يةكَيتيــة دةريــان كــردم، واي لــَي نــ   
موحاسةبةي موةزةسَيك بكا ، يةكسةر يةكَيكي لَي او  ببَيتةوة ولآل  لةبةر س اي سياسي، وةلآل كاكة ئةم حكومةتة، من 
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ةبةري طشـتني،  بة دَلنياييةوة ثَيت دةَلَي ، ضةندين كةسي تَيداية، من لة سلَيماني باس دةكةم با بة تةحديد بيَلَي ، بةِرَيو
ااميةاامن، سةرمانطةى موهيميان الية، سةر بة ئؤثؤزيسيؤنن، بة ثَيي هةندَي تةارير و ئةمانـة سـةر بـة ئؤثؤزيسـيؤنن،     
ابوَلمان نةكردووة لة طوَل ناسكرتيان ثَي بـوترَي، مـادام كـاري خـؤي دةكـا  وةكـو حكومـة ، خ مـةتي هـاووآلتي ئـةكا ،           

ةكةي خؤي بؤ كـاري سياسـي بـةكار نـةهَييَن و بـة كـاري اـانوني لةطـةَلي بكـةين، مـن           ئةخيةينة سةر سةرمان، بةآلم جَيط
ــوونةوةيةكي            ــَي، ثَيداض ــران ب ــةني وةزي ــةراري ئةجنوم ــةبَي، ا ــن ن ــةرار م ــمانة، ا ــة ثَيشيش ــنيازانةى ل ــةو ثَيش ــةكَيك ل ي

ران بِريـاري لـَي بـدا ، ئـةويش     سةرتاسةري سةرمانطةكامنان بكةين، بةِرَيوةبةرة طشتيةكان، من هيوادارم ئةجنومةني وةزي
ــَين    ــَيني، بَل ــةنَيك دابن ــة زةم ــتيية،        6ئةوةي ــةري طش ــةوة، بةرَيوةب ــة نةمَينَيت ــةك جَيط ــة ي ــَيك ل ــاَل، كةس ــةش س ــاَل، ش س

سـاَل، مةسـةلةن بـؤ منوونـة، دةرطـاي       4سـاَل بـؤ    6بةرَيوةبةري سةرمانطةيةكة، طؤِرانكاري بيَب بـا ئؤتؤمـاتيكي بيطـؤِرين،    
ؤ ئةو ثؤستانةى سةرمانبةرةكان، هيين بةِرَيوةبةري طشي، لـة رَيطـةى ثَيشـرِبكَي بـَي، ئَيمـة لـة كؤمـةَلَيك        تةرشيا كردن ب

جَيطة كردمان، لة خوَيندني بـاآل كردمـان، لـة دانـاني عةميدةكانـدا كردمـان، خـؤ برادةرينـة هةنـدَيكتان ئاطاتـان لَييـة ض            
يةكسان بؤ هـاووآلتي ئـةم وآلتـةن دةمانـةوَي بيكـةين، حةزدةكـةم       زةختَيك هةبوو، هةر كردمان، ئةو دةرسةتي كاركردني 

ثةرلةمانيش لةوة هاوكارمان بَي، من دَلنيام لةوةي هةظاآلس لة ئةجنومـةني وةزيـران هاوكارمـان دةبـن، سـةبارة  بـةوةي       
ارةكامنـان اسـة   وةعدمان داوة و جَيبةجَي ناكرَي، وةلآلهي من حةز دةكةم لةسةر رةاةمـةكامنان اسـة بكـةن، لةسـةر كرد    

بكةن، لةسةر ضيمان كردووة، بةآلم هةندَي شت هةية بة تةنها و تةنها بة حكومة  ناكرَي، ئـريادةي سياسـي دةوَي وةكـو    
كاكة عومةر باسي كرد، هةندَي مةسةلةي كَيشةي كةَلةكة بوو هةية، هةر ئةوة نية بـة اـةرارَيكي سـةواي بيـدةي، ئَيسـتا      

ماَلي حكومة  دةكةين، من لةطةَل ئةوة نـي  هَيـ ي ضـةكدار بنَيرينـة سـةر بارةطـاي ئـةو         كة باس لة طةِرانةوةى موَلك و
حي ب و ئةو حي ب، شةِرَيكي تـر بنَيينـةوة، نـةخَير، مـن ثـَي  باشـة بـة ئـريادةى سياسـي و بـة اـةراري ثةرلـةمان و بـة              

َيكي وا بدةين، كَيشة و طري و طرسي ثشتيواني حكومة  بكرَي، خةَلك بة دةستثَيشخةري بيكا ، ئريادةيةكي سياسي، جةو
لَي نةكةوَيتـةوة، ئـةو كةسـةي كـة جَيبةجَيشـي نـةكرد، ئيجرائـاتي اـانوني لةطةَلـدا بكـةين، مـن ثـَي  وايـة ئـةوة رَيطـةي                
جَيبةجَي كردني وةعد و بةَلَينةكامنانة، كاك ئارام باسـي ثرؤسـةي ضاكسـازي كـرد، هةنـدَيكمان لـةو بارةيـةوة بـاس كـرد،          

سةيري بكةي، سةرتاسـةري عريااـة و بةشـَيكي    ( IRI)نةبَي، هينةكةي ( و ال تقربوا الص ة)يشي كرد، بةآلم (IRI)باسي 
سةبارة  بة هةرَيمي كوردستانة، ثرسة طةورةكاني لةبةردةم هـاووآلتي، وةكـو جةنابيشـت سـةرموو ، ثرسـي طةندةَلييـة،       

طلــةيي لــةو دياردانةيــة، بــةآلم زؤربــةي زؤري كؤمــةآلني   ثرســي بَيكارييــة، طلــةيي ِرةواي خــةَلكن، زؤربــةي زؤري خــةَلك 
طةشـنبينن بـة ئاينـدةي خؤيـان، طةشـبينن بـةوةى كـة حكومـةتي         ( IRI)خةَلكي كوردستانيش بة ثَيي ئـةو راثرسـيانةى   

خؤيان كاريان بـؤ دةكـا و بـة دةنـن داواكارييةكانيانـةوة دةضـَي، مـن ثـَي  وايـة كـة وةخـَي دَيـني و تـةايمي ئـةو شـتانة                
ةكةين، بة كؤي مةسةلةكانةوة بيبيين نةك تةنها و تةنها، سةبارة  بة وةآلمي ثةرلةمان ئاراستةي مـن و كـاك ئـازاديش    د

ــةركي         ــةوة، ئ ــةمان بدةين ــيارةكاني ثةرل ــي ثرس ــؤ وةآلم ــان ب ــةموو وةزيرةةك ــران، و ه ــةنى وةزي ــةوةى ئةجنوم ــة كؤبوون ل
ــيض وةآلمَيــ      ــةوة ه ــة الي من ــةعد ل ــاك س ــازاس ك ــامنانة، ن ــردووة،    سةرش ــيارتان ك ــةَلَيك ثرس ــةوة ، كؤم ــة نةدرابَيت ك هةي

بةســةربةرزييةوة وةآلمــي دةدةمــةوة، تةشجيعيشــتان دةكــةم، بــةردةوام بــن لــةو ثرســيارانة، ضــونكة دةرسةتَيكــة بــؤ            
روونكردنةوةي سياسةتةكاني خؤمان و ئاطاداركردنةوةالان لة كةم و كورتييةكان، ئةطـةر وةزيرَيـك كـةم تةرخـةمي لـةو      

ةيةوة هةبووبَي، تكاية لة لَيذنة ثةرلةمانيةكان، يان جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، ئاطادارمان بكاتـةوة كـة بـ انني ضـؤن     بار
بيكةين، سةبارة  بة راطةياندن و هةِرةشة و س ادان، من ئةتواس بَلَي  مةحكومى دةكةم، ئةمةوَي بة رَيكـارة ياسـاييةكان   

ارة  بـة ناليـا و بـة ئـةواني تـريش، ضـيمان كـردووة، ئةمـة دياردةيـةكي زؤر          بةدواداضووني بـؤ بكـةين، ثَيشـ  وتـي سـةب     
ترسناكة، زؤر ناِرةحةتة، زؤر ناجؤرة، ئَيمة ئيجرائاتي اانوني جيددي بؤ ئةكةين، بةآلم لة جـةوي وا كـاك ئـارام، ئـةوةي     

ةكا  بة سـاحييب ئـةو وةزعـة و    ثيَي ئةوترَي شةمشةمة كوَيرة و خةَلكي نيازخرا  لة زؤر اليةوة او  دةبَيتةوة، خؤي د
دةيةوَي تَيكي بدا ، ئةوةي ئـةو رؤذة كـة ثَيـي ئـةوترَي سـووتاني خةميـة، اـة  اـةراري سـووتاني خةميـة نـةبووة، علـى             

، من كة طةِرامةوة ثرسيارم كرد و دانيشـتني لةطـةَل لَيذنـةى ئـةمين، زؤر بـة نيطةرانيـةوة، ثارَي طـاي سـلَيماني و         االط ق
حقيق لةوة دةكا ، حةزيش دةكةم ئَيوة بةدواداضووني ثَيويسـي بـؤ بكـةن، ئـةوة بـووة لةسـةر جـاددة        دةزطا ئةمنيش تة
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راوةستاون و لة خؤتان دةثرس ، خةَلك طوزةراني هةية، خةَلك بازاِري هةية، خةَلك مايف خؤثَيشاندانيشي هةية، بةآلم بؤ 
اتوضؤي خؤي بكا ، ئازادي ئةو ئازادييةية تـا ئـةو ِرادةي   جاددة بطرَي و رَيطة لة خةَلك بطرَي، كةسابةتي خؤي بكا  و ه

حورمة  لة ئازادييةكاني خةَلكي تر دةطرَيت و حورمة  لـة رزاـي خـةَلكي تـر دةطرَيـت، سـةبارة  بـة زانكـؤي هـةولَير،          
رييـةكاس  وةآلم  دانةوة، ثَي  وايـة ثَيويسـت ناكـا  دووبـارةي بكةمـةوة، سـةبارة  بـة وةآلمـي خؤثَيشـاندةران، مـن داواكا          

دةست كةوتووة، خةَلك  ناردووتة ناويان، ثرسياري لَي كردوون، ئةوانة خةَلكي ئةم وآلتـةن، ئـةركي سةرشـاني منـة وةكـو      
حكومة ، طوَيبستيان ة و ضيش ثَيويست بَي بؤ طوَيبستنيان و دايالؤ  لةطةَلياندا، بةسةربةرزييةوة ئامادةم، بةآلم نةك 

ممـان داونةتـةوة و بـة نووسـينيش وةآلممـان داونةتـةوة، بـة ِراطةيانـدراوي رةلـي لةسـةر           هةر طوَيمان لـَي طرتـوون، وةآل  
وةرةاةي حكومةتيش وةآلممان داونةتةوة، هاتين منيش بؤ ئةم ثةرلةمانة بـةِرَي ة ثـَي  وايـة بةشـَيكة لـة وةآلمدانـةوةى       

خاَليـةكان، تةاـة كـردن، باسـ  بـؤ       17اري داخوازية ِرةواكاني كؤمةآلني خةَلك، سةبارة  بة ب ووتنـةوةى ئيسـ مي، بِريـ   
كردن، يةعين لةوانة ثَي  واية دووبارةى نةكةمةوة، سةبارة  بة سيارةى جام ِرةش، وةلآل اةرار هةية كـة مـةمنووع بـَي،    
ئةمري ئَيمة بؤ دةزطاكـاني ئاسـاييش و نـاوةخؤ كـة نـةكرَي، لـة حاَلـةتي تايبـة  هةيـة، ِرَي و شـوَيين هةيـة، بـؤ هةنـدَي              

ةتي تايبة  ئةبَي، بةآلم على العموم ئةمة حاَلةتَيكي نةخوازراوة و نةويسرتاوة و لة كوَيش ئـةبَي هيـوادارم بـة داتـا و     حاَل
بة ئةمانة لةطةَل جةنابي كاك كةري  لـة وةزارةتـي نـاوةخؤ موتابةعـةي بكـةن، مـن خؤشـ  لةطـةَلي موتابةعـةي دةكـةم،           

ا، مؤَلةتيان هةية يان نية ، ئَيمـة ئَيسـتا خـؤ ئةطـةر بـَيني بـة اـانوني        سةبارة  بة ثرسيارةكةى كة هيين بةردةركي سةر
هيين موتَلةق اسة بكةين، وةلآل لةبةر ئةوةى مؤَلـةتيان نيـة بـِرؤين بِراوةيـان ثـَي بكـةين، مـن ثـَي  وايـة ئةمـة كـارَيكي            

ؤر درَيـذة نةكَيشـي، لةبـةر رزق و    خةراثة، كارةكةمان ئةوة بَي ئـةو وةزعـة ئـارام بَيتـةوة، حاَلـةتَيك خولقـاوة هيـوادارم ز       
كةسابةتي خةَلك، بةآلم خةَلك مايف خؤيةتي نـاِرةزايي خـؤي دةربـِرَي و بؤضـووني خـؤي دةربـِرَي، مـاسَيكي مةدةنيـة، بـة          
اانون ئةو كارانة بكا ، حةاي خؤيةتي و، هيوادارم خؤثَيشاندةران ثَيش خةَلكي تر كة ئةوان دةيانـةوَي ئـةو ِرةوشـة بـة     

خ مـةتي خـةَلك بـةرن، بـة ئاِراسـتةي ضاكسـازي بـةرن، كـارَيكي وا بكـةين ئـةو بـازاِرةى سـلَيماني، لـةوة زيــاتر              ئاراسـتةي  
نةشَلةذَي و لةوة زياتر خةَلك دوضاري كةمكردنةوةى كةسابة  و تَيكضووني رزاي نةبَي، من لةوة زياتر ناَلَي  نةوةك بة 

من وةكو حكومـة ، لةطـةَل برادةرانـي ثارَي طـاي ئـةمين سـلَيماني و        نةوعَيكي تر لَيك بدرَيتةوة، بةآلم ئةركي سةر شاني
لَيذنةي ئةمين سلَيمانييةوة، بة ئةو ثةِري زةبي ئةعصابةوة لةطةَل ئةمـة كـار بكـةين و كـارَيكي وا نةكـةين كـة مةهانـة        

ئـةركي سةرشـاني   بدةينة دةست كةس بؤ وِرووذاندني ئةو وةزعـة، و لـة سـةرووي هةمووشـيةوة ثاراسـتين ذيـاني خـةَلك        
هةموومانة، بؤ ضي، ئةم خوشكة بةِرَي ةمانةوة، ئةوة لَيرة نية، ئةَلَي ئيشي باشتان كـردووة، بـةآلم بـؤ ضـي هَيشـتا داواي      
خةَلك هةر ضاكسازيية ، وةآل لةبةر ئةوةى وةزعةكة هَيشتا بة تةواوي ضاك نية، لةبةر ئةوةى كؤمةَلَيك طلةيي و رةخنة 

بةِراســي، منـيش نايشـارمةوة، مـن ثــَي  وايـة وةآلمـي خـةَلك يــةك وةآلمـة، جَيبـةجَي كردنــي         هةيـة، رةخنـةى بةجَيشـن    
ثرؤسةي ضاكسازي جيددي و رووبةروبوونةوةى ناوةندةكاني نفوز و ياري كردن بة ثارة و داهاتي خةَلك، وةرن بؤ ئةمـة  

خؤمان بكةين، مـن ثـَي  وايـة ئةمـة كـؤي       ثَيكةوة هاوكار بني، هاودةنن بني، بةيةكةوة كار بكةين لةسةر ئةمانة، ئييشي
 .ثرسيارةكان بوو، دووبارة سوثاستان دةكةم بؤ طوَيبستنتان، لة خ مة  جةنابتان دام

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةرهـةم، سـةرؤكي ئةجنومـةنى وةزيـران، ئَيسـتا دَيينـة سـةر ثرسـياري برايـان،          .زؤر سوثاس بؤ بةِرَي  د

وسني، بةِرَي  كاك بورهان رشـيد هةنـدَي عةجةلةيـةتي، عي جـي هةيـة،      بةس ثَيش ئةوةى ناوةكان بنو
 .كةرةم بكة اسةكانت بكة

 :بةِرَي  برهان رشيد حسن
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

جارَي شانازي دةكةم بؤ بةرطري لـة مـايف ميللـةتي خـؤم ئـاوا لَيـرة ماومةتـةوة بـؤ ثرسـياركردن لةسـةر           
لة دةستووري دائيمـي عـرياق    11و  11و  3ة، بة ثَيي ماددةكاني وةزيران، من ثرسياري يةكةم  ئةوةي
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لةشكر، ئةرتةش، موَلكي هةموو ميللةتة، ئةركي تةنها ديفاع لة : مول ةمة، ئةَلَي 13كة بة ثَيي ماددةى 
حــدودي خــاركي وآلتــة، بــؤ ضــي هَي ةكــان بــة ئــارةزووي خؤيــان ثَيشــمةرطة ئةهَيننــة نــاو شــارةكان،     

ن و ئةبةن، لة كاتَيكدا بة ثَيي ياساي خؤثَيشاندانيش تةنها ئـةو ئةركـة بـة ئـةجهي ةى     زَيِرةظاني ئةهَين
شورتة سـثَيردراوة، ئةمـة بـة ثَيـي دةسـتوور مـن اسـة دةكـةم، سـؤزان خـان ببـوورة موااتةعـةم مةكـة،              

ــةم ــانطي  : دووهـ ــة مـ ــةِرَي ي لـ ــةَليَ  11بـ ــرؤس ئـ ــةس يؤني زاطـ ــةر تةلـ ــك و : لةسـ ــةزار  311مليؤنَيـ هـ
هةزار، بـِروا ناكـةم ئـةمريكا     111هةزار، يةعين  611ئةَلَي مليؤنَيك و  1/1ان هةية، لة مووضةخؤرم

مليـؤن كةســة لــة زةريف دوو ســَي مانطــدا ئةوةنــدة زيــادي كردبــَي، مــن ثَيشــرت ثرســيارم ئاراســتةي   311
ليو و بةِرَي ي كردووة، سَي خشتةم بؤ ناردووة، ئةو ليستانةمان بـؤ بنَيـرَي هـيين بةرثرسـةكان بـة ثـؤ      

ثَيشمةرطة و ئاساييشةوة، ليسي دووةم بة خانةنشـينةوة، ليسـي سـَييةم بـة مووضـة خـؤرةوة، كـة مـن         
عةاَل  نايرِبَي بةِراسي كة ئةو عةدةدة وجودي هةبَي، داوا دةكةم ناو  و جَيطةى هةموومان بؤ بنَيـرَي،  

تر، بةِرَي يي بـاس لـةوة كـرا كـة      ةوة ئةو نووسراوةم بؤ ناردووة، من دةربارةي خاَلَيكي11كة لة مانطي 
ــاتةكةي      ــةر كارةس ــة لةس ــةو مةوزوع ــتكةوتووة ل ــةجييب دةس ــةي ع ــن   17ئةديل ــة، م ــوبا  و ئةوان ي ش

زانيارييةك  الية، ثَي  خؤشة بةِرَي ي ثشت ِراسي بكاتةوة، ئةطـةر وا نيـة، منـيش بةِراسـي زؤر لـة الم      
ئـةو كارةسـاتة بـووة، مةمجوعةيـةك برينـداريان       6سةرسورهَينةرة، ئةَلَين ئةو رؤذةي لةبةردةمي لقي 

بردووةتــة نةخؤشــخانةى تــةواري ســلَيماني، دواي ســةرداني يــةكَيك لــة بةرثرســاني دةزطــاي دذة تــريؤر، 
، ئتيصـالي كـردووة لةطـةَل يـةكَيك لـة سةزائيـةكاني سـلَيماني،        (ع)يةكَيك لة ئةسسةرةكان بةناوي موالزم 

وة كـة وتوويانـة بَلـَي س نـة كـةس، ئـةطينا ئَيمـة سـةرنطونت         كةسـيان كـردو   5تـا   6هاتوون تةصـويري  
دةكةين، ئةطينا ئَيمة وا  لَي دةكةين، بَلَي س نـة كـةس نـاردوومي و س نـة حي بـي سياسـي نـاردوومي،        
ئةم كارة بكة بؤ ئةوةىبةر  بدةين، ئايا ئةم شتة راستة ، يةعين وةكو ئـةوةى بيانـةوَي ئـةم كارةسـاتة     

ياسي دابَينن، دوو، ثرسيارَيكي ترم، بِرياري طؤِريين عةميدةكان، بةِرَي ي لة سلَيماني بةسةر اليةنَيكي س
زؤر عةميدي كؤلَيجةكاني زانكؤي سلَيماني طؤِري، بةآلم لة هةولَير نةيتواني هيض شـتَيك بكـا ، يـةعين    

ــةي          ــيو وزراا  ، تــةااريري رةااب ــو دةســةآلتي رةئ ــة الي مــن، وةك ــي سةرســوِرمانة ل ــةوة جَي ماليــة، ئ
ثرسيارَيكي ترة، بؤ تا ئَيستا بةدةست ئَيمة نةطةيشـتووة ، كـة بـة ثَيـي اسـةي كـاك جـةاللي سـامل اغـا،          

تةاريري طةنـدةَلي تـا سـاَلَيك ثـَيش ئَيسـتا لـة ئيـدارةى سـلَيمانيدا هـةبووة، بةِراسـي مـن كـاك              1413
مجوعةيـةكي زؤرم بـؤ   بةرهةم، مـن لةطـةَل ئـةوةى كـة ثرسـيارم ئاراسـتةي جـةنابت كـردووة، مـن مة         .د

ــةى   ــةوة، ن يك ــنيار،  3نةهاتووت ــةى     11ثَيش ــدكردني بودج ــؤ دةوَلةمةن ــاردووي ب ــؤم ن ــَي ب ــةش دةب دان
، بةآلم من لة مةوزوعي سووتاني ناليـا و ئةوانـةى كـةالر، ئـةو ِراديؤيـةي لـة كـةالر سـووتَينرا و         1111

نالياييان سووتاند كة ديار بوو و سووتاني خةميةي ئازادي، ئةوانةى  KNNضةند راديؤ و تةلةس يؤني 
كَي بوون، بةِراسي لة جؤرجيا كة حةرةكةي ئؤتؤبؤر هاتة سةر جاددة، ببورن، لة صربيا كة حةرةكةي 
ئؤتؤبؤر، لة جؤرجيا كة حةرةكـةي كـةمارؤ و شؤِرشـي ثرتقـالي ئؤكرانيـا، ئةمـة رووينـةدابوو، رةئـيو         

رؤذ ئـةم حاديسـانة بـووة، ئةطـةر      18هان، لـة مـاوةى   وزرا دةسي لة كار كَيشاوة، بةِراسي من وةكو بور
ئةمانة  تةسلي  بكردباية، من بةرطري  لة جةنابت ئةكرد، ئةلَيرة، زؤر بـة صـاداي، بـةآلم مـن نـازاس      
ــرت         ــن ثَيش ــةتواس، م ــلَيماني، ئ ــة س ــة ل ــة مةواوس ــنج مانط ــةنري، ثَي ــةك ث ــةر اووتووي ــة لةس ــةَلك هةي خ



381 

 

، دةســت بــةجَي خــةَلك ئــةطريَي، ئةوانــةى كــة ديــار بــوون، لــة هــةولَير  ثــارَي ةربووم، ئــةتواس نــاو بَلــَي 
ئةوانةى ناليايان سووتاند، ضؤن دةربازكران و ضؤن نةطريان ، ئيديعاي عامي سلَيماني ئةمر اـةب ي بـؤ   

ي شـوبا ، بـؤ تـا ئَيسـتا ئةمانـةى كـة ديـارن، كةسـاني ديـارن،          17تؤمةتباران دةركـردووة لـة كارةسـاتي    
ناويان هةَلواسراوة لة سةراي ئازادي لة سلَيماني، بؤ تةسـلي  نـةكراون ، ثرسـيارَيكي تـرم،      ناويان ديارة،

رؤذ  4ضـةند بِرطةيـةكي تَيدايـة، ئَيمـة لَيـرة       16، لـة مـاددةى   1111ي بودجـةى سـاَلي   16لة ماددةى 
رمةند و مونااةشةمان بوو مةعاشي ثؤليو و ثَيشمةرطة و ئاساييشمان وةكو بةغدا لَي كرد، مةعاشي كا

ةوة تـا ئَيسـتا ئـةم ياسـايانة  جَيبـةجَي نـةكردووة،       6خانةنشينيشمان وا كرد، بةآلم بةِرَي   لة مـانطي  
، 3مليؤن دؤالر  ناردووة، كـة بـةِراي مـن     151ي بودجةش، داهاتي نةو ، بةِراسي 11و  11ماددةى 

يش مينحةيـة، بـة حيسـابي    مليـؤن  4، 5مليؤن دؤالر ئي سرؤشتين نةوتة، ئةو ضةند سـاَلةي ثَيشـوو،    6
داهاتيش تةسبيت كراوة، كا لـة  كوَييـة ، يـةكَيكي تـر لةوانـةى ئةمـةوَي باسـي بكـةم، بـةِرَي ، سـةرؤكي           
حكومةتى ثَيشوو، بة ثَيي تةصرحيةكان و وةسائيق، ئةَلَي، مـن ضـوار مليـار دؤالرم جَيهَيشـتووة، كـة لـة       

ةسيقةيةكة ئي كاك كاردؤية، تـةاريرَيكي رةاابـةي   مليارة لة كوَيية ، ئةمة و 6حكومةتدا نةماوم، ئةو 
مليؤن دؤالر لـة ئيـدارةى سـلَيماني ديـار نيـة، بـة مـؤرةوة لـة          611مليارَيك و : مالي بةغدام الية، ئةَلَي

مليؤن، من لة المـة وةرةاـة    611المة، سَي، ضوار وةرةاةية، ثرسيارَيكي تر، بةِرَي  ، بةَلَي، مليارَيك و 
 31مليـار دانـراوة بـؤ دةعمـي ئـةح اب، بةِراسـي        34ةِرَي ، بة مؤرةوة لة المـة، بـِري   ئةتواس بدةمَي ب

حي بي تر، بةس بؤ  11بةس بؤ يةكَيي و ثارتي، بَيجطة لة تةارييب : مليار دينار، بةآلم تةاارير ئةَلَي
ي دونيـا بـَي،   مليار ديناري هةية، ئةمة لةسةر ض ئةساسَيك، ئةمة لة هـةر وآلتَيكـ   116يةكَيي و ثارتي 

ئيهــداري مــالي عــام نيــة ، دةربــارةى ضــةندةها ياســا هةيــة، بــةِرَي   ئــةم حكومةتــة جَيبــةجَي ناكــا ،   
ضةندةها ماددةى ياساي نةو  و غاز، ياساي ِراذةى ثَيشمةرطة، ياساي نةو  و غاز ئةوةي ثةيوةنـدي بـة   

ى ثَيشـمةرطة، ئةوانـةى ماددةكـاني    كؤمثانيا نيشتيمانيةكانةوة هةية، دروست بكرَي، ببـورة، ياسـاي ِراذة  
دةرضــووة، تــةااريرةكان  1118، ئةطــةر بــة هةَلــة نةضــووة، ياســاي رةاابــةي مــالي كــة لــة   67و  64

كـة   1117هةمووي بَيتة ثةرلةمان، ئةندام ثةرلةمان لةبةر دةستياندا بَي، تةعديلي ياسـاي موحامـاتي   
بي موحامي، لة دةعواكاني جـنا و جنايـا  و   سةرؤكايةتي هةرَي  تةصديقي كردووة، دةربارةي ئينتيدا

ئةحداس و تةحقيقة، ياساي دابني كردني خانووي نيشـتةجَي، كـة ثَيويسـتة جـةنابتان، نـةك سـندواي       
ئيسكان، بةِراي من، سندواي ئيسكان بةشَيكة لـة هـةدر دانـي مـالي عـام، لةبـةر ئـةوةي خانوويـةك دوو         

دةستةري داوة بة خـةَلك، ياسـايةكي تـر هةيـة، ياسـاي       4 دةستةر و 5دةستةر و  6دةستةري تَيناضَي، بة 
دابني كردني خانووي نيشتةجَي، تا ئَيستا ئةم حكومةتـة يـةك حـةريف جَيبـةجَي نـةكردووة، كـة خـؤي        

لة ياساي مةجليسي شوراي دةوَلة ، باس لة دروست  6خانوو دروست بكا  و بيدا  بة خةَلك، ماددةى 
ــي شــورا ئــ   ــي    كردنــي دةســتةكاني مةجليس ــت كــراوة، خؤزطــة لــة دةم ــازة بيســتوومة دروس ةكا ، مــن ت

ةوة، ئةمة كة هيضي لة دادطاكاني تري هةرَي  كـةمرت  1118و  1117جةنابتةوة طوَي  لَي باية، ئايا لة 
، نـاردني   7نية، مةحكةمةي ئيداريية، دةستةي طشتيية، دةستةي ئين يباتي موةزةيف دةولةية، مـاددةى  

، ناردني ثرؤذةكاني جةنابتة  بة سلتـةري مةجليسـي   1118ي 16سسي ياساي ثرؤذةكاني جةنابت لة نة
شوراي دةولةية، ثرؤذةي ياساكة ئةوان بؤ  ئامادة دةكةن، تا ئَيسـتا هـيض لـةو رَيكاريانـة حكومةتةكـةي      
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بةِرَي   جَيبةجَيي نةكردووة، ياساي ئةح اب دةربارةى مةنعي كاري حي بي لةناو هَيـ ة ضـةكدارةكان،   
ب هَي ي ضةكداريية، تا ئَيستا حي ب هَي ي ضةكداري هةية، بة يـةكَيي و ثارتيـةوة، بـة هـؤي     يان حي 

ــي حكومــة ،       ــة ثؤليس ــؤليو ني ــارَي َي، ث ــةراتيان دةث ــ ة مةا ــةو هَي ــؤي ئ ــةن، بــة ه ــةن ميا  دةك كــة ت
ارةي ثَيشمةرطةية، لةسةر وةزارةتي ثَيشمةرطة و سةرماندة طشتييةكان و سةلةك ثارة وةردةطرَيـت، دةربـ  

ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطة، تةوحيـدي هَيـ ي ثَيشـمةرطة نـةكراوة، ياسـاي بودجـة وةك ومت ماددةكـاني        
ــاددةى     11 ــة م ــاي بودج ــة ياس ــاددةى   11، ل ــة م ــاي بودج ــةنى   16، ياس ــذاردني ئةجنوم ــاي هةَلب ، ياس

ا تةسـليمي دادطـا   ثارَي طاكان، كة دةربارةي هةَلبذاردنة، ياساي س ادان كة ضةندةهاي تؤمـةتبار تـا ئَيسـت   
نةكراوة، ياساي تةعوي ي مةواوسني، كة ثَيويستة لَيذنةيةك بؤ تةعوي ي مةواوسني نااانوني، دروسـت  

ي 13بكرَي، دروست نةكراوة، اانوني مةجليسي اةزا، دروست كردني مةعهةدي اةزايي كة بـة اـانوني   
روســت نــةكردووة، ئةمــة ةوة دةرضــووة، تــا ئَيســتا مةعهــةدي اــةزاتان د1117ي 11لــة مــانطي  1117

 11و  3سةِرةراي رَيـ  نـةطرتن لـة زؤر لـة ئةحكامـةكاني دةسـتووري عريااـي، وةك ومت لـة ماددةكـاني          
، ثرسيارَيكي تر، بة ثَيـي ياسـاي خؤثَيشـاندان، ئـةبَي ئـةجهي ةى شـورتة موعامةلـة لةطـةَل خـةَلك          11و

توَلـةوة، يـا بـة شـةرواَل و مرادخانيـةوة      بكا ، بةآلم ئةو هَي ةى بينومانة، خةَلك دَيت بة ضـاكة  و ثان 
تةاة لة خةَلك دةكا ، مـن نـازاس، حةاـة بـ انني ئةمانـة كـَين، ثَيشـمةرطة بـؤ دَيتـة نـاو شـارةكانةوة ،            
ئاسايش بؤ بةو كارة هةَلدةسَي ، مـن نـازاس جـةنابت ض ئيجرائاتَيكـت كـرد بةرامبـةر ئةوانـةى كـة لـة          

يان ئاسايش طـرتين و بـةرةلآلي كـردن دوايـي، ئَيسـتا هةنـدَيكيان       هةولَير ثةالماريان درا، ضةندةها كةس
ئازاد كردن و يةكيان لة سلَيمانني، دةربارةي نان بِراويش، مـن شـتَيك  بيسـتووة، ثـَي  خؤشـة لـة دةمـي        
ــة          ــة ل ــةِرَي  ، ك ــةوانةكاني ب ــة ثاس ــوو ل ــةكَيك ب ــدا  ي ــةهيد عب ــةي، ش ــحيا بك ــؤم تةص ــةوة ب جةنابت

دا شةهيد بوو، يةكَيك لة براكاني كة ناوى مسعودة من بينيومـة، خـؤي بـة مـين     ثةالمارَيكي تريؤريستي
وتووة كة بة هؤي ئةوةي بري و ِراي سياسي طؤِراوة و بووة بة طؤِران، جـةنابت نـان بـِراو  كـردووة، مـن      
وام بيستووة لـة دةمـي خؤيـةوة، لـة دةمـي خـؤي بيسـتوومة، مـن بـةناو ثـَي  وتـي، حـةز ناكـةم وا بـَي،               

   بِريـار  داوة شـةريكاتي ئـةمين نـةمَينَيت، تـا ئَيسـتا هةيـة، كـة مونشـةئاتي نـةوتي، شـةريكا             بةِرَي
حةستة ثَيش ئَيستا لة سلَيمانيدا، سةيارةى شـةريكاتي ئـةمني  لـةناو شـاري      1ثؤليو بيثارَي َي، من لة 

بةن ينخانــةى  ســلَيمانيدا ديــوة، تةصــويريش لــةالم هةيــة، دةربــارةى، مــن نــازاس نــادي ســيناعةى كــؤن،
عةااري، اوتاخبانةى سريشتة، ساحةكةى ثةناي اوتاخبانةى سريشتة، شاري جواني، ئةمانة ضؤن طـرياون  
بة خةَلك ، بةراسي، نادي سيناعةى كـؤن، ئـةوةى ئَيسـتا كـراوة بـة بينـا كـة مـوَلكي شةخصـي خـةَلكي           

الم نيـة، تةنيشـي مةكتـةبي     تياية، كة بة موَلكي صـرف، مـن مـةعلومامت لـة ال هةيـة، بـةآلم ئَيسـتا لـة        
سلَيماني، بةن ينخانةى عةااري، اوتاخبانةى سريشتة، سـاحةكةي ثـةناي اوتاخبانـةى سريشـتة دراوة بـة      
حاجي توسيقي اـةيوان، شـاري جـواني و هـةروةها مةصـفاي بازيـان، بـة ثَيـي زانيـاري ئَيمـة تةصـفيةي            

كومةتى عريااي تـةواوي كـردووة، ببـورة،    ح% 71سةني تَي ئةضَي، لة  71بةرميلَيك نةو  دؤالرَيك و 
 .دؤالر وةرئةطرنةوة لَييان، سوثاس 17بةآلم بةِرَي تان داوتانة بة ضةند مقاولَيك كة بةرميلي بة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةرهـةم وةآلم بداتـةوة،   .زؤر سوثاس بؤ كاك بورهان، رةجائـةن بـا جـوابي بـدةين، ثـَيش ئـةوةى كـاك د       
ــَي،     تكايــة برايــان ئــة  ــة لةمــةودوا لــةو بةرنامةيــة كــةس دةرناض ــةرحَيكي كــرد، ئَيم وة كــاك بورهــان ش

رةجائةن، ئيحـتريام  بـؤ طشـتتان هةيـة، دَيينـة سـةري ئَيسـتا، بـةس لـةو بةرنامةيـة كـةس دةرنةضـَي،             
 .بةرهةم سةرموو.رةجائةن دانيشة لة جَيي خؤ ، كاك د

 :انسةرؤكي ئةجنومةنى وةزير/بةرهةم ابد صاحل.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كاكة بورهان، كؤمةَلَيك ثرسياري طرنطت ورووذاند، مـن بـة روخسـةتي ئَيـوةى بـةِرَي  ئةمـةوَي وةآلمـي        
بدةمةوة، سةبارة  بة مةجليسي شوورا، مةجليسي شوورا ثرسيارَيكت كردبوو لة مـن و وةكـو ئةنـدامي    

 آلمـ  دايتـةوة، نـازاس نامةكـة  ثـَي طةيشـت       ثةرلةمان ثرسيار  لة ئةجنومـةنى وةزيـران كردبـوو، وة   

ئةجنومـةني شـوراي هـةرَي  ماوةيـةك بـوو بـة هـؤي كـةمي         : هاتووة بؤ جةنابت، دةَلـيَ ( 14/1)نامةكة 
ئةندامي نيصابي اانونيان نةبوو، بةآلم لة دواييدا ذمارةي ثَيويست بة ثَيي ياسـاكة ئةنـدامي ثَيويسـي    

هةموو ئةو ثرؤذة ياسا و ثةيِرةوانةي كة ثَيمان دةطا ، دةنَيرين بؤ بؤ دانرا، دةستيان بة كار كردووة و 
ئةو ئةجنومةنة بـؤ وردبوونـةوة لَييـان ثـَيش تـاوتوَي كردنـي ئـةم ثرؤذانـة، يـةك يي كردنـةوةي ثـَيش            

اانونـة،  ( 51)ناردني بؤ الي ئَيوة لة ثةرلةمان، وةكو ئامـارَيكيش، هـةر لةبـةر دةسـتمدا بـوو، ن يكـةي       
ثرؤذةية، ناردوومانة بؤ مةجليسي شورا، ثَيمواية دةسـت بـة كـاربووني ئةجنومـةني     ( 56)ة، شتَيكي واي

ــت       ــديري بكــةي، دةبَي ــو اانونييــةك دةبــَي تةا ــةر جــةنابت وةك ــة كــارة باشــةكامنان، ه شــورا يةكَيكــة ل
ئيهتيمامي ثَي بدةين بةِراسي، بة ئةجنومةني شورا، هةتا هـيين بودجـة طةرضـي ترسـي ئـةوةم هـةبوو       

وابكةوَي، بةآلم هيممةتيان بؤ كردين، زوو بة زوو ثَيداضوونةوةيان كـرد، تاوتوَييـان كـرد، طةياندمانـة     د
ثةرلةماني كوردستان، لةبةر ئةوة هيوادرام ئةو وةآلمة بؤ جةنابت جَيطةي خؤي بطرَيت، سـةبارة  بـة   

صــةريا ثَيــت دةَلــَي ،  عةميــدةكاني زانكــؤ لــة هةَلبــذارن لــة ســلَيماني كــرا و لــة هــةولَير نــةكراون، مــن 
سةردةمانَيكي زؤر جةنابيشت ئاطا  لَييةتي لة ن يكـةوة ئاطـا  لَييـةتي، عةميـد لـة ِرَيطـةي تةزكييـةي        
حي بي و تَيكةآلوي حي بييةوة اةراري لَي دةدرا، واية يان وانيـة  ثاشـان ئـةنواعي تَيكـةآلوي حيـ ب و      

ةمان شكاندووة، ئَيمة شـكاندوومانة، بـة ئـيع ن، بـؤ     زانكؤ، زؤر بة ئاشكرا و بةِرووني ئَيمة ئةو ِرَيضكةي
ئةو خةَلكانـةي كـة دةستنيشـان كـراون بـة دَل مـن دامنـةناون بـؤ ئاطـاداري، مـن اةرارةكـةم موصـادةاة             
كردووة، بةَلكو جلنةيةكي سةربةخؤ، لةسةر ثَيوةر، ئةو خةَلكانةي هةَلبذاردووة، تةاليدَيكي زؤر جوانة، 

زؤر نابا سةرتاسـةري كوردسـتان دةطرَيتـةوة،    / َيماني، من بة دَلنياييةوة دةَلَي دةستمان ثَيكردووة لة سل
ضونكة ئةوة ِرَيطةي ثَيشكةوتين وآلتة، ئةوة نية من اـة  وةعـدي ئـةوة نـادةم بـة تـؤ، ئَيسـتا جـةوابت         
دةدةمةوة، دةَلَي  من ناتواس وةعدي ئةوة  بـدةمَي بـة يـةك اـةرار بتـوانني هـةموو شـتَيك بـة شـةو و          
ِرؤذَيك بيطـؤِرين، نـةخَير، هـةنطاو بـة هـةنطاو كردوومانـة، لـة هـةولَيريش دةسـتةي تةكنيكيـةكان لـةو            
مــاوةي ثَيشــوو بــة ئــيع ن كــرا، بــؤ ئاطاداريــت، بــة ئــيع ن كــرا، خــةَلك بــة ثَيشــرِبكَي وةرطــرياوة، ئةمــة  

كاني زانكـؤ، بةَلكـة بـؤ    تةاليدَيكة، تةاليدَيكي باشة، وةكو ئَيستا بة ئَيوةش  و ، نةك هـةر بـؤ عةميـدة   
بةِرَيوةبـةرة طشـتييةكانيش واي لـَي بكـةين، مـن دةمـةوَي لةطـةَل ئَيـوة هاوكـار ة، تةاليـدَيك دابنـَيني،            
خةَلك لةسةر ئةساسي كةسائة  و ميهةني بَيت، نةك لةسةر ئةساسي واستة و واستة كـاري و ثشـتيواني   
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ــ  بــ       ــةو اسةيةش ــن ئ ــةوة، م ــة كاي ــ ب بَيت ــةو حي ــ ب و ئ ــةو حي ــاني   ئ ــة براي ــة، ب ــةموو حي بةكان ؤ ه
كاكــة تــؤ ضــيمان بــؤ دةكــةي  : ، دةَلــَي(ســ م علــيك )ئؤثؤزسيؤنيشــةوة، نــابَي لــَي  عــاج  بــن، دةَلــَيني  

مي انييةي حي بةكةمان ضةندة  ضةند مودير عام  بؤ دادةنَيي  ضـةند وةكيـ  وةزيـرم بـؤ دادةنَيـي       
َي كؤتـايي ثـَي بَيـنني، وةزارة  لةسـةر ئةساسـي      ضةند وةزيرم بؤ دادةنَيـي  ئـةم نيقاشـة سياسـيية دةبـ     

سياسيية، وةكي  وةزير بة خوارةوة حةاة لةسةر ئةساسي ميهةنية  و كةسائـة  بـَي، مـن ثَيـت نـاَلَي ،      
نةش  وتووة كة ئةمة هةمووي ئَيستا واية، نةخَير وانية، بةآلم مـن ئـةوة نـاَلَي  لـةو سـاَلةي ِرابـردوودا       

ن ناوة و كردوومانة، لة سلَيماني كردوومانة، لة هةولَيريش كراوة، بةآلم لة كؤمةَلَيك هةنطاوي جيددميا
ئاسي متووحي بةرهةم داية، نا حةز دةكةم زؤر زياتر بـَي، حـةز دةكـةم زؤر ثةلـةتر بـَي، خَيراتـر بـَي،        
حةز دةكةم جةنابيشت مادام خةبؤري ئةو مةسةلةي، بة جيددمية، هاوكـاري حكومـة  بـي كـة ئـةوة      

ةوشَيكي جيددي، جؤري بةِرَيوةبردني كارة هينةكان، سةبارة  بة بةَلطةكان ضية  من بةَلطةكان بكاتة ِر
كةسـي تيـا   ( 57)وا تَي مةطة تؤمةتي هينة بؤ اليةنَيكي سياسي، شي سةيري تياية، يـةعين حاَلةتَيكـة   

ةكـةي لةبـةر دةركـي    بريندار بووة، ِرَيذواني تيا جوانةمةر  بووة، شتَيكي ئاسايي نةبووة، كة سـةيري د 
سةراوة ئةو شتة ضؤن اةوماوة  هاتؤتة بةردةمي لق و لةوَي ضـي اـةوماوة  مـن ئـةوةي كـة ديومـة تـا        
ئَيستا، بؤ من جَيطةي سةرسوورمان بووة، بةآلم بؤ من نية لَيرة اسةي لةسـةر بكـةم، ناشـيكةم، ضـونكة     

( 68)يـددي طرتوومانـة، ئـةو    نة تـةحقيق تـةواو بـووة، تـةحقيق مـن ئةوةنـدة دةَلـَي ، تـةحقيق بـة ج         
سـةعاتةي كــة ليجنةكــةي ســةرؤكايةتي حكومــة  بــوو، كــاري خــؤي كــردووة، بــةآلم هــةموو بةَلطــةكاني  
ــام و          ــديعاي ع ــةي ئي ــةو اةراران ــةي ئ ــبة  موتابةع ــة نيس ــردووة، ب ــةني دادوةري ك ــليمي ئةجنوم تةس

ةمر اـةب ةكاس ثـَي طةيشـتووة،    حاكمانةي تةحقيق، دَلنيا  دةكةم، وةكو ثَيموتي، من دوَييَن اائيمةي ئـ 
ثَيم انيوة، بة تةحديد من اسة دةكةم، ضـونكة ئَيـوة نوَينـةري هةَلبـذَيردراوي طـةلن، ئةمانـة سـةر بـة         
سآلن جةماعةتن، سةرؤكي دةستةي دةزطاي دذة تـريؤر، تةلـةسؤس بـؤ كـردووة، يةكسـةر هـاتووة، لةطـةَل        

اون زوو بضـنة بـةردةمي دادطـا، ئةوانـةي تـريش كـة       موحاس دا تاوتوَييان كردووة، ئةو ناوانةي كة ناسـر 
ئةمر اةب يان هةية، ئةركي سةرشاني حكومةتة كة بةداوداضووني بؤ بكـا ، جةنابيشـت وةكـو ئةنـدام     
ثةرلةمان ئةطةر نةمانتواني جَيبةجَيي بكةين دَيمةوة بةردةمت ثَيت دةَلَي  بؤ نةكراوة، واية  من لةوة 

ون تةعامول لةطةَل ئةمة بكةين، بؤ كةسيشي نةثؤشـني، كـَي بةرثرسـة     دةتواس وةعد  بدةمَي، بة اان
اانون اةرار لةوة بدا  و ئيجرائاتي اانوني جَيبةجَي بكرَي، سةبارة  بة مةعاشـي ثـؤليو و ئاسـايش،    
من لةو وردةكارييةي كة دةسةرموون زؤري لةوانةية لة يادم نـةبَي، بـةآلم دَلنيـا  دةكـةم، بـؤ مووضـةي       

ايش و ثَيشــمةرطة دوو دَلــي  نيــة مــن، بؤيــة لــة ثَيشــمةرطة ومتــان كــة ئــةم هَيــ ة يــةك   ثــؤليو و ئاســ
دةخرَيتةوة، يةكةم شي ئةوةية نابَي مةعاشي لة عةسكةري بةغدا كـةمرتبَي، كرديشـمان، جَيبـةجَيمان    

سـةر  كرد، بةآلم من ناتواس هةر اليةنةك بَيت بَلَي من ئةوة ذمارةي ثَيشمةرطةمة، هةمووش  بؤ خبةرة 
حيسابي حكومـة  و عـةيين مـةعاش بـؤم بكـة، ئـةوةم ثـَي نـاكرَي، ثـارةي ئـةوةمان نيـة، درؤش ناكـةم             
لةطــةَل خةَلكــدا، ثَيشــمةرطةي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، بــةو ثَيــوةرة مةعاشــي دةدرَي، ثــؤليو و 

خؤمـان و  ئاسايشيش، من لةطةَل كاك ئيسماعيلدا ضةندين جار اسةمان كردووة، ضي بؤ ئـةو ثؤليسـةي   
ــديرةوة       ــايش، دةبــَي بــة تةا ــةدةني و ئاس ــؤليو و ضــاالكي م ــةو ث ــةم ئةزمةشــدا ئ ــدا، ل لــةم ئةزمةيةش
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سةيريان بكةين، سةيري ئةوة نةكةين لةاليةكةوة شتَيك بووة ناخؤش و ئةمانة، بةآلم زةبي ئةعصـاب  
بكـةين، شـةهيديان دا،   و بةدواداضووني ئةم وةزعة و ثاراستين ئةو خةَلكة، دةبَي بة تةاديرةوة باسيان 

دةيــان برينــداريان داوة، خــةَلك واي لــَي نةكــةين، هــةموو كــوِر و كــةس وكــاري ئَيمــةن هــةموويان، هــي   
هةموومان، هةر حكومة  نا، بؤية من دَلنياتـان دةكـةم لـةالي خؤمانـةوة ثَيتـان دةَلـَي  ئـةوة ثارةمانـة،         

، وةَل هـي ثـارة هـةر بـؤ خـةَلك باشـة، بـة        ئةوة مي انيةمانة، ئـةوة ِرةاةمةكانـة، ئـةوةي ثَيمـان دةكـريَ     
تايبةتي خةَلكي سةاري، تةاريرةكاني ِرةاابةي مالي، ئةوةي كة كاك جةنابي ئةو بةِرَي ة سـةرمووي، مـن   

، ئــةوة كــاك ئامــانج بةِرَيوةبــةري نووســينطةي خؤمــة، بــة اــةرار، نووســراو    (علااى اإلطاا ق)هــةمووي  
اةزا كراوة، ناالانةوَي كةس ئيستيسناي بؤ بكرَي، ناشـيكةم،  هةمووي ئيحالةي ئيديعاي عام و ئيحالةي 

من الي خؤمةوة نايكةم، نازاس، بة ثَيي اانون ضي ثَيويستة بؤتان بَي، مـن هـيض موشـكيلةم نيـة لـةوة،      
هيض موشكيلةم نية، هـيض نيـة بيشـارينةوة لـةوة، تـَي ئةطـةي  بةعةكسـةوة مـن داوا دةكـةم لـة اـانون،            

دعاام )لــة ئيــديعاي عــام كــاري ثَيويســت بكــةن بــؤ بةدواداضــووني ئــةو مةســةالنة،  لــةدةزطاكاني اــانون، 
موشــكيلةيةكي طةورةمانــة، لــة كابينــةي شةشــةمدا هاتينــة  ( دعاام األحاايا )، وةَل هــي كاكــة (األحاايا 

بةردةمي ئَيوة، باسي ئةوةمان كرد، بة جيددي و بة صةِراحةتيش بالان كـرد، بـةآلم وةكـو ثـَي  وتـن،      
و ناشَلَي  دةتواس، اةتيش نةموتووة وام ثـَي دةكـرَي، بـة شـةو و ِرؤذَيـك هـةمووي يـةك يي         من ناتواس

ــةرَيك و        ــة نةس ــة نةسةرَيكة،تاا ــة تاا ــ ب هةي ــة، ح ــارتيش مةك ــةكَيي و ث ــي ي ــةر باس ــؤ ه ــةوة، ت بكةين
كؤمــةَلَيك خ مــي خؤيــةتي، يــةك كــؤش ثــارة لــةو حكومةتــة دةبــا، كــة ثارةكةشــي لــَي دةبــِري، دةبَيتــة  

ةورةترين دةنطي ضاكسازي، ئةو داخوازيية ِرةوانةي خةَلك دةكا، بـة حيسـاب شـةِري حكومـة  لةسـةر      ط
ــةح اب        ــي ئ ــةلةي دةعم ــَي  مةس ــت دةَل ــن ثَي ــةوَي، م ــة نامان ــازي دةوَي و ئَيم ــةو ضاكس ــا ، ئ ــةوة دةك ئ

ندؤتـةوة، دةيـان   كَيشةيةكة، ساَلي ثار، بة سةربةرزييةوة لةبةردةمي ئَيوة دةَلَي  ثارةيةكي زؤرمـان طةِرا 
مليــؤن دؤالر، دةيـــان مليــؤن دؤالر طةِراوةتـــةوة بـــؤ خةزَينــةي حكومـــة ، لــة كةمكردنـــةوةي ثـــارةي     

، لـة ئيـدارةي كـؤني    (فقط)مليؤن دؤالر ( 18)بؤ ( 17)حي بةكان، ئةوة خاَلي يةكةم، هةر لة سلَيماني 
دؤالر طةِراوةتـةوة خةزَينـةي    مليـؤن ( 18)بـؤ  ( 17)سلَيماني، لةو ثارانةي كـة بـةم و بـةم  دةِرؤيـي،     

حكومــة ، ثــرؤذةي خ مــةتطوزاريي خــةَلكمان ثــَي جَيبــةجَي كــردووة، دوضــاري كؤمــةَلَيك كَيشــةو          
بؤ طةندةَلي لةم وآلتة تـةنها و تـةنها   / طريوطرسي كردين، بةآلم واجييب ئَيمة خ مةتي خةَلكة، حيماية

يمايـة وةهميانـة، ئةطـةر ذمـارةي حيمايـةكان      ئةو ثارةية كة ئةم و ئةو وةريدةطرَي، ئةي ئةو هـةموو ح 
ســةير بكــةي، بــريم نيــة ئَيســتا، ذمارةيــةكي يــةكجار زؤرة، ئَيمــة لــةم كابينةيــة لــة ِرَيطــةي لَيذنةيــةكي   
وةزارةتي ثَيشمةرطة و وةزارةتي ناوخؤ ثَيداضـوونةوةيةكي سةرتاسـةرميان كـردووة، طـةورةترين واسـتة      

توخوا ئادةي ئةو ثَينج حيمايةم بؤ ئيستيسنا بكة، ئةمة بؤتـة  / َيالي من ئَيستا ئةوةية، هةية دَيت دةَل
نةريتَيك، بؤتة حاَلةتَيكي خرا ، هةدةرداني ماَلي خةَلكي، من وةخي نية ناوبَين ، بةآلم ِرؤذطـارَيكيش  
دَيت منيش خؤم دوو مةاالة دةنووس ، دوو كتاب دةنووس ، سةيرة ئةو هـةموو حيمايـة لـة ئـةمريكاي     

، بِروا ناكةم ئةوةندة حيماية هةبَي، بةآلم بِريومانة، زؤريشيمان لَي بِريوة، ماويشة بيرِبين و، زةبةالحدا
دةيرِبين، بةآلم هيوادارم كاك بورهان دوايي نةيَي بَلَي سآلنتان دةركرد، لةبةر ئةوةي طؤِران بوو، نا ئةوة 

ية، ثؤليسمان هةيـة، هَيـ ي ئـةمين    نةكةين، وةرن هيممة  بكةين بةيةكةوة، ئةو حاَلةتة وآلتَيكمان هة
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عاممي وآلتةكةمان هةية، ئةمانة حيمايةمان بكةن، دةيكةين، من دةَلَي  بة جةنابت، نـاَلَي  هـةمووميان   
بنرِب كردووة، بةآلم دةَلَي  لة ساَلي ِرابردوودا كؤمةَلَيك ئيجرائامتان كردووة، كؤمـةَلَيك كارمـان كـردووة،    

ةكان كردووة، هةندَيكيشي باش تيا سـةركةوتووين، سـةبارة  بـة شـةريكاتي     كؤمةَلَيك ِرووبةِروو بوونةو
ئــةمين، مــن لةطــةَل جةنابتــدا نــي ، ثَيموايــة ئــةو بِريارانــةي لــة بــاري نةوتــدا، بةتايبــةتي مةســةلةي     
شةريكاتي ئةمين، تا ِرادةيةكي باش، سةد دةر سةد نا، بةآلم تا ِرادةيةكي باش ضووة سـةر، كـاك بورهـان    

يـان بـؤ هَيـ ي ثـؤليو دانـا لـة       (عباول نافافة  )ئاطاي لَييَب، تةنانة  كة دةستمان بـة كـار كـرد،     لةوانةية
هةندَي جَيطا، بؤ ئةوةي ئـةو هَيـ ة بـِرةتَينن، نـةخَير ئيجرامـان كـرد، اـةرارمان لـَي دا و، كردمـان، تـَي           

ؤربــةي زؤري كــراوة، ئةطــةي  هةنــدَي جَيطــة لةوانةيــة مــابَي نــةكرابَي، نــةك بَلــَيني ناكــةم، نــا، بــةآلم ز
مليؤن دؤالر لة شةريكاتي نةوتةوة، نةك حةستةي ِرابـردوو، ببـوورة، ماوةيـةك    ( 11)حةستةي ِرابردوو 

مليؤن دؤالر لة شةريكاتي نةو  كة دةدرا بـة شـةريكاتي   ( 11)لةمةوبةر، ضةند حةستةيةك لةمةوبةر، 
ي كوردستان، بؤ ئةمنيةتي دابينكراو حيمايةي خاصة، داويانة بة وةزارةتي مالية، هي حكومةتي هةرَيم

لةاليــةن حكومةتــةوة، كاكــة بورهــان، حــةزيش دةكــةم ثــَي  بَلَيــي، ســؤراغ  بــؤ بكــة، لةوانةيــة مــن يــان  
وةزيري ناوخؤ ئاطامان لَي نةبَي لة سووضَيك، لة كةلةبـةرَيك دا شـتَيك مـابَي، تكايـة ثَيمـان بَلـَي، بـةآلم        

بِرياري اوِرس بوون، بةآلم كردمان، وةكو ثَيـت دةَلـَي  تـةنها بـةس     كردوومانة، ئةو بِريارانةي كة دامان 
مليؤن دؤالري كة جاران دةدرا بة شـةريكاتي حيمايـةي خـا ، درايـةوة بـة      ( 11)لةو ماوةي ِرابردوودا 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان، بؤ دابني كردني ئـةو ثَيويسـي ئةمنيـةتي ئـةو دةزطايانـة، سـةبارة  بـة        
و ، من ثَي  خؤشة كؤبوونةوةيـةكي تايبـة  بـة ثرسـي نـةو  بكـةين، ضـونكة زؤر        مةسةلةي ثرسي نة

اســةي لةســةر دةكــرَي و اســةش هةَلــدةطرَي، ثَيشــ  خؤشــة بــؤ ئــةوةي دوور لــة موزايــةدا  و شــي وا،  
مةسةلةي نـةو ، مةسـةلةيةكي ذيـاري يـة، مةسـةلةيةكي سـرتاتيذيية بـؤ ئاينـدةي خـةَلكي كوردسـتان،           

ؤريستةكان لة بَيجي مةصفاكةيان تةاانـدةوة، مةصـفاكاني خؤمـان و ئـةو مةصـفا      حةستةي ِرابردوو تري
وردةواآلنةي كة هةية، سرياكةوتن، كة ئةزمةكة لة كوردستان دا ِرةنطدانـةوةي نـةبَي، ئـةوةي بـة دةسـت      
 هاتووة، كةم نية، اةدري ب انني، كوردستان بة هؤي وةبةرهَيناني لة بواري وزة، لة بواري نةو  و غـاز، 

ئةمِرؤ ثَيطةيةكي لةبةرضاوي هةية لة موعادةالتي مةنتيقةكة، لة توركيا، لة ئَيـران، لـة عـرياق، مـاوةي     
مانطَي لةمةوبةر من ضوومة بةغدا لةطةَل بةِرَي  ماليكي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دانيشتني، ضـؤن  

ن هــةبوو لةطــةَل بةغــدا، نــةوتي كوردســتان خبرَيتــة نــاو ئــةو موعادةالنــةوة، هةنــدَي كَيشــةي ئابوورميــا
ضارةسةر بكرَي، ئةوة ئَيستا هةناردة كردني نةوتي هـةرَي  لـة ِرَيطـةي ئينبووبةكـةي بةغـداوة، ئـةوةي       

هةزار بةرمي  تَيثةِري كرد، ِرؤذطارَيكتان لةبرية برادةرينة ئابلؤاـةي   111جةيهان، لة -بَلَيني كةركووك
َيكة، شةش مانطة ئابلؤاةي ئابوورميان لةسةر نةبوو لـة  ئابوورميان لةسةر بوو ضيمان لَي دةها   بؤ ساَل

بةغداوة، لةسةر ئـةوةي كَيشـةيةكمان هـةبوو لةطـةَل وةزارةتـي نـةوتي عريااـدا، هَيشـتمان خـةَلكي ئـةو           
وآلتة هةسي ثَي بكا   سبةييَن هةر ِرؤذطارَيك بَيتـة ثَيشـةوة شـتَيكمان هةيـة كـة هـي خؤمانـة، بـةآلم         

ثَيمواية زؤربةي زؤري ئَيوةش و خةَلكي كوردستانيش كؤمةَلَيك ثرسـيار دةكـةن   لَيرة كاك بورهانيش و 
لةسةر داهاتي نةو  و ثارةي نةو  و شةساسيةتي نةو ، ئةوة ثرسـيارَيكي زؤر ِرةوايـة، مـن هـيض هيـن       
نية لةوةي لَيرة زؤر لة مةسةلةكان بة وردي باسي بكةين، بةآلم ئةطـةر اـازاجني ميللةتةكـةمان لةوةيـة     



387 

 

رضي ئةورااي خؤمان هةية لة موساوةزا  دا، لةطةَل بةغدا بيخةينة سةر ئةو مَيـ ة، بـة جـؤرَيكي وا    هة
بةكار بهَينرَي بة اازاجني ميللةتةكةمان نةبَي و بة زةرةري وآلتةكةمان بَي، من ثَيمواية ئةوةتان نـاوَي،  

ضـةند مانطَيـك لةمةوبـةر،    من كؤبوونةوةم لةطةَل سةرؤكي سراكسيؤنةكاني ثةرلةماني كوردستان كـرد،  
يةك مةلةيف طةورةم دانَي، ثَيش  وتن ئةوة هةموو مةلةسةكـة نيـة، ومت ئةمـة دةسـت ثَيكَيكـة، دةمـةوَي       

مليـؤن  ( 151)تةاليدَيك دانَيني، ثَيتان بَلَيني ئَيمة ضي دةكةين لة نةوتدا  بِريارةكاني نةومتان ضـية   
ايـةدةي عةلـةني كـراوة، هةندَيكيشـتان ضـوون وابـ اس       دؤالر هةية لة سرؤشتين نةوتي ِرةش، كة بة موز

كاك عبدا  بوو، تةشريفي بردبوو بؤ ئةوَي، هةندَي ئةندام ثةرلةماني تريش بوون ضوو بوون، لة ذَير 
ِرةاابــةي خةَلكــدا، ميــديادا، نــازاس، ضــووبوون، ئةنــدام ثةرلــةمان ضــووبوون، وام بيســتبوو، نــازاس بــة    

، وا نةبَي، بةآلم بة كراوةيي ية، بـة مـةزادي عةلـةني يـة، لـة وةزارةتـي سـامانة        هةرحاَل، لةوانةية وابَي
سروشتييةكان، ثارةكةشي دةضَيتة حيسابَيكي وةزارةتي داراييةوة، ثارةكةالان هَينايةوة بةردةمي ئَيوة، 

ةِرةكـة  دةَلَيني ئاواي لَي دةكةين، دةيكةينةوة بة ثرؤذةي خ مةتطوزاريي بـؤ ئـةو خةَلكـة، بـؤ خـةَلكي ط     
هةذار نشينةكاني سلَيماني و كةالر و زاخؤ و هةولَير و ناوضةكاني تـر، بـة داخـةوة دةَلـَي ، ثرسـيارَيكي      
ناَلَي  ناِرةوا، بةآلم ثرسيارَيكة كرايـة و هـةمووميان بـؤ كةشـف بكـة، ئينجـا دةتـوانني اسـة بكـةين، خـؤ           

  وةرن بـا دةرطايـةكي جيـددي بكةينـةوة،     لةوانةية ئَيستا هةمووي لةبةر دةسي مندا نةبَي، بةآلم دةَلَي
من ئةو اسةيةم زؤر بة جيددي ية، ئةوة تةنها نةوتي ماَلي كةس نية، مـوَلكي ئـةو ميللةتةيـة، ئَيـوةش     
نوَينةري هةَلبذَيردراوي ئةو ميللةتةن، با دانيشن، وةسدَيكي جيددي لـة هـةموو اليةنـةكان بـَين لةطـةَل      

روشـتييةكان دا، لةطـةَل وةزيـري دارايـي دا، لةطـةَل مـن دا، بَلـَيني        حكومة  دا، لةطةَل وةزيري سامانة س
ــَي     لــةالي / ئــةوة داهــاتي نةوتــة، ئــةوة ثــارةي نةوتــة، ئــةوة بــةو جــؤرة ســةرف دةكــرَي، مــن ثَيــت دةَل

خؤمانةوة ئَيمة ئيلتي اممان بة اانوني بودجةوة كردووة، ثارةي نةومتان سةرف نةكردووة، غةيري ئةو 
ةي كــة هاتؤتــة بــةردةمي ثةرلــةماني كوردســتان، ضــونكة مولتــةزميني بــة اانونــةوة، دووســةد و ثةجنايــ

ضاوةكةم تؤ ِراوةستة ئَيستا دَيمة سةر ئةوة، تؤ اسة لةطةَل بةرهةم دةكةي، سةرؤكي حكومةمت، تـؤ بـة   
ة، مليار دؤالر كاك نَيضريظان وتوويةتي، ئةوةي من لَيرة نةبووم كة ئةو اسةيةي كـردوو ( 6)من دةَلَي ي

ثَيمواية تةاديري ئةوةي ئةو ثارةية، مةسـةلةن ئَيسـتا كؤرييـةكان عةاـدَيكيان هةيـة، دةَلـَين ئامـادةين        
مليـاري بـؤ   ( 6)مليـارة، ئيشـي بينـاي تـةحي بكـةين،      ( 31)مليـارة،  ( 11)بَيني لة عرياادا بايي نازاس 

لة ئَيستاوة زامين بكـا  بـؤ ضـةند    كوردستان بَي، بؤ ئةوةي نةوتي ئَيستا بكِرَي، ئةو لة ذَير عةرز نية  
مليار دؤالر دَي  ثرؤذة دروست دةكةم، لةوانةية مةبةسي ( 6)سالَيك من ئةو نةوتة  لَي دةكِرم، بةآلم 

ئةوة بووبَي، بة هةرحاَل، بةآلم من جوابَيكي كاك كاردؤم دايةوة، بة ِرةاةميش جواة دايةوة، من ساَلي 
اةرزةكـةمان كـةم كردؤتـةوة، نـةك     ( 1111)ن حكومة ، سـاَلي  عةج م هةبووة، اةرزار بووي( 1113)

وةسرم هةبووة، بة ِرةاةم اسة دةكةين ئَيمة، ئةوة خؤشتان دةنطتان لةسةر داوة ثةرلـةماني كوردسـتان،   
لةسةر ِراثؤرتي حيساباتي خيتامي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان، لةسـةر عةج ةكـةي، لـة مي انيةشـدا      

مان وتوون عةج ةكة لة كوَيوةية، بةشـَيكي وةزارةتـي ثَيشـمةرطةية، بةشـَيكي     عةج مان ثَيشان داوة، ثَي
عةج ي مودةوةر بووة، ئةوة حةايقةتي وةزعةكةية، من ئةطةر ضـوار مليـار دؤالر ب انـي لـة كـوَي يـة،       

خـوا دةيـدا و رزامـان دةدا زوو بضـني خ مـةتي خـةَلك       / منيش ب اس لة كوَي ية، خؤ حةز دةكةم بَلَي 
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ةعاش زياد بكةين، ثرؤذةي خ مةتطوزاريي زياتر بكةين، كـةس لـةوة نكـؤَلي ناكـا، بـةآلم شـت       بكةين، م
وةكو خؤي باسي بكةينةوة، كؤمةَلَيك اةرارامتان دا لة بواري نةوتدا برادةرينة، بؤ ئةوةي ئةو داهاتانـة  

دمــان، بــة شــةسايف بَيتــةوة بــةردةمي ثةرلــةمان، كردمــان، اةدةغــةكردني شــةريكاتي ئــةمين خــا ، كر   
هةندَيكيشي نةكرابَي، زؤر كةمة، حةز دةكةم كاك بورهان يان هةر كةسَيكي تري بةِرَي ي ئَيرة زانياري 
لةسةر هةية، بة دواداضووني بؤ بكةين، ثارةكـةمان طةِراندؤتـةوة بـؤ نـاو حكومـة ، مـن هـةر ئةوةنـدة         

انــة بــة حكومــة ، بــؤ ئــةوةي ثَيــت دةَلــَي  دوا ئامــارم بيســت مليــار دؤالري ئــةو شــةريكاتانةية كــة داوي
تةئميين ئةمنيةتييان بؤ بكا ، كة بؤ هَي ي ثؤليسي دام و دةزطاكـان دةِروا، دَيمـة سـةر نـادي سـناعي و      
بةن يين عةااري و اوتاخبانةي سريشتة و مةصفاي بازيـان، مةصـفاي بازيـان، ئةوانـة يـةك شـي، وةَلـ         

يدارةي كؤني سلَيماني بووم، تَي ئةطةي  نادي سناعي لةوانةية دوانيان لة زةماني من دا بووبَي، كة لة ئ
و بةن ينخانةي عةااري، باشة  ئةوةي اوتاخبانةي سريشتة و مةصفاي بازيان لةسةردةمي مندا نةبووة، 
ئاطام لَي نةبووة لة وردةكارييةكةي، بةآلم ثَيت دةَلَي  ضيمان كـردووة  نـا، نـا اوربـان تـازة نيـة، ئَيسـتا        

وخســة  بــدةي بــاس دةكــةم، مــن ثَيموايــة يــةكَي لــةو شــتة باشــانةي كردمــان لــة    بــؤ  بــاس دةكــةم، ِر
كوردستان اانوني ئيستيسمار بـوو، وةبـةرهَينان بـوو، لـة جيـاتي ئـةوةي بـِرؤين مـوَلكي حكومـة  هـةر           
ئةوها بيفرؤشني، بة سةوزي ثارةكةي خبورَي، بة جؤرَي لة جؤرةكان بةرهةمي نةبَي، ئةوة بـوو لةطـةَل   

ةتدا هاوكاري بكةين، من ئةوةي كة لة بريمة، بة باشي لة بريمة، بةن ينخانةي عةااري بوو، كةرتي تايب
ــة       ــان ل ــةيِروخَينني، داوام ــةمان و  ئ ــة ن ينخانةك ــوو، ب ــاردا ب ــةي ش ــاو جةرط ــة ن ــة ل ــةو بةن ينخانةي ئ

ثـارةي   وةبةرهَينةرةكان كرد كة بَين، بة موناسةسةي مةشروع، مةشروعةكانيان بَين تةادي  بكةن، كـيَ 
زياتر و بؤ ثرؤذةيةكي جوانرت سةريف بكا ، دروسي بكا ، بؤ كَي دةرضوو  كاك بورهان نةمـدةزاني بـؤ   
كَي دةرضووة، ماوةيةك لةمةوبـةر ئـةو كابرايـةم دييـةوة، كـة كـردووَيي، كـارَيكي زؤر جـواني كـردووة،          

ــةر      ــةَلكي لةس ــوَلكي خ ــَيوة، م ــةمان ش ــة ه ــناعي ب ــادي س ــت، ن ــؤش بَي ــتةكاني خ ــة  دةس ــوانَي بِروات ة، دةت
مةحكةمة، اةراري لةسةر وةربطرَي، جةنابت موحامي، ئةمة زؤر باس هةية لةم بابةتانـة، لـةو ِرؤذانـة    
لة دوو كةناَلي ِراطةياندنةوة شتَيكي زؤر خؤش  بيين، يةكَي لةو شتانةي كـة زؤر دَلـ  ثَيـي خـؤش بـوو،      

بــؤ ســلَيماني، هيــوادارم لــة دهــؤكيش و لــة شــادماس ثَيــي، بــؤ ســلَيماني و بــؤ كوردســتانيش، نــةك هــةر 
هةولَيريش ضـةندين بةرابـةري ئـةوة بكـةين، لـة هـةولَير ثـاركي سـامي عبـدالربن خؤتـان دةزانـن ض            

، ثـاركي  %(3)منوونةيةكي شارستاني و ذينطة جواني ئـةو وآلتةمانـة، لـة سـلَيماني ِرَيـذةي سـةوزايي لـة        
هـةزار دؤس  ( 6)لـة ئيـدارةي سـلَيماني بـووم، لةسـةر      هةواري شارمان دروست كردووة، سةردةمَيكة مـن  

سةوزايي دروست بكةين لة دؤَلةِرةاة، هـني لـة دؤَلـةِروو ، تـَي ئةطـةي  هـةر مةسهوومةكـة دؤَلةِرووتـة         
سةوزَيي خؤي لة خؤيدا تةحةدايـةكي بيئـي موهيمـة، بـةوة ِرَيـذةي سـةوزايي لـة سـلَيماني دةبَيتـة لـة           

ثرؤذة طةشتيارة طةورة جوانةكاني سلَيماني و كوردستانيش، دةبَيتة شتَيكي ، ثَيمواية يةكَيكة لة %(13)
سـةرؤكي حكومـة  ئـةرزي خـةَلكي     / جوان بؤ وآلتةكةمان، ئةو ِرؤذة لة دوو كةناَلي ِراطةياندنةوة دةَلـيَ 

 داطري كردووة، لةسةر كؤمثانياي حي ب تاثؤي دةكا ، بؤ وآلتةكةمان وا ناشريين بكةين، هةموو شَي بة
بةد طومانييةوة سةيري بكةين، كاك بورهان هيوادارم بةشي ئةوة بتواني شايةتي  بؤ بدةي، ساَلَيكة لةو 
كابينةية كؤمثانياي حي ب لة سـلَيماني توانيويـةتي يـةك مقاوةلـة وةربطـرَي  ئةطـةر وةريطرتـووة بـؤم         
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ةوة، ئةطةر (1/1/1111)بَينة بؤ ئةوي موحاسةبةي بكةين، ئةطةر داويةتي، يةك ساَل و سَي مانطة لة 
كؤمثانياي حي ب يةك مقاوةلةي وةرطرتيَب، من حةز دةكةم ثَي  بَلَيي بؤ ئـةوةي موحاسـةبةيان بكـةم،    
ئَيمة ئيجرائاتي وامان كردووة كاك بورهان، حةاة بيبيين، حةاة بَلَيي ئاسةرم ئـةم ئيشـانةتان كـردووة،    

  تَيبينيـةكانت بـة هةنـد وةرطـرن، لةبـةر ئـةوة       بةآلم ئةمة كةمة بِرؤ زياتري بكـةن، منـيش ثَيـت بَلـيَ    
ئةوانة دةتواني تؤ وةك موحامييةك، وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان بِرؤ هةموو ئةورااةكاني دةربَينة، كـَي  
دةسي تيا هةية  بة اانون موحاسةبةي بكةن، نةخَير نا، مـن حـةز دةكـةي بـؤ  وةردةطـرم، بَيطومـان،       

سريشتة من خؤم طةجنَيكي ئةو شـارةم، زةمـاني مـن ئـةو اوتاخبانةيـة      اوتاخبانةي / اوتاخبانةي سريشتة
هةبووة، اوتاخبانةي كضانيش بووة، ها، ئةوة بؤ هين  نية، يةعين مةبةست ، خ م و ِرةسيق و دؤسـت و  
ــَي  هــةتا مــةعاليمَيكي     ناســياو و هــةموو لــةوَي، يةكَيكــة لــةو اوتاخبانــةي كــة لــة ســلَيماني، دةتــواس بَل

دا دراوة، كة ئةم هينـة بِرواتـة   (1118)و ( 1113)ماني بووة، باشة  ئةو اةرارة لة ساَلي تةئرخيي سلَي
ســةر، ئــةو ثــرؤذة تيجارييــة، بَيجطــة لــةوةي كــة مــن زانيومــة كؤمــةَلَيك ثرســياري تيــا ورووذَينــراوة،      

دووة، ليجنةيةك  داناوة، ليجنةكة كؤمةَلَيك نوَينـةري اليـةني جياجيـاي تيـا بـووة، تـةحقيقيان تيـا كـر        
ثرؤذةكةم ِراطرتووة، من ِرامطرتووة، من نةمداوة، من ِرامطرتووة، داوام كـردووة تـةحقيقي تـةواوتريش    
لةوة بكرَي كة ضؤن خةلفيةتي ئةو اةرارة ضي بووة  ضـؤن دةبـَي مةكتـةبَيك لـةو مةنتيقةيـة لـة نـاو        

ةر ئةوة بـؤ حـةاائيقت   جةرطةي شار بكرَيتةوة  ضونكة بؤ خةَلكي ئةو مةنتيقةيةش ثَيويستيةتي، لةب
ثَي بَلَي ، ئةو مةوزووعة عةكةسةكةي ئةوةية كة هني نةكرَي، واب انة هةتا لـة يـةكَي لـة جةريـدةكاني     
بــآلو ببــووةوة كــة بِريارةكــاني ئَيمــة لةبــةر ِرؤشــنايي ئــةو ليجنــة تــةحقيقي يــة، مةصــفاي بازيــان مــن  

فاي كةَلةك لة سةرةتا حكومةتي عـرياق و  نةمداوة، زةماني من نةبووة، ثَيمواية مةصفاي بازيان و مةص
هةرَي  بةيةكةوة دةستيان ثَي كرد، دوايي بؤ تةوسين كردني دراوة بة كةرتي تايبة ، ئيتيفااَيك هةية، 
عةادَيك هةية لةطةَل ئةوانة، ئةو عةادة لةاليةكـةوة مـن زؤر دَلخؤشـ  بـةوة، ئةطـةر ئـةو مةصـفايانة        

برادةرينـة، ئـةو مةصـفايانة سريامـان كـةوتوون، ئينجـا خؤشـةكة         نةبواية ئَيستا وةزعمان زؤر شـِر بـوو  
ئةوةية دةستخؤشي مةصفاكة ناكرَي، ثرسيارةكةي تر كة ئـةيورووذَيين مـن ثـَي  خؤشـة بَلَيـي وةرن بـا       
تةحقيق لةو عةادانة بكةين، ب انني عةادَيكة كة مةصَلةحةي عاممي تيا دةثـارَي رَي يـان نايثـارَي َي     

ة، من هيض ئيشكامل نية لـةوة، حـةزيش دةسـةمووي عةاـدةكان ثةرلـةمان لـة ِرَيطـاي        سوئالَيكي مةشروع
ياساكاني خؤتانةوة لة خ مةتتانـة و ئةتانـدةييَن، بـةآلم مـن ئـةو عةاـدة زةمـاني مـن نـةبووة، زةمـاني           
كابينةي شةش نةبووة، ئةوة بة هينةوة دةَلَي  هـا، ئَيسـتا خـةريكي عةاـدي تـرين بـؤ مةصـفاي تـر لـة          

و لة كؤمةَلَيك جَيطةي تر، ضونكة كوردستان دةمانةوَي ببَيـت بـة جَيطـةي كارطـة نةوتييـةكان،       تةاتةق
بؤ ئةوةي كوردستان ثَيطة ئيقتيصادييةكةي وا بة اوة  بَي، لة ذَير زةغي ئةم و ئةوا هيض وةخـَي لـة   

ة بــَي كــاك وةختــان نةكةوينــةوة جــاري جــاران، حةصــارمان لةســةر دابنــَين، وةرةاــة بــة دةســي ئَيمــةو 
، يـةعين خؤزيـا   ءبورهان، بؤية كة من دةَلَي  لة زةماني من نةبووة، نةك لةبةر ئةوةي بَلَي  خراثـة، نـة  

من مبكرداية، كة بَلَي  ئةوة دةستكةوتَيكي تري كابينةي شةشةمة، ئةوة كراوة، طلةيي لةسةر عةادةكـة  
اةشـةيةكة، حـةز دةسـةرمووي جـةنابتان     هةية، دةَلَين زؤري تَي دةضَي، كةمي تَي دةضَي، من ئـةوة مونا 

لَيذنةيةك دابنَين لة ثةرلةمانةوة بَين تةدايقي ئةو مةسةالنة بكةن، وةكو مةسةلةي كارةبا، وةخَي لة 
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وةختان كارةبا كة كاك ئةبةد ئيسماعي  ها  وةكو وةبةرهَينةرَيك كاري كردووة، موغامةرةيةكي زؤر 
تـؤ ض دةكـةي  عةاـدَيكي بـؤ كـراوة، كـة زؤر لةوانةيـة        : ي بَلـيَ طةورة بووة، خةَلك هةبووة لةوانةية ثيَـ 

اازاجني بَي، بةآلم ئةطةر حيسـابي بكـةي بـؤ ئـةو سـةردةمة، لةوانةيـة موغامةرةيـةكي زؤر زؤر طـةورة         
بووبَي، ئَيستا كة ثَيويستمان بة يةكةي نـوَيي كارةبـا هةيـة، اـةرارمان وايـة بـة ثَيشـربكَي يـةكي كـراوة،          

ثَيوةرةكـاني بـانقي نَيودةوَلـةتي بيكـةين، كـَي باشـرت، هـةرزانرت، ئـةو وةختـة موناسةسـة           لةسةر بنةما و 
ــةَل          ــةكا لةط ــذداني ن ــَي وي ــَي، ب ــةوة بيَل ــة ويذدان ــت ب ــاو ش ــةعين ثي ــةدةها ، ي ــةس ن ــونكة ك ــةبوو، ض ن
ميللةتةكةي خؤيـدا، هـةر بـةو بؤنةيةشـةوة جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان، دويـيَن شـةو نـا، ثَيـرَي شـةو             

نوَيي بةرهةمهَيناني كارةبا لـة ضةمضـةماَل كةوتـة كـار، ئَيسـتاش كَيشـةكان ِراسـتة هـةر تةوليـد           يةكةي
ــاني       ــةدي هَين ــة، ب ــةمان هةي ــووة، دوو كَيش ــان زؤر ب ــدمان، ئامارةكامن ــةآلم تةولي ــتة، ب ــان ثَيويس زياترم

ار زؤرة سووتةمةني ثَيويست، ض غـاز، ض نـةو  بـؤ بةطةِرخسـتين ئةمانـة، كـة ئـةويش ثارةيـةكي يـةكج         
لةسةر حكومة  برادةرينة، الكةي تريشي شةبةكاتي تةوزيعة، ئةمساَل لة بةرنامةي خؤمانـدا بـووة لـة    
بودجة، بايةخي تةواومان بةوة داوة، هيـوادارم كـاك بورهـان ئةوانـة وةآلمـي هةنـدَي لـة ثرسـيارةكاني         

اييةوة ثَيت دةَلـَي ، بـة خـؤم و    دابَيتةوة، ئةطةر هةمووشي نةدابَي، بؤ بة دواداضووني زياتريش بة دَلني
 .هةظاَلةكانيشمان لة خ مةتتاناين

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، بةِرَي  سةرؤكي ئةجنومةني وةزيـران، ئَيسـتا بـةِرَي ان سـريةتان ثـَي دةدةيـن، هـةموو يـةك         

بَي هـةر تيكـرار   يةك ناو دةنووسني، اسة دةكةن، بةس تكاية، ِرجائةن، تيكـرار زؤر نـةبَي، نـةك زؤر نـة    
ــةس         ــةتيش ك ــة باب ــردووة، ل ــةيان ك ــيؤنةكان اس ــةرؤك سراكس ــونكة س ــةبَي، ض ــرار ه ــابَي تيك ــةبَيت، ن ن
دةرنةضَي، ِرجائةن، ضونكة هةر كةسَيك لة بابة  دةرضوو، لة ثرؤتؤكؤَل دةيسـِرينةوة، بـة دَلنياييـةوة،    

، ئاشــي حااافظنووســيوة، شــَيرزاد مـن سوثاســتان دةكــةم، ئيلتيــ ام بكــةن، ئَيســتا ئـةو بةِرَي انــة ناويــان   
عةزي ، سازل بةشارةتي، ناسك توسيق، هاوِراز خؤشناو، عدنان عولان، ظيان عبدالرحي ، كـاروان صـاحل،   

صـباؤ حممـد جنيـب، عبـدالربن حسـني،      .نةسرين مجال، نةرميان عبدا ، طـؤران ئـازاد، لـري سـلي ، د    
، رضاا شلَير حممد جنيـب، بـةيان عبـد، سـةرطوَل     ، سةرهةنن سةرةو، عثمانجن  الدين، سيوةي   عظيمة

. جعفــر علــي، ئــاواز، خورشــيد، خليــ ، د. زانــا رؤوف، د. سـاالر حممــود، ثــةيام عبــد، ثَيشــةوا توسيــق، د 
سةروةر عبدالربن، طوَل ار، بي ل، بةسرين حسني، بة سعيد بة علي، ِرَيباز ستاؤ، ثـةريهان اـب ي،   

ي،  لاعيـ  حممـود، دلَيـر حممـود، نيشـتمان مرشـد، حممـد شـارةزووري،         كوَيستان حممد،  لاعي  طـةآللَ 
ــَي،         ــةز ب ــَي، مورةك ــة دةرنةض ــة بابةتةك ــةس ل ــة ك ــدا ، تكاي ــرية عب ــدالربن، ل ــر عب ــة دارا، عم طةش

 .تيكراريش نةبَيت، ني امي سةرموو
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ان بةياني كة كؤبوونـةوةمان كـرد  ثرسـيارةكان جـةنابت سـةرموو  بـة       ئَيمة بؤية سةرؤك سراكسيؤنةك
نووسراو بيخةنة بةردةستتان، بـة نووسـراو خسـتمانة بةردةسـي سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران، لَيـرة         
سةرؤك سراكسـيؤنةكان هةسـتاون ثرسـيارةكةيان كـردووة لةسـةر بابـةتَيكي موحـةدةد، ثَيموايـة ئةطـةر          
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ي شـوبا  و لـة دوايـةوة بَيـت، بـة زياديشـةوة هـةموو ثرسـيارَيكمان كـردووة،          (17)لةسةر ِرووداوةكاني 
لةبــةر ئــةوة مــن بــة زةرووري نــازاس ئــةم هــةموو ذمارةيــة جــارَيكي تــر عةينــةن ثرســيار بكرَيتــةوة،     

 .جةلسةكةش ديارة بؤ ض شتَيكة، زؤر سوثاست دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كوَيستان، كةرةمكة
 :  كوَيستان حممد عبدا بةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة زؤر دَلخؤش بووين كة جةلسةكاني ثَيشـوو ِراسـتةوخؤ جةلسـةكان    / من سَي نواتةي ني امي  هةية، يةكةم

تكـا دةكـةم لـةو ئةنـدام     / طوَي رايةوة، وةآلم  دةوَي لة سةرؤكايةتي ئةوِرؤ بؤ ثةخش ناكرَي  ئةوة يـةك، دووةم 
نة بةِرَي انـةي كـة ثرسـيار و سـةرنج و تَيبينيـان هةيـة بـؤ بـةِرَي  سـةرؤكي حكومـة ، دوايـي بيـدةنَي،             ثةرلةما

ضونكة من ثَيمواية هةندَي جار سةرااَلي دةكةن، طوَيي لـة هةنـدَيك ثةرسـيار نـابَي، كـة مـن حـةاي خؤمـة مـن          
ةوةي وةآلمـةكاس بدةمـةوة، ئةطـةر    ئاطادار ة كة بةِرَي  سةرؤكي حكومة  ئاطاي لة هةموو ثرسيارةكامنة، بـؤ ئـ  

/ من ثرسيارَيك  لَيي هةية، داواكارييةك  هةية، سةرجنَيك  هةية دوايي دةيدةمَي و وةآلم  بداتـةوة، سـَييةميش  
سَييةم خاَل  ئةوةية كة دواتر بةِرَي  سةرؤكي سراكسيؤني ئَيمة و كؤمةَل و يـةكطرتوو هاتوونةتـة الي جـةنابت،    

امان بؤيان هةية اسة بكةن، بةآلم تيكرار و تةشهري و ئةو شتانةي تيـا نـةبَي، بؤيـة بـة     ثَيت وتوون هةموو ئةند
 .مايف ِرةواي خؤماني دةزانني كة هةموومان اسة و ثرسيارةكاني خؤمان بكةين و وةآلم وةرطرين، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ار هةبوو، بةآلم ثاشان كة هاتينة سةر زؤر سوثاس، ثَيشرت سؤزان خان ئةوةبوو كة ِروونكردنةوة و ثرسي

ئةوةي كة لَيثرسينةوةية، بؤ ئةوةي بة بِرياري سةرؤكايةتي ثرسيارةكان ئازاد كران، بـةآلم ثوخـت بـَي،    
ــة    ــَي، ل ــة دةرنةض ــة بابةتةك ــةرؤكي       17/1ل ــةِرَي  س ــةروا ب ــةبَيت، ه ــرار ن ــةن تيك ــَي، ِرجائ ــةم الوة ب ب

كان بـة جـواني بداتـةوة، بـة سـينطَيكي سـراوان، كـة وةكـو         ئةجنومةني وةزيرانيش مايف خؤيـةتي وةآلمـة  
ئَيستا ئةو كارةي كردووة، بؤ ئةوةي كة ِراستةوخؤ ثـةخش نـةكرا، ضـونكة هةنـدَيك ئةنـدامي بـةِرَي ي       
ثةرلةمان لة بابةتةكة دةردةضَي، دةبَي وتةكةي لة ثرؤتؤكـؤَل بسـِرينةوة، بـةآلم كـة موباشـرية دةِرواتـة       

 .لةبةر ئةوة وةختَيكي دةدةييَن بؤ ئةوةي ئةوة ببَيت، ئاشي خان سةرمووهةموو ئةرشيفي دونيا، 
 :بةِرَي  ئاشي ع ي  صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــا        ــت ناك ــةمان ثَيويس ــةي ثةرل ــةو ئيع م ــةعين ئ ــة، ي ــةنابت هةي ــةكاني ج ــةر اس ــةك  لةس ــن تَيبينةي م

ة بيبضـرَي، بـةآلم ضـؤن زةمانـة  دةكـرَي كـة       ئيع مَيكي ئينتيقائي بَي، ئةطةر تةشهريي تيا بَي ثَيويست
 ......من جوملةيةك بَلَي ، لةوانةية اليةنَيك يان كةسَيكي دياري كراو ثَيي خؤش نةبَي، لة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةيبينيتةوة، كة لَيدرا جةنابت ئةيبينيتةوة اسةكان وةكو خـؤي هـةمووي دةردةضـَي، بـة ئةمانةتـةوة،      

 .شَيرزاد، سةرمووئَيستا ِرَي دار 
 :شريف عبداحلافظبةِرَي  شَيرزاد 
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بـة هيــوام لــة ثَيشــةوة ئــةو ثرســيارة بكــةم، يــان ئــةو داوايــة بكــةم كــة ســوئالةكامنان يــةك يــةك جــواب  

، بدرَيتةوة، بؤ ئةوةي بتوانني بةِراسي لة جوابي سوئالةكةي خؤمان تَيبطةين، ضونكة ئةطةر بة ِرَي َيك
بةيةكةوة وةكو ئةواني تر جواب بدرَيتةوة، سوئالةكامنان تَيكةَل و ثَيكةَل دةبَي، لةبةر ئةوة داوا دةكـةم  
كة ئةوةمان بؤ بكـةن، بـة خَيرهـاتين بـةِرَي  سـةرؤكي حكومـة  دةكـةم، مـانطي ثَينجـي ثـار نامةيـةك             

ئةندامـةكاني سـةنطةر، كـة     ئاراستةي كاك دكتؤر كرد وةكو ثرسيارَيك لةسةر كؤمةَلةي ثَيشـمةرطة كـةم  
لة هةموو حي بةكان ثَيك هاتوون، بة غةيري ثارتي دميـوكراتي كوردسـتاني تيـا نيـة، ئةوانـة ئيجـازةي       
حكومةتي، ئيجازةي وةزارةتي ناوخؤيان هةية، زائيدةن ئـةوةي ضـوار دةستـةر دؤالر مانطانـة وةردةطـرن      

ــة هةَلبذارنــةكان بــ    ــةي ك ــةو كات ــةآلم دواي ئ ــرية، ب ــو نةس ــة   وةك ــة كــة ب ــةوةي ئةوان ــانووي ئ ــة بي وو، ب
هةَلبـذاردن هاتوونةتـة ئـةوَي، مةسـئوولي لقــي تيايـة، كـارطَيِري تيايـة، مةمجووعةيـةكي زؤرن، ئةوانــة         
هةمووي دةركران لةوَي، تا ئَيستا سةرؤكي حكومة  جوابي ئةو ثرسيارةي بةِراسي مين نةدايةوة، مـن  

ؤ بـوو، تةئكيـدَيكي ديكـةم بـة دوايـةوة نـاردةوة كـة بـؤ         تةئكيدم لة مانطي حةو  و هةشت، نا مـانطي نـ  
ئـةو سـةيارانةي كـة اـةرار     / جواب نةدراوةتةوة، من تا ئَيستا ئةو جوابةم وةرنةطر ، ئةوة يةك، دووةم

بوو حكومة  بيانداتَي، بةو كةم ئةندامانة، بؤ ئةوةي ِرةاةمةكانيان بة خـؤِرايي بـَي، ئـةو مةمجووعـة     
ةيان لَي دةركراوة، تةبعةن ديارة ئةوة لة وةخـي جةنابتدايـة، كـة تـؤ سـةرؤكي      ئةوانةي كة طؤِرانن ئةو

حكومةتي، ئةوة يةكَيكة بةِراسي لةوانةي كة ثَييان دةَلَين س ا، ضونكة ئةويش هةر س اية، ئةوة يـةك،  
لة شاري ضةمضةماَل حةو  هةزار ئيم ا كؤكرايةوة، بؤ ئةوةي كة ئـةو ئيدارةيـة، ئيـدارةي ضةمضـةماَل     
بَيتة سةر سلَيماني، لةبةر ئةوةي ئَيستا كة سةر بة طةرميانة، ئةطـةر بـؤ ئيم ايـةك بضـَي بـؤ طـةرميان،       
بضَي بؤ كةالر، ئةطةر بضَي بؤ بةغدا ن يكرتة لةوةي بضَي بؤ كـةالر، تةاريبـةن دةوري ن يكـةي شةسـت     

روةردةي ضةمضـةماَلة كـة   كةسَيك لةو بةينةدا هةر تيا ضووة، بريندار بووة، ئةخرييان بةِرَيوةبـةري ثـة  
دةسي شكا لةو بةينـةدا، لةطـةَل كـاك لايـ  دا، كـاك لايـ  سـةرؤكي لَيذنـةي نـاكؤكي و ااميقاميـةتي           
ضةمضةماَل و ئيدارةكامنان كؤكردةوة، اسةمان لةطةَل كردن، هةموويان عةينةن ِرةئيان هةية كـة ئـةوة   

اسةم كردووة، وةعـدي داوة كـة ئـةوةمان بـؤ     بؤ ئةوان زؤر خراثة، كاك لاي  وتي لةطةَل كاك بةرهةم 
تَيدةطــةين، كــةركووك ( 161)بكــا ، كــة بــة موةاــة  بضــَيتة ســةر ســلَيماني، ضــونكة ئَيمــةش مــاددةي 

 .....تَيدةطةين، ئةو مةسةلةية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

  وةرة سـةر  تكاية، ِرجائةن، لة بابةتةكة دةرمةضوو، وةرةوة سـةر حةظـدة خاَلةكـة، ئةمـة كـةي ئةوةيـة      
 .بة دواوة، ئةم كَيشانةي كة ِروويانداوة ضاوةكةم، كةرةمكة، ِرجائةن لة بابةتةكة دةرمةضوو( 17/1)

 :شريف عبداحلافظبةِرَي  شَيرزاد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كَيشةكة جةنابتان دةزانن كة كَيشـةي ذينطـةيي يـة، بةِرَيوةبةرايـةتي كشـتوكاَلي ضةمضـةماَل لـة ثَيشـدا         
نعي كردووة، وتوويةتي ئةمة بؤ ذينطةي شارةكة خراثة، بـةآلم دواي ئـةوة وتـي باشـة، دكتـؤر هةيـة       مة

دكتؤراي هةية لة ذينطة كة ئيسـثاتي دةكـا  كـة ئـةوة ضةمضـةماَل دةخاتـة ذَيـر دووكـةَلَيكي زةهـرةوة،          
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كـرد، يـةك خـاَل     بةآلم ئةوة لة لَيذنةي ذينطـةي ئَيـرة بِريـارة درا كـة نـةكرَي، جـةنابتان ئيفتيتاحتـان        
ماوة، ئةخري خاَل، ئةو مووضةيةي كة بة ثَيشمةرطة دةدرَي، بة هَي ي ثَيشمةرطة دةدرَي، نـةك ليواكـان،   
هَي ي ثَيشـمةرطة، تةبعـةن ئـةوة لـة بودجـة لَيـرة بؤمـان جياكردنـةوة، لـة بودجـة و لـة ثـارةي خـةَلك              

بؤية : ذنةي ناوخؤ لَيمان ثرسي، وتيدةرضوو ضووة ئةوَي، كاك شَيم جةعفةر وةزيري ثَيشمةرطة لة لَي
حكومةتي عريااي ئةو ثارةيةمان ناداتَي، لةبةر ئةوةي ئَيمة تا ئَيستا ثَيشمةرطةمان نةكردووة بة يـةك،  

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاشي عةزي ، كةرةمكة
 :بةِرَي  ئاشي ع ي  صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةية، هةوَل دةدةم ئةوانةي برادةرةكاس دووبارة نةكةمةوة، لة سةردانَيكدا وةكـو   من ضةند ثرسيارَيك 

كـة لـة ئؤسيسـةكةي    ( 16/1)ي مـانن،  16ئةندامي ليجنةي تايبة  كة هاتينة الي جةنابت، لة شـةوي  
 جةنابت بينيمانيت، ئاماذة  بةوة كرد كة وةزعي ئةمين لة حاَلةتَيكي كؤنرِتؤَل داية، بة داخةوة ضةند

ي مانطدا كوشتارلة سلَيماني و هةَلةجبة و كـةالر و ضةمضـةماَليش ِروويـدا،    (15)ِرؤذَي دواي ئةوةش، لة 
ئةو ثرسيارة بؤ جةنابت كرابوو، بةآلم ئةوةي كة من مةبةسـتمة لـة جـةنابي بكـةم، هـةر بـؤ سـبةييَن        

لـة كـؤمَينتَيكي خؤيـدا،     ئَيمة ضاومان كةو  بة سةرؤكي ليجنةي ئةمين لة سلَيماني، جةنابي ثارَي طـار، 
ضونكة ئةو دانيشتنة دانيشتنَيكي سةرمي بوو، من بة شَيوةي شةخصي نةضووم بؤ الي جةنابي، لةبـةر  
ئةوة من كؤمَينتةكاني وةكو دؤكيومَينت لةالي خؤم بةكار دةهَين ، جةنابي وتي كـة ئـةو ثارتـة ديـاري     

شـةيةي كـة لـة بـةردةم بارةطـاي لقـي ضـواردا        كراوة، ثارتي دميوكراتي كوردستان، بة موحةدةدي ئةو كَي
ــادار       ــلَيمانيان ئاط ــاري س ــةمين ش ــي ئ ــة بةرثرس ــةو بارةطاي ــةكاني ئ ــة بةرثرس ــك ل ــيض كامَي ــداوة، ه ِرووي
نةكردؤتةوة، كة كةوتوونةتة ذَير هةِرةشةوة، لـة دواي ضـةند دةايقةيـةك طوَييـان لـَي بـووة كـة ئـةوان         

شـَيوييةي كـة لـةوَي هةيـة، ئـةوة كـةم وكـوِري ئـةو دةزطـا          خؤيان وةآلمدانةوةيةكيان هـةبووة بـؤ ئـةو ث   
ئةمنيانة نية كة جةنابت سةرثةرشي دةكةي  بـة موحاسـةزةي سلَيمانيشـةوة، لةبـةر ئـةوةي لـة طرتـة        
ظيديؤييةكاس من سوثاسي جةنابت دةكةم بؤ موسةيترييت، بةس ئةو زةردةخةنةية لةوانةية تةركي ي 

ة ئةطةر لَي  وةربطري سوثاست دةكةم، ناو ئةو ناوةنـدة كـة ثَيويسـت    من بآلو بكاتةوة، با بة حورمةتةو
بوو ثارَي طاري سلَيماني ئاطادار بكاتةوة، ئاسايشي سلَيماني ئاطادار بكاتـةوة، طرتـة ظيديؤييـةكان شـايةتة     
كـة هـيض ســةيارةيةكي ئـاوِرذَين، سرمَيســك ِرذَيـن لــةو ناوضـةيةدا نــةبووة كـة كَيشــةكة ِروويـداوة، ئــةوة        

َيك لة خاَلةكان كة ثَيويست بوو دةست بةجَي ئةو اليةنة، ئةوة كةم و كوِري نية بؤ كؤنرِتؤَل كردني يةك
ئةو اليةنة ضةكدارانةي كة لةناو سلَيماني دا، ئةطةر ب ووتنةوةي طؤِرانيش ضـةكداري هةيـة، ثَيويسـتة    

دةكـةي، شـَيوازَيك بــة   ئةوانـة هـةمووي لـة ضـةك دامبـاَلِرَين، بـؤ ئـةوةي ئـةو ثشـَيويةي جـةنابت باسـي            
كؤنرِتؤَل كردن بة خؤيـةوة ببـييَن، ثَيويسـت بـوو يةكـةم جـار كؤمـةَلَي ئيجرائـاتي ئـةمين بكـرَي، ئـةوة            
يةكَيك لة ثرسيارةكاس، ثرسيارَيك دةكرَي كة ئَيمة بة تـةنها لةسـةر حةظـدة خاَلةكـة اسـة بكـةين، مـن        

حةظـدة خاَلةكـة، لـة ضـةند دؤكيـؤمَينتَيكي      ثةيوةست  بةوةي كة داواكارييةكاني خةَلكيش بةشـَيكة لـة   
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داواكارييةكاني خةَلكدا، بـاس لـة ئةجنامـةكاني شـةِري نـاوخؤ دةكـةن، ئايـا ئةمـة جؤرَيـك لـة ثشـَيوي و            
ناهــةمواري بــاري دةروونــي كؤمةآليــةتي، سياســي بــة كؤمةَلطــةي كــوردي دروســت نــةكردووة  ئايــا ئــةو  

سـاَل، ئةمانـة نـازانن مةصـريي كـةس و      ( 15)بوونةتـة  ة، (1111)ةوة كـة تـا ئَيسـتا    (34)مناآلنةي لـة  
كاريان لة كوَي ية  ئةم مَيرد مناآلنة نني كة لةسةر جاددةكان جؤرَيك لة توورةبوونيـان هةيـة  ئةطـةر    
هةمووي نةبَي، بةاليةني كةمةوة لةوانةية ذمارةيـةكي تيـابَي، لةوانـةي كـة جؤرَيـك لـة سـتةم دةبيـنن،         

ةبَي، ئةطةر بـة هـةنطاوي ضاكسـازي و كـؤنرِتؤَل كردنـي دؤخةكـة دةمانـةوَي        ثَيويستة وةآلمدانةوةمان ه
هةنطاوي جيددي بنَيني، من ثرسيارَيكي ترم بؤ جـةنابت، ئَيسـتا لـة ِروونكردنةوةيـةكت دا ثرسـيارَيكي      
تر الي من دروست بوو، جـةنابت بـاس لـةوة دةكـةي كـة هـةموو ثؤليسـةكاني كوردسـتان سريشـتة نـني،           

يان زةبةتة لةبـةر ئـةوةي ثةيوةنـدي هةيـة بـة خـودي تاكـة كةسـي ئـةو كةسـانةي كـة            كؤنرِتؤَل كردن
بةرثرسيارَيي يةكيان هةية، من لة جـةنابت دةثرسـ ، كـؤنرِتؤَل كردنـي حاَلـةتي ئـةمين مةسـةلةيةكي        
تاكة كةسي ية، يةعين ثَيشمةرطةيةك بة ويست و بة ئريادة و بة ثـةروةردةكردني خانةوادةكـةي خـؤي    

لةطةَل خؤثيشاندةر بكا   يان دةبَي بة عةاليةتي موئةسةسـاتي ِرَيطـا لـةم بطرَيـت كـة هةَلـة        موعامةلة
نةكا   ئَيمة كار دةكةين بؤ ئةوةي كة كوردستان بةرةو موئةسةسا  بِروا ، بةآلم جارَيكي تر جةنابت 

ة لـةوةي  جةخت دةكةيتةوة سةر ئةوةي كة شةرعية  دةدةيتةوة بة كاري ناموئةسةساتي، كة بـريي يـ  
كة هةر يةكَيك لة شوَيين خؤي ئـازاد بـَي لـة وةآلمدانـةوة و لـة ثةرضـة كردارةكـاني، ئةمـة اـةيرانَيكي          
طةورةية، من داواكارم لة جةنابت، لةطةَل ثرسيارةكةمدا كة ضاو خبشَينيتةوة بة تَيِروانيين خؤ ، يـةك  

يشـتنة تايبةتةكـةي كـة لةطـةَل     ثرسياري تر، من يةك ثرسياري تر تةوجيهي جةنابت دةكةم، من لة دان
جةنابتدا دانيشتبووم، جؤرَيـك، ئةمـة بوختـان نيـة، بؤيـة لَيـرة بـؤتي دةكـةم بـؤ ئـةوةي لـة ثـاش ملـة              
نةيكةم، بورا  بدةمَي جواب، جؤرَيك لة ديفاع كردن و شةرعييةتدانت هةية بؤ مةسةلةي تةاـةكردن،  

بــدا  ضــؤن وةآلم دةدةيتــةوة  ئَيســتاش  لــةوَي باســي ئــةوة  كــرد ئةطــةر يــةكَيك ثــةالماري ماَلةكــة    
كة ثشَيوييةك، خـةَلك بارةطاكـة  بـةر بـةرد بـدا ، مـن بـة نةصـي لـةالي          / جةنابت باس دةكةي دةَلَيي

خؤم نووسيومة، وةآلم دانةوة ضي ئةبَي  من لةو بِروايةدام، ئةطةر مبانةوَي بـةرةو كـاري موئةسةسـاتي    
ــ ي ثــؤليو و ضــاالكيية   بــِرؤين، ثَيويســتة هــةموو ئةوانــةي كــة بــةرديان   هاويشــتووة، دةســتبةجَي هَي

 .مةدةنييةكان بيانطرن، بياخنةنة بةردةم دادطا، نةك وةآلمي بةرد بة سيشةك بدرَيتةوة، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة ني امييةكة ، سةرموو
 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وة لَيرةدا، كة دةَلَيني ثرسيارةكامنان ضية  ِروونكردنةوةيـة، بـةثَيي ئـةم بةرنامـةي     وةكو ئةوةي نووسرا

 .....كارة، ِروونكردنةوة و لَيثرسينةوة بؤ ِرووداوةكاني ئةو دوايية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرجائةن نا
 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ري كــردن بــؤ هــةر اليــةنَيك كــة دانيشــتووة، وابــ اس ئــةوةش جــةنابت خــؤ   لــة ثرسيارةكانيشــدا تةشــه

 .وتووتة، نةك من، لةسةري بِرؤن هةتا وةكو بتوانني زياتر ثرسيارةكامنان بة ِرَيك و ثَيكي بكةين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار سازَل، كةرةمكة
 (:بةشارةتي)حممد اادر  فاضل بةِرَي 

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة
وةَل هي تؤزَي بةالمةوة سةختة ئةطةر اسةيةك بكةم و نـةكرابَي، ثَيموانيـة نـةكرابَي، هـةمووي كـراوة      
اسة، بةآلم من ئيشارة  بة دوو، سَي خاَل دةدةم، يةكَيكيان ئاراستةي بةِرَي  جةنابي سةرؤكي حكومة  

، بالـان لـة ذيـان و طـوزةراني ثَيشـمةرطةي      دةكةم، ديارة زؤر زياتر و ثَيشرتيش هةر لـةو جَيطـا ثـريؤزة   
كوردستان كرد، كـة هـةتا ئَيسـتا ثَيموايـة اسـةكان نةضـؤتة بـواري عةمةلـةوة، هةرضـةند ئومَيـدي زؤر           
طــةورة هةيــة لــةوةي ضــوار ليــوا تةشــكي  بــووة، هةشــي تــريش تةشــكي  دةبــَي، وةكــو ســوثاي عريااــي  

ــة ه     ــةَلَيك ل ــةَل كؤم ــن لةط ــةوة، م ــؤ برِبَيت ــةي ب ــةماني    مووض ــمةرطةي ثةرل ــةي ثَيش ــة لَيذن ــةكاس ل اوةَل
كوردستان، دوَييَن سةرداني كةركووك و دةوروبةري كةركووكمان كرد، ئـةو لةشـكرة كـة لـة دةوروبـةري      
كـةركووكن، ثاشــان لــة ضــةند دانيشــتنَيكدا، كــة لةطــةَليان دا لَيــدوان و اســةمان دةكــرد، بةِراســتييةكةي  

 دا بة شةخصي ثَيمواية هاوةَلةكانيش  بة هةمان شَيوة بـوو، كـةتا   ئةوةي كة زؤر زؤر ئازاري ِرؤحي مين
هةزار ديناري دةكةن بؤ ئةو هَي ةي، من ئومَيدم دةخواست، ئَيستاش ( 151)ئَيستاش باس لة مووضةي 

 ........ئومَيد دةخوازم سةرجةم ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان و لةطةَل نوَينةري
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ِرةبي هةية، لةوة دةرمةضن تكاية، ( 17/1)اك سازل ِرجائةن وةرة سةر بابةتةكة، كة ئةو بابةتةي لة ك

من ومت ئةو اسانةشي لة خاركي ئةو بابةتة بَيت، بؤ هةر هةموو بةِرَي ان لـة ثرؤتؤكـؤل دةيسـِرمةوة،    
ئـةو تةاـةكردن و خـةَلك     تكاية تةركي  بكةنة سةر ئـةو ِرووداوانـة، ئـةو كَيشـانة، ئـةو خؤثيشـاندانانة،      

شةهيد و بريندارة، حكومة  بؤضي مواةصرية  مواةصرية يان نا  لةسةر ئةوة اسة بكة، ئةطةر هةية 
 .يان نية، بؤ ئةوةي بةِرَي يان وةآلمتان بدةنةوة، كةرةمكة

 (:بةشارةتي)حممد اادر  فاضل بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ست بوو، يـةكَيك لـة هَيِرشـة زؤر طـةورةكان بـؤ سـةر ثَيشـمةرطة كـراوة،         ثَيمواية لةو حاَلةتانةي كة درو
بؤيـة مـن مةبةسـتمة ئيشـارةتي ثـَي بـدةم بةِراســي، ئومَيـد دةكـةم بـؤ جـةنابي سـةرؤكي حكومــةتيش            
اةرارَيكي وةكو دةَلـَي وةخـي نـةبَي، اـةرارَيك دابنـرَي كـةوا طـوزةراني ثَيشـمةرطة لـة كوردسـتان ضـاك            

 ....رم وةكو ثَيشنياريش ئةوةية، ثَيشنيار دةكةم هَي ي ثَيشمةرطةي كوردستانبكرَي، داوايةكي ت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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براي خؤشةويست، براي عةزي م داواكـار و ثَيشـنيار و ئـةوة نيـة، ئـةو بـةِرَي ة سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيرانـة،          
 انني حكومـة  بؤضـووني ضـية لةسـةر ئـةو      هاتؤتة ئَيرة، وةزعَيكي ناتةبيعي دروست بووة لة ناو كوردستان، بـ 

وةزعة  كَي مواةصرية  كَي مواةصري نية  ئةو ضي دةَلَي  بـةِرَي تان ضـي دةَلـَين  ئَيمـة لَيـرة مةحكةمـة نـني،        
بةم الوة، لةسةر ضي، ئةو وةزعةي، ئةو ( 17/1)بؤية جةلسةي تر، بؤ ثَيشنيار، بؤ داواكاري ئةوةترة، ئَيستا لة 

 .اندان و خةَلك بريندار و شةهيد، لةو بابةتة دةرنةضن تكاتان لَي دةكةم، ِرجائةنناِرةحةتي و خؤثيش
 (:بةشارةتي)اادر  فاضل حممدبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةَلَي، باشة، بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، كةواتة من ئيشارة  بة خاَلَيكي تر دةدةم، لـة حةظـدة خاَلةكـةي    
يةكَيكيان باس لة كـاري ِراطةياندنـةكان دةكـا ، كـة يـةكَيك لـة خـاَلي ضـواردة          ثةرلةماني كوردستان، كة

هَيِرشي ِراطةياندن، يان زماني زبِر لة ِراطةياندنةكان كؤتايي ثَي بَي، بؤ ئةوةي ئةو طرذييـة كؤتـايي ثـَي    
ؤز كـردووة،  بَي، بةآلم تا ئَيسـتا كـة ثَيموايـة يـةكَيك لـة عاملـة بـةهَي ةكان، كـةوا زيـاتر وةزعةكـةي ئـالَ           

كةناَلةكاني ِراطةياندنة، كة تا ئَيستاش بةردةوامة، لـة خـاَلَيكي تـردا كـة هـةر عي اـةي بـةو مةسـةلةوة         
ثؤليو بريندار بووة، ثؤليسَيك شةهيد بووة، يـةك تاكـة   ( 43)هةية، لة كاتي خؤنيشانداني هةَلةجبةدا 

كة ئيشارة  بةوةش بدرَي، كة ئةمة بة خؤنيشاندةر خوَين لة لووتي نةهاتووة، بؤية من زؤرم ثَي باشة 
حةايقة  دةتواس بَلَي  ئةو حاَلةتةي دةزطا ئةمنييـةكاني حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان لـة هةَلةجبـة       
نيشانيان دا، دةتواس بَلي  لة ئةوروثاش ئةو هَيوريية، دةتواس بَلَي  زؤر بـة دةطمـةن نيشـان بـدرَي، كـة      

بةوةي كة هةَلةجبةيي ، لةبةر ئةوةي ئـةو ثؤليسـانة هةَلةجبـةيي     من بةش بة حاَلي خؤم شانازي دةكةم
 .بوون، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار ناسك، كةرةمكة
 :بةِرَي  ناسك توسيق عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ري خاَلـةكان بـةِرَي  مامؤسـتا عمـر ئيشـارةتي      ديارة مادام ثرسيارةكان لة ئيتاري حةظـدة خاَلةكةيـة، زؤربـةي زؤ   

كة باس لةوة دةكا  ثَيويسـتة حكومـة  دةسـتبةجَي ضـةندين بِريـاري طـرنن و       ( 13)ثَيدا، بةآلم لةسةر خاَلي 
بةثةلة دةربكا  كة ثةيوةستة بة باشكردني باري طوزةراني خةَلك و بةديهَيناني دادوةري كؤمةآليةتي، ديارة لـة  

/ ابينــةي ئــةو حكومةتــةي ئــةجمارة، كؤمــةَلَيك تايبةمتةنــدي خاصــي هــةبوو، يةكــةم        دةســت بــةكاربووني ك 
طرنطرتينيان تةرشيقكردني كابينةي حكومـة  بـوو، بـةآلم بةِراسـي ئةمـة وةكـو اسـة وايـة، بـةآلم بَيينـة سـةر            

يـةني ِرؤتينـا ،   لةال/ ئةرزي وااين لة دوو بواردا ِرةنطدانةوةي ئةو تةرشيقة نابينني، يةك لةاليةني دارايي، دوو
يةعين موجةرةد ِرةاةمي وةزارةتةكان كةم بؤتةوة بةِرَي  سةرؤكي حكومة ، بةسيترتين منوونـة، هـةر سـةيري    

 .........دا نةسةااتي تةشغيلي ثَيش1113نةسةااتي تةشغيلي بكة كاك دكتؤر، لة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــة،   ــةن واني ــةرؤك س  ( 17/1)ِرجائ ــةن، س ــةدواوة، ِرجائ ــةجالتان   ب ــردووة، م ــةيان ك ــيؤنةكانتان اس راكس
نادةمَي، ِرجائةن وةرنةوة سةر بابةتةكة، بؤ ئةوةية وةختةكة نةِروا، ضونكة دوايي وةخت كةم دةبَي بؤ 

 .ئةو بةِرَي انةي تر، كةرةمكة
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 :بةِرَي  ناسك توسيق عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ...ثةرلةماندا ئةطةر بكرَي، واب اس با عةدالة  لة ناو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مةجال بة كةس نادةم، ِرجائةن، تكاية( 17/1)بة عةدالة ، ثَيشي 
 :بةِرَي  ناسك توسيق عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةَلَي اسـة كــرا لـة هــةموو بوارةكـان، ئَيمــةش بةِراسـي لــة زوووةوة هـةم وةكــو لَيذنـة، هــةم وةكـو ئةنــدام ثةرلـةمان، كؤمــ        
ثرسيارمان هةية لة بةِرَي ، سورسةتة با هةندَي ثرسيار بكـةين بـؤ ئـةوةي وةآلممـان دةسـتكةوَي، بةِراسـي مـن ثرسـياري         

 .موعاد ناكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ناسك خان ثرسيار لةو بابةتة ئيمِرؤ لَيثرسينةوةية، بةسةرضاو، وةخي تر ئةطةر خوا عومرياني درَيذ 
 .ي تر، سةالمة  بن، كةرةمكةكرد، وةختَيك

 :بةِرَي  ناسك توسيق عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ...ئَيستا يةعين من ثرسيارةكاس نةكةم دانيش   ضونكة من بةِراسي ثرسيارةكاس زؤرة، ئينجا دووبارة ناكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةرضـاو، ثـَيش ئـةوة نـا، مـةجالت نيـة، كةرةمكـة        بةم الوة بَي، لةسـةر ئـةو وةزعـة بـَي، بةس    ( 17/1)لة 
 .سةرموو ني امي هةية

 
 :بةرهةم عبد صاحل. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةم دانيشتنة بة مةبةسي بةدواضووني كؤمـةَلَيك بابةتـة، هةَلبةتـة بـاس لـة متمانـة كَيشـانةوةي ئـةم         

( 17/1)ة شكسي هَيناوة، يةعين لةسةر هـةر  حكومةتةية، كاك كاردؤ اسةيةكي كرد وتي، ئةو كابينةي
نية، كؤمةَلَيك شي باس كرد، مةسةلة ئةوة نية، بةآلم بِرواتان هةبَي بـؤ ئـةوةم نيـة، يـةعين كـة هـني،       
ئةطةر هةر ئةوةبَي، هةر ئةندام ثةرلةمانَيك هةَلسَي و كؤمةَلَيك ثرسياري، مةسرووزة بة نووسـراو ئـةو   

ي منيش خؤمي بؤ حـازر بكـةم، وةآلمـي بدةمـةوة، هـيض كَيشـةم نيـة، حـةز         ثرسيارةم بؤ بَييَن، بؤ ئةوة
دةكةن تا بةياني دادةنيشني، بةآلم بؤ ئـةوةي بـيَب بـة تةاليـدَيك، مـن لـة خ مـةتتاس ناسـكة خـان، بـة           
سوثاسيشةوة دةَلَي  ئةطةر جـةنابت و سـةرؤكي ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ِرَيطـةم ثـَي بـدةن،         

حةز دةكةم اليةني كةم مانطي جارَيك بَي ، ئةطةر زياتريش نـةبَي، تةاليدَيكـة، سَيـربني،     بِرواتان هةبَي
دةسةآل  دةبَي لة خ مةتي نوَينةراني خةَلكدا بَي، سوئالي لَي بكةن، وةآلمـي بداتـةوة، مـن بـة جيـددي      

مان، سـوئالةكان  ئةوة دةَلَي ، ئةوة بؤ هين  نية، بةآلم ئةمِرؤ بـا هـةوَل بـدةين جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـة      
تةركي  بكةين بؤ ئةوةي شتة جةوهةرييةكان مونااةشـة بكـةين، جةوهةرييـةكان، كؤمـةَلَيك ثرسـياري      
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طرنن كرا، هةندَيك  جـواب داوةتـةوة، هةنـدَي ثرسـياري تـر هةيـة الي ئـةم ئةندامـة بةرَي انـة، بـةآلم           
ةبـَي  نـازاس مـةسرووزة    ئةطةر هةمووي هةر اسة بكا ، ئةو وةختـة نـازاس بايـةخي جةلسـةكة ضـؤن د     

سراكسيؤنةكان خؤشيان تةن ميي ئةوة بكةن، كَي سـوئالةكان دةكـا   هةنـدَيكي بـة نووسـراو مبانـدةنَي،       
 .هةندَيكي تر لة خ مةتتان دام

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 بـؤ ِروونكردنـةوة و لَيثرسـينةوة،   / داخوازييةكةش كة جةنابت يةكةم كةسيت ئيم ا  كـردووة، دةَلَيـت  

 .لةم ِرووداوانةي ئةخري، كةرةمكة
 :بةِرَي  ناسك توسيق عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

واب اس من ثَيش ئةوةي طلةيي لة حكومة  بكةم، زؤرجار طلةيي  لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني خؤمـان     
ئةجنومـةني  كردووة، كة زؤرَيك لة ثرسيارةكامنان تةئخري دةنَيرَيتة حكومـة ، ئةوةشـي كـة طةيشـتؤتة     

وةزيــران، وةآلممــان نةدراوةتــةوة، ض وةكــو لَيذنــة، ض وةكــو ئةنــدام ثةرلــةمان، جَيطــةي خؤيــةتي ئَيســتا  
ئيشارة  بدةين بة هةندَيكي، بـؤ منوونـة يـةكَي لـة طـرنطرتين، ئـَي دَيينـة سـةر ئـةوة، بـةِرَي  سـةرؤكي            

ؤيــن، ضــونكة مــةسرووزة   ثةرلــةمان، ثَيموايــة ئَيمــة يــةعين تــازة بــةرةو سيســتةمي ثةرلــةماني دةرِ       
ــو     ــةم، وةكـ ــينةوةي حكومـــة  بكـ ــة لَيثرسـ ــةركي خؤمـ ــةة، ئـ ــيؤنيش نـ ــةر ثؤثؤزسـ ــةمانتار ئةطـ ثةرلـ
ثةرلةمانتار، يةعين ئةطةر ئؤثؤزسيؤنيش نةة، ئَيستا كـة ئؤثؤزسـيؤس بـووة بـة دوو جـار ئةركةكـةم،       

 .....رسينةوةلةبةردةم خةَلكدا، هةم ثةرلةمانتارم، هةم ئؤثؤزسيؤس، ئةركي خؤمة لَيث
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .خاس ِرجام هةية، هةتا بةياني لَيرة دانانيشني، وةرة سةر ثرسيارةكة 
 

 :بةِرَي  ناسك توسيق عبدالكري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيمواية ئةو هةموو ئةوةي نيشاندانانة نةتيجةي ئةوةية كة وةكو جارَيكي تريش ومت، وةآلم نةدانةوةي 

رسيارةكان بوو لةاليةن حكومةتةوة بؤ ثةرلةمان، ياخود با بَلَيني هةيبـةتي ثةرلـةمان وةكـو ثَيويسـت     ث
 .....دا(1113)ي (11)نةبوو لةبةردةم حكومة  دا، ئَيمة لة مانطي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، خةال ، دانيشة، ِرَي دار هاوِراز خان، كةرةمكة

 :عبدبةِرَي  هاوِراز شَيم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة كؤمةَلَي شي تريش كة شتانَيكي زةروورن بةِراسي، ثرسياري دميان هةبوو، ئةمة دةرسةتَيك بـوو  
بؤ ثرسيار كردن، بةآلم ئيدي دةضـينة سـةر باسـةكة و بـة ثَيـي ثـةيِرةوي نـاوخؤ، كـة هةنـدَيك حـةاي           

تةبعـةن ديـارة ئـةو خؤثيشـاندانانةي كـة ئَيسـتاكة        زؤري ثَيدرا و هةنـدَيكي تـريش ئـةو حةاـة نـادرَي،     
دةكرَي، ثَيشرت ثـَيش ئـةوةي ئـةو خؤثيشـاندانانة بكرَيـت، ئـةو خؤثيشـاندانانة خـةَلك بـؤي بَيتـة سـةر            



333 

 

شةاام، ثَيمواية طلةييةكي زؤري خةَلك هةبوو، طلةييةكي زؤري خـةَلك، هـاوارَيكي زؤري خـةَلك هـةبوو     
كؤمةَلَي خرا  بةكارهَيناني دةسةآل  بةشَيوةيةكي خرا ، مـن ثرسـيارم    لة طةندةَلي، لة ناعةدالةتي، لة

لة سةرؤكي حكومة  هةية، بؤضي ئةوان يةعين كاتَي كة ئةو هةموو طلةيية و ئـةو هـةموو ِرةخنـةيان    
دةزاني  ئة هةموو ِرخنانة بةشَيوةيةكي زؤر ئاشكرا، زؤر بة دةنطَيكي بةرز دةكران، بؤضي ئةوان ثـَيش  

هاتَيكيان نــةبوو بــؤ ئــةوة  ئيســتيعدادَيكيان بــؤ ئــةوة وةرنــةطرتبوو  مــن ثَيموايــة ســةرؤكي  ئــةوة ثَيشــ
حكومة  زؤر درةنن بة دةم خؤثيشاندةرانةوة ضووة، بةِراسي ئةوة جَيطاي ثرسـيارة، بؤضـي ئةوةنـدة    

ان، درةنن بةدةم خؤثشاندةران، بة دةم خؤثيشاندةرانةوة زؤر درةنن وةجـواب هـاتن لـة داخوازييـةكاني    
لة داواكارييةكانيان، ئةوةي كة وااين ئَيمة لةبةر ضاومانة بةِراسي، هةست دةكةين سـةرؤكي حكومـة    
بِرياراَيكي باش دةدا، ئـةوة يـةعين حةاةتـةن ئَيمـة دةمانـةوَي بـة ويذدانانـة، بـة ئينصـاسانةوة لةطـةَل،           

سـةرؤكي حكومـة  زؤر زةعيفـة،    بةآلم لة ِرووي جَيبةجَي كردن و لة ِرووي كاراكردني ئـةو بِريارانانـة   
هةر ئةو بِريارانةي كة دةدرَي لة دواي ضاكسازي كردن، بؤ منوونـة لـة بـواري دامةزرانـدن، هـةتا ئَيسـتا       

تةخـةرووجيان كـردووة تـا     1115ئَيمة خةَلكانَيكمان هةية، تةبعةن لةوانةية لة ثَيشـرتيش هـةبَي، لـة    
تـؤ حيصـة  هةيـة، تـؤ مي كاتـت هةيـة سـاآلنة كـة          ئَيستا دانةمةزراون، خـةَلكانَيكيش هةيـة، تةبعـةن   

بـةآلم   1115، 1113بودجة دَيتة بةردةسي تؤ، من بة دةلي  ثَيمة، بة ناو ثَيمة، خةَلكانَيك خةركي 
تا ئَيستا دانةمةزراون، ئةوة ناعةدالةتي نية  جَيبةجَي نـةكردني ياسـا نيـة  كؤمـةَلَي شـي تـريش زؤر       

جــةنابت بنَيــرم، زؤر ضــاكة، بؤضــي حكومــة  بــة ثَيضــةوانةي ياســاي   هةيــة، دةكــرَي بــة نووســراو بــؤ  
خؤثيشاندان، يان بَلَيني ِرَيطري نةكرد لةوةي كة ياسايةك كة دونيايـةك دةنطـي لـَي كةوتـةوة، ياسـايةك      
دنيايةك خؤثيشانداني بؤ كرا، كة ئةم ياساية كؤمةَلَي بِرطةي تَيداية كة بةِراسي بِرطةكان خـةَلك ثَيـي   

ية، لة كاتَيكدا ئةو ياساية دةرضَي، بةم هةموو كةم و كورتييةوة، بةم هـةموو ناتةواوييـةوة، ئـةم    ِرازي ن
ياسايةي كة بةو هةموو كـةم و كورتييـةوة، ديسـان لـة مةيـداني خؤثيشـاندان دا ياسـاكة دةشـكَي، وةكـو          

ي ئينجا توند و تةاة كردن و وةكو بةِراسي ئةوةي كة كوشتين خةَلك و ئةوانةي لَي كةوتةوة، هةر خؤ
تيذي و هَيِرش كردنة سةر خةَلك، هةموو ئةو شتانةي لَي كةوتةوة، كة ياساكة خؤي ناتةواو بوو، خؤي 
خةَلك لَيي ِرازي نةبوو، ئةم ياسا ناتةواوة دةشـكَي، مـن ثرسـيارَيكي تـرم لـة سـةرؤكي حكومـة  هةيـة،         

ئـةوة  % 111كارييـة هةنووكةييـةكان، كـة    بؤضي ئةو بابةتانةي، يان ئةو داواكارييانةي، بة تايبةتي داوا
بة حكومةتةوة نيـة، بؤضـي يةكسـةر بـؤ ئـةوةي      % 111باسَيكي ترة، ئةوةي كة ثةيوةندي راستةوخؤي 

ئةم هةموو ناِرةزايية و ئةو هةموو ئةوةي كة ئَيستا لَيي كةوتـةوة، لَيـي نةكةوَيتـةوة، بؤضـي حكومـة       
وةيةكي ِرةلي و سةرمي كة ئـةوان دةيانـةوَي، ثرسـيارَيكي    نةيتواني بِريارَيكي خَيرايي لةوة بدا  بة شَي

تــر، بؤضــي لــة دواي حةظــدة خاَلةكــةي ثةرلــةمان، هــةر ثَيشــَيلكاري بــةردةوام دةكــرَي، تةبعــةن ئَيســتا    
دةكرَي  ئَيمـة دانيشـتين ثَيشـرت هـةر باسـي ئـةوةبوو، يـةعين ئـةو حةظـدة خاَلـة هةسـت ناكـةين ئَيمـة              

 .....ؤزَيكي ئةهوةن كردةوة، بةآلمِروونكردنةوةكاني جةنابت ت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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سـةر ئـةوة، بـِرؤ     صـي  ئـةوةي خـاَل بـة خـاَل كـرد، مةضـؤ       تكاية تيكرارة، كاك عمـر عبـدالع ي  بـة تةس   
جَيطايةكي تر، خوشكي من ئيتيفاامان ئةوةبووة هةمووي، ني امةكش وايـة، تيكـرار نـابَي، تيكـرار بـيَب      

 .ر بة تةسصي  خاَل بة خاَل هاتة سةري، كةرةمكةاةتعت دةكةم، كاك عم
 :بةِرَي  هاوِراز شَيم عبد

 . بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَي  باشة سةرؤكي ثةرلةمان، ئةوة بؤ هةمووي بةكار بَيين بةِراسي، بؤ ئةوةي يةعين بؤ كةسـَي ببَيـت   

دةكا  ئَيمة زؤر ئةو وشةيةي  بةرهةم، باس لةوة. بؤ كةسَيكي تر نةبَي، يةك موالحةزةم لة اسةكةي د
بةرهـةم، ئـَي تـةواو    . دووبارة كردةوة، ئَيمة مةالئيكة  نني، يان ثؤليو مةالئيكة  نيـة، بـةِرَي  كـاك د   

منيش دةَلَي  واية، بةس مـن اسـةيةكي تـرم، نـا نـا، مـن اسـةم لةسـةر ئـةو اسـةي جـةنابت هةيـة، تـؤ              
ي ئَيمة نـةبووني مةالئيكـة  و مةالئيكـة  نـةبوون     بةرهةم ئَيستا كَيشة. صةبرم لةسةر بطرة، بةِرَي  د

نية، كَيشةي ئَيمة لة شكاندني ياساية، لـة جَيبـةجَي نـةكردني ياسـاية، ئَيمـة بـا بَيينـة سـةر ئـةو خاَلـة           
بةِراسي، كةس مةالئيكة  نية، كةسيش ناتوانَي ببَيتة مةالئيكة ، ئةوة اسةكة  تـةواوة لـةوَي، بـةآلم    

َيمة مةالئيكة  نني، ضونكة نابينـة مةالئيكـة ، خةلةلةكـة، كَيشـةكة لةوةيـة      خةلةلةكة ئةوة نية كة ئ
 .كة بةِراسي ياسا جَيبةجَي ناكرَيت لةو هةرَيمة، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .، كةرةمكةعثمانسوثاس، ِرَي دار عدنان 

 :حممد عثمان بةِرَي  عدنان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لة بابة  دةرنةض ، هةم زؤر زؤريش بة كورتي اسة بكةم، هةرضةند دواي ضـوار  من هةوَل دةدةم هةم 

ــازاس            ــةوة ن ــار، ئ ــةي ك ــؤ بةرنام ــةوة ب ــرَي بطةِرَيين ــةوة دةك ــي ئ ــازة باس ــار ت ــةي ك ــة بةرنام ــةعا  ل س
تةسسـريةكةي ضــي بكــةم  بــةآلم بــة هــةرحاَل مــن تــةركي  دةكةمــة ضــةند خــاَلَيكي زؤر كــور ، ضــونكة  

اسةي زياتر بكةن، اسةيان كرد لةسةر مةوزووعةكـة، كَيشـةيةكي طـةورةي مـن، يـان       برادةران لةوانةية
ئيحبــاتَيكي طــةورة، كــة مــن وةكــو ئؤثؤزســيؤنيش دَلخــؤش بــووم بــةوةي، دَلخؤشــيش دةة بــةوةي كــة    
حكومةتةكةمان بة ئاراستةي يةكطرتنةوةي هَي ي ثَيشمةرطة و ئاسايش و ئةوانة بِروا ، ئةوةية كة لـة  

وة (17/1)وة هةستمان كرد، بة سةراغَيكي طةورةي حكومي كرد لة كوردستاندا، لة دواي (17/1)دواي 
طةلَيك دةركةوتوون كة تةمةنامان دةكرد نةمابَينت، ِرؤَليان نةمابَيت لة نةخشةي سياسي كرد هةستمان 

اكمي وة ئــةو هَيـ  طةلــة هــاتن، بــوون بــة حــ (17/1)و ئيـداري و عةســكةري لــة وآل  دا، بــةآلم لــةدواي  
موتلةق تا ئةم لةح ةية، من بة جةنابي دكتؤر دةَلَي ، تـا ئـةم لةح ةيـة، مـن لـة يةكـةم اسةكردنيشـ         
لةسةر ئةم بابةتة لةم ثةرلةمانة دا، باس  لةوة كرد كة ئَيستا ئةوانـة حـاكمن، لةوانةيـة بؤضـووني مـن      

بة غيابي كابينـة دةكـةم،    لةسةر دةست كَيشانةوةي كابينة جياواز تر بَي لةوةي كة من ئَيستاكة هةست
بؤية بة ثَيويسي دةزاس اسـة لةسـةر ئـةوة بكرَيـت، مـن كَيشـةم لةطـةَل ئـةوة نيـة كـة جـةنابي دكتـؤر             
سةرؤكي وةزيران بَي، من كَيشةم لةسةر ئةوةية كة دةمةوَي سةرؤكي وةزيران بَيت، كابينةيةكي سيعلـي  

ك بكا ، تةعبري لـة داخـوازي موئةسةسـةكاني    و حةايقيمان هةبَيت، كة تةعبري لة داخوازييةكاني خةَل
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وآلتةكةمان بكا ، نةك كؤمةَلَي ئةجهي ةي ئةمين كة بؤيان نية بـة هـيض عـورف و ياسـا و اـانونَي، كـة       
ئةصَلةن نيشيانة، هـةر عـورف و ياسـا و اانونيشـيان نيـة، ئةوانـة موتةحـةكيمن بـة ذيـاني ئَيمـة و بـة            

رلةمانة سةرباري ِرةخنـةكاني ئَيمـة، ئـةم ثةرلةمانـة ياسـاي      مةصريي ئَيمة، خؤثيشاندان خؤمان لةم ثة
خؤثيشانداني دةركردووة و ثَيشَي  دةكرَيت، ِرَيطا بة خؤثيشاندان نادرَيت، ئةصلةن لـة شـاري طـةرميان،    
لة كةالر دا، كة من دكتؤر دةزانَي خةَلكي ئةو ناوضةيةم، سَي طةنج ئَيسـتا لةطـةَل يـةك دا ثياسـة بكـةن      

بَي هيض هؤكارَيك، كَي دةيانطرَيـت  ئـةو هَيـ ة كـَين  هـةر ئـةمِرؤ، هـةر لـةو كؤبوونـةوةي           دةطريَين، بة
ئةمِرؤ ئاطادار كراومةتةوة كة ضـةندين هَيـ ي دةمامـك بةسـةر، مةمجووعةيـةك خـةَلكيان طرتـووة لـة         

اسـايةك  ِرزطاري، جارَيكي تر ويستوويانة بِرؤنةوة سةر ِراديؤي دةنن، ئةم دةمامك بةسـةرانة كـَين  ض ي  
لـةو ثةرلةمانـة هـيين كـردووة  مـن يـةك ثرســيار لـة جـةنابي دكتـؤر دةكـةم، هَيـ ي دذة تـريؤر، باســي             
بةرثرس، نازاس سةرؤكي دذة تريؤر كردووة، بةِراسي وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان ثَي  خؤشـة ئـةم زاتـة    

ايناسـ  لـة ِراسـي دا، ئـةم     بناس ، ب اس كَي ية ئةم زاتةي كة سةرثةرشي هَي ي دذة تريؤر دةكا   كة ن
هَي ة دذة تريؤرة بـة ض ياسـايةكي ثةرلـةمان و حكومـة  دةركـراوة  بـة ض ياسـايةك ئـيش دةكـةن  كـَي           
مؤَلةتي ثَيداوة  ئايا جةنابت وةكو سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان ئاطاداري كـار و ضـاالكييةكاني هَيـ ي    

نة، لة طةرميانةكـةمان كـة شـوَيين هةموومانـة     دذة تريؤري كة لة شارةكة  سلَيماني، كة شاري هةمووما
خــةَلك دةطــرن، خــةَلك دةســتطري دةكــةن، ئايــا جــةنابتان، هــةردووكتان ســةرؤكي ثةرلــةمان و ســةرؤكي   
حكومة  ئاطاداري ئةم كارةن  ئاسايش، ئاسايشي سلَيماني، تةبعةن لةطةَل ِرَي  و حورمـةمت بـؤ زؤر كـار    

ــي   ــان هــاوِرَي و دؤس ــان خؤي ــيش و كاري ــة    و ئ ــ  ل ــةرن، دةيانناس ــةَلكي تَيكؤش ــؤمن، خ ــي خ خؤشةويس
ــةنابي        ــة ج ــلَيماني ك ــة س ــايش ل ــاي ئاس ــَي دةزط ــَي  بَل ــةآلم ث ــردووة، ب ــيان ك ــاري طةورةش ــةوة ك طةرميان
ئةندامَيكي مةكتةبي سياسي سةرثةرشي دةكا  بة ض ياسـايةك ئـيش دةكـةن  مةرجةعييةتةكـةي كـَي      

جةعييـةتي دةزطـاي ئاسـايش لـة سـلَيماني، ئـةوةي كـة ثَيـي         ية كاك دكتؤر  حةز دةكةم خؤم ب اس مةر
دةوترَي ئاسايشي طشي لة سلَيماني، كَي ية  ئةمر لة كَي وةردةطرَي  ئايا سةرؤكي حكومة  ئاطادارة لة 
كار و ضاالكييةكاني  ِراثؤرتي ثَي دةدةن  دةتوانَي تةحريك بـة اووةتـةكانيان بكـا ، دةتـوانَي مـةنعيان      

ةمان ئاطاداري كار و ضاالكييةكانيانة  مـن بـة كورتييةكـةي تـريش، دَيمـة سـةر حةظـدة        بكا   ئايا ثةرل
خاَلةكة، لةم حةظدة خاَلة، ئةوةي كة ثوولي ناوَيـت، جَيبـةجَي كـراوة، بـةآلم ئـةوةي كـة ثـوولي دةوَيـت         

ونةي ناليا جَيبةجَي نةكراوة، بة واتا ئةوةي كة ثَيويسي بة ئيجرائاتة جَيبةجَي نةكراوة، من تةنها منو
دَينمــةوة، جــةنابي دكتــؤر اســةيةكي زؤر جــواني كــرد لةســةر ناليــا، لةســةر ض كارةســاتَيكي طةورةيــة،     
بةِراســي تــةعبريةكاني ئةوةنــدة جوانــة مــن لةوانةيــة خــؤم بــة ِرؤذنامةنووســيش دةزاس، نــةزاس ئــةو   

مة حكومـة  تـةعوي ي ناكـا،    تةعبريانة بَلَي ، بةآلم هةر لة ئةسناي اسةكاني دا باسي ئةوةي كرد كة ئَي
لةبةر ئةوةي اليةن و خةَلكَيكي ترن كة بةو ئةركة هةَلساون، كَين  ئةو اليةن و خةَلكـة بـة ثةرلـةماني    
كوردستان بَلَي كَي ية ِرؤيشتووة كةناَلَيكي طرنطي وةكو ناليا، دةزطايـةكي ِراطةيانـدن، كـة ئيهانـة كردنـي      

 .......ورف و هةموو شتَيكة لة كوردستان دا،كةرامةتي ِرؤشنبريي و ِرؤذنامةنووسي و ع
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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كاك عدنان تيكرارة، كةناَلي ناليا بةِرَي ان كاك كـاردؤ باسـي كـرد، بـرادةران باسـيان كـرد، تكايـة تيكـرار         
 .مةكةوة، ِرجائةن

 :حممد عثمانبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اسـةم لةسـةر ئةوةيـة، ئـةوة تيكـرار نيـة، كـةس نـةيوتووة، مـن دةَيَلـَي ، ئـةو             ءنـة اسةم لةسـةر تةعوي ةكةيـة،   

دةزطايانــة، ئــةو اليةنانــة ئةطــةر حيــ بن، بــا بــاس بكــرَين، ئةطــةر دةزطــاي دذة تــريؤرن بــا بــاس بكــرَين، ئةطــةر  
 ةكـةيان لـَي   ثَيشمةرطةن بـا بـاس بكـرَين، ئةطـةر كـَين بـا بـاس بكـرَين، بـؤ ئـةوةي ناليـاش ب انـَي، داواي تةعوي            

بكاتةوة كة من وةكو ِرؤذنامةنووسـَيك بةِراسـي ئةمـة بـة خةجنـةرَيكي طـةورة ئـةزاس، بؤيـة اسـةكردن لةسـةر           
اةرةبووكردني كةناَلي تةلةس يؤني ناليا دةبَي بـ انني كـَي يـة  كةناَلةكـةش ب انـَي كـَي يـة  بؤيـة مـن اسـةكاس           

ِراستيدا ئَيستا ئةجهي ةي ئةمين لـةو مةنتيقةيـة حـوك     كور  دةكةمةوة بؤ جةنابي دكتؤر، ئةويش ئةوةية لة 
دةكا ، من ثرسيارةكةم كور  دةكةمةوة، جةنابي دكتؤر، ئَيستا حاَلةتي تةواري ئيع ن كـراوة لةبةشـَيكي زؤري   
كوردســتان بــة هةولَيريشــةوة، ئايــا جــةنابتان وةكــو ســةرؤك وةزيــران ئاطــادارن لــةم ئيع نــي حاَلــة تةواريئــة     

ة هَي  هَينان بؤ سلَيماني  ئاطادارن لة تةاة كردن لة خـةَلك  ئاطـادارن لـة سـووتان و ئةوانـة  ئةطـةر       ئاطادارن ل
 ءئاطادارن تكاية جةنابتان بة وازحيي ثَيمان بَلَين، ئةطـةر ئاطـادار نـني، ضـؤن ئـةكرَيت ئيع نـي حاَلـةتي تـةواري        

ت، ضــونكة هــةموومان بـاش دةزانــني حاَلــةي  لــة كوردسـتان دا، ئَيســتا جَيبــةجَي بكريَـ  ( رمسااي غاري )بكرَيـت بــة  
تةواري، واتا ئةجهي ةي ئةمين تةحـةكوم دةكـا ، مـةدةني دةضـَيتة الوة، هـني دةكـةن، ئةطـةر جـةنابت ئاطـادار          
نيت، ضؤن بةردةوام دةبيت وةك سةرؤكي حكومةتي هةرَي   لة وآلتةكة دا ئيع ني حاَلـةتي تـةواري كـراوة بـة     

 .اةي تؤ، بة بَي ِرةزامةندي تؤ، سوثاسبَي ئي ني تؤ، بة بَي مواسة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرَي دار ظيان، كةرةمكة
 :بةِرَي  ظيان عبدالرحي  عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، اسةكاس كران

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار كاروان، كةرةمكة
 :صاحل حممدبةِرَي  كاروان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةَل  من حةز دةكةم ئةوانةي باس كراوة ناضمةوة سةري، بةآلم ئـةو خاآلنـةي لـة حةظـدة خاَلييةكـةي      
ثةرلةماني كوردستان، كة حكومة  ثَيي مول ةم كـراوة، كـة نـةيكردووة تـا ئَيسـتا، ثَيموايـة بـةِرَي  كـاك         

ذَيــر بةرثرســيارَيتيةكي طــةورةوة، يــةكيان لةوانــة، مــن لــة دكتــؤر بةرهــةم خــؤي لــة خؤيــدا دةكةوَيتــة 
جةنابيان دةثرس ، ئةطةر سةرؤكي حكومة  نةزانَي كابرايةك بة بَي دادطا دةطريَي، ئـةو اليةنـة بـانطي    
الي خؤي نةكا ، ئةو اليةنة لَيثَيضينةوةي لةطةَل نةكا ، ئايـا ئـةو بةرثرسـيارَيي يـة ئـةويش شـةريك       

ةنابي سةرؤكي حكومـة ، خـةَلكَيك بِرسَينـرَي، دواي سـَي رؤذ بـة ئةشـكةجنة دراوي       نابَي لَيي  ئةطةر ج
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ئازاد بكرَي، ئايا جةنابي وةآلمي ضي هةية بؤ ئةوةي خةَلكَيك لةو هةرَيمةدا، كة ئيـديعاي ئـةو هـةموو    
َيسـتا  ئينجازا  و دةستكةوتة دةكرَي، كة خةَلكي تَيدا ئةشكةجنة دةدرَي، من لة جةنابيان دةثرس ، كة ئ

دةَلَين هَي ةكان طةِراونةتةوة، لة كاتَيكدا كة ئَيمة لة ناوضة دابِراوةكان جؤرَيـك، اـةيرانَيك، خةتـةرَيك،    
ئةزمةيةك دروست بووة كة شؤسَينيستةكان بوون بة خةتةر و دةيانةوَي ثةالمار بدةن بؤ ئةو شوَينانة، 

ري دوو سةوو دةهَيندرَيتة كةالر، ئايا جـةنابي  كة ثَيويستة ديفاعي لَي بكرَي، لةو حاَلةتةدا لة ليواي كف
حكومة  ئةوة جؤرَيـك لـة دووسـااي، يـان ئي ديواجييـةتَيك ثَيشـان نـادا  ئايـا ئَيمـة ناخاتـة بةرامبـةر            

( 118)بةوةي كة تؤزَيك طومامنان لةو ئةوةية هةبَي، لة حاَلةتَيكـدا كـة هَي َيـك، بـؤ منوونـة لـة ليـواي        
ي ليواي هةولَير، ليواي مام (118)لة كفري، ليواي ( 14)ي، كة ئةمِرؤ، ليواي هةولَير دةبردرَيتة سلَيمان

غةسوور بة صةراحة  بَلَي ، كة دةبردرَيتة سلَيماني، ئةطةر وا نةَلَيي كةس نازانَي ئـةو ليوايـة كـَي يـة      
ماني، لـة  يةعين لة حاَلةتَيك كة لة كةركووك تؤ هَي َيكت ثَيويستة ، تؤ لة كـةركووك هَيـ  ببةيتـة سـليَ    

 ......هةولَير زَيِرةظاني ببةيتة سلَيماني، كة تا ئَيستا وجودي زَيِرةظاني لة سلَيماني
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية سوئالةكة  موحةدةد بكة، كاك كاروان، موحةدةد، نـا نـا ئـةوة موحازةرةيـة، ِرجائـةن، موحـةدةد،       
، بةس مورةكةزي بكـة، ئـاخر ديـار بـوو ئَيسـتا      موختةصةر، مورةكةز لةسةر ئةو وةزعة، باشة ضاوةكةم

ئـةويش نـازانَي مةبةسـت ضــية  كـةركووك و نـازاس كـوَي و  ضــاوةكةم وةرة سـةر سـوئالةكة، تكـا  لــَي          
 .دةكةم

 :ابدبةِرَي  كاروان صاحل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةممن باسي حةظدة خاَلةكة دةكةم، ئةطةر ِرَيطام ثَي نادةي دادةنيش ، اسة ناك

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مةسةلة ِرَيطا نية، بةآلم بة ثَيي ني ام دةبَي اسة بكةي، نةك دةربضيت، موحـازةرة بـدةي، نـا، تةحديـد     
 .بكة، بةسةرضاو، حةاي خؤتة

 
 :ابدبةِرَي  كاروان صاحل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةرثرســة لــةو بــارة نائاســاييانة، نــا مــن باســي مةســئوولية  دةكــةم، جــةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمان، كــَي ب

سةاامطريييةي كة لة هةرَيمي كوردستانة  من باسي ئةوة دةكةم كة لة حاَلةتَيكدا ئَيمة لَيذنةي ناوخؤ، 
جةنابت زؤر باش ئاطاداري، بة ثرس و ِراي جةنابيشت ضووين، لة ذَير ضـاودَيري جـةنابت ضـووين، بـة     

ــووتَينةر   ــةتباراني س ــرد، تؤم ــوومنان ك ــةتري دوو    دواداض ــر ض ــة ذَي ــرد، ل ــف ك ــان كةش ــةناَلي ناليام اني ك
. حكومة  و دوو ئيدارةيي لةو هةولَيرة، لـة ذَيـر نيـ ام و سيسـتةمةكةي بةِرَيوةبـةردني بـةِرَي  كـاك د       

بةرهةم، ِرسَيندران و شاردرانةوة بة بَي ئةوةي منةتيان بة كةس هةبَي،ئَيمة ضووينة ناو نةخؤشخانةي 
دام ثةرلةمان لة هةر ثَيكهاتـة جياجياكـاني ئـةو ثةرلةمانـة، ضـووين ئاشـكرامان       ئةن( 7)ئيمَيرجينسي، 

كردن، جةنابي سةرؤكي ثةرلةمامنان ئاطادار كردةوة، بةِرَي  وةزيري ناوخؤمان ئاطادار كـردةوة، جيهـاتي   
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ا ، ئةمنيمان ئاطادار كردةوة، كة جةنابي سةرؤكي حكومة  لةوة بَي ئاطا بَي، كة ثاش ضوار، ثَينج سةع
ــر        ــة ذَيـ ــةنابت ناكةوييـ ــا جـ ــاردرَينةوة، ئايـ ــرَين و بشـ ــارة بِرسَينـ ــَي ذمـ ــام ِرةش و بـ ــةيارةي جـ ــة سـ بـ
بةرثرسـياريةتي ئـةوةي كـة لـة ثايتـةخي هـةرَي ، بارةطــاي جـةنابي تَيدايـة، ئـةو حاَلةتـة ِرووبـدا بــة            

لـة ئيتيفـااَيكي    ئيسعاف و بة سةيارةي نةخؤشخانةي شؤِرش نةالي هةولَير بكرَين، ئايـا ئـةوة جؤرَيـك   
سياســي نيــة  ئايــا جؤرَيــك لــة ئيتيفــااَيكي مةيــداني نيــة لةســةر ئــةوةي كــة كــةناَلَيك بســووتَينرَي و    

/ ، من دَيمةوة سةري، بةآلم بةِراسي كـة دةَلـيَ  (13)دواتريش بشاردرَينةوة  بؤ ئةو مةسةلةي كة خاَلي 
دةربكا ، كة ثةيوةست بـَي بـة باشـرت    ثَيويستة حكومة  دةستبةجَي ضةندين بِرياري طرنن و بة ثةلة 

كردنـي بــاري طـوزةراني خــةَلك و بـةديهَيناني دادثــةروةري، جـةنابي ســةرؤكي حكومـة ، مــن تةنانــة       
ئَيستا ئةو بةَلطانة بـؤ جـةنابت دةنَيـرم، دةيـان كةسـ  لةاليـة، كـة لـة دوو كـةس و سـَي كـةس لـة يـةك              

زيرانةكـةي جـةنابت دا، هـةمووي بـؤ جـةنابت      عائيلة، بة يةك سةعا  تةعني كراون، لة ئةجنومةني وة
، ئةوانةيان هةمووي دؤكيومَيننت لةسةر خةروارَيكدةنَيرم، كة دةيان كةسن لةو حاَلةتة، كة مشتَيكة لة 

مةكتةبي جةنابت، من زؤرم ثَي خؤشة، ئةوة نا دادثةروةريية بة خؤ  مادام وةعدمان ثـَي دةدةي، ئـةو   
ةوة  هةبَي ضاكي بكةي، ئةطةر نا لة ثَيش هةر هةموو ثةرلـةمانتاران  نا دادثةروةرييانة دةبَي نيةتي ئ

ــةتَيكيان، هــةر لــة هــةمان       ــَي  دةســت لــة كــار بكَيشــةوة ســةربةرزيية بــؤ جــةنابت، ئــةوة حاَل ثَيــت دةَل
دةستةر دؤالر بة مينحة دةدرَيتـة خـةَلك، هـةر    ( 1)ئةجنومةني وةزيراني جةنابت، لة ِرؤذَيكدا زياتر لة 

 ....وةرةاة، لةاليةكيش كة( 31)يةكة بة 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ءكاكة كاروان ِرجائةن ئَيمة بابةتَيكي تايبةمتان هةية، ِرجائةن، ِرجائةن ئةطةر وابَي مةجالت نـادةم، نـة  
 .تؤ باسي مةوزووعَيكي تر دةكةي، نا، وةرة سةر مةوزووعةكاني خؤ 

 :بدابةِرَي  كاروان صاحل 

 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث
بةِرَي  سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، هةموو ئةو دةستكةوتانة و ئينجازاتانةي بةِرَي   باسـت كـرد، كـة    
حةق درا بة تؤ، منيش حةا  هةية يةك تةعليقي لَي بدةم بةس، هيضي تر نا، من بـةَلَي دةستخؤشـيت   

، هــةم لــة حاَلــةتي كــة  لــَي دةكــةم، دةســتكةو  و ئينجــازي زؤر لــةو وآلتــة كــراوة، هــةم ثــَيش جــةنابت  
جةنابيشت هاتي، خؤشت يةكَيكي لةو كةسانةي كة ئةو ميللةتة دَلي ثَيت خؤش بـوو لةبـةر ئـةوةي لـة     
ذيانَيكي دميوكراسي، لة وآلتاني ئةوروثا دنيا ديدة و كؤمةَلَي شتت ثسثؤري لةالية، بةآلم دةبَي لة مـاَلي  

 .......طةندةَلَي  ثَي ية بة جةنابت بَلَي خؤ  ضاكسازي بكةي، لة مةكتةبةكةي جةنابت يةك دنيا 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــة         ــووي ل ــةواو، دةرض ــة ت ــة، دانيش ــان، كةرةمك ــرين خ ــةواو، نةس ــة، ت ــةال  دانيش ــة، خ ــةن، دانيش ِرجائ
 .بابةتةكة

 :مصطفىبةِرَي  نةسرين مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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كاس كردوويانة دووبارةي بكةمةوة، يةكسةر دةضمة ناو ديارة من نامةوَي اسةكاني ثَيش خؤم كة هاوِرَي
مةوزووعةكةوة، لةسةر حةظدة خاَلةكةش اسة دةكـةم لةسـةر هةنـدَيكي، ديـارة لـة كؤبوونـةوةي جـاري        
ثَيشوو تردا زؤر اسةمان لةسةر خاَلةكان كرد، بةآلم ئَيستا ثَيويست بةوة دةكا  كؤمةَلَي خاَل هةيـة كـة   

ي وةزيران لَيرةية، بؤ بةرضاو ِرووني هةموومان و بؤ ثرسيار كردن لَيي، ئَيمة ئَيستا سةرؤكي ئةجنومةن
كَيشــةمان نيــة، وابــ اس هــيض ئةنــدام ثةرلــةمانَيك كَيشــةي لةســةر شةخصــةكان نيــة، كَيشــةمان لةســةر  

 .....سيستةمةكةية، لةسةر سيستةمي سياسي، لةسةر سيستةمي ئيداري، لةسةر سيستةمي
 :مانبةِرَي  سةرؤكي ثةرلة

خوشــكي مــن، ئةنــدامي ثةرلــةماني بــةِرَي ، تكايــة بةرنامةيــةكمان لةدةســتة، لــةو بةرنامةيــة   ،نةســرين
دةرمةضن ِرجا  لَي دةكةم، لة وةختَيكي تر، لَيرة مةجالت نـادةمَي، لَيـرة دَييتـة سـةر ئـةو بةرنامةيـة،       

، لَيـرةوة باسـيان كـرد،    ئيحتريامت دةطرم، بة غةيري ئةوة مـةجالت نـادةمَي، حةظـدة خاَلةكـة بـاس كـرا      
 .سوئالَيكت هةية كةرةمكة، بةس تيكرار نةبَي ِرجائةن، بةسةرضاو بةس تيكرار نةبَي، كةرةمكة

 :مصطفىبةِرَي  نةسرين مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي شوبا ، كة ئـةو خؤثيشـاندانانة لـة كوَيـوة سةرضـاوةي طـر   ضـؤن        (17)دةبَي بطةِرَيينةوة بؤ ِرؤذي 
ثَي كرد  ئةو خؤثيشاندانة من لة بةِرَي  سةرؤكي حكومـة  دةثرسـ ، حـةز دةكـةم ثرسـياريش      دةسي 

بكا ، يةكةم ِرؤذي خؤثيشاندان مؤَلة  وةرطرياوة، بـؤ كـاري خ مـةتطوزاريي و ثَيويسـتييةكاني خـةَلك،      
اتة بوون، ئةوة خةَلك مؤَلةتي وةرطرتووة، ديارة كة ِرَيِرةوةكة طؤِراوة و هاتوون لةوَي تووشي ئةو كارةس

ي (17)ئا لَيـرةوة دةسـت ثـَي دةكـا ، يـةعين ثَيويسـت بـةوة دةكـا  ئَيمـة بطةِرَيينـةوة بـؤ ئـةوةي ئايـا              
شوبا  بؤ ِروويدا  ئايا كة طةيشتنة بةردةمي ئةو بارةطاية، ئايا بؤ ئةو كارةساتة اةوما  ئايا حكومـةتي  

ةران و بـةو كةسـانةي كـة خـوَيين ضـةندين      هةرَيمي كوردستان ض ئيجرائاتَيكي كرد بةرامبةر بة تةاةكـ 
ِرؤَلةي ئةو ميللةتة و ضةندين كةس بة هاووآلتيانيش و بة ثؤليسيشةوة ِرذا لةسةر ئـةو جاددةيـة، ئايـا    

ي شـوبا  و ِرؤذةكـاني   (17)حكومةتي هةرَي  ض ئيجرائاتَيكي كردووة بةرامبـةر بةوانـةي كـة لـة ِرؤذي     
ةي بيسـت ِرؤذة ئةمـة ِروويـداوة، خؤثيشـاندان هةيـة، خـةَلك       دوايي تريش، ئةو كارةسـاتةيان كـرد  مـاو   

لةسةر جاددةية، ماوةي بيست ِرؤذ، ئةطـةر ثةرلـةمان و ئةطـةر حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان نـةتوانَي        
وةآلمــي خؤثيشــاندةران بداتــةوة، بــة تةصــةوري مــن مــانطَيكيش بةســةر دةضــَي نــاتوانني ئــةو جوابــة    

كة ئَيمـة نـةتوانني وةآلمـي هاووآلتيـاني خؤمـان بدةينـةوة، جووآلنـدني        بدةينةوة، ئةمة كارةساتة لَيرة 
هَي ةكــان، ئَيمــة ثــَيش وةختــيش ئاماذةمــان ثَيــداوة، كــة ئــةوة لــة دةســةآلتي ســةرؤكي هــةرَي  دايــة بــؤ 
سنوورةكان، بةآلم وةزير، وةزيري ثَيشمةرطة ئاماذة بةوة ئةدا كة بةِرَي  سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران    

اوخؤ ئةو حةرةكةيان بةو هَي ة كـردووة، بـةآلم بـةِرَي  كـاك دكتـؤر بةرهـةم خـؤي ئامـاذةي         و وةزيري ن
ثَيدا بةوةي كة هةتا نةطةيشتوونةتة الياسـان وابـ اس ئةطـةر هةَلـة نـةة، ثَيـت نـةزانيوة، ئـةوة خـاَلي          

ي كـردووة  من دةستخؤشي ئةو بِريارة دةكةم كة سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دةر/ دووةم، خاَلي سَيهةم
بـؤ طةِرانــةوةي موَلــك و مــاَل و ســةروة  و ســاماني خـةَلكي، بــةآلم ببــوورة توخــوا كــاك هــني، بةِراســي   
ناكرَيت، ئةمة با تةنها خؤي، من زؤرم ثَي خؤشة كة هةموو ئةو بينايانة بطةِرَيتةوة بؤ ذَيـر دةسـةآلتي   
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ةوة بة وةزارةتةكاني خـؤي، بـةآلم   حكومةتي هةرَيمي كوردستان، وةكو ثَيويست تةوزيعي بكاتةوة، بيدات
ضــةندين دؤس  ،ئايــا ئةمــة تــةنها بيناكــان دةطرَيتــةوة  يــاخود ئــةو ئةرزانــةي كــة بــة ضــةندين داهــا   

سرؤشراوة بة سيعرَيكي كةم  ياخود دابةش كراوة ياخود ئايا ئةمة دةباشان دةطرَيتةوة  ئايا اةآلضواآلن 
ا ضةندين سةيرانطاي تر و شوَينةكاني تريش دةطرَيتـةوة   دةطرَيتةوة  ئايا سةري ِرةش دةطرَيتةوة  ئاي

من بؤ منوونـة، مـن بـا بَلـَيني ئـةم اةَلةمـةم وةرطرتـووة، بـةآلم كـاك دكتـؤر بةرهـةم سـَي كؤمثيوتـةري              
وةرطرتووة، ئايا موعامةَلةي ئةو اةَلةمة و سَي كؤمثيوتةرةكة وةكو يةك دةكرَي  بةِراسـي مـن لَيـرةوة    

ةنابت، لــة ثــَيش دا اةَلةمةكــةي مــن ئةطــةر وةردةطريتــةوة، دةبــَي جةنابيشــت   ثَيشــنيار دةكــةم بــؤ جــ 
كؤمثيوتةرَيك تةسلي  بكةيتةوة، واية  تؤ دةست ثَيشخةر بة لةوةي كـة جـةنابتان دةسـت ثَيشـخةر بـن      

 .......لةوةي كة موَلكي دةباشان، موَلكي اةآلضواالن، موَلكي سةري ِرةش، هةموو ئةو
 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

ِرجائةن لة بابةتةكة دةرمةضوو، ِرجائةن، خوشكي من ئَيمة مةوزووعَيكي تايبةمتان هةيـة، دةمانـةوَيت   
وةزعَيك هةية لة ناو هةرَي ، ضارةسةري بؤ بدؤزينةوة، لة حكومة  بثرسـني نواصـانييةكانتان ضـية     

 .ئَيستا نا، وةخي تر دَي، ئةوةي جةنابت لة وةخي تر
 :مصطفى بةِرَي  نةسرين مجال

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة بؤ ئةو شتانةي كة من عةرزي جةنابي  كرد، ئا لَيرةوة خؤي دةبينَيتةوة، كة سـةرؤكي حكومـة    
نةيتوانيوة وةكو ثَيويست ئيجرائاتةكان بكا ، وةزيري ناوخؤ نـةيتوانيوة وةكـو ثَيويسـت ئيجرائاتـةكان     

َيويسـت ئبجرائةتـةكان بكـا ، بةِراسـي كـاك دكتـؤر مـن ئـا         بكا ، وةزيري ثَيشمةرطة نةيتوانيوة وةكو ث
لَيــرةوة ثرســيار لــة جــةنابت دةكــةم، حكومــة  بــةم جــؤرة دةِروا  بــةِرَيوة  يــان باشــرتة مــن تيكــراري  
نةكةمةوة، ثشتيواني اسةكاني كاك كاردؤ و ئةوان دةكةم، كة بةِراسي ثاشةكشةي لَي بكةي باشرتة، زؤر 

 .سوثاس
 

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

 .ِرَي دار نةرميان، كةرةمكة
 :بةِرَي  نةرميان عبدا  اادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــة        ــوَيني، ل ــاغَيكي ن ــةردةم اؤن ــة لةب ــي ئَيم ــةين، بةِراس ــة  دةك ــةرؤكي حكوم ــةِرَي  س ــاتين ب ــةخَير ه ب

مـن ئةوةنـدة    وة، بؤية من ناضمةوة سةر اسةي هةندَيك لـة برادةركـاس، دووبـارةي ناكةمـةوة،    (17/1)
دةَلَي  دةوَلةتي موئةسةساتي بة عةدالةتي ئيجتيماعي، بة سةروةري ياسا، بة يةكساني، بة دابني كردني 
ئارامي وآل  بؤ هـةموو اليـةك وةكـو يـةك دةبَيـت، بؤيـة مـن لـةو ِروانطةيـةوة دةَلـَي ، بـةِرَي  سـةرؤكي             

ئةطةر ناشي بَي بة شـَيوةيةكي كـور  و    حكومة  بة داخةوة نةيتوانيوة هةنطاوةكاني بةو ئااارة بةرَي،
كاَل و سـةرةتايي بـووة، مـن لـةوة تـَي دةطـةم دةسـةآلتةكاني بـةِرَي  سـةرؤكي حكومـة  تـا كـوَي بـةِرَيي              
دةكا   تا كوَي ية  من ثرسـيارَيك دةكـةم، ِراسـتةوخؤ بةِراسـي مـن دةمـةوَي ِراسـتطؤيانة اسـة لةطـةَل          
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رؤكي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان لـة زاخـؤوة بـؤ كـةالر و        يةكرتي بكةين، دةسـةآلتةكاني بـةِرَي  سـة   
خانــةاني دةِروا   يــان ســنوورةكةي ئيــدارةي ثَيشــووة  لةبــةر ئــةوة لــة وةآلمةكانيشــدا زؤربــةي زؤري  
جةخت كردنةوة و باس كردني تـةنها لـة ئيدارةكـةي ثَيشـووي سـلَيماني بـوو، كـة جةنابيشـي ئـةو كـا            

بووة، دةسةآلتيشي هـةبووة لـة عـرياق دا، دةوَلـةتي موئةسةسـاتي      جَيطري سكرتَيري طشي حي بةكةشي 
بـــةهَي ي ني امـــي، بـــة هَيـــ ي ياســـايي لـــة هَيـــ ي ثَيشـــمةرطة و ئاســـايش و ثـــؤليو و هَيـــ ي دةزطـــا  
هةواَلطرييةكان دروست دةبَي، سةروةري ياسا لة سةروةري كردنـي ياسـا و دةزطـا اةزاييـةكان دةبـَي، كـة       

ةمــة، نــاَلَي  نيــة، زؤر زؤر كةمــة، ثارَي طــاري كردنــي ئــةمن و ئاســايش لــة  ئــةوة لــة وآلتــي ئَيمــة زؤر ك
يةكخستين دةزطا هـةواَلطري و ئةمنييـةكان دةبَيـت، كـة بـَي اليةنانـة و بـة ياسـايةك كـار بكـةن، هَيـ ي            
دةرةكي و البةال و كةس نازانَي هي كَي ية  لة كوَيوة دَي  لـة كوَيـوة كـار دةكـا   ئـةوة بةِراسـي لةبـةر        

ــةوة     دة ــؤ ئ ــ  ب ــة، بةَلطةش ــةدا هةي ــةي ئَيم ــةو حكومةت ــي ئ ــكراية،  ( 17/1)س ــارو ئاش ــةكي دي منوونةي
سةناندي بؤ ئَيمة كة هَي ةكاني ئَيمة ضؤن تةصةرووسيان كرد، تاوةكو ئَيستا ِروون و ئاشكرا نية كة لـة  

ايف كـرد بـةوة،   كَي وة بِريار وةردةطرن  لة كوَي دةضَي  جـةنابي سـةرؤكي حكومـة  ِراسـتطؤيانة ئيعـتري     
لةبةردةمي لَيذنةكةي ئَيمةش وةزيري نـاوخؤ بـة هـةمان شـَيوة، ئـةو ئيعترياسانـةي كـردووة كـة هَيـ ي          
سةلةك و هَي ي سةرماندةيي طشي لة ذَير كؤنرِتؤلي ئةوان دا نية، وةزيري ثَيشمةرطةش ئةو تةئكيـدةي  

لةبـةردةمي حكومـةتَيك نـني كـة باسـي      كردةوة لةبةردةمي لَيذنةي ناوخؤي ئَيمةدا، بؤية كةواتة ئَيمـة  
موئةسةسـاتي لــَي بكــةين، باســي ثَيشــكةوتين لــَي بكــةين، لــةِرووي ئةمنيشــةوة بةِراســي مــن بــة بــةِرَي   
سةرؤكي حكومة  دةَلَي ، حكومةتةكةي جةنابتان ئةمنييةتي دابني كردووة بـؤ كؤمةَلـة خـةَلكَيك، بـؤ     

ندييـةكان، ئـةطينا اليةنـةكاني تـر هـةموو لةبـةردةم       كاديري ضةند حي ب و اليـةنَيك و دةزطـا تايبةمتة  
مةترسيدان، هيض شكا  و سكاآليةكي ياساييان لة دادطاكان دا بةشَيوةيةكي ئاسـايي ناضـَيت، مـن بؤخـؤم     

شكاتَيك  كردووة، تاوةكو ئَيستا ِرؤذنامةنووسـَي توهمـةي بـؤ كـردم، تـا ئَيسـتا       ( 1113)ي (8)لة مانطي 
دوو كـةس  ( 15/1)مةي كـةالردا، بـؤ ئـةوةي ثَيتـان بَلـَي ، لـة كـةالردا لـة         يةك يي نةبؤتةوة لة مةحكة

كةس بريندار كرا، بكوذةكان هيض كاميان تا ئَيستا ِرووبةِرووي دادطا نةكراونةتـةوة، بـةآلم   ( 14)كوذرا، 
ــاو ئــةو            ــة ن ــة ئَيمــة هاتووينةت ــريَي، ك ــةس لــةو ِرؤذةوة دةط ــةدان ك ــةر نةطةيشــتبَيتة س ــان و ئةط دةي

نةوة لة سةعا  ضوار ِرةش بطريييةك دةسي ثَيكردووة لة كةالر، هةر كةسَيك تةنها جلي ِرةشي ثةرلةما
لةبـةردا بــووة طـرياوة، بــةِرَي ان ئَيمــة لةبـةردةمي تريؤريســتيداين، لةبــةردةمي ياسـاين، طــرياوة، كــةناَلي     

KNN           طـاري،  ة لـة ِرز بة سـتاسةكةيةوة طـرياوة، ئَيمـة كـة لَيـرةوة دانيشـتووين، بيسـت كةسـي تـر طـرياو
 ........بردوونيان هةندَيك
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

، ئةوة كةي ئةو مةوزووعةية، ضاوةكةم ناهَيَل ، مةجالت ءكاك نةرميان ِرجائةن، وةرة سةر بابةتةكة، نة
ــةر           ــِروا ، وةرة س ــة ب ــوولي وةزعةك ــة ئص ــةوَيت ب ــةر دةت ــة ، ئةط ــةر مةوزووعةك ــادةم، وةرة س ــَي ن ث

 .اركي مةوزووع بة هيض بةِرَي َيك ِرَيطة نادةم، تكايةمةوزووعةكة، خ
 :بةِرَي  نةرميان عبدا  اادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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كة ثةيوةندي بةوةوة هةية حةظدة خاَلةكة، يةكَيك لةوانةيـة هَيـ ي دةمامكـدار و بـَي رةاـةم و ئةوانـة       
ا دةكـرَي، طـةنج ئيهانـة دةكـرَي، لَيـدان كـراوة،       نابَي بضنة سةر خةَلك، ئَيستا ئَيمة لَيرةين دةكرَي، ئَيست

ئَيستا حاليةن دةكرَي، بؤ ثةيوةندي بةمةوة نيـة، جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان، مـن باسـي ئـةو خاآلنـة         
دةكةم كة بةِرَي  سةرؤكي حكومة  كة باسي لَي دةكا و باسي جَيبةجَيكردني دةكـا ، بةداخـةوة هيضـي    

بؤ ئَيمة كة تةنانـة  لـة طـرتين يـةك كـةس لةوانـة، بـةآلم وةكـو          هةر مةتاتي نةبَي، هيض شتَيكي نةو 
بةداخــةوة دةَلــَي ، داواكــاري طشــي دةضــَي ضــةند كةســَيك بــانن دةكــا و دةَلــَي ئَيــوة خوتبــةتان داوة لــة 
خؤثيشاندانةكة، بة حوكمي ئةوةي عةال ئةساس خؤثيشـاندانةكة مواسةاـةتي نـةبووة، لـة كاتَيكـدا دوو      

كةس بريندارة، بؤيـة دةَلـَي ، دةيسـةنَين  كـة ئـةو ئةمنييـةتي ئـةو دةزطايانـةي          (14)كةس كوذراوة و 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان، كة جةنابي سةرؤكةكةي لَيرةية، بؤ ثارَي طاري كردني كادير و اليةنطران 

تا، و حي بةكاني دةسةآلتدارة، اليةنةكاني تر هةموو لة مةترسيدان، بة ئةنداماني ثةرلةمانيشـةوة ئَيسـ  
بــة ِرؤذنامةنووســان و دةنطــة ئازادةكانــةوة، ِرؤذانــة هجــووم دةكرَيتــة ســةريان، هــةر ِراديــؤي دةنــن كــة  
جةنابي باسي كرد، ئةم ئَيوارةية هَي ي دةمامكـدار ضـووة بضـَيتة ناويـةوة بـة زؤر، ئَيسـتا كـة جـةنابت         

وة، بؤية ئةو هَي انةي كة لـة  لَيرة دانيشي باسي دةكةي، ئَيستا ِروويداوة، جةنابت دوايي تةئكيد بكةرة
ــة        ــةكي ب ــيض ثةيوةنديي ــة ه ــييةوة ك ــةبي سياس ــدامَيكي مةكت ــي ئةن ــر ركَيف ــة ذَي ــةرميان دا خراونةت ط
حكومةتةوة نية، لةطةَل هَي ي ثَيشمةرطة، هَيـ ي ئاسـايش و حكومـة ، هـةمووي و لـة كؤبوونةوةكـةي       

شةش اليـةن تَيـدا بةشـدار بـووة، بـة      عي كراوة، ِرووداوةكة لة مةاةري حي بي شيو ي مانطي دواي(14)
هــةموو اليةنةكانــةوة، داكؤكيــان كــردووة لةســةر هَيوَركردنــةوةي بابةتةكــة، ئــةو وتوويــةتي بــةَلَي مــن   
ــةآلم         ــاريش دةدةم، ب ــدةن، بِري ــيان ب ــرن، لَيش ــان بط ــدن و ِرؤذنامةنووس ــاني ِراطةيان ــارم داوة دةزطاك بِري

ســتا دةيــان كةســي تــري طرتــووة، ســ اي داون، بــة هَيــ ي بةراســي جَيبــةجَي ي كــرد، لــةو ِرؤذةوة تــا ئَي
دةمامكدارةوة تا ئةم دةاة بةردةوامة لة كةالردا، من ثرسيار لة جةنابيان دةكةم، ئيجرائاتي ضـي دةبـَي   
لةم بارة  لة كاتَيكدا هـيض تـةخويلَيك نيـة كـة ئةنـدامَيكي مةكتـةبي سياسـي ئاوهـا بةبةرضـاوي شـةش           

ية، بؤية دةَلَي  حوك  و دةسةآلتةكاني جةنابت، من دةزاس تا كوَي بِر دةكا،  حي بةوة، بةو شَيوة السايي
بؤيــة بــا ِراســتطؤيانة اســة بكــةين، ئــةو حةظــدة خاَلــةي كــة جةنابيشــت ئامــاذة  ثَيكــرد، بــة داخــةوة    
جةنابيشت ثَيمواية لة هةندَي ِروو وةكو ئَيمة طلةييت كرد، وةكو هاووآلتييـةك طلـةييت كـرد، ئةوانـةي     

باسيشت كرد، كة كردووتة، ِرووبةِرووي ِرةخنةي ِرةسيقـةكانت بوويتـةوة، بةِراسـي ئـةو ِرةسيقانـة       كة 
هةموو لـة حي بةكـةي جـةنابت و حي بـة دةسـةآلتدارةكةي تـرة، ئـةطينا لـة اليةنـةكاني تـر نيـة، ئـةو             

باسـت   تةعامولة بكةن و كَيشة بؤ جةنابت دروست بكـةن لـة جَيبـةجَي كردنـي ئـةو ضاكسـازييانةي كـة       
كرد، بؤية حةاة ناويان بَيين، كة كَيشةيان بؤ دروست كردي كَيشةيةك ياسـايي دةبـَي، كةواتـة جـةنابت     
ياسا جَيبةجَي دةكةي، ياسايان لةسةر جَيبةجَي بكة، يةكخستين هَي ي ثَيشمةرطة، بةِراسي يةكَيكة لةو 

طــةورةي هةيــة، مةترســيمان  ســةروةرانةي كــة ئَيمــة دةمَيكــة ضــاوةرَي ي دةكــةين، ئــةو وآلتــة كَيشــةي  
لةسةرة، بةآلم بةداخةوة طةورةترين مةترسي ئَيمة دوو ئيدارةيي ية كة تاوةكو ئَيستا لة حكومةتةكةي 
بةِرَي  دكتـؤر بةرهـةم دا ديـارة، كـاري تَيـدا دةكـرَي و بـة زةاـي ديـارة، بةتايبـةتي لـة وةزارةتـة طرنطـة              

 بيش لـة نـاو ئـةو دةزطايانـة طةيشـتؤتة ئـةوةي لـة        سيادييةكاني ناوخؤ، ثَيشـمةرطة، دارايـي، كـاري حيـ    
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ثـــةروةردة، لـــة تةندروســـي تةنانـــة  تـــا خـــواري خـــوارةوة ئـــةوة ِرؤيشـــتووة و حيـــ ب لةســـةردةمي  
دةسةآلتةكةي جةنابت دا زياتر ِرؤضووة بةناو حكومةتةكة  دا، زؤربةي كا  لة لـق و مةَلبةندةكانـةوة   

كـرَي، ئـةوة خؤمـان تَييـدا بـووين، ِرؤذانـةش ثَيمـان        تةوجيه بـة دةزطاكـاني حكومةتةكـةي جـةنابت دة    
دةوترَي، س ا سياسييةكانيش تا ئَيسـتا بةردةوامـة، جةنابيشـت ئامـاذة  بـة هةنـدَيكي دا، مـن ئةوةنـدة         
ــةري،          ــووينة س ــرة ض ــان لَي ــرد، تاوانبارةكامن ــيان ك ــةِرَي ان باس ــة ب ــة ئَيم ــايةك ك ــةروةري ياس ــَي  س دةَل

ردراون بؤ توركيا، جةنابت باسي يةك كةس دةكةي كة سبةييَن ِرؤيشـتووة،  ضواريامنان بيين، دوانيان نَي
سبةييَن دةِرواتةوة، نـازاس حـاك  لـةوَي نـةبووة و ئةوانـة، بةِراسـي مـن ثـَي  سـةيرة بـةردَيك بطريَيتـة            

لة بارةطايةك دةيان كةس بكوذرَي، ِرةواية، بكوذرَي و بريندار بكرَي، ئةطةر نةطةيشتبَيتة سةدان، بةآلم 
هةمان كاتدا ئةو هَي انةش ثؤليو و ئاسايش ِرؤَلةي ئةو ميللةتةن، براي ئَيمةن، كةس و كـاري ئَيمـةن،   
خؤشةيسي ئَيمةن، بةآلم ئةوة موئةسةساتي نةبوونة كة وايـان لـَي دةكـا  دةياخناتـة بـةردةم ِرةخنـةي       

ــار        ــَيوةيةدا ك ــةو ضوارض ــايي ل ــة ئاس ــة زؤر ب ــاريش هةي ــري الس ــةَلكي ت ــةورةوة، خ ــا  و  ط ــؤي دةك ي خ
حكومةتيش هيض جيددي نيـة، لةبـةر ئـةوة جـةنابت نـةتتوانيوة تـا ئَيسـتا هـيض ئيجرائـاتَيكي اـانوني           

ــك     ــؤرة عقوباتَيـ ــةند جـ ــة ضـ ــدا ئَيمـ ــة كاتَيكـ ــةي، لـ ــةزائي بكـ ــةي، جـ ــة    بكـ ــانةي كـ ــةوة كةسـ ــؤ ئـ بـ
 ..............السارييةكانيان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

رجائةن تةواو، كاكة لة بابةتةكة دةرضووي تةواو، كاك دكتؤر جوابي ئةو  كاك نةرميان خةالس، تةواو،
بةِرَي انة بدةرةوة، ثاشان بةردةوام دةبني، بةرٍَِِي ان نيو سةعا  ئيسراحة  دةكةين، ئَيستا بيسي بوَيت 

 .بؤ نؤ لَيرة دةبني، كةرةم بكةن، زؤر سوثاس
 
 
 

 

 دانيشتين دووةم
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 وى خواى طةورةو ميهرةبانبةنا
 .بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةمان، ئَيستا سرةى ِرَي دار كاك طؤرانة سةرموو

 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من اسةكاس لةوة دةست ثَى دةكةم خؤثيشاندان ديارة دةرئةجنامى هةبوو و هؤكارى دةست ثـَى كردنـى   
لةسةرةتا دا هةبوو، من لة دةرئةجنامةكان اسـة ناكـةم لةبةرئـةوةى هاوِرَييـاس زؤر      خؤثيشاندانةكانيش

باسيان كرد، لةسةرةتاى هؤكارى دةست ثَى كردنى خؤثيشاندانةكانةوة دةست ثَى دةكةم، بةو ثَييةى من 
لــةو ليذنةيــةش بــووم بةشــَيك لــة داواكــارى ئــةمِرؤى خؤثيشــاندةران بريتيــة لــة ضاكســازى و ســةرةتاى 

ةجنامــدانى خؤثيشــاندانةكانيش لــة شــةاامدا بــؤ مةســةلةى ضاكســازى بــوو، ديــارة مــن ثشــتيوانى لــةم ئ
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اســةية دةكــةم كــة طةنــدةَلى لــةمِرؤى هــةرَيمى كوردســتاندا كــة بــاس دةكرَيــت مَيذوويــةكى هةيــة، كــة  
 دةطوترَيت مَيذوويةكى هةيـة، ئةمسـاَل و شـةش مانطـة لَيـى مةسـئول نيـة، واتـة ضاكسـازى لـة زةمـةنى           

خؤيدا، لـةِرابردوو دا وةك ثَيويسـت هـةنطاوى نـةناوة، ئَيمـة دةزانـني مةسـةلةى ضاكسـازى لـة هـةرَيمى           
كوردستاندا ئةطةر بكرَيت بة بةرنامة دةكرَى و بـة ياسـا دةكرَيـت و بـة هـةنطاوى ثراكتيكـى و عةمـةىل        

، جـَى بـةجَى   دةكرَيت، ئـةوةى كـة ئَيمـة دةيبيـنني بةرنامـةى ضاكسـازى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان         
كردنـــى بةرنامـــةى ليســـتى كوردســـتانية بـــؤ نةهَيشـــتنى طةنـــدةىَل و بـــؤ نةهَيشـــتنى ئةوجياوازيـــة و  
بؤهَينانــةدى عةدالــةتى كؤمةآليــةتى، بــةآلم ئــةوةى الى مــن و الى خــةَلك ِروون نيــة لــةو ضاكســازيةى    

 ......... .ئةمِرؤى هةرَيمى كوردستان
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بــةوالوة لةســةر ئــةو بابةتــة، رجائــةن تكايــة  17/1ن كــاك طــؤران هــيض مــةجال نيــة لــة تكايــة، رجائــة
 .لةبةرنامة دةرمةضوو، ضونكة مةجالتان نادةم، كةرةمكة

 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بةآلم ئةوةى خؤثيشاندانةكان بؤ ضاكسازى بوو، منيش اسةم لةسةر ئةو ضاكسازية لةم حاَلةتانة كراوة، 

كة لةالى خةَلك  بـة روونـى نيـة و ثـَي  خؤشـة لَيـرة حكومـة  ِروونـى بكاتـةوة بـؤ كؤمـةآلنى خـةَلكى             
كوردســتان مةســةلةى نــوَى بوونــةوةى دامودةزطاكــانى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتانة و مةســةلةى         

ة ِرةضـاو بكـةين،   كاركردنة بة ثاداشت و س ا كـة ئةطـةر ئَيمـة مبانـةوَى  ضاكسـازى بكـةين، دةبَيـت ئةمـ        
ثرســيارى دووةمــ  لــة ســةرؤكى حكومــة  ئةوةيــة كــة ئةنــدامى ئــةو ليذنةيــة بــووم و ســةردانى   / دوو

خؤثيشاندةرامنان كردووة ئايا نوَينةرى خؤثيشاندةران ِراستةوخؤ سةردانى بةِرَي  سةرؤكى حكومةتيان 
كة ئةوةى ئَيمـة تَيبينيمـان كـرد    كردووة بؤ طةياندنى داواكاريةكان و ِروونكردنةوةى داواكاريةكان  ضون

ــدا كــة بــؤ منوونــة      تــةنها لــة داواكاريــة هةنووكةيــةكان لــة ليذنــة تاوتوَيمــان كــرد، يــةعنى لــة دوو خاَل
دةيانطو  البردنى بارةطاى ح بة نةماندةزانى البردنة يـان كةمكردنةوةيـة  واتـة ثَيويسـتة لةن يكـةوة      

دنةوةى داواكاريةكانيان، ئايا ئةم هةنطاوة نـراوة بـؤ   خؤيان لةطةَل سةرؤكى حكومة  دانيشن بؤ ِروونكر
ئةوةى حكومة  بـة وردى لـة داواكاريـةكانيان بطـا   و هـةنطاوةكانى خؤشـى بـؤ خؤثيشـاندةران ِروون         

 .بكاتةوة و زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك لري سةرموو
 :بةِرَي  لري سلي  امني بة 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ةتا بةخَيرهاتنى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران دةكةم، ضاوةِرَى بووم جةنابى سةرؤكى حكومة  لـة  سةر

بـة دواوةيـة، ئاماذةيـةك بـة      1/ 17ى كار باسى بـارودؤخى  سةرةتاى دا بةو ثَييةى كة ئةجندا وتةكةى
بــةآلم بــارودؤخ بكــاو هةَلســةنطاندنى بــؤ بكــا  و اســةيةك لةســةر ئةجنامــةكانى و ســةرةتاكانى بكــا ،    

بةداخةوة هيض ئاماذةيةك لةسةرةتاى اسة كـردن نـةكرا بـؤ ئـةوةى كؤكـةرةوةى اسـةى هـةموو ئةنـدام         
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ثةرلةمانان بَى و مةوزوعيـةن اسـة بكـا  ئامـاذةى ثَيـوة ديـار نـةبوو، بؤيـة مـن كؤمـةَلَيك وةك دةَلَيـى            
اذةن بـؤ ئـةوةى   ئـةم خؤثيشـاندانانة ئامـ   /  بروسكة ثرسيار ئاراستةى سةرؤكى حكومة  دةكةم، يةكـةم 

ــةوَلى       ــرؤذة و ه ــة و ث ــى بريؤك ــتعاب كردن ــاى ئيس ــتان توان ــةرَيمى كوردس ــتووريةكانى ه ــا دةس دامودةزط
ضاكســازى نــةبووة، بؤيــة دةرطاكــانى شــةاامى بــؤ واآل كــراوة، ثرســيارةكةم ئةوةيــة، بؤضــى هــةتا ئَيســتا  

ندا واآل نـةبوون  و ناضـار   دامودةزطاكانى حكومة  بة تايبةتى سياديةكان لةبةردةم ثـرؤذة ضاكسـازيةكا  
ثرسـيارم هةيـة   /  شةاام كةوتة جووَلةوة، ضونكة لةو بارةيةوة داخوزايةكامنان باسى ضاكسـازية، دووةم 

لةو مةجالة جةنابى سةرؤكى حكومة  ئامـاذةى دا بـا سةرضـاوةكانى توندوتيـذى نـةهَيلَين و لـة زمنـى        
شاندان كة لة سلَيمانى و شارؤضـكةكانداية بـا   مواةدميةى اسةكانى دا ئاماذةيةك بؤ ئاسةوارةكانى خؤثي

سةرضاوةكانى توندوتيذى نةهَيَلني، من ثرسيار دةكةم، لة وآلتَيكدا تةزكيةى ح بى هةبَيت، لة وآلتَيكدا 
نابةرامبــةرى و ناعةدالــةتى هــةبَيت، ضــؤن سةرضــاوةى توندوتيــذى نــاهَيَلى  ضــؤن ســةرؤكى حكومــة  

مةَلَيك ئةجنامى خراثى ىَل كةوتووةتةوة، من ثرسيار دةكةم ئةطةر ئاماذةى دا بةوةى كة خؤثيشاندان كؤ
ئازادى خؤثيشاندان ماسَيكى ياسايى و دةستوورى هاووآلتيانة  ئةو هةموو  جوَلة سـةربازية بـؤ مامةَلـة    
كردن لةطةَل خةَلك لةو خؤثيشاندانة بؤ ، بؤضى لةبةردةم هـةموو خيـاراتى جؤراوجـؤرى حكومةتـدا      

ن لة طـةَل خؤثيشـاندانا تـةنها خيـارى عةسـكةرى هةَلبـذارد  خيـارى ئـةمنى هةَلبـذارد           بؤ مامةَلة كرد
ثرسيارَيكى ترم لةسةر ثرؤسةى ضاكسازية كة جةنابيان هةم خؤثيشاندانى بة مةترسى لـة اةَلـةم دا و   
ــةم         ــيار دةك ــن ثرس ــةرةتاى دا م ــةكانى س ــة وت ــةمى دا، ل ــة اةَل ــازى ل ــؤ ضاكس ــةتَيك ب ــة دةرس ــةميش ب ه

انى الوازى ثرؤسةى ضاكسازى لة هةرَيمى كوردستاندا ضية  ثرسيارى دووةم  ضاكسازى سياسى هؤكارةك
بناغةى ضاكسـازية لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا، ضـةندة تـةواسواا  و هاوثةميانـة سياسـيةكان بـة تايبـة            

 .دةكةم هاوثةميانى سرتاتيذى ِرَيطر و كؤسثن لةبةردةم ضاكسازى دا لة هةرَيمى كوردستاندا، سوثاستان
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .صباؤ سةرموو.كاك د
 

 :صباؤ حممد جنيب.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةرهةم سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان دةكةين، بة ثَيى .سةرةتا بةخَيرهاتنى كاك د
ةرنامـةى كـار دةردةضـى، هةسـت     بةرنامةى كارى كة لةبةردةسـتمان دايـة بـؤ ئـةوةى ثـَي  نـةوترَى لـة ب       

/ دةكــةم بةرنامــةى كــار بــا وةكــو لةيــةك خاَلــدا داِرَيــذراوة، بــةآلم ضــوار بابــةتى طرنطــى تَيدايــة، يةكــةم 
هةَلوَيســـتى حكومـــةتى هـــةرَي  بةرامبـــةر / ِرووداوةكـــانى ئـــةم دواييـــةى هـــةرَيمى كوردســـتان، دووةم 

بِرطةكـةى   17/ شاندةران بؤ خؤيان، ضوارةمداخوازيةكانى خؤثي/ داخوازيةكانى خؤثيشاندةران، سَييةم
ناكـةم كـة بِريـارى     6ى ثةرلـةمانى كوردسـتان، مـن باسـى خـاَلى       13/1/1111ِرؤذى  1بِريارى ذمـارة  

ثةرلةمانى كوردستان بوو، ضونكة جةنابى سةرؤكى حكومة  جـوابى دايـةوةو يـةك بةيـةك خاَلـةكانى،      
زؤر لـةو خاآلنـة دا و بةشَيكيشـى مـةبادئن كـة ئَيمـة       هةرضةند ثَيمواية خروااتةكان بـةردةوام بـووة لـة   

ــتان        ــةرَيمى كوردس ــةى ه ــةم دوايي ــانى ئ ــةر ِرووداوةك ــةربكةينةوة، لةس ــةختيان لةس ــَى ج ــة دةب هةميش
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ثَيويستة ئةو ِرووداوانة لة سيااى تةئرخيى و تةراكومى خؤياندا هةَلسةنطاندنيان بؤ بكرَيت، بؤ دةسـت  
و دةرهاويشـتةكان و تةئكيـد لةسـةر اسـةكانى بـةِرَي  مامؤسـتا عمـر        نيشان كردنى هؤكـار و دةرئـةجنام   

عبــدالع ي  دةكــةم، مــن ناضــمة ســةر ئــةوة، ســةبارة  بــة هةَلوَيســتى حكومــةتى هــةرَي  وةك دةزانــني   
حكومةتى هةرَي  تةرةسَيكى خيتابى جةماوةرة، يةعنى جـةماوةر بةشـَى لـة خيتابـةكانى ِرووى دةكاتـة      

دةَلَي  حكومةتى هةرَي  وةكو اليةنَيكى جَى بـةجَى كـار ديـارة وةكـو ثَيويسـت       حكومةتى هةرَي ، لَيرةدا
نةبووة و سعلةن ناِرةزايى و طلةيى خةَلك لة دةسةآل  بيدعةيةك نية تـةنها لـة كوردسـتاندا بـووبَى، لـة      
ــتان و       ــى كوردس ــةى وةزع ــةآلم ئةم ــةن، ب ــاندان دةك ــة و خؤثيش ــةَلك ناِرةزايي ــادا خ ــانى دني ــة وآلت زؤر ل

نيةتى تةعامول كردنـى حكومـة  لةطـةَل نـاِرةزايى خؤثيشـاندةران ئـةوةى بيدعةيـة، ضـونكة ئَيمـة          ضؤ
دةبَى ب انني سنوورى دةسةآلتةكانى بةِرَي  سةرؤكى حكومة  لة كوَييةو و بـؤ كـوَى  لـة ض شـوَينَيك دا     

ةيـة، يـةعنى ثَيـى    اسور هةبووة ، يةعنى سعلةن لةوة زياترى ثَى ناكرَى، وة لة ض شوَينَيك دا تةاسـري ه 
( اليكلا  اهلل نفساا اال وفاعها   )دةكرَى و نةيكردووة كة ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان بة ثَيـى مةبـدةئى   

سةرؤكى حكومةتى هةرَي  بؤمانى ِروون بكاتةوة دةستى بةسـةر ض جومطةيـةكى سيسـتةمى حكومـةتى     
ةى ئَيمة غةدرى ئةوةى ىَل نةكـةين،  هةرَيمى كوردستان دا دةِروا و دةستى بةسةر ضى دا ناِروا   بؤ ئةو

هــةموو شــتَيك ثَيويســتة لــة اــةوارةى خــؤى زيــاترى ثــَى نــةدرَيت، ئــةوة نواتةيــةكى زؤر ئةساســية لــة  
وتارةكةى بةِرَي ياندا، من دَلخؤش بووم بة خاَلَيك كةلـة سـةرةتاى وتارةكـة ئيشـارةى ثَيـى كـردو واى ىَل       

ةموو اليـةكمان بطرَيتـةوة كـة سـةرمووى زؤر موتةمةسـك      كردين كة ئَيمة ئومَيدةوارين ئةم كـةلتورة هـ  
ــت،       ــريفاتى بَي ــةوةى تةش ــَيش ئ ــةرؤكايةتى حكومــة  ث ــونكة س ــةريةتى، ض ــيةى كةلةس ــةو كورس نيــة ب
تةكليفة، يةعنى ئَيمة ئةطةر هاتينة سةر ئةوةى ئةو تةكليفةى لةسةر البدةين دةبـَى سـوثالان بكـا ،    

ن و انشا  موسق دةبَى لة هةر كارَيكى تردا، بَى طومان نةادى ضونكة بارَيكى اورس لةسةرشانى الئةبةي
كارى حكومة ، لة حةايقـة  دا نةاـدى حـاَلى خؤمانـة، تةوجيـه و ئاراسـتةكردنى حكومـة  بـؤ جـَى          
بةجَى كردنى بِريارةكانى ثةرلةمان و داخوازيةكانى خؤثيشاندةران لةاليةكـةوة خ مةتـة بـة خـةَلك  و     

ى تريشـةوة خ مةتـة بـة حكومـة  خـؤى، وادةزاس هـةموو ئةنـدامانى بـةِرَي ى         بة هاووآلتيـان، لةاليـةك  
ثةرلةمان لةمدةسثَيكةوة بة ئةركى سةرشانى خؤمانى دةزانني ِرةخنـةتان ىَل بطـرين، بـة باشـتان بَلـَيني      
باش و بة خراثتان بَلَيني خرا ، ضونكة سعلةن نةاد ئةوةية، نةاـد واتـة سـاغكردنةوة، سـاغكردنةوةى     

بؤ بةردةوام بوون لةسةرى و ِرَيطـرتن لـةو كـةموكورتى و ناهةمواريـةى كـة هةيـة، مـن ثَيموايـة         باش و 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثَيويستة وةآلمى ئةم ثرسيارانة بداتةوة بة خـةَلكى هـةرَيمى كوردسـتان،    

ى بكـا    ئةو بةرنامةيةى كة خؤى ئيع نـى كـردووة و بـةَلَينى داوة بـة خـةَلك كـة جـَى بـةجىَ        / يةكةم
بِريارةكانى ثةرلـةمان كـة بـةع َيكيان كـة دةبـَى دةسـت       / ضةندَيكى جَى بةجَى كردووة تا ئَيستا  دووةم

داخوازيـة هةنووكـةيى و   / بةجَى جَى بةجَى بكرَيت، ضةندَيكى دةست بةجَى جَى بةجَى كراوة  سـَييةم 
كـارَيكى كردةيـى و سـةورى و    بنةِرةتيةكانى خؤثيشاندةران هةَلوَيسـتى حكومـة  لةسـةريان ضـيةو ض ِريَ    

ثَيشكةش كردنى خ مةتطوزارى بنـةِرةتى و كةمكردنـةوةى ِرؤتـني    / عةمةىل ئةجنامداوة بؤيان  ضوارةم
لة وةزارةختانةكان كة ئةوة بةشَيك لة طلةيى خؤثيشاندةرانة بةِراسـتى، يـةعنى ئَيمـة كـة ثةيوةنـدميان      

كـانى هـاووآلتى لـة دامودةزطاكانـدا زؤر بـةخاوى      دةكرد بة خؤثيشاندةرانةوة طلةييان لةوة بـوو كـة كارة  
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دةِرؤن، منوونةيةكى زؤر بةسيت لةناو خؤثيشاندةراندا كةسانَيك اوتابى بوون كة تةراني اةيد كـراون  
ــة        ــتى ِرةنط ــَيكيان بةِراس ــونكة بةش ــدةكان، ض ــةراني اةي ــدرَيت، ت ــؤ ب ــةوريان ب ــارَيكى س ــةن بِري داوا دةك

ة تَيــى كـةوتوون، كــة هيواتـان ثــَى داون، بـاش وايــة ئـةو هيوايــة     موبـةرريان هـةبَى بــؤ ئـةو وةزعــةى كـ    
نةكوذَيتةوةو زوو بةزوويى كارةكانيان بؤ بكرَيت و بااى ضني وتوَيـذةكانيش بةهـةمان شـَيوة، بـةِرَي ان     
ئاخرين ثرسيارى من بؤ بةِرَي  سةرؤكى حكومة  ئةوةية بؤضى سـةافَيكى زةمـةنى دانـانَين بـؤ دَلنيـا      

تيانى كوردستان  بؤ يةكطرتنةوةى سعلى هةموو دامودةزطا دارايى و  ئةمنيةكان و بـَى  كردنةوةى هاووآل
اليةن كردنى هَي ى ثَيشـمةرطةى كوردسـتان كـة ئـةوة سعلـةن داواكاريـةكى ِريشـةيية بـؤ ضاكسـازى، زؤر          

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدالربن سةرموو
 :بةِرَي  عبدالربن حسني ابابكر

 .َي  سةرؤكى ثةرلةمانبةِر

ى  17بةخَيرهاتنى سةرؤكى حكومة  دةكةين بؤ ثةرلةمان، من دةمةوَى ئةمة بثرس  بؤضى ِرووداوى 
شوبا  ِرووى دا ، كة ئَيمة بَيني بثرسني بؤضى ِرووى دا  من دةَلَي  لة نةبوونى عةدالةتى كؤمةآليـةتى  

اسايشَيكى نةتةوةيى يةكطرتوو كة بتوانَيـت  و نةبوونى حكومةتَيكى موئةسةساتى يةكطرتوو، نةبوونى ئ
سـةردةمى بَيـت و بتــوانَى سـةر و سـامانى خــةَلكى كوردسـتان بثـارَي َى، نــةبوونى هَي َيكـى يــةكطرتووى        
سةرتاســةرى لــة كوردســتان كــة هــةموو خــةَلكى كوردســتان شــانازى ثَيــوة بكــةن، لةســةرؤكى حكومــة    

لةهةرَيمى كوردستان، بؤ تا ئَيستا جةنابت نـةتوانيوة  دةثرس  تؤ باآلترين دةسةآلتى جَى بةجَى كردنى 
ئةم هـةموو دامودةزطايانـة بكـةى بـة يـةك وةكـو ئاسـايش و وةكـو هَيـ ى ثَيشـمةرطة كـة شـانازى ثَيـوة              
بكةين، هَي َيكى يةكطرتوو و سةرتاسةرى كوردستان ِرَيك خبةى و ئَيمة هةموو شانازى ثَيوة بكـةين  بـؤ   

ى  ئةوة ساَل و نيوَيكة ئةم ثؤستة  وةرطرتوو تو  جةنابت هةر ئيشـارة   جةنابت نةتوانيوة ئةوة بكة
بةوة دةدةى كة ئَيمة دةبَى بيكةين و ئَيمة هةموو دةَلَيني دةبَى بيكةين و ئةيكةين و، بةآلم وةكـو وارى  
جَى بةجَى كردن نةهاتووة، جَى بةجَى كردن بؤ خةَلك ببَيتـة شـتَيكى ِروون و ئاشـكراو خـةَلك شـانازى      
ثَيوة بكا  كة هاتةوارى جَى بةجَى كردن، دواى ئةوة من دةَلَي  بؤضى تـا ئَيسـتا ئَيـوة وةكـو حكومـةتى      
هــةرَيمى كوردســتان ئــةوة بيســت ِرؤذة ئــةو كةســانة لةبــةردةركى ســةراى مةيــدانى ئازادينــة كــةس لــة   

وبةِروويان بنب و بةرثرسانى حكومة  نةضوونة ئةوَى و لَيى بثرسن داواكاريةكان ببينن لة ن يكةوة ِرو
ضيان دةوَى و ضيان ناوَى بؤ ئةوةى جَى بةجَى بكةن و ئةم كَيشة و ئاريشةية تةواو بنب لةناو هـةرَيمى  
كوردســتان، ئَيمــة هــةموو دةبيــنني ئــةو اةيرانــةى كــة هــةموو هــةرَيمى كوردســتانى طرتــووةو هــةموو   

ناِرةحةتة و ئازارى هةية لةبـةر ئـةم   هةرَيمى كوردستانى نائارام كردووة، هةر كةسَيك لة جَيى خؤيةوة 
 .كَيشةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .خان سةرموو عظيمة
 :جن  الدين حسن عظيمةبةِرَي  
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة ئةو خؤثيشـاندانةى كـة ئـةمِرؤ لـة شـةاامى كـوردى دا هةيـة مـن ثَيموايـة حةاـة حكومـةتيش و            
اندانانة بة هةند وةربطرن و طوَى لةو جةماوةرة بطرن كةلةسـةر شـةاام داوا و   ثةرلةمانيش ئةم خؤثيش

ــة        ــة ليذنـ ــةى كـ ــةو داواو داخوازيانـ ــؤى ئـ ــؤ خـ ــارة بـ ــوة، ديـ ــتى ئَيـ ــة بةردةسـ ــةكانى هَيناوةتـ داخوازيـ
ثةرلةمانيةكةى ئـةو خةَلكانـةى كـة لةسـةر شـةاامن مـن ثَيموايـة ئـةو داواو داخوازيانـة تـةنها ضـني و            

تةنها اليةنَيكى سياسى نية طةيشتووةتة بن بةست، ديـارة بؤيـة بـووة بـة خؤثيشـاندانَيكى       توَيذَيك نية،
دا و  4دا ضـوار سـاَل لـة كابينـةى      5جةماوةرى، لةبةرئةوةى ئَيمة لة كابينةى ثَيشوو دا و لـة كابينـةى   

نى ح بــى لــةم ســاَل و نَيوَيكــة نــةمانتوانيوة ئيدارةيــةكى تؤكمــة و ِرَيــك وثَيــك و دوور لــة دةســتَيوةردا 
بةرهـةم  .كوردسـتانةدا دروسـت بَيـت و ئـةو حكومةتـةى كـة بـة كةسـَيك دةسـثَيرَى وةكـو بـةِرَي  كـاك د            

نةيتوانيوة كارةكانى بةشَيوةيةك بكا  كة خؤى دةيةوَى و لة كابينةى ثَيشووش دا هةروا، مـن ثَيموايـة   
ورة سياسـيةى ئـةم سيسـتمةى    ئةطةر درَيذة بة ئةم اةيرانةى كة لة كوردسـتان هةيـة ئـةم اةيرانـة طـة     

ئَيستا كارى ثَى دةكرَيت لة كوردستان دا درَيذة بكَيشَى خةتةرَيكى طةورةى هةيـة لةسـةر ئـةزموومنان و    
ــةو          ــة، ئ ــاري  هةي ــةك داواك ــرة ي ــن لَي ــة م ــةالان، بؤي ــةر ثةرلةمانةك ــةالان و لةس ــةر حكومةتةك لةس

ةرلةمانــةوة و داويانــة بــة حكومــة ، مــن  داواكاريانــةى كــة خؤثيشــاندةران هَيناويانةتــة نــاو ليذنــةى ث 
ثَيمواية ثَيويستة سةرؤكى حكومةتيش و سةرؤكى ثةرلةمان و سةرؤكى هةرَيميش بـة دةنـن داخـوازى    

جةماوةرةوة بضن، لةبةرئةوةى دةنطى جةماوةر كـةم نيـة، ئـةو جـةماوةرةش تـةنيا اليـةنَيكى سياسـيية         
اسى كوردستان دا، ثَيويستة طوَيى ىَل بطـريدرَي و داوا  وةكو ومت، ئةمة دةنطَيكى بةهَي ة لةناو ساحةى سي

وداخوازيةكانيان بة هةند وةربطريَى، بؤية من لَيرةوة يةك خاَلى تر دةخةمـة ثـَيش ضـاو، ئَيمـة ئةطـةر      
ئةو حكومةتة بةم ئاراستةية و بةم شَيوازةي ئَيستا كارى لةسةر دةكا و يان ئةو سيسـتمة سياسـيةى كـة    

هةية، ئَيمة دةَلـَيني سيسـتمَيكى دميوكراسـيمان هةيـة و ئَيمـة ئـازادين لـةم ئازاديـة         ئَيستا لة كوردستان 
زياتر ضيمان دةوَى  ئةم ئازاديةى كة بةِرؤذانة بة دةيان كةس لةسـةر جادةكـان ئـةطريَى لةسـةر ئـةوةى      

ةناو خؤثيشاندان ئةكا ، كة خؤثيشاندان ماسَيكى ياسايى و دةستوورى هةموو كةسَيكة، لةطةَل ئةوةش ل
زانكؤكاندا، لةناو بةشـة ناوخؤييةكانـدا دةيـان خوَينـدكار تةلـةسؤنى بـؤ مـن كـردووة لـةذَير هةِرةشـة و           
ضاودَيرى داية، ئةمـة ثَيـى دةوتـرَى دميوكراسـى  دةيـان ِرؤذنامـةنووس لـةم وآلتـةدا كـة ِرؤذنامـة ئـازاد            

ةى هـيض كـةس طوَيـت ىَل    نةبوو، يةعنى هـةتا ئَيـوارة بـاس لـة سيسـتمى دميـوكراتى و دميوكراتيـة  بكـ        
بةرهةم ئةم داوا و داخوازيانـة بـة طـرنن ب انـَى و، يـةك      .ناطرَى، بؤية من داواكارم لَيرةوة بةِرَي  كاك د

ثرسيارى تريش ئاراستةى بةِرَي يان دةكةم لةسةر زانكؤى سةالحةدين كة داخراوة، دةيان كَيشةى تر لة 
كــة داتــان نــاوة بــؤ ئــةوةى اســةكاس ســةرؤكى    مةســةلةى دامةزراندنــةكان ئةطــةر مــن لــةو بةرنامــةى  

ثةرلةمان نةى بِرَى، ئةو داوا و داخوازيانةى كة خةَلك هةيةتى ناعةدالةتى لة مةسةلةى دامةزراندن دا 
هةبووة، ناعةدالةتى لةمةسةلةى طؤِرانكاريةكان هةبووة كة خةَلك داواى كردووة، تؤ دةَلَيى من طةندةَلى 

ــدةَلى  ــيا طةن ــا      نــاهَيَل ، بــة ض ــة وةزيرَيكــةوة ت ــك ح بيــة، ل ــا كارطوزارَي ــة وةزيرَيكــةوة ت ــؤ ل ــاهَيَلى  ت ن
كارطوزارَيك بؤ   نية و ناتوانى تؤ كةسَيك لة جَيطايةكةوة بؤ جَيطايةكى تر بطؤِرى، ئةمة ثَيى دةوترَى 

كـة   كاركردن ، ئةمة ثَيى دةوترَى طوِرانكارى  ئةمة ثَيى دةوتـرَى ضاكسـازى  بةِراسـتى ئةمـة كارةسـاتة     
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لةم وآلـتةدا هةية، من ثَيمواية تا دةستى ح ب لـةناو دامودةزطايـةكان نـةبِردرَى، بـةهيض شـَيوةيةك نـة       
بةرهةم، نـة هـيض كةسـَيك نـاتوانَى لـةم كوردسـتانةدا بـةيانى ئةطـةر         .كاك نَيضريظان بارزانى و نة كاك د

اتوانـن بـة هـيض شـَيوةيةك ئـةم      ب ووتنةوةى طؤِرانيش دةسةآلتى هةبَى لةم هةرَيمةدا بة هةمان شَيوة ن
سيستمة و ئةم دةسةآلتة و ئةم حكومةتة ضاك بكـا ، بؤيـة مـن لَيـرةوة دةَلـَي  داخسـتنى ئـةو زانكـؤى         
ســةآلحةدينة ئةطــةر لــةذَير دةســةآل  و هةميةنــةى حكومــة  و لــةذَير ســايةى ئــةم حكومةتــةى كــاك    

وَينـدكاران نَيردراونةتـةوة بـؤ ماَلـةوة،     بةرهةم دا كة بَى ئةوةى ثرسى ثَى بكرَيت دةوامى مـانطَيكى خ .د
ئايا بَى دةنطى هةَلبذاردن لة ئاست ئةم كارةساتة طةورةية كة لةناو يةك هـةرَيمى سـَى ثارَي طـايى دا لـة     
دوو ثارَي طا دةوام هةبَى و لة ثارَي طايةك دا دةوام هةبَى و لةوةى تر ِرابطريدرَيت ئايـا دةورى حكومـة    

م كاتةدا  من ثَيمواية ئةطةر مـن بـؤ خـؤم سـةرؤكى حكومـة  ة ئةطـةر بـةم        و ِرؤَلى حكومة  ضية لة
شَيوةية كارةكاس بِروا، ِرَيكخراوَيكى ح بى و كةسَيك و اليةنَيك و وةزيرَيك حساب بؤ كارةكـاس نـةكا ،   
نةك ئةوةى كـة ح بةكـةم حسـابى بـؤ نـةكا  دةسـت لـةكار دةكَيشـمةوة و وازى ىَل ئـةهَين ، سوثاسـتان           

 .دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سةرؤكى ثةرلةمان اسةى كةس ناسِرَيتةوة ئةطةر لةبةرنامةى كار دةرنةضَى و بة دَلنياييةوة، بـةآلم لـة   
 .بابةتةكة دةربضن بة حةايقة  ئةوةى دةردةضَى لة ثرؤتؤكؤَل، سيوةي  خان سةرموو

 :ابد عثمانبةِرَي  سيوةي  
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

َيك  لةسةرؤكى حكومة  هةية بـة نيسـبة  ئاسايشـةوة تةبعـةن كـاتى خـؤى لـةكاتى شـةِرى         من ثرسيار
ناوخؤ ئـةوة بـةناو بابةتةكةيـة، يـةعنى لَيـى دةرنةضـوومة، لـةكاتى شـةِرى نـاوخؤ ئاسايشـى نـاوخؤ لـة             
اةزاى كؤية داندرا، اةزاى كؤيةش بؤ خؤى ئاسايشى هةية، هؤى ضية ئاسايشى هةولَير بةناوى ئاسايشى 

ؤذهةاَل  لة اـةزاى كؤيـة مـاوة، هـةر اةزايـةك ثَيويسـتة لـة دائـريةى ئاسـايش يـةك شـورتةى ىَل بيـت،             ِر
بةِرَيوبةرايةتى طشتى كؤية نةما، حةل بوو، طوزرايةوة، كامةنـدةكانى طوازرانـةوة هـةولَيرَى و ئاسايشـى     

 اس هـةر شـةرعيش   هةولَيريش نةمَينَى لة كؤية لةبةر ضى  لةبةرئـةوةى زؤر هؤكـار هةيـة، بـةآلم وابـ     
 31ِرؤذى خؤثيشـاندان بـا بَلـَيني لـة كؤيـة كـرا،  ن يكـةى         7/3نية ئةو ئاسايشى طشـتية مبَينـَى، ِرؤذى   

كةسيان طر  لة خؤثيشاندةران و زؤريشيان لَيدان، بة كوتةكيش لَييان دان، ناَلَي  بة طوللـة، لَيشـياندا و   
( ى هةولَيرَى بووة هةرضةندة خةَلكى كؤيةشى تَيدايةمن دةَلَي  ئاسايش)تةع يبيشيان دا، بةآلم لةدوايى 

كؤيياتى و خؤياتى نابَى وابَى، بةآلم بةِرَي  سةرؤكى حكومة  دةبوواية ئةو ئاسايشة لةوَى نةمَينَى، مـن  
مةبةست  ئةوة نية ئينسـانى باشـى تَيـدا نييـة، بـةس طلةييـةك  لةوةيـة بةِرَيوبةرايـةتى طشـتى لـةهيض           

ى لة اـةزاى كؤيـة مبَينـَى  ئـةو كـاتى دوو ئيـدارةيى بـوو كؤيـة بةحسـاب لةسـةر           اليةك نةماوة، لةبةرض
حماسةزةى هةولَير بوو، حـةق وانيـة ئَيسـتا مبَينـَى، لةبةرئـةوةى زؤربـةى خرواـاتى كـة كـراوة لةاليـةن           
حكومةتةوةية، ضـونكة ئاسـايش بـة حكومـة  حسـابة و هَيـ ى ضـةكدارة، خرواـا  لةاليـةن ئةوانـةوة           

ــا  ــةتا     كــراوة، ئينج ــةسي  ه ــيش بِرؤنــة مةحكةمــةى ك ــراون، لــةدواى ثؤليس ــورتةى ك ــةى ش ــر ِرةوان دوات
ئينجـا بـةرى داون، بـة    ! حاكمةكة طوتى بابـة ئَيـوة ض تاوانتـان كـردووة تـا مـن داواى كـةسيلتان ىَل بكـةم        
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نيســبة  ئــةو هَيــ ةى جووآلنديانــةوة لــة هــةولَير بــؤ ســلَيمانى لةطــةَل داخســتنى زانكــؤ مــن دووبــارةى  
مةوة، بةآلم بةِرَي  سةرؤكى حكومة  هيض تةعليقَيكى ىَل نـةدا لةسـةر ئـةوةى، يـةعنى هـيض باسـى       ناكة

نةكرد بَلَى ثرسيان ثَى نةكردم، ئاطا  ىَل نةبوو، باسى كةناَلى ناليـا و ئةوانـة ناكـةين مـن دةَلـَي  بـةرَي        
لقـى ضـوار طوللـةبارانى     حةق وابوو ئةوانةى لقى ضواريان بةردباران كـرد، ئةطـةر دةزانـن، ئةوانـةى لـة     

خةَلكيان كرد و جارى ديش باسى ئـةو كابرايـةى كـة اـاثوتَيكى ِرةشـى لةبـةرة و سـااؤيةكى ِرةشـة غـار          
دةدا  لـةدواى خؤثيشــاندةران و بـة دةمانضــة تةاـةيان ىَل دةكــا ، مــن لـة ياســا نـازاس بــةآلم برادةرانــى      

نى وابـ اس هـيض عي اـةى بـة داواكـارى طشـتى       ياسايى دةَلَين ئةوة ثَيى دةَلَين جةرميةى مةشهودة، يةع
نية و حةق وابوو يةكسةر دةسـتطري بكرَيـت، بـةآلم دةسـطري نـةكرا، بـة نيسـبة  سـةرؤكى حكومـةتيش          
ــة          ــوراوة، لةوانةي ــى خ ــراوة حةايش ــةر ك ــاتى بةرامب ــةآلتدارانةوة زؤر خروا ــة دةس ــدَى ل ــةن هةن لةالي

ة، لةبةرئةوةى دةسةآلتةكانى ئَيمة دةزانني زؤربـةى  غةدريشى ىَل كرابَيت لةبةرئةوةى ثرسى ثَى نةكراو
هةرة زؤرى لة دَيطةَلةى بةوالوةية و لة هةولَير وانية، لة دهؤك وانية، هةموومان باش دةزانني من ئةو 
اسةيةى ناكةم و بَلَي  حةق واية سةرؤكى حكومة  دةست لةكاربكَيشَيتةوة، بةآلم من دةَلَي  حةق واية 

 .ؤى بةكردار ئةو بِريارة بدا و، زؤر سوثاسسةرؤكى حكومة  بؤ خ
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك سةرهةنن سةرموو

 :بةِرَي  سةرهةنن سرو حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من اسةكاس بةوة دةست ثَى دةكةم بةِراستى لةسةر اسةيةكى بةِرَي  كاك بةرهـةم كـة جـةنابيان باسـى     
ى ساَل و نيوَيكة لةكار داية و ئيشةكان دةكـا ، يـةك حةايقـة  هةيـة     ئةوةى كرد كة كابينةكةيان ماوة

ئَيمــة ئــةبَى هــةموومان بيــ انني بةِراســتى ئَيمــة باســى سيســتةم دةكــةين و ئَيمــة هــةر خؤمــان دةَلــَيني  
ساَلى ِرابردوو كة هةية تا ئَيستا كـاك بةرهـةم لَيـى مةسـئولة      11موئةسةسامتان هةية، ئةوةى لةماوةى 

ــتى، ئ ــؤ         بةِراس ــةوة خ ــةن ئ ــة، حورمةت ــةو حاَلةت ــةر ئ ــر لةس ــةوعَيكى ت ــة ن ــردن ب ــة ك ــةر اس ــة ئةط ةم
دوورخستنةوةية لة مةسئولية ، ضونكة ئَيمـة باسـى سيسـتمَيكى سياسـى دةكـةين، ئـةم سيسـتمةى كـة         
حكومةتى هةرَيمى كوردستانة كاك بةرهةم مةسئوليةتى، ئةمة لةاليةك، لةاليةكى تـر جـةنابيان باسـى    

ئَيمــة لــة مــاوةى ِرابــردوو دا ئةوةنــدةى مــن ئاطــادار ة اليةنــةكان وةرةاــةى ئيســ حى  ضاكســازى كــرد، 
سياسيان تةادميى حكومة  كردووة و لـةو بارةشـةوة مونااةشـةى زؤر كـراوة، بـةآلم بةداخـةوة ئـةوةى        
بةرهةمَيكى نةبوو من ثَيمواية ئةوة حكومـة  مةسـئولة لـةوة، اسـةكاس زؤر كـور  دةكةمـةوة ئـةوةى        

شتنةكانى ثَيشوو لةم ثةرلةمانة باس  كردووة ئةو حاَلةتة ئةمنيانةى كـة ِرووى دا ئـةوةى كـة لـة     لةداني
شوبا  ِرووى دا لة سلَيمانى و ئةوةى كة لةبةرامبةر مةاـةرةكانى طـؤِران و بـة دةزطـا ئيع ميـةكان      /17

كة ئيجرائاتَيكى سعلـى لـة   كرا، ئَيمة تا ئَيستا بة سعلى لةناو ئةم ثةرلةمانة ئةوةى من بينيبَيت  ئةوةية 
ِرَيطــةى حكومةتــةوة نــةكراوة بةرامبــةر بةهــةموو ئــةو جةرميانــةى كــة كــراوة، ئيجرائــاتَيكى سعليمــان   
نةبينيوة كة كرابَيت، من بؤخؤم نةم بينيـوة، شـتَيكى تـر كـة هاتـة سـةر ئـةم حاَلةتانـة كـة بةداخـةوة           

بضمة ناو تةساسـيَلةوة ئـةيهَينَى بـؤ ئـةوةى      يةكَيك لةو سةبةبانةى كة باس  كرد لةوةى ثَيشوو، نامةوَى
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خاَلةكــةى ثةرلــةمان،  17حكومــة  ئيســتقالةى لةســةر بــدا ، شــتَيكى تــر هاتــة ســةر ئةمــة بةِراســتى   
خاَل ثَيك هاتبوو، ئَيمة ِرؤذانـى ثَيشـووش بالـان كـرد، مـن       17ثةرلةمان بِريارنامةيةكى دةكرد كة لة 

ية دروست كردنى ئةو ليذنةيةى ثةرلةمان  17ئةويش خاَلى  بؤ خؤم ومت يةك خاَلى جَى بةجَى كراوة،
كة ضوون لةطةَل خؤثيشاندةران اسةيان كرد، ئَيستاش خاَلَيكى ترى كة هاتنى جةنابتـة بـة كـةموكوِرى    
جَى بةجَى كراوة، ئةويش هةردوو وةزيرى بـةِرَي ى ثَيشـمةرطة و نـاوخؤ نةهاتوونةتـة ئَيـرة، دةتـوانني       

بــةجَى كــراوة، ئةمــةش هاتووةتــة ســةر ئــةوةى مةســئوليةتى حكومةتــة لةمةشــدا   بَلــَيني خــاَلَيكى جــَى
كةمتةرخةمى كردووة، شتَيكى تر هةية كة دةمةوَى باسـى بكـةم، مةسـةلةى داواكـارى خؤثيشـاندةرانة،      

ِرؤذة خؤثيشــاندةران لةســةراى ســلَيمانى كؤبوونةتــةوة، داواكاريــان هةيــة و ئــةم        11ئــةوة ن يكــةى  
ى هةية و تةَلةبياتى هةية، تةَلةبياتةكانى ناردووة بـؤ ثةرلـةمان، ِراسـتة، بـةآلم ئةمـة      جةماوةرة داواكار

لةِرَيطةى دامودةزطاكانى ِراطةياندنةوة باس كراوة، بةداخةوة من بـؤ خـؤم تـا ئَيسـتا خـةَلكى كوردسـتان،       
نـةوة و لـة   هةنطاوَيكى عةمةلي  نةبينيوة لةاليـةن حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتانةوة، لةاليـةن جةنابتا     

ئةجنومةنى وةزيرانةوة بة سعلى بةدةم ئـةم داواكاريانـةوة بضـَيت، خـةَلك هاتووةتـة سـةر جـادة تـاوةكو         
ئَيستا يةك هةنطاوى نةناوة، بؤية بةداواى ىَل بوردنةوة مـن ثَيموايـة ئـةم حكومةتـة لةئاسـتى داواكـاري       

طةر ثَيويسـت بكـا  باسـى دةكـةين،     خةَلك نةبووة و هةر لةوةى كة لةِرابردوو لة ثَيش ئةوةشةوة كة ئة
ِرووى دا لة ئاستى ثَيويست دا نةبوو، ئَيستاش لة داواكاري خؤثيشاندةرانة كة حكومة  لة  17ئةوةشى 

ئاستى ئةو داواكاريانةى خةَلك نية و بؤية بةبِرواى من ئةم كابينةية ئيستقالة بكا  لة هـةموو شـتَيك   
 .باشرتة و سوثاستان دةكةم

 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكى

 .شلَير خان سةرموو
 
 

 

 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو بِريارةى كـة لـة    17/1ثَيشةكى بةخَيرهاتنى سةرؤكى حكومة  دةكةم، من لةو خاَلةوة كة لةدواى 

ة، خاَلــة يــةكَيكيان باســى خؤشــطوزةرانى و دادثــةروةرى كؤمةآليــةتى تيايــ  17ثةرلــةمان دةرضــوو ئــةو 
ــةِرَي  د ــةموو      . ب ــتى ه ــلَيمانى بةِراس ــينطةى س ــة نوس ــةوةى ل ــة لةبةرئ ــةآلم ئَيم ــةوة، ب ــوابى زؤرى داي ج

برادةراس بة هةموو ليستةكانةوة خةَلكَيكى زؤر دَيت بؤ المان، يةعنى زؤر شتمان  ثَى ئةَلَى كـة ئانيـة،   
ى بؤ عةميـد و لـة خوَينـدنى بـاآل     يةكَيك لةوانة بةِرَي  دكتؤر با ئةمساَل ئةو تةعيناتة وةكو خؤ  دةَلَي

من خؤم لة جةريدةكاندا خوَيندوومةتةوة هةموو دةرةجةكان، هةمووى بة ئيع نـة، ئـةوة شـتَيكى زؤر    
هـةزارة   15هـةزار وةزيفةيـة بـةو شـَيوةية بَيـت، ضـونكة ئـةو وةختـة ئـةو           11باشة و هيواردارم ئـةو  

انة زؤرى دةطةِرَيـتةوةو ئيرت ناَلَى مـن، ئـةَلَى مـن    ئةطةر بةو شَيوةية بَيت باوةِربكةن متمانةى ئةو طةجن
كوِرى كةسَيك ني  بَي  و ئةم اسانة، دواى ئةوة بة نيسبة  ئةو تةبةاانـةى كـة ئَيمـة زؤر دةيـانبينني،     
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يةكَيك لةوانة كةهاتن ئةو موزةسانة بوون كة لة مةوزوعى مةعاشدا غةدريان ىَل كرابوو، بـة سـةراحة    
ــايى   بــة ئَيمــةيان طــو  مةطــ  ــت، ضــونكة مةمجوعةيــةك ِرَينم ةِرَين بؤضــى لةبــةردةركى ســةرا وا دةكرَي

دةركراوة كة حكومة  خؤى موبادةرةى كردووة و دةَلَى باشة بؤ  ضاك دةكةم، ئةم ِرَينماييانة ئةزيةتى 
خةَلك دةدا ، هيوادارم لةِرَيطةى هةركةسَيكةوة دةَلَيى لة ئةجنومةنى وةزيران، لةوانةى دةستةكةى خـؤ  
و زؤر لَيثرســينةوة لةطــةَل ئيــدارة و زاتيةكانــدا بكــةى لــة هــةموو شــوَينَيك، ضــونكة بةِراســتى هةســتى  
خةَلك بريندار دةكةن لة تةيعيندا و هةتا لة خانةنيشيندا زةالمَيك تةمةنَيكى طةورةى هةية حةق نية 

ةمريكيمان هَينـاوة،  وا لةطةَليان موعامةلة بكرَيـت، مـن زؤر دَلـ  خؤشـة كـة تـؤ دةَلَيـى شـةريكةيةكى ئـ         
يشدا ئـةوة زؤر باسـكرا، حةزئةكـةم وابـَى ئـةو شـةريكةية ضاكسـازى ئيـدارى بـؤ          5بةِراستى لة كابينةى 

بةِرَي   بكا ، ضونكة ئةو ئةركةى ئَيوة زؤر اورسة، ثَيويستمان بـة خةَلكـة سَيرمـان بكـا ، كاكـة ئَيمـة       
سـت ثـَى بكـةين، متمانـةى ئـةو خةَلكـة ضـؤن        ناي انني با خةَلكَيك بَيت سَيرمان بكـا ، بـ انني ضـؤن دة   

بطةِرَينينةوة كة ئةوانةى لةبةردةركى سةران، لةبةردةركى سةرا طةجنى لَيية، ئـةم طةجنـة دةَلـَى بَيجطـة     
لة تةعني بؤضى سةسةر بؤ من مةمنوع بَيت، من داوا دةكةم ئةو سةسةركردنانة ئةطةر بـؤ ئـيش كـردن    

ان لةطــةَل ئــةو اونســوَلياتانةى كــة هةيــة بــا بــِروا  بــؤ خــؤى بَيــت، هةرضــؤنَيك بَيــت كــة ئَيــوة بــةخؤت
سرسةتى ئيش لة شوَينَيكى تر بدؤزَيتةوة، با بِروا  خوَيندن بؤ خؤى ثةيا بكـا ، ا نةضـَى خانوويـةكى    
بؤ بفرؤشن و هةموو خَي انَيك ئةو وةختة دةبَى بةدوذمنى ئةو هينة، دةَلَى بؤضـى بـؤ طةجنةكـةى مـن     

نادرَيتَى، بة نيسبة  كـاديرى وةسـةتى، كـاك دكتـؤر كـاديرى وةسـةتى بـة ئَيمـة          ئيش ناكرَى و سرسةتى
ــارةن،      ــةركى مةعهــةد و تيج ــناعة و خ ــةى خــةركى ص ــراوين لةاليــةن ئةوان ــةراوَي  خ ــَين ئَيمــة ث دةَل
دةتوانني ئةمانة بةِراستى لةِرَيطةى زؤر دةوراتى باش هةتا ئةطةر لة دةرةوةش بَيت ئةو تواناسـازية بـة   

 ........... .َي يشت  طوتووة بةِر
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .خوشكى من نابَى،  تةواو، بةيان خان سةرموو ؤرجائةن لة مةوزوع دةرمةض
 

 :بةِرَي  بةيان ابد كؤضةري

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هـةتا نوكـة    1ا هةي  17بةرهةم دكةم، من دَيت ئةز دبَيذم بِراستى ئةظة لة .دةسثَيكَى ئةز خبَيرهاتنا د
مـرؤظ هةسـتَيت ئريادةيــةكا سياسـى ناكــاتن كـو سعلــةن بـؤ ئـارام كرنــا وةزعـَى و بــؤ ضاكسـازيا ل ئاســتَى         
حةدةسَى بينت، ئةظة خاَلةكا ئةم هةمى لسةر ِراوةستني، وةختَى ئةزةماتادا ِراسـتى يـا سـةرا ئـةم هـةمى      

ةبعةن مة نةديت، يـا دى ئيجرائاتَيـت   ئةم اليةنةكى ئيعرتاسَى ب ختسرييا خؤ بكاتن، بةس ئةظة هةمى ت
ــتَى           ــة ئاس ــة ل ــوون ن ــةرمن ب ــت ش ــدةك ئيجرائاتَي ــذم هن ــةز دبَي ــةنى دا ئ ــدانَيت ه ــَى ري ــةتَى دظ حكوم
بةرثرسياريةتى بوون نـة ل ئاسـتَى ذَى ِريـدانَى بـوون، يـةعنى ثَيت ـى بـؤ هةنـدةك ئيجرائاتَيـت الزمـة           

يارى كرن ب هةستَى جـةماوةرَى مـة و خـةَلكَى مـة     هاتبانة كرنن بةس مة نةدينت بِراستى ئةشَى بَيذم 
يةعنى طوناهةكا مةزنا بِراستى، جةنابى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران ئيشـارة  ب ثي ـا خـؤ دا ئةطـةر     
كو ئةو مةسئولةشة تةراكوما  و يةعنى موشكيلة  بةرى نوكة ِراسـت دبَيـذينت ئةمـذى لسـةر هةنـدَى      
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نى ضارةسةريا بؤ ببينينت، ئةظؤركة خـةَلكى طةلـةك طازاندةيـة     ئاخفتني، لسةر هةندَى ِرا دظَينت، يةع
 ......... .هةين تةراكومةكا مةشاكي  

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .تكاية بَى دةنن بن بؤ ئةوةى ب انني كَى لةبةرنامة دةردةضَى هةتاوةكو بيرَبم،  بةيان خان سةرموو

 :بةِرَي  بةيان ابد كؤضةري

 .رلةمانبةِرَي  سةرؤكى ثة

ئةظرؤكة دبَيذم بَى باوةِريةكا هةيت ناظبةرا دةسةآلتَى و شارعَى دا، كَى بةرثرسة ذ ظن ضـةندَى  حةاـة   
ئةم هةمى حماوةال  بَينة كرن و ئةظ باوةِريا ئةز دبَيذم هةر نةماية، ئةظ باوةِريا نـاظ بـةينا جـةماوةرى    

ى هةســتَيت مةحروميــةتَى دكــاتن و ئــةظ  دا و نــاظ بــةينا دةســةآلتَى دا، خــاآل دى سعلــةن خةَلكــةكى هــة  
تةراكوماتن و ضةند طرستارينة، تؤ بةرثرسى كو دظَينت ضارةسةريا بؤ طةلةك مةشاكي  ببينـى، طةلـةك   
نةخؤشة خةَلكَى وآلتَى خؤ هةستَيت ب غةريبيب دكةتن ئـان هةسـتَيت ئـةو ديـة بكـةتن، خـاآل دى ئـةز        

ؤكى حكومةتَيى تؤ كوِرَى باذَيرَى سلَيمانيةى، بؤضى تـؤ  ثرسيارا ئاراستةى جةنابَى تة دكةم، كو تو سةر
خبؤ نةضووية طؤِرةثانَى سةراى و تة خؤ دةطةل خةَلكَى خؤ نةئاخاست و تة بؤ خـؤ طـوَييى خـؤ دابايـة،     
خةَلكةكى مونةت ر تشتةكى وةسا ل بةرثرسةكى حكومةتَى، بةىَل بةداخةوة تشتى وةها نةهاتة كرنَى، د 

ــاآل  ــارا ث 11خ ــةظ       ى بِري ــة ئ ــني ئةظرؤك ــة ِرؤت ــَى داخَيي ــاتن جه ــازية  دك ــَى ضاكس ــةمانَى دا بةحس ةرل
ثةرلةمانةيَى كوشت، ئةظ ثةرلةمانَى ئةندامَيت ثةرلةمانَى ئةم ثَي ةتية  هـي كن، ئـةرَى هاووآلتيـةكى    

و زَيـدةتر خةَلكـةكى معامـةلَيت خـؤ     % 71سادة ض بكاتن بؤ ظَى ِرؤتينَى، ئةظرؤكـة ل وآلتـَى ثَيشـكةظتى    
سرَى بداتن بؤ ئةنتةرنَيتَى، بؤضى ئةظرؤكة ئةم ظَيرة دابني، حةاة ئةو بريةوةريا بيسـتةمني سـاَل ِرؤذا   

 ........ .سةرهةَلدانا ميللةتى كورد نةكردبا ثَينطاظةك
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رجائةن ئةوة موسائةلةية، ِرؤذى بريةوةرى، سةرطوَل خان سةرموو
 

 :حسن رضابةِرَي  سةرطوَل 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ى ياساى خؤثيشاندان كة بة ثَيى ئـةو  1ى بِرطة  5من بة خاَلَيك دةست ثَى دةكةم سةبارة  بة ماددةى 
ياســاية دةبــَى ثــؤليو خؤثيشــاندةران بثــارَي َى، وة ثاراســتنى هاووآلتيــان  و دامودةزطاكــان لــة ئةســتؤى 

ةو خؤثيشــاندانةى كــة يةكــةم جــار ســةرى هةَلــدا  بينيمــان ئــ 17/1حكومــة  دايــة، ئــةوةى ئَيمــة لــة  
ِرَيثَيدراو بوو، ثَيويست وابوو ثؤليسى ضاالكية مةدةنيةكان و ثؤليو لةو شوَينة ئامادةبن، بةآلم بـةثَيى  
شاهَيد حاَلةكان لـةو شـوَينة ثؤليسـى ضـاالكى مـةدةنى وجـودى نـةبووة، بـؤ ئـةوةى بارودؤخةكـة هَيـور            

اندةران لةِرَيِرةوى خؤيان دةردةضن بـةو ِرَيطـة مةدةنيانـةى كـة ئامـاذةى      بكاتةوة لةكاتَيك دا كة خؤثيش
ثــَى كــراوة، تةحــةكوم بةســةر بارودؤخةكــة بكرَيــت، ثرســيارةكةى مــن بــؤ ســةرؤكى حكومــة  ئةوةيــة، 
جةنابت دةَلَيى ئةو بارودؤخةكة كة ِروويدا ِرؤيشت  بؤ سلَيمانى ئايـا لةسـةر ئـةو خاَلـةى كـة مـن باسـ         

َيكؤَلينةوة  كردووة لةطةَل بةرثرسـى دةزطـا ئةمنيـةكان وبةرثرسـى دةزطـا ئيداريـةكانى       كرد جةنابت ل
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 17ئةو بارودؤخة بؤ بةو دةرئةجنامة طةيشت  خاَلَيكى تر جةنابى باسى لةوة كـرد كـة بـةثَيى بِريـارة     
و لــة  خاَليةكــةى ثةرلــةمان، ئــةو تــةعوي ةى كــة بِريــارى لَيــدراوة، وة ئــةو بِريــارة بِريــارَيكى حةمتيــة   

ثةرلةمانى كوردستانةوة دةرضووة و اوةى اانونى هةية كاتَيك كة باس لةوة دةكا  كـة اـةرةبووى ئـةو    
اليةنانة و ئةو شوَينانةى كة زةرةرمةندبوون، باسى كةناَلـة ناليـا دةكـةم لـة دواى ئـةوةى كـة تةاـديرى        

سـةرؤكى حكومـة  وةآلمـى    زةرةرةكان كراوة، ثَيشكةشى سةرؤكايةتى حكومة  كـراوة، بـةآلم تـا ئَيسـتا     
ئةوانى نةداوةتةوة، جةنابى باسى لةوة كرد كة دةبَى بة ثَيى ياسا ئيجرائا  بكةن و دةعوا اةيد بكـةن،  
بةآلم بة ثَيى ئةو بِريارةى ثةرلةمان، ثَيويستة ئةو بِريارة مول ةمة بؤ حكومة  كـة بـاس لـةوة دةكـا      

و مةعنــةوى ســةرجةم ئــةو كــةس و اليةنانــة  بِرطةكــة حكومــة  بــة طــوَيرةى ياســا اــةرةبووى مــاددى   
دةكاتةوة كة زةرةمةند بوون، خاَلَيكى تر كة جةنابى باسى لةوة كـرد كـة ئـةو تؤمةتبارانـةى كـة ئـةمر       
اةب يان بؤ دةرضـووة مـةعلوماتَيكى بـاس كـرد جـةنابيان كـة ئـةوان ئـةمِرؤ ضـوونةتة بـةردةم دادطـاى            

كـة خـؤى بـة ثَيـى ياسـا ئَيمـة ثَيشـرت لـة دادطـا بـووين و            سلَيمانى، ئَيمة ئيستفسارمان لـةو بابةتـة كـرد   
دةزانني دادوةرى لَيكؤَلينةوة كاتَيك كة ئةمر اةب ى يةكَيك دةردةكا  ئةو كةسة كة بَيتة بةردةم دادطـا  
ثَيويستة بة ثَيى ئةو ئةمر اةب ة ئيجرائا  بةرامبةرى بكرَيت بةوةى كة تةوايف بكرَيـت، ئايـا ئةطـةر    

ينةوة لةوَى نةبووة، ئةطةر يةك ِرؤذيش ئيجـازة بَيـت يـةكَيكى ديكـة لـة شـوَينيةتى، لـةم        دادوةرى لَيكؤَل
حاَلةتــة ناكرَيــت تؤمــةتبار بضــَيتة دادطــا لةبةرئــةوةى لــةوَى نيــة بِرواتــةوة ماَلــةوة، يــةعنى ئــةم حاَلــة  

و دةيباتـة   لةِرووى ياساييةوة ئةم بابةتة هيض موبةررَيكى نية، ئةبَى ئةو كةسة كة ئةمر اـةب ى هةيـة  
بةردةم دادطا دادوةريش لةوَى نـةبَيت، موحـةاقى عـةدىل ئيفـادةى وةردةطـرَى، ئةطـةر دةوامـيش تـةواو         
بَيت دادوةر لةوَى نةبَى، دادوةرى خةسةر هةية، ئيجرائاتى خؤى دةكا  بةرامبةر ئـةو كةسـة، سـةبارة     

ريطـةرى هةيـة لةسـةر شـارى     ةوة باسـى لـةوة كـرد كـة كا     17/1بةوةى كة دةوترَى لـةو ِرووداوانـةى لـة    
وةستاوة، من ثرسيارم ئةوةية  كَى بةرثرسة لةو بارودؤخة، ئةو بارودؤخـةى  % 41سلَيمانى و بازرطانى 

ِرؤذ زيــاترة داواكــارى هةيــة و بــؤ حكومــة    11كــة ئَيســتا دروســت بــووة و خــةَلك لةســةر جادةيــة و   
 ، يةعنى خةَلكيش تاكةى لةسةر شـةاام  هةنطاوى جدى نانَي بؤ ئةوةى ئةو بارودؤخة، كؤتايى ثَى بَيت

بَى و ضاوةِرَي بَيت ، هةنطاوَيكى عةمةىل و جديان دةوَيت لة حكومـة ، ِراسـتة ثةرلـةمان بـة ثَيـى ئـةو       
دانيشتنةى خؤى و ئةو ليذنةيةى ثَيكهَينا هةنطاوَيك ضووة ثَيشةوة و بينيمـان ثةرلـةمان هـةنطاوى نـا،     

بـؤ ئـةوةى خؤثيشـاندةر دَلنيـا بَيـت كـة هةَلوَيسـتى حكومـة           بةآلم جةريئانة هةنطاوةكانى خـؤى بنـىَ  
ضؤنة كة هةنطاوى عةمةىل باوَى، سةبارة  بة خاَلَيكى تر كـة كـاك دكتـؤر باسـى كـرد، ئـةو داخوازيـةى        
خؤثيشاندةران كة هاتوونةتة سةرشةاام و زؤربةى زؤرى كة باسكرا لة ناعةدالةتى و ئـةوةوة هاتووةتـة   

ــةن   ــار ج ــة زؤرج ــاراوة ك ــة       ئ ــةبووة ل ــة ه ــة تةزكي ــا  ك ــةوةوة دةك ــيعرتاف ب ــا  و ئ ــةوة دةك ــاس ل ابى ب
دامةزراندن، واستة و واستة كارى هةبووة لة دامةزراندن، جةنابيشى باسى لـة هـةنطاوى خـؤى كـرد بـؤ      
دامةزراندنى ئةجنومةنى ِراذة، باسى لةوة كرد وةكو بَلَيي ِرةخنةيةكى بةرامبةر بة ئؤثؤزسيؤن دةَلَى كة 

 داواى تةعينمان ىَل دةكةن، من تةبريرةكةم بؤ ئةوة ئةوةية كة ئؤثؤزسيؤن لةطـةَل حكومـة    دادةنشني
دائةنيشَى يةكسةر داواى تةعني و ئةوةيان ىَل دةكا   ئةمة لـةو ناعةدالةتيـةوة هـاتووة كـة تةعينـةكان      

ويسـتى بَيـت   تةنها بؤ دةسةآل  بووة، ئؤثؤزسيؤن لَيى بَى بـةش بـووة، طشـتمان اليـة ئةطـةر جـةنابى ثيَ      
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دةخيةينة بةردةستى، جةنابى باسى لةوة كرد سةبارة  بة داخستنى زانكؤى سةآلحةدين، نةى شاردةوة 
كة ئةمة حاَلةتَيك بووة و ِرووى داوة، بةآلم ئايا ئيجرائاتى جةنابت و ثرسيارةكةم ئةوةية ضـى بـوو بـؤ    

طاوى تؤ يـان بِريـارى تـؤ يـان ئيجرائـاتى      ئةم حاَلةتة و ئةمة ِرووى داوةو شتَيكة حاشاى ىَل ناكرَيت، هةن
تؤ وةكو سةرؤكى حكومة  بؤ ئةوة بابةتة و ئـةو حاَلةتـة ضـى بـووة  جـةنابى باسـى لـة ديـاردةى دوو         

ــة دواى      ــة ثَيويســتة ل ــةنطاو هةيــة و ئــةو هةنطاوان ــَى كؤمــةَلَيك ه ــة دةَل ةوةوة  17/1ئيــدارةيى كــرد ك
ةوتــرَى تؤثةكــة لــة ســاحةى ثةرلةماندايــة، دةبــَى   بةشــَيوةيةكى عةمــةىل تــر و ســةرين تــر بَيــت، كــة د  

ثةرلةمان بِريار لةوة بدا ، ئَيمة ثار لة مونااةشة كردنى بودجة و لـة خـاَلَيكى بودجـةدا بالـان لـةوة      
بينيمـان لـة هـةولَير و لـة      17/1كرد كة دةبـَى ئـةو دوو ئاسايشـة يـةك بطرنـةوة، كـة ئَيسـتا ئَيمـة لـة          

خةَلك دةسطري كراوة لةكاتَيك دا ئاسايش لة جـةنابى سـةرؤكى حكومـة     سلَيمانيش بة بِريارى ئاسايش 
دةثرســ  ئايــا لةهــةولَيرو لــة ســلَيمانى ســةر بــة ئةجنومــةنى وةزيرانــة  ســةر بــة وةزارةتــى ناوخؤيــة    
مةرجةعةكةى ب انني كوَيية  ضونكة بة ئيعرتاسى ليذنةى ناوخؤش ئةوانةى دةسطري كراون لة ئاسـايش  

ش ولة سـلَيمانيش، ئةطـةر ئةوانـة تاوانَيكيـان كـردووة بـة ثَيـى ياسـاي خؤثيشـاندان          بووة و لة هةولَيري
 .دةبَى دةسةآلتى دادوةرى دادطاكان بِريار بدا و سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ساالر سةرموو

 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــة   ــةتى ه ــةرؤكى حكوم ــةخَيرهاتنى س ــةرةتا ب ــة  و   س ــةم، وا حكوم ــةكانى دةك ــتان و هاوةَل رَيمى كوردس
ثةرلةمان كةوتنة دايةلؤطى ِراستةاينة و طفتوطؤى ِرووبـةِروو لـةثَيناوى ضارةسـةر كردنـى طرستـةكان و      
ئةمــة هــةنطاوَيكى جديــة و بةشــَيك لــة طرستــةكان ضارةســةر دةكــا ، ئومَيــدةوارم ببَيتــة هــةوَينى ئــةو  

كة لة داخوازيةكانى هةموو اليةكمان بـؤ ئـةوةى لـةو ِرَيطةيـةوة بتـوانني      دايةلؤطة نيشتمانيةى كة بةشَي
ــتى دا         ــاتةوةختة لةِراس ــةو س ــةمان، ئ ــةرؤكى ثةرل ــةِرَي  س ــةين، ب ــةر بك ــةكان ضارةس ــرى طرست ــى ت بةش
ساتةوةختَيكى طرنن و هةستيارة، سيستمى سياسى و حوكمِرانى لة هةرَيمى كوردستاندا بة ثةرلةمان و 

ــة  و دةزطاكــ  ــةتى       حكوم ــةَلطاى مرؤظاي ــة كؤم ــةى ك ــة طؤِرانكاري ــةو تةوذم ــة ل ــِراو ني ــةوة داب انى تريش
طرتووةتةوة، ضـونكة هةرَيمةكـةى ئَيمـة مـادام بـة ئااـارى دميوكراسـى مامةَلـة دةكـا ، زوو بـةزوو ئـةو            
تةوذمة طؤِراخنوازى و نوَيكاريانة لة خؤى دةطرَيت، من تةسةورم واية ئةم ساتةوةختة ئيرت ساتةوةختى 

ــةَلطرى        ت ــة ه ــة  ك ــةرؤكى حكوم ــة س ــدةوة ئةِروامن ــة ئومَي ــة، ب ــؤن و دَيرينةكان ــدة ك ــاندنى تةالي َيكش
مواةوماتى تَيكشكاندنى تةاليدةكانةو لةم ِروانطةيةوة ئَيمةثشتيوانى دةكةين، بةشَيك لة داخوازيةكانى 

و كةم كردنـةوة و   خاَليةكةى بِريارى ثةرلةمانى كوردستانيش دا هاتووة، بؤ ضاكسازى 17خةَلك كة لة 
دواجار نةهَيشتنى طةندةَلية، من تةسةورم واية دروست كردنى مةحكةمةى ئيـدارى لةاليـةن حكومـة     
و دابةزاندنى دةسةآل  بؤ وةحدة ئيداريةكان و بؤ خوارةوة و المةركةزيةتى ئيدارى و المةركةزية  لة 

كؤنانـةن، دةركةوتةيـةكى زؤر باشـن،     زانكؤكانى كوردستانيش دا كة ناوةندى تَيكشكاندنى ئةو تةااليـدة 
بآلم هةنطاوى جدى تر و بِريارى خَيرا تر و جةريئانة ترى دةوَيت، بةِرَي  سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى 
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ى مـانن دةردةكـةوَيت بةشـَيكى سـةرةكى لـة       17كوردستان بة بينينـى ثانؤرامـاى ئةحداسـةكانى دواى    
ؤمةآليـةتى ثةرضـةمةكةى طـةجنان و الوان هـةَليان     داخوازى كاران لة ثرؤسـةى ضاكسـازى و عةدالـةتى ك   

طرتووة، وة لة نـاو خؤثيشـاندةرانيش دا بةشـى سـةرةكيان لـة توَيـذى طـةجنان و خوَينـدكارانى زانكـؤن،          
ئةمـة دوو اليـةنى زؤر هةسـتيار و طرنطـى هةيـة، ئةمـة ئـةوة دةردةخـا  كـة طـةجنانى ئَيمـة، طــةجنانى            

بن لة ئَيستا بةدواوة، ئةبَى وةكو خؤى بة سياسـةتَيكى شـةساسانة   وشيار و واعني و ب يون و بَى دةنن نا
مامةَلة لةطةَليان بكرَيت لةهةموو ثرسةكاندا، ضونكة ئةوةى كة طةجنان بةرزيان كردووةتـةوة داخـوازى   
توَيــذى طــةجنان نيــة بــة تــةنيا، داخــوازى هــةموو ضــني توَيذةكانــة و بــؤ نــةوةى ثَيشــوو و بــؤ نــةوةى     

كومةتى هةرَيمى كوردستان دةخاتة بةردةم  تااى  كردنةوةيـةكى زؤر هةسـتيارةوة،   داهاتووشة، ئةمة ح
بؤية جارَيكى تر تةئكيد لةوة دةكةمةوة لة ضةند جوملةيةك دا جةنابتان بة جدى باسـى شـةساسيةتان   
كــرد و ِرةنطدانــةوةى هةيــة كــةم تــا زؤر خــةَلكى بةويــذدانى كوردســتان ئــةم حةايقةتــة دةزانــن، بــةآلم 

تى دا ئةمة كيفاية  نية، ثَيويستى بة وةآلمدانةوةى بةشَيكى طرنطى تر لة داخوازيـةكانى خـةَلك   لةِراس
ى مـانن لـة    17ضاودَيران هةية، بةِرَي  سةرؤكى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، ثَيشـلكاريةكانى دواى     

وةكانى  ضاودَيرى مـاسى  تةااريرى ِرَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكاندا ِرةنطدانةوةى هةبووة بة تايبةتى ِرَيكخرا
ــة        ــةى ك ــَى دةط ــةم ت ــراوى و ه ــةم ناس ــةتى دا ه ــةحاسلى نَيودةوَل ــايةتيةكى لةم ــت كةس ــرؤظ، جةنابيش م
كاريطةرى ئةوانة لةسةر سةنن و ناوبانطى هةرَيمى كوردستان ضـةند كاريطـةرى دةبَيـت، ثرسـيارى مـن      

بة دنياى بطةيةنني كة ثـؤليو و  ئةوةية بةرنامةى بةِرَي تان ضية بؤ سِرينةوةى ئةو مةسةلةية  ضؤن 
ئاسايشى ئَيمة لة ايةم و  لة سياسةتى حكومـةتيش دا ئـةوة نيـة كـة بةسيشـةك وةآلمـى داخوازيـةكانى        
خةَلك بداتةوة، وة هةروةها هاووآلتيانى ئَيمةش بةو شـَيوازةى كـة دةوتـرَى ثـؤليو برينـدرا بـووة يـان        

ئــةخ اى هــاووآلتى كوردســتان، لةِراســتى دا ئاســايش برينــدار بــووة، ئــةوةش بةشــَيك نيــة لــة ايــةمى  
ناسنامةى ثؤليو و ئاسايش و دةزطاكان كة جلى ِرةليان لةبةرداية، ئةوانة لةِرووكةشدا ناسنامةى ئةم 
حكومةتة و ئةم حوكمِرانية ثَيك ئـةهَينن، ئـةبَى هـةموو مقايسـةكانى وشـيارى و ثاراسـتنى بنـةماكانى        

اتيةكانى تيا بَيت، بؤية لة ئَيستا بةدواوة بة ثَيـى ئـةو بِريارةشـى    ماسى مرؤظ و بنةما مةدةنى و دميوكر
خاَلةكــةى ثةرلــةمانى كوردســتاندا هــاتووة، خــةَلكانَيك لــةو دامةزراوانــةوة جــَى بكرَينــةوة،    17كــة لــة 

ثَيش ئةوةى دةست بةكاربن خوىل وشيارى لة ناسـاندنى ئـةو بنـةما    / خاوةنى بِروانامة بن، دوو/ يةكةم
وةربطـرن، مـن ِروو ئةكةمـة جـةنابى سـةرؤكى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان كـة بـة ثشـت            مةدةنيانة 

بةســنت بــة ليســتى كوردســتانى و هاوثةميانــةكانى متمانــةى لــةم ثةرلةمانــة و لــةم هؤَلــةدا وةرطرتــووة، 
ئةوانةى كراون بةشَيكن لة بةرنامةى ليستى كوردستانى، بةآلم بةشَيكى باشى ماون و هَيشتا جَى بةجَى 
نــةبوون، لــة كــوَى دا طرســت هةيــة ولــة كــوَى دا ِرَيطــر هةيــة و هيــوادارين لــة ضوارضــَيوةى بةرنامــةى     
حكومة  و ثةرلةمان وة لـة ضوارضـَيوةى ثرؤسـةى شـةساسيةتدا ئَيمـة هةماهـةنن و هاوكـار دةبـني بـؤ          

ــدةو    ارم ئــةم ئــةوةى ِرووبــةِرووى ئــةو تةاليــدة ببينــةوة، ِرووبــةِرووى ئــةو بةربةســتانة ببينــةوة ئومَي
دانيشتنة كة دةتواس بَلَي  لة ئاستى بةرزى دانيشـتنةكانى كوردسـتاندا ئـةوةى دةسـتبةكار بـوو تـا ئـةو        

 .كاتة ودانيشتنةكان هةر بةردةوام بن و دووبارة ببنةوة، سوثاس بؤ هةموو اليةك
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ثةيام خان سةرموو

 :مدحمبةِرَي  ثةيام ابد 

 .ى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

ســةرةتا بــةخَيرهاتنى كــاك دكتــؤر دةكــةين، ديــارة ئــةمِرؤ ئَيمــة اســةكامنان بــؤ بــةِرَي  كــاك دكتــؤرة،      
لةبةرئةوةى ئةم دةسةآلتةى هةية ئةمِرؤ لة هةرَيمى كوردستاندا، طلـةييمان لـة سيسـتةمةكةية، ئةطـةر     

ةبوونـةوة، وةكـو طـومت ديـارة     منيش لةو جَيطاي دانيش  ديارة ثرسـيارةكان و اسـةكان ِرووبـةِروى مـن د    
اسةكان  و طلةييةكامنان لة خودى سيستةمةكةية كة ئةمِرؤ بةِرَيوة دةِروا ، من ئةو ثرسـيارانة دةكـةم   
ديارة اسةكاس زؤربةى برادةران اسةكانيان كرد، زؤر بة كورتى اسةكاس دةكـةم،  ئـةو ثرسـيارة دةكـةم     

ئَيسـتا ماونةتـةوة لـة سـلَيمانى لـة كفـرى و لـة كـةالر لـة          بةرهةم، ئةو هَي انـةى كـة تـاوةكو    .لة بةِرَي  د
خاَليةكةى هـاتووة كـة دةبـَى     17رزطارى لة دةربةندخيان تاكةى دةمَيننةوةو  بؤ وةكو ئةوةى لة بِريارة 

ــا        ــاوةكو ئَيتسـ ــؤ تـ ــان، بـ ــانى خؤيـ ــؤ جَيطاكـ ــةوة بـ ــةن و بطةِرَينـ ــَى بكـ ــةيان ثـ ــةجَى ثاشةكشـ ــت بـ دةسـ
امك لةسةرانة كَين  ضونكة تاوةكو ئَيسـتا بـؤ ئَيمـة ِروون نيـة، لةوانةيـة      ئةو دةم/ نةطةِراونةتةوة  دوو

هاووآلتيةك بَيت و شتَيكى ِرةش بكا  بة دةم و ضاويةوة، دةمـامكَى بكـا  بـة دةموضـاويةوة و نـةزانني      
ئةوة ثؤليسة، ئاسايشة يان هاووآلتية، كَى ية ئةوة ، بؤيـة ئَيمـة تكامـان وايـة ِروونـى بكةيتـةوة بؤمـان،        
ضونكة بةِراستى ئةوة وةزعَيكى ئاَلؤزى بة تايبة  لة طةرميان دروست كردووة، دذة تريؤر، لة اسةكانت 
دةركةو  دذة تريؤر سةر بة وةزارةتى ثَيشمةرطة نية، ئايا سةر بـة كـَين  ئـةو دذة تـريؤرة بـؤ تـا ئَيسـتا        

ــةر      ــة س ــاوخؤ ِروون ني ــةى ن ــو ليذن ــةمان و وةك ــدامانى ثةرل ــو ئةن ــة وةك ــةو   الى ئَيم ــاوةكو ئ ــةكَين  ت ب
لةح ةيةى ئَيمة لَيرة وةستاوين كة ضووينة دةرةوة موبايلةكامنان كردةوة طرتن لة كةالربة تايةبتى لـة  

كـةس ئَيسـتا لـة كـةالر طـرياوة بـؤ ئيهانـة كردنيـان بـراون،            61ـ  31رزطارى و كةالر بةردةوامة ن يكةى 
خلي  خؤ  باش ئةو ناوضةية  بينيوة، لـة دةشـتى   ئيهانة كراون لةناو بازاِرةوة براون، لة دةشتى سيد 

 17لــةدواى بِريــارى  3/3سـيد خليــ  تـةنها بــؤ ئيهانــة كردنيـان نيوةيــان ئــازاد كـراون، جطــة لــةوة لـة      
طةجنيان طرتووة بـَى هـيض ثاسـاوَيك     18لة كةالر  3/3مانن دةرضوو لَيرةوة لة  ي13خاَليةكةى كة لة 

ــايش و د    ــؤ ئاس ــراون ب ــردن ب ــة ك ــة ئيهان ــونكة    3واى ب ــةردراون، ض ــةين ب ــوردن دةك ــةعا  داواى ىَل ب س
بةِراستى ئَيمة ئةم شتانة من حةزناكةم لةم شوَينة ثريؤزةدا من باسى ئةوة بكةم، بةآلم ديارة ئـةوة بـؤ   
خؤمان و ئةوانـةى كـة تةمـةنَيكيان هةيـة ئـةوةمان بينيـوة زوو زوو دةبـراين بـؤ دةزطاكـان و دةيـانو            

، ئةوة زؤر ناخؤشة بـؤ ئَيمـة ئَيسـتا طةجنـةكامنان بطريَيـن و دواى دوو سـةعا  و       (عفو اخذناكم بالسهو)
سَى سةعا  بةِرةآل بكرَين و بةو نةوعة، ضونكة هيض شتَيكيان لةسةر نية و بة ثَيـى اـةرارَيكى دادطـا و    

ئـةم   بة ثَيى هيض بِريارَيك نةبراون، دووبارةش هةر ئةمِرؤ ضوونةتة سةر  ِراديؤى دةنـن، هـةر ئـةمِرؤ   
ئَيوارةية لة رزطارى بة شَيوةيةكى زؤر خرا  طةجنةكان دةطريَين و بة كوتـةك لَييـان دراوة، زؤريـش لـة     
طةجنةكان ئَيستا بريندارن و خؤتان دةتوانن لةالى خؤتانةوة ئَيستا تةلـةسؤنَيك بكـةن بـؤ ِرزطـارى و بـؤ      

ام وايـة حكومـةتى هـةرَي  بـةوةى كـة      ، بؤية تكـ !كةالر بؤ ئةوةى ب انني ئةم اسانةى ئَيمة ِراستة يان نا
ــى      حكومــةتى هــةرَي  بةرثرســى دةســةآلتى تةنفي يــة حــةق وايــة بــةزووترين كــا  ئــةو ئيجرائاتــة لَي
بكؤَلَيتةوة، دةست بةجَى ئيشةكانيش بوةستَينَى، ئةطةر حكومـةتَيك بتـوانَى ئـةم شـتانة بكـا ، بتـوانَى       



616 

 

ئـةو ئيشـانةى كـة هـةموو اليـةنَيك داواى دةكـا  و        ئةو ضاكسازية كة هاووآلتيان داواى دةكةن و بتوانَى
بتوانَى جوابيان بداتةوةو  زانكؤى سـةآلحةدين كـة ئَيمـة خؤمـان تةئكيـدمان كردووةتـةوة لـة وةزيـرى         
خوَيندنى باآل و لة موستةشارى وةزيرى خوَيندنى باآل بؤ داخراوة  هيض وةآلمَيكى ثـَى نـةبووة، تكامـان    

 .ةنةوة بؤ ئةوةى ئَيمةش متمانةمان هةبَى بةم وةزعة، سوثاسواية وةآلمَيكى ِروومنان بد
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ثَيشةوا سةرموو

 :بةِرَي  ثَيشةوا تؤسيق مغديد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةخَيرهاتنى بةِرَي  سةرؤكى حكومة  دةكةم، ديارة مـن سـةرةتا بـة ِرةخنةيـةك دةسـت ثـَى دةكـةم لـة         
رلةمان، زؤر بةداخـةوة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان ثَيضـةوانةى بةرنامـةى كـار ئيشـى كـرد،         سةرؤكايةتى ثة

 .......... .دةبوواية بيداية  بةِرَي  سةرؤكى حكومة  ئاطادار بكةنةوة بةوةى كة تةنها
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

اسةاـةتى بـةرَي يان   نةخَير، رجائةن، ئيتفاامان كرد لةطةَل سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران، بؤيـة بـة مو   
ئةو وةختةمان كور  كردةوة بؤ ئاطاداريت، موخالةسةمان نةكردووة، هةر بـؤ ئاطاداريتـان، كـاك ثَيشـةوا     

 .سةرموو

 :بةِرَي  ثَيشةوا تؤسيق مغديد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةنـدةى كـة   ديارة ئيتيفاق كـراوة لةاليـةن بةِرَي تانـةوة لةطـةَل سـةرؤكى سراكسـيؤنةكان ثَيشـرت، مـن ئةو        
ــتةى       ــيارةكانيان ئاراس ــتى ثرس ــَيوةيةكى طش ــووم بــة ش ــيؤنةكان ب ــةرؤكى سراكس ــتى س ــوَى بيس ــةرةتا ط س

ى مـانن، زؤر  17سةرؤكى حكومة  كرد بة شـَيوةيةكى عـام بـوو نـةك تـةنها سـةبارة  بـة بـارودؤخى         
ؤ لــةو بةداخــةوة مــن ثــَي  بــاش بــوو لةســةر بةرنامــةى كــار كاربكرَيــت، ديــارة ئــةم دانيشــتةنةى ئــةمرِ  

دانيشتنانةية كـة ئَيمـة لـة ضـةند ِرؤذى ِرابـردوو بـةردةوام لـة مونااةشـة و طفتوطـؤ بـووين بـؤ ئـةوةى             
بطةينة ئاليةتَيك يـاخود بِريـار يـاخود ضارةسـةرَيك بدؤزرَيتـةوة بـؤ داخوازيـةكانى خؤثيشـاندةران بـة          

ثيشـاندةران لـة سـلَيمانيةوة    تايبة  و بؤ هاووآلتيانى هةرَيمى كوردستان كة ئَيسـتا مـن دَلنيـام هـةم خؤ    
ــةم       ــةجنامى ئ ــاوةِرَيى دةرئ ــتان ض ــةرَيمى كوردس ــةموو ه ــانى ه ــر و هاووآلتي ــةكانى ت ــةى ناوض ــة زؤرب ول
كؤبوونةوةيــةى ئــةمِرؤى ثةرلــةمانى كوردســتانن بــؤ ئــةوةى دَلخــؤش بــن بــةوةى كــة بِريارَيــك يــاخود    

بارودؤخةى كة دروسـت بـووة اليـةنى     ثةيامَيك دةربضَى كة بتوانَى ئةو بارطرذيةى كة هةية ياخود ئةو
كةم بِرةوَيتةوة لة كوردستان، من ئةمةى ئةمِرؤ هةست  ثَيى كرد، ئةوةى كة لةبةرنامةى كـاردا هـاتبوو   
ضةند تايبة  بوو بة ِروون كردنةوةو لَيثرسينةوة ئةوةندةش من واى دةبين  كـة مونااةشـةيةكى عـام    

 ......... .ة بوو لة نَيوان ثةرلةمانتاران و سةرؤكى حكوم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رجائةن وةرة سةر بابةتةكة، رجائةن اسةكانت دةبَى لةسةر بةرنامةى كار بَيت،  سةرموو

 :بةِرَي  ثَيشةوا تؤسيق مغديد
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

امةى كار اسة من هةوَل دةدةم بة ثَيى بةرنامةى كار اسة بكةم، بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان بة ثَيى بةرن
 17لةســةر ِروونكردنــةوة و لَيثرســينةوةية لةطــةَل بــةِرَي  ســةرؤكى حكومــة  دةربــارةى ِرووداوةكــانى   

مانن، ديارة جةنابى سةرؤكى حكومة  لة سةرةتاى اسـةكانى دا ِروونكردنةوةيـةكى دا، ئةوةنـدةى مـن     
، بةِرَي يان باسـى لـةوة كـرد    موالحةزةم كرد لةِروونكردنةوةكةى ئةم اسانة طوَي بيستى جةنابيان بووم

بريا ئةم دانيشتنة زووتر بوواية، من تةئيدى اسةكةى ئةو دةكةم، بةآلم دةبوواية خؤى دةستثَيشخةرى 
كردبا بؤ ئةوةى كة زروسَيك ياخود بارودؤخَيكى نالةبار هةيـة و بـَى بـؤ ثةرلـةمانى كوردسـتان، ئـةركى       

ةين كـة ثـةيامَيك بـوو بـؤ ئَيمـةى ثةرلـةمانتاران،       سةرشانى ئَيمة بةدواداضوونى كارةكانى حكومة  بكـ 
ئَيمةش بة دَلنيايةوة ِراستة ئَيمة ئةم ئةركةمان جَى بةجَى كـردووة، بةداخـةوة بـارطرذى دروسـت بـوو      

خاَلةى كة جةنابى باسى كرد شةرةسَيكى طةورةيـة بـؤ سـةرؤكى حكومـة  كـة بـةِرَي يان وةكـو         17ئةو 
كة بةو سثَيردراوة منيش تةئيدى دةكةم، مـن تةمـةنام دةكـرد     سةرؤكى حكومةتيش ئةركَيكى طةورةية

لةطةَل ثةيامةكةى ثةيامَيكى ثَى باية بؤ خؤثيشاندةران و بؤ هةموو هاووآلتيانى هةرَيميش بةوةى ئايـا  
ــةو         ــةوةى ئ ــؤ ِرةوان ــية ب ــة  ض ــةوَلى حكوم ــت  ه ــةجَى دةكرَي ــَى ب ــةَلك ج ــةكانى خ ــة داخوازي ــةند ل ض

ِرؤذ لـة خؤثيشـاندانى خـةَلك و ئـةو      11بةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان، دواى    بارطرذيةى كة دروست بووة،
بارطرذية و ئةو بارودؤخة ناهةموارةى كة دروست بووة لة هةرَيمى كوردستان ثةرلةمانى كوردستان لـة  

خــاَلى دةرضــوو لــةم ثةرلةمانــة بةزؤرينــةى دةنطــى ئةنــدامانى  17ةوةوة ئَيمــة بِريــارَيكى  17/1دواى 
ؤ ئـةوةى كـارى لةسـةر بكرَيـت بـؤ ِرةواندنـةوةى بارودؤخةكـة، يـةكَيك لةخاَلـةكان دروسـت           ثةرلةمان بـ 

بــوونى ليذنةيــةك بــوو لةســةرجةم سراكســيؤنةكان بــؤ طــوَى طــرتن لةداخوازيــةكانى خؤثيشــاندةران لــة  
سلَيمانى، ئةم ليذنةيـة وَيـِراى دةسـت خؤشـي  بؤيـان كارةكـانى خؤيـان كـرد و دواجـار دواى ئـةوةى كـة            

ــؤَلى      11ةى ن يكــ ــةناو ه ــرد لةســةر داخوازيــةكانى خــةَلك ل ــؤ و مونااةشــةمان ك ســةعا  ئَيمــة طفتوط
ثةرلةمان بؤ ئةوةى بتوانني بِريارَيك دةربكةين ياخود اليـةنى كـةم ديراسـةتَيكى داخوازيـةكان بكـةين،      

ــة      ــانى ه ــاندةران و هاووآلتي ــتان و خؤثيش ــةَلكى كوردس ــةكانى خ ــؤ داخوازي ــَى ب ــَى ب ــان ث رَيمى  وةآلمَيكم
ِرؤذى ِرابـردوو لـة ِرؤذى يـةك شـةممة و دوو شـةممة و سـَى        3كوردستان، بـةآلم ئـةوةى جَيطـةى داخـة     

 ......... .شةممة زؤر بةداخةوة كة ئةمة بةرثرسياريةتيةكة لة ئةستؤى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــة ث      ــة  ب ــؤ عي ا ــةن ت ــة، رجائ ــةر بابةتةك ــةن، وةرة س ــةرؤكى    رجائ ــتجوابى س ــة، ئيس ــةوة ني ةرلةمان
 .ئةجنومةنى وةزيرانة، تكاية ئةوة لةوةختَيكى تر باس دةكرَيت، تكاية، سةرموو

 :بةِرَي  ثَيشةوا تؤسيق مغديد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 ........ ةتةكة حةاى خؤتة، لة باب مةتة دةرَى، ئةطةر ضوومبة دةرةوةتكا دةكةم لةسةر بابةتةكة نةضوو
 :ةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانب

 .بة نيسبة  حكومة  اسة بكة، عي اةمان لةم جةلسةية لةسةر ثةرلةمان نية، سةرموو

 :بةِرَي  ثَيشةوا تؤسيق مغديد
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ن من تكام دةكرد مونااةشةكان و ثرسيار كردن لةطةَل بةِرَي  سةرؤكى حكومة  لةسةر ئةساسى ئـةوة بـووة كـة ثةرلـةما    
ســاغ بووبايــةوة لةســةر ئــةوةى بــة زؤرينــة يــاخود بــة كــؤى دةنطــى ئةنــدامانى ثةرلــةمان و سراكســيؤنةكان ئَيمــة لةســةر  
بِريارَيك ساغ بووباينةوة و طةآلَلةى بِريارَيـك يـاخود ثرؤذةيـةكمان كردبـا ئَيسـتا مونااةشـةمان لةطـةَل بـةِرَي   سـةرؤكى          

ــ انني     ــةوةى ب ــؤ ئ ــة ب ــةر ئةمان ــا لةس ــة  كردب ــةى      حكوم ــةم داواكاريان ــوازي و ئ ــةم داخ ــوانَى ئ ــة  دةت ــةند حكوم ــا ض ت
خؤثيشاندةران جَى بةجَى بكا ، نةك ئةوةى كة طـوَى بيسـت بـووم بةشـَيوةيةكى طشـتى باسـى هـةموو شـتةكان كـرا، مـن           

م لةبةرَي   كـة  ناضمة ناو تةساسَيَلةوة و ِرةنطة ثرسيارةكةم ئاخر بَى و دةخيةمة كؤتايى، من لَيرة تكا دةكةم و داوا دةكة
 ........... .اسةكاس ثَى نةبِرى ِرةنطة ئةوةش لة دةرةوةى بةرنامة نةبَى

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .عي اةى بة بةرنامةوة نةبَى دةيرِبم بة دَلنياييةوة، سةرموو

 :بةِرَي  ثَيشةوا تؤسيق مغديد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لة ثةرلةمانى كوردستان و ساَل و نيوَيك لة دروسـت بـوونى حكومـة     دواى سا  ونَيوَيك لة كاركردمنان 
مونااةشةى زؤر كرا لة هؤَلى ثةرلةمان  طفتوطؤى زؤر كرا و ِرةد كردنةوةى زؤر كرا لةاليـةن دةسـةآل    
و ئؤثؤزسيؤن، ئؤثؤزسيؤن  دةسةآلتى ِرةد كردةوةو دةسةآلتيش ئؤثؤزسـيؤنى ِرةد كـردةوة، ثَيمـان وايـة     

كراوة، من ناضمة سةر ئةوةى كة ضيمان كردووة دواى ئةو ساَل و نيوة ضى نةكراوة، مـن   شتى زؤر باش
تكايةكى خوشك  و برايانةم هةية لَيرة با واز لة حةساسية  بَينني، با بةطيانَيكى برايانة لةسةر مَي ى 

ن، بؤيـة  طفتوطؤ بة ديالؤ  بتوانني ئةو بارطرذيةى كة هةية هـةموومان تةحـةموىل مةسـئوليةتى بكـةي    
من ثَيمواية ئةوةى كـة لـةِرابردوو ِرووى داوة لةسـةرةتاى دروسـت بوونيـةوة هـةموومان بةرثرسـيارين،        
ئةطةر شانازى بووبَى، ئةطةر كةمتةرخةمى و طةندةَليش هةبووبَى ياخود نةاو هـةبووبَى ِرةنطـة كـةم    

وة دواى سـاَل و نيوَيـك لـة    تا زؤر نةتوانني لَيى بـَى بـةرى بـني هـيض يـةكَيكمان، بؤيـة كـاتى ئـةوة هـاتو         
كاركردن ِرةنطة زؤر جار تةشهريمان بة يةكرت كردبَيت و هَيِرالان كردبَيتة سةر يـةكرت، بـةآلم دوا جـار    
ئَيســتا كــاتى ئــةوة هــاتووة كــة ثةرلــةمان و حكومــة  لــة ئاســتى بــةرز لَيــرةدا دانيشــتوون مونااةشــة و  

ازيـــةكانى خـــةَلكيش نـــةبَى بةشـــَيك لـــة طفتوطـــؤ دةكـــةن بتـــوانن اليـــةنى كـــةم ئةطـــةر هـــةموو داخو 
ِرؤذة خةلك  11داخوازيةكانى خةَلك ياخود ئةو داخوازيانةى كة خةَلك اةناعةتيان ثَيية، ئةوة ماوةى 

كــةوتووة لةســةر جــادة لةبــةر بــاران تــةنها خــةَلك نيــة، بــةَلكو بةشــَيكى زؤر لــة هَي ةكــانى ثــؤليو و     
رى ئَيمةن، ِرةنطة ئةوانيش لة ئين ار دابن لة حاَلةتَيكى هَي ةكانى ناوخؤ و ثَيشمةرطة ئةوانةش كةسوكا

نةسسى زؤر ناخؤش دابن، بؤيـة مـن تكـا دةكـةم بـا واز لـةو حةساسـيةتة بَيـنني و بـة طيـانَيكى برايانـة            
ب انني ضيمان ثَي دةكرَيت، ثرسيارةكةم ئةوةية ئايا بـةِرَي يان وةكـو سـةرؤكى حكومـة ، هـةنطاوةكانى      

ا بةدواوة بؤ ئـةوةى بتـوانن داخـوازى و داواكاريـةكانى خؤثيشـاندةران و خـةَلك       حكومة  ضية لة ئَيست
 .بدةنةوة ، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .زانا سةرموو.د
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ارة ناكةمـةوة، دَلنيـا بـة    ثَيش وةخت ئةو ثرسيارانةى كة بـؤ بـةِرَي مت نـارد دَلنيـا بـة ئـةو شـتانة دووبـ        
ثابةند دةة بة كاتةكةوة بةس تكا دةكةم دةرسـةمت بـدةى كـة بتـواس وةكـو خـؤى بابةتـة شـةرؤ بكـةم،          

ئةطةر بةوة دَلت تةئمني بَيت دةيَلـَي  لةطـةَل    17/1دَلنيا بة حةز دةكةى لة هةموو اسةيةك دا دةَلَي  
كة زؤرَيك لة هاوِرَيكاس لة ثةرلةماندا و بةِرَي   هةموو اسةكاندا، من لةو حيكايةتةوة دةست ثَى دةكةم

ــت، لــةوَيوة دةســت ثــَى دةكــةم كــة      ــى تةنطــةتاو بووبَي ســةرؤكى حكومــةتيش لةوانةيــة كــةم تــا زؤر ثَي
سةرطوزةشتةيةكتان بؤ دةطَيِرمةوة لة زانكؤى سلَيمانى كة من سـةرداس كـردووة وةكـو سـةردانى اـةآلى      

سـا    3ة كة من بؤ ماوةى نضوومة الى ئةو خوَيندكارة طةجنا 1ةعا  ثاستيل  كرد كة شكاندم، لةويا س
لةناو زانكؤى سلَيمانى دا بووم، كؤمةَلَيك طةجن  ىَل ن يك بوويةوة و ثَيى ومت هيوادارم ئةم اسةيةى كة 
دةيكةم وةكو سةرؤكى حكومة  دَلنيا بة كة ِرَي م بؤ هةموو كةسايةتيةك هةية، من وةكو ثؤست اسةى 

وةَلآلهـى دكتـؤر بةِراسـتى ئـةم حكومةتـة حكومـةتَيكى زؤر ئيفليجـة، يـةكَيك لــة         )دةكـةم، وتـى   لةسـةر  
رةسيقـةكانى طـوتى نـةخَير، حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان حكومـةتَيكى ئيفلـيج نيـة، ضـونكة ئيفلــيج           

ئةم دةستى وةستاوة بةس مَيشكى ئيش دةكا ، دَلى ئيش دةكا  و دَلى زيندووة و وزةى تيا هةية، بةآلم 
ــَيني حكومــة       ــةر بَل ــةوة ئَيمــة ئةط ــة، لةبةرئ ــى ني ــدا و وزةش ــتاوة لةبةرامبةري ــى وةس حكومةتــة دَليش

ئةم ئةو اسةيةى ثَى و ، بؤية مـن بةهـةموو اةناعةتَيكمـةوة كـة     ( ئيفليجة تةشهري بة ئيفليج دةكةين
ة بَلَيني حكومة  ليذنـة  خوَيندكارانةم و  ومت ئَيستا كاتى ئةوة نية ئَيمبةلة ناو زانكؤى سلَيمانيش دا 

دروست دةكا  بؤ لَيكؤَلينةوة، بة هةموو اةناعةتَيكمةوة ئَيستا ثَيويستة طـةجنانى سـلَيمانى و طـةجنانى    
ســةراى ئــازادى و ليكؤَلينــةوة لةســةر حكومــة  دروســت بكــةن، ئةمــة بابةتةكةيــة، بــا بَيمــة ســةر            

ــانى  ــانى 4/3ِرووداوةك ــة ِرووداوةك ــةوةى كــ  4/3، ل ــةر ئ ــمة س ــة ناض ــة  17/1ة ل ــونكة ل دا ِرووى دا، ض
دا بةِرَي  سةرؤكى ثةرلـةمان سوثاسـى دوو ئةنـدامى ثةرلـةمانى كـرد كـة سـةردانى         13/1كؤبوونةوةى 

خؤثيشاندةرانى كردبوو بة شـتَيكى باشـى لـة اةَلـةم دا كـة اليـةنى كـةم يـةكَيك لـةو هاوِرَييانـةم لـةناو            
رى زانكؤييـةوة، بـةآلم جـةنابت بـة دةسـت خؤشـيةوة       ثةرلةماندا بة هيض شَيوةيةك ثةيوةندى نية بةكا

باسى ئةوة  كرد، بةآلم كة دوايـى ثرسـةكة بـة جؤرَيـك شـكايةوة مـن ئومَيـدةوار بـووم بـةِرَي  وةآلمـى           
بدةيتةوة، من حةزم نةكرد خؤم بكةمة خاوةنى شـتةكة، بـةآلم حـةزم كـرد بـةِرَي   وةآلمـى بدةيـةوة،        

مـانن   ي13وة، بةآلم بةهةرحاَل نامةوَى بَيمة سةر ئةو دؤخة، لة بةآلم دةبوواية ئةو وةآلمة  بدايةتة
دا كؤبوونةوةيةك كرا، بةآلم ئَيستا كؤبوونـةوة دةكـةين، كؤبوونـةوة لةسـةر ضـى و لةسـةر ض ئةساسـَيك        

صـباؤ سـةرؤكى ليذنةكـة بـووة،     .مةسئوليةتى حكومة  حماسةبة بكةم ، خؤ ئةو ِراثؤرتةى كة بةِرَي  د
اواكارى خؤثيشاندةرامنان لةبةردةست دانية، ئَيمة لةسةر ض ئةساسَيك باس لة مةتاَلبى خؤ ئَيستا ئَيمة د

خؤثيشاندةران دةكةين  ئةطةر ئةوة طرستة تـؤ دةبووايـة ضارةسـةرى بكـةى و بـؤ سـةسقةيةكى سياسـى        
 .......... .ضارةسةر دةكرَيت، بةِراستى ئةمة كارةساتة،

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئيم اى جةنابت و لَيرةيـة، داوا  كـردووة لَيثرسـينةوة لةسـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران       ئةم دانيشتنة 
 .بكرَيت، كة ئةويش لَيرةية و  تكاية وةرةوة سةر بابةتةكة، سةرموو
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تى مةيـدانى ئـازادى لـةوةى كـة     دةكةم كة سووتاندنى خَيمةكان، ئةجنومةنى كـا  4/3من باسى ِرووداوى 
دةايقةى لة جادةى مةولةوى هانايان بؤ ئاسـايش   1,15بآلوى كردةوة لة ِروونكردنةوةكةدا كة سةعا  

برد بوو، لةِروونكردنةوةكةدا دةَلَى دةسةآلتى ماسيا بةشـَيوةيةكى بةرنامـة داِرَيـذراو هجـومى كردووةتـة      
اتدا بؤ ِراديؤى دةنطيش لة كةالر بةهةمان ِرووداو ِرووى سةر ئةو خةَلكة، بة هةمان شَيوة و لة هةمان ك

داوة، دوايى كة دَييتة سةر باس كردنى ِروونكردنةوةكةى دةزطاى ئاسـايش بـة هـةموو شـَيوةيةك نـةسى      
ِرووداوةكة هَي ةكامنـان طةيشـتووةتة ئـةوَى، هـيض هَيـ َيكيش كةسـى دةسـطري         ئةوة دةكا  و دةَلَى لةطةَل

  كةس هةواَلى نادروست بآلو نةكاتةوة، مـن لةسـةرؤكى حكومـة  دةثرسـ  ئَيـوة      نةكردووة، هيواداريش
لةكوَين لةم هةموو كَيشةيةداّ  يةعنى ئـةم هـةموو هاوكَيشـةية و كاتَيـك كـة لـةوَيوة ِروونكردنةوةيـةك        
ــَى ثــةنامان بــردووة بــؤ هَي ةكــانى ئاســايش،      بــآلو دةكرَيتــةوة ئاســايش نــةسى ئــةم بابةتــة دةكــا ، دةَل

  لةم هاوكَيشةيةدا لة كـوَي دا وجـودى هةيـة ، يـةعنى مـن لـة كـو  يةخـةى حكومـة  بطـرم            حكومة
جارى واهةية من حةز دةكةم لةناو ني امَيك دا ياخى ة، بةس ئَيستا دةبَى ني امَيك بدؤزمةوة تـا لَيـى   

ى، بـةآلم ئَيسـتا   ياخى ة، يةعنى ئَيستا واى ىَل هاتووة بةدواى ني ام دا دةطةِرَيى بؤ ئةوةى لَيى يـاخى بـ  
شةِرى ئةوةمان هةية با ني امَيـك بدؤزينـةوة لـةناو ئـةم هاوكَيشـةية، بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان ئَيمـة          

ِرووداوَيكــى لــةناكاو بــوو مــن كــةم تــا زؤر نايةمــة ســةر    17/1بؤضــى كؤبووينــةوة   ئةطــةر ِرووداوى  
ةتَيكى شثرزةيى و حاَلـةتَيكى  باسكردنى بةرثرسياريةتى حكومة ، كةمتةرخةميةكةى لةبةرئةوةى حاَل

جؤرَيك لةناكاوى دروست كردووة، بـةآلم بـةردةوام بـوونى ئـةم دؤخـة ئةماخناتـة هةَلوَيسـتةيةكةوة كـة         
ئيرت دةبَى بةدواى بةرثرسياردا بطـةِرَيني، كـَى بةرثرسـيارة لـة بةرامبـةر بـةردةوام بـوونى ئـةم دؤخـة           

اســةمان دووبــارة كردووةتــةوة كَيمــان شــةيداى  ئَيمــة هيضــمان شــةيداى وشــة نــني، ثَيشــرتيش هــةمان   
وشةين ، اسـة بـة اسـة جـواب نادرَيتـةوة، اسـة دةبـَى بـِرؤى بـةكردار بيسـةنَينى كـة ثَيضـةوانةى ئـةم              
هاوكَيشةيةية، لةم هاوكَيشةيةدا يان ثةرلةمان بةرثرسـة يـان حكومـة  بةرثرسـة، يـةعنى خـؤ دةبَيـت        

ؤ ئــةبَى بــةدواى بةرثرســياريةتيةك دا بطــةِرَيى، ئةطــةر ، يــةعنى خــؤ تــ يــةكَيكيان، ئــةى كــَى بةرثرســة
ثةرلةمانــة، ئةطــةر حكومةتــة، لَيــرةدا ئــةبَى بطةِرَيينــةوة بــةدواى وةآلمــةكان، ئَيمــة لــةم كؤبوونــةوةى    
ثةرلةمان بة ئامادةبوونى بةِرَي  سةرؤكى حكومة ، ئَيمة دةمانةوَى ِرووى خؤمـان لةبـةردةمى يـةكرتدا    

ةوَى ِرووى خؤمان لةبـةردةمى خةَلكـدا ِرةش بكـةين، يـان دةمانـةوَى مونااةشـة       سوور بكةين، يان دةمان
بكةين، ئَيمة لةم كؤبوونةوةيةدا لة دواى ئةوة دةطةِرَيني موزايةدة بكةين يان ضارةسةر بكةين، بـةدواى  

ى نيـة  ني امدا دةطةِرَيني يان بة دواى سةوزادا دةطـةِرَيني ، ئـةوةى كـة ئَيسـتا ِروو دةدا  هـيض ثةيوةنـد      
 ........ .بةوةى كة لةبةردةركى سةرايا ِروو دةدا ، ئةوةى كة لَيرةدا ِروو دةدا  هيض ثةيوةندى نية

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

كاكة زانا ئةطةر ئيجازة بدةى، بـراى عـةزي  ِراسـتة ئةمـة بـؤ لَيثرسـينةوةية، بـؤ هةَلوَيسـتى حكومةتـة          
 .اندان، ئةم دانيشتنة تايبةتة بؤ ئةوة، سةرمووخاَلةكة و بةرامبةر خؤثيش 17بةرامبةر بة 
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من اسة دةكةم وتؤ بري  خستمةوة يةكةم جار كة هامت وام انى بةِرَي  سـةرؤكى حكومـة  حماسـةبةى    
لـةيى و طازانـدةكان   ئةندام ثةرلةمان دةكا ، من سوثاست دةكةم ئةوة  بريخسـتمةوة، ضـونكة يةكـةم ط   

لةســةر ئةنــدام ثةرلــةمان بــوو، ثاشــان بَيينــة ســةر ثرســيار كردنــةكان، ئَيمــة هــاتووين وئَيســتا ئةطــةر    
مبانةوَى دةنن لةسةر ضى بدةين  هاتووين دةنن لةسةر ئةوة بدةين و بـ انني ضـةند كـوذراوى ترمـان     

َيك دةَلـَى وةَلـآل ئةوةنـدة كـوذراو     بؤ زياد بوو  وةكو ئةوةى كـة دائـريةى مـرور دةيكـا ، كـة هـةموو سـالَ       
هةية، يةعنى ئيرت ئةطةر ساَلَيك هةزار بَيت ساَلةكةى تر نؤسةد بَيت ئةَلَى وةَلآل ذمارةيةك كةمى كـرد،  
يةعنى ئةوةندى بري لةوة دةكةينةوة بريندارةكان بذمَيرين، ئةوةندى بري لةوة دةكةينـةوة كـة بـةدواى    

ر كرا  ض هؤكارَيك بـوو كـة واى ىَل كـرا  ئَيمـة تـةنها دَيـني هاوخـةمى        ئةوةدا بطةِرَيني ب انني بؤ بريندا
خؤمان دةردةبِرين، تؤ ئةزانى بةِرَي  سةرؤكى حكومة  ئةزانى ضةند كةس تؤاَيندراوة  ئةزانى ضةند 
كةس ئيهانة كراوة  ئةزانى ضـةند بـة بـةردةوامى ئيهانـة دةكرَيـت، ئَيمـة لـة جيـاتى ئـةوةى كـة بضـني            

َلــَيني وةَلــآل شــةهيدانى بــاوكى ســآلن كــةس و بــاوكى ســآلن كــةس، دةَلــَيني باشــة ئَيمــة بــؤ  بيانــذمَيرين ب
ضارةسةرَيكى بؤ نادؤزينةوة، يةعنى ئةبَى من كاتَيك كة دةَلَي  ئةو طةجنة كة وتى حكومـة  ئيفليجـة،   

َى مـن خـؤم   تةشهريمان بة ئيفليج كردووة لةبةرئةوةى دلَوى نية و كة طوَى لة باوكى بي ل دةطريـت دةلَـ  
جــةر  و ِرخيؤَلــةى كوِرةكــةى خــؤم  خســتوومةتةوة ناويــةوة، ئــةو هةســت بــة بةرثرســياريةتى زيــاتر  
ــةو         ــةر ئ ــة لةبةرامب ــى جديان ــت وةرطرتنَيك ــك، هةَلويس ــة كردنَي ــدا، وةاف ــةر حكومةت ــا  لةبةرامب دةك

لةبةرئـةوةى كـة    ثةرلةمان بة هةَلوَيسـت تـر بـوو،    ، لةبةرثرسياريةتيةداية، ئةو ثياوة زؤر لة حكومة 
دانى بةخؤيا طرتووة دةَلَى با ِرَيطة نةدرَيت كوِرى تر و طةجنى ترى ئـةم وآلتـة بـة خـؤرِِِايى خـوَينى بـة       
زاية بِروا ، زؤر زؤرئازايانـةش بـووة و زؤر بـة ئازاريانـة و جةريئانـة توانيويـةتى زةبتـى خـؤى بكـا ،          

، جـا لـةناو ثةرلةمانـدا بَيـت يـاخود لـةناو       بةآلم ئةوة ئَيمـةين كـة نـةمانتوانيوة زةبتـى خؤمـان بكـةين      
حكومة  دابَيت، من ثَيت دةَلَي  من ئةندامى ثةرلةماس لةناو حةرةكـةى ئؤثؤزسـيؤندام، لـة دةسـةآلمت     
دايــة تــةنها اســةيةك بكــةم، ضــي  ثــَى ئــةَلَى ئةطــةر دةزانــن بــؤ منوونــة ضارةســةر كردنــى طرستــةكان      

انكــؤى ســلَيمانى وةعــد بَيــت لةطــةَل بــةِرَي  ســةرؤكى ثةيوةنــدى هةيــة بةســةردان كردنــى مــن بــؤ نــاو ز
ــةوة        ــةكان بـ ــى طرستـ ــةر دةزانـ ــينةوة، ئةطـ ــةكار دةكَيشـ ــت لـ ــةوة دةسـ ــةردووكمان بةيةكـ ــة  هـ حكومـ

حةل دا بطةِرَى، نا ئةطةر ِراست هةية بـةدواى حـةل    يضارةسةردةكرَيت، بةس ئةطةر ِراست هةية بةدوا
امةلـةى يـةكرت بكـةين، اسـة كـردن لةسـةر ض  بـا موجامةلـةى         دا بطةِرَى، بةِراستى ئَيمة نامانـةوَى موج 

تؤ دةبـَى دةسـت خبةيتـة سـةر برينـةكان، لـة كـوَى دا طرستَيكـت هةيـة          ! يةكرت نةكةين، موجامةلة كردن
لــةويا ضارةســةرةكان بــدؤزةرةوة، مــن هــةموو جارَيــك وةرةاــةى كــؤن هةَلدةدةمــةوة كاكــة طةنــدةَلى لــة  

ةبرير بؤ خراثـة دةهَينينـةوة، باشـة ئـةو لةح ةيـة نايةتـة ثَيشـةوة كـة         هةموو وآلتَيك دا هةية، كاكة ت
ــرةدا نواتةيــةكى، ِرةنطــة      ــتى تــؤ لَي ــةين لةبةرامبــةريا، بةِراس ــتةيةكى جــدى بك ئَيمــة بتــوانني هةَلوةس

 .بةِرَي   ثياوَيكى سةركةوتوو بى، بةآلم ِرةنطة لة جَيطاى غةَلةتى خؤ  بيت

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .نا سةرمووكاك زا
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 :بة كري  رؤوفزانا .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وا هةست دةكةم ئَيمة زؤربةمان لةسةر عةرزَيكى كةشف ئيش دةكةين، يةعنى با ئـيرت واز لـةوة بَيـنني    
هــةموو جارَيــك مــن دةزاس جــةنابت بــري لــة ضــى دةكةيتــةوة، دَلنيابــة تــؤش دةزانــى مــن بــري لــة ضــى   

زانى من ضى لة تؤ داوا دةكةم، منيش ئةزاس كـة ضـى لـة تـؤ داوا دةكـةم، سـيناريؤكان       دةكةمةوة، تؤ ئة
كةشفن، يةعنى ئَيستا ئَيمة  لةبةردةمى دؤخَيك داين سةرةِراى هةموو دةست خؤشيةك  بؤ نةهَيشـتنى  

وة تريؤرست بكوذَيت لةالى مةنتيقة سـناعيةكة  5توندوتيذى لة سلَيمانى، ئةو هَي انةى كة توانيويةتى 
نةيدةتوانى ئةو كةسـانةش بطـرَى كـة تةاـةيان لةخـةَلك دةكـرد  ئـةو تريؤرسـتةى كـة لةسـةر زانيـارى            
ئةمريكيةكان كراوة ئةطةر ئةم شتة وةكو خؤى واية  ئةطةر ئةم شتة وةكو خؤى وايـة هـةر ئـةم هَيـ ة     

ا ئـةو هَيـ ة   نةيتوانيوة ئـةو كةسـانةى دةسـتيان هةيـة لـة كوشـتنى خـةَلك، لـة ئـازاردانى خـةَلك دا ئايـ           
ــةى           ــة ِرَيط ــةم ل ــةز دةك ــن ح ــةمان، م ــةرؤكى ثةرل ــةِرَي  س ــا   ب ــار بك ــَيوة ِرةست ــةمان ش ــةيتوانى بةه ن
بةِرَي تانةوة لة سةرؤكى حكومة  بثرس  ئةمة يةكةمني ئةزموونة كة ثشوو كة جاران بـة ياسـا دةكـرا    

و يةعنى بـة مةنتيقةيـةك    دوايى بوو بة ئةجنومةنى وةزيران، ئَيستا بووة بة ناوضة، يةعنى بة ناوضة
هةر خؤى ثشوو دةدا ، ئةمة بؤ  ئةم ثرسيارة بؤ  تكاية لةم تةوايتةدا كة تؤ هةر ناوضةيةكى ديـارى  

ثشوو بووة لة شارى سلَيمانى لة بةكرةجؤ  7/3كراو ئةمة يةكةمني جارمة لة شارى سلَيمانى دا بَلَى لة 
ــوَى، ئةمــة ضــية ئــةم ناوضــةطةريةت    ــةكى   و لــة عةربــة  و لــة ك ــةر بؤنةي ــةوَى شــتةكان ئةط ــؤ دةت ية ت

ــِرين ئةطــةر ناخؤشــيةكيش هةيــة هــةر      نيشــتمانى هةيــة هــةر هــةموومان بةيةكــةوة ئاهةنطةكــة دةطَي
هــةموومان بةيةكــةوة، بــةآلم تــؤ ضــةند ســةد مــةترَيك لــة شــوَينَيك دا ئــازارى هةنــدَيك دةدةيــت و لــة   

خؤشيش بَيت هةموومان بةشدار بني، بةس هةندَيكى تريش شادى بَيت هةموومان بةشدارين، ئةطةر نا
تؤ بؤ ئةوة دةكةيت هاووآلتى بكةى بة طذى هاووآلتى دا، ئةطةر مـن طـرستَيك  هةيـة بـةرةو حكومةتـة،      
ئةبَى طرستةكةى خؤم ببةم بؤ الى حكومـة ، بـةس نابَيـت موعادةلةكـة وا بكـةم و خـةَلك بكـةم بةطـذ         

كى سياسية بؤ دةيكةم بة ملم نَيى كؤمةآليةتى، هاوِرَييان خةَلكا، يةعنى ئةم ملم نَييةى كة ملم نَيية
شةِرى نـاوخؤ لَيـرةوة دروسـت بـوو، ئـَى خـؤ تـؤ دةتـةوَى خـةَلك بكـةى بةطـذى خـةَلك دا، يـان دةتـةوَى               
طرستةكانى بةِراستى ضارةسةر بكةى، بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان، من لةويا ضـي  بـري دةكةوَيتـةوة ئـةبَى     

 .دةكرَيت و كة دةرئةجنامَيكى نةبَيت ئةم كؤبوونةوانةى كة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك جعفر سةرموو

 :بةِرَي  جعفر على رسول

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــة      ــةم ِرووداوةوة ل ــةرهةَلدانى ئ ــةم ِرؤذى س ــن لةيةك ــوذراو و برينــدار     17/1م ــِراى ك ــاَلدا وَي ــةم س ى ئ
ردستان لة سلَيمانى دةسـت بـة   وارى ثارتى دميوكراتى كولةماوةيةكى اياسى زؤر كةمدا لةبةردةم لقى ض

طرييةكى خراثيش كراوة لةناو خةَلكى مةدةنى، ئَيمة هةموومان  دةزانني لة دونياى دميوكراسى دا ِرةشب
هةرطي  وةآلمى خؤثيشاندانى مةدةنيانة بة طوللة نةدراوةتـةوة، ئَيمـة لةطـةَل ئـةوةين لـةم نيشـتمانةى       
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دةنى بريوِرا تةعبري كردن لة ئريادةى هاووآلتى بوون بطاتة ئاستَيكى وا كة هةرطي  ئَيمةدا كؤمةَلطةى مة
 17/1هَي ة ضةكدارةكانى ئةم نيشتمانة وةآلمى خةَلكى خؤثيشاندةر و خـةَلكى مـةدةنى نةداتـةوة، لـة     

كةس لة خةَلكى مةدةنى من بة رةاةم اسة دةكـةم لـة كـؤآلنى بـاخى طشـتى ن يـك لقـى ضـوارى          67دا 
كةســة كــةكاك  67ى دميــوكراتى كوردســتان لةاليــةن هَي ةكــانى دذة تــريؤرةوة طــرياون، دواتــر ئــةم  ثــارت

كةســـة بـــراون بـــؤ ئاســـايش و  67بةرهـــةم باســـى كـــرد، بؤيـــة مـــن باســـى دةكةمـــةوة، دواتـــر ئـــةم .د
ة سوكايةتيشيان ثَى كراوة، تةنانة  ثةمثيان كراوة بة دةم و ضاو دا بؤ ئةوةى ضاويان نةبينَى، ثاشان بـ 

سةيارةى جؤرى باباهان سةعاتى هةشت و نيوى شةو بة دةست بةسرتاوى براون بؤ سةرماندةيى طشـتى،  
دوو ِرؤذ لــة سةرمانــدةيى طشــتى زينــدانى كــراون، مــن لــة جــةنابى بــةِرَي  ســةرؤكى حكومــة  دةثرســ  

ةنى سةرمانــدةيى طشــتى و سةرمانــدةيى هَيــ ى ثَيشــمةرطةى كوردســتانة  يــان زيندانــة بــؤ خــةَلكى مــةد
سلَيمانى  ئةمانة دواتر بة سشارى سةرمانطةى سةرؤكى داواكارى طشتى سلَيمانى ئازاد كراون، ئيجرائـاتى  
سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ياخود حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان ضـى بـوو  ئايـا بـة تـةنها         

ة ناحـةق، ضـونكة ئةمـة    ئازاد كردن كاسية  يان دةبَى لَيثرسينةوة لةطةَل ئةو خةَلكانةش بكرَيـت كـة بـ   
جةرميةيــة طرتنــى خــةَلك بــة بــَى ثرســى داد ، بــة بــَى ســةرمانى حــاك  جةرميةيــة، ئايــا لةبةرامبــةر    

كــةس بـة برينــدارى لــة   13جةرميـةدا ئامادةيــة بةرثرسـياريةتى هــةَلبطرَى و بــَى دةنطـى هةَلبــذَيرَى ،    
انى، ثؤليسـى نةخؤشـخانةكة خـؤى    نةخؤشخانة ِرَيطةى ضـوونة دةرةوةيـان ىَل اةدةغـةكراوة لـةناو سـلَيم     

بةرهةم ب ةو خةندةم بؤ مةكة، ثؤليسى نةخؤشخانةكة خؤى دةَلَيت ئةوة .دةَلَيت من ثَيت دةَلَي  كاك د
ــتى        ــة، مةبةس ــةربان ني ــتى س ــةرةوة مةبةس ــراوة، لةس ــَى ك ــةرماس ث ــةرةوة س ــرة، لةس ــوَى بط ــةنابت ط ج

بَيـت بِرؤنـة دةرةوةى نةخؤشـخانة، ئةمـة بـة      بةرثرسةكانى سةرةوةية، لةسةرةوة سةرماس ثـَى كـراوة نا  
خوَيندكارى زانكؤى سلَيمانى هةبوون دةسـطري كـراون،    11كةسى ديكة كة لة ناوياندا  71بريندارةكان، 

هةموو ئةوانة جةنابت لة من باشرت دةزانى ثَيضةوانةى ياساية، ئايا جةنابت دةتةوَى ياسا لةم نيشتمانة 
َيستا ِرووبـةِرووى دادطـا نةكرايـةوة، بـؤ كةسـَيك لـةكاتَيك دا بـة ثَيـى         جَى بةجَى بكةى  بؤ كةس هةتا ئ

اسةى سةرؤكى سةرمانطةى داواكارى طشتى سلَيمانى بةرثرسى لقى ضوارى ثارتى دميـوكراتى كوردسـتان   
لة سلَيمانى و ئةوانةى لةناو لقيش دابوون سةرمانى دةسطري كردنيان بؤ دةرضووة، بؤضى ئـةم سةرمانـة   

لة شـارى هـةولَير خـةَلك طـرياوة و لَيـى دراوة، خـةَلكَيك بـة جـ  و بـةرطى           15/1اكةن، لة جَى بةجَى ن
مةدةنيةوة خةَلكى طرتووة و ئازارى داوة و دواتر حاشايان لةوة كردووة كة لة ئاسـايش بـَى و دواتـريش    

يى هةبووة لة سلَيمانى كوذراو و بريندار و طرتنى ناياسا 15/1دةركةو  كة لة ئاسايش بوون، هةر  لة 
من نامةوَى هةمووى بذمَيرم بةِراستى لة كوَى نـةبووة  لـة كـةالر هـةبوو و لـة هةَلةجبـة هـةبووة و لـة         

لة دوكان هةبووة، هةموو ئةوانة سةرؤكى سةرمانطةى داواكـارى طشـتى لـة سـلَيمانى لـةو بارةيـةوة        5/3
ى ثارتى دةربضـَيت، بـةآلم    6لقى دةَلَيت ئَيمة داوامان كردووة كة سةرمانى طرتن بؤ بةرثرس وئةوانةى 

ــن         ــةوةدا  م ــية ل ــتتان ض ــوة هةَلوَيس ــةكراون، ئَي ــطري ن ــووة و دةس ــؤ دةرنةض ــةيان ب ــتا سةرمانةك ــا ئَيس ت
لةجةنابت دةثرس ، بة ثَيى ياساى خؤثيشاندان تةاة كردن لة خةَلك اةدةغة كراوة كة لةم ثةرلةمانـة  

ر دراوة و ئَيمـة دةنطمـان ثَيـى نـةداوة، بـة ثَيـى       موسادةاةى لةسةر كراو  ئيقـرار كـراوة و دةنطـى لةسـة    
ســةتواى يــةكَيتى زانايــانى ئــايينى كوردســتان تةاــة كــردن لــة خؤثيشــاندةرانى مــةدةنى حــةرام كــراوة،   
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تةحري  كراوة، ئَيوة بةكاميان ئيش دةكةن  بةم ياسـا مةدةنيـة يـان بـة ياسـا ئايينيةكـة  هـةردووكيان        
ينةكـة بـوون هـةم ياسـايةكةتان ثَيشـَي  كـردووة و هـةم سـةتواى         هةر حـةرام كـراوة ئَيـوة لـة هـةردوو د     

يةكَيتى زانايانيشتان ثَيشَي  كردووة، لةبةرئةوةى تةاة لة خؤثيشاندةران كـراوة، مـن يـةك ثرسـيار لـة      
جــةنابت دةكــةم، جــةنابت ئامــادةى ئةطــةر ئَيمــة بةَلطــة  ثــَى بــدةين كــة خــةَلكَيك بــة جــ  وبــةرطى     

تةاــة لــة خــةَلكى خؤثيشــاندةر دةكــا  و حيمايةكانيشــى جــ  و بــةرطى    مةدةنيــةوة و بــة دةمانضــةوة 
حكومةتةكةى جةنابتيان لةبةرة، ج  و بةرطى ثؤليسـيان لةبـةرة و حيمايـةى دةكـةن، خـةَلك برينـدار       
دةكا ، ئةطةر ئةم بةَلطة خبةينة بةردةستى جةنابت ئامـادةى دةسـت لةكاربكَيشـيةوة  لةبةرئـةوةى تـؤ      

م مةوزوعانةدا، داخستنى زانكؤى سـةآلحةدين وةكـو ئـةو هاوِرَييانـةى تـرم كـة       بةرثرسيارى يةكةمى لة
لـة   1118ى سـاَلى   11ئاماذةيان ثَييدا،  نامةوَى بةو شكلة ئيشـارةى ثـَى بـدةم، بـة ثَيـى ياسـاى ذمـارة        

ِرؤذ خوَينـدن ِرابطرَيـت، لـة دةسـةآلتى سـةرؤكى زانكـؤ        11دةسةآلتى وةزيرى خوَيندنى باآلية بؤ تةنها 
ِرؤذ خوَيندن ِرابطرَيت، بةآلم بة ثَيى لَيدوانـةكانى خـودى يـةكَيتى اوتابيـانى كوردسـتانى       4اية تةنها د

سـةر بـة ثـارتى دميـوكراتى كوردسـتان كـة غـري موباشـر ئاماذةيـان ثَيـى داوةو  مـن خـؤم لـة ِرؤذنامــةى              
ــدني      ــانن خوَين ــةك م ــة ي ــاتر ل ــؤ زي ــةوان ب ــةوة ئ ــةِروو و ِرووداو  خوَيندوومةت ــؤى  ِرووب ــةناو زانك ان  ل

ــدا      ســةآلحةدين طــةورةترين موئةسةســةى تــةعليمى ئــةم نيشــتمانةو ئــةم هةرَيمــةى كــة جــةنابت تَيي
سةرؤكى حكومةتةكةى ِراطرتووة هةَلوَيستَيكى جدميان لة جةنابتان نةبينى، نة لـة وةزيـرى خوَينـدنى    

بينـى، ِروونكردنةوةيـةكمان    باآلمان بينى نة لة سةرؤكى زانكؤى سةآلحةدينمان بينـى، نـة لـة ئَيوةمـان    
بينى كة طوتيان ئَيمة ئاطامان لَيى نية، ئاطامان لَيى نية ئةمة وةزيفـةى سـةرةكى سـةرؤكى حكومـة  و     
خوَيندنى باآل و موئةسةساتى تةعليمى و بةرثرسانى تةعليمى وآلتى ئَيمة نيـة، دةبـَى هةَلوَيسـتى ضـى     

لةناو حكومة ، دةست بِرينى ح بة لة نـاو كؤتـايى   بنوَينن لة ئاست ئةمةدا، ئةمة دةست بِرينى ح بة 
هَينانى دةسةآلتى حي بة، لةناو موئةسةسـةى تـةعليمى ئـةم نيشـتمانة دا، مـن ثرسـيارَيك لـة جـةنابت         
دةكةم كَى لـةدؤخى ئَيسـتاى كوردسـتان بةرثرسـيارة  هةميشـة و ئَيمـة هـةموومان دةزانـني لـة هـةموو           

ــادا ه   ــةكانى دني ــوىل و طةندةَل ــتمة ال ــيؤن و    سيس ــتؤى ئؤثؤزس ــة ئةس ــةكان دةخرَين ــة كةموكورتي ةميش
ــندة و خراثـــى تـــةواوى ب ووتنـــةوةى     ــان، ئةمـــة نـــةريتَيكى زؤر كوشـ ــازاد و دةرةوةى خؤيـ ميـــدياى ئـ
رزطارخيوازى طةىل ئَيمةشة، لة تةواوى مَيذووى ئَيمةدا هةميشة كةموكورتيةكامنان لـة دةرةوةى خؤمـان   

نةزةر لةخؤمان بكةينةوة و بـ انني كةموكورتيـةكانى خؤمـان ضـية،      هةَلواسيوة، ئامادة نةبووين ئيعادة
ئةمساَلدا  دوو هةستة ثَيش لةكارخستنى سةرؤكى مصر، موبارةك لـة   3/1من منوونةيةكت دةدةمَى لة 

ى ئـةمريكى دا ئؤثؤزسـيؤن و ميـدياى  ئـازادى تاوانبـار      ( ABC)يةكَيك لة ضاوثَيكةوتنةكانى لة طـةَل  
باشة، من دةكرَيت بثرس  كَى لةمانة بةرثرسيارة  ... اةيران لة مصر، لة ليبيا  كرد بة دروست كردنى

ةوةوة هةتاوةكو ئةو ساتةوةختةى ئَيستا لة كوشتنى خةَلك لة برينـدار كردنـى خـةَلك،     17/1لة دواى 
مـن   لة ِراطةياندنى حاَلةتى نائاسايى غةيرة ِرةلى لة شارى سلَيمانى، وة لة جووآلندنى هَيـ ى ضـةكدار  

يةك ثرسيارى تر دةكةم، من لةطةَل حورمة  و ِرَي ى زؤرم بؤ هةموو هَي ى ثَيشمةرطةى كوردستان  و 
هةموو هَي ى زَيرةظانى و هةموو هَي ة ضةكدارةكانى تر كة براو كةسوكارى ئَيمـةن، ِرةنطـة هةنـدَيكيان    

لـةناو هَي ةكـانى ئاسـايش و    لةبةردةمى مةيدانى ئازادى وسةراى ئازادى سـلَيمانى بـن، هةنـدَيكى تريـان     
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ثــؤليو دابــن و يــةكيان لةوبــةر بَيــت و يــةكيان لةوبــةر بَيــت، بؤيــة ئَيمــة ِرَيــ و حورمــةمتان بــؤ هــةر   
هةموويان هةية، بةآلم هَي ى زَيِرةظانى لةم هةرَيمـةدا جووَلـةى ثـَى دةكرَيـت لـةدواى ئـةم ِرووداوانـةوة        

ةندام ثةرلةمانة بةِرَي انة دةثرسـ ، ب انـة و لَييـان    بةرةو شارى سلَيمانى، من لة جةنابت دةثرس  لةو ئ
بثرسة ضةند كةس دةزانَى زَيِرةظانى يةعنى ضى  ضةند كةس دةزانـَى بؤضـى ضـوون بـؤ سـلَيمانى  بـؤ       
كوَى ضوون  موهيمةيان ضية  ئةركيان ضية  ئةو ئةركةى ثَييان دةسثَيردرَى ضـية و ضـى جـَى بـةجَى     

لَيمانى دةطَيِرنةوة  يان ئةركَيكى تريـان ثـَى دةسـثَيردرَيت كـة خـةَلك      دةكةن  ئايا ئاشتى و ئارامى بؤ س
هيضى لةبارةوة نةزانَى ناحةايةتى بكةوَيتة دَلةِراوكَى و نائارامى  ئةمةية دؤخى نائارام دروست دةكا  
 كة تؤ هيض شتَيكت بؤ خةَلك ِروون نةكردووةتةوة، هَي  دةجووَلَينى، تكا دةكةم ئةطةر جةنابى سةرؤكى

ثةرلةمان ئةو جوملةيةش مةجامل ثَى بـدا ، ِرةنطـة مةسـةلةى دامةزرانـدن زؤر زةرورة اسـةى لةسـةر       
 ..... .بكةين، مةسةلةى دامةزراندنى خةَلك، ضونكة ئةمة خةراى

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

دةم، ئَيمـة  رجائةن، ئةوةى بابةتة و جارَيكى تر داواى بكةن، ئةوةى لةو بابةتة نةبَيت مةجالتان ثـَى نـا  
 .لة جَيطايةكى ياسايني،  دةبَيت ئيلت ام بة ياسا بكةين لة ثَيش هةموو شتَيك، سةرموو

 :بةِرَي  جعفر على رسول

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةرهةم، جةنابتان لـة جيـاتى   .دوا اسةم ئةوةية هةموو ئةو شتانة بةبِرواى من ئةوة دةهَينَى كة كاك د
بةرهةم من هةميشة دةَلَي  كورسـى دوو ديـوى هةيـة، ديوَيكيـان     .تان، كاك دمن اسة مةكةن هيض كامَيك

ئةوةية كة ئينسان زؤر باش دةكا  كاتَيك كة دةستى ئاوةآل بكةن لة ئيش كردن، لَيى بطةِرَين بة عـةاَ   
و بة ثَيى بةرنامة و كـار و سـرتاتيذ و هؤشـيارى خـؤى ئـيش بكـا ، بـة ثَيـى ئـةو ثـرس و ِراوَيـذةى بـة             

بةرى خؤى دةيكا ، ئةطةر دةستيان طر  كورسى بِروا بكة جطـة لـةوةى عةيبـدار  دةكـا ، هـيض      دةورو
بةرهةم عةيبدارَيكى طةورةى بؤ دةمَينَيتةوة ضـى  .شتَيكى ترنية، بؤية من لة ئَيستادا بِروام واية كاك د

ردستان زياتر بةرهةم هةم لة كو.تر لةسةر ئةم كورسية دابنيشَى، بؤ ئيستقالة كردن شةخسيةتى كاك د
 .بةاوة  دةكا  و هةم طةورةتريشى دةكا ، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر هةورامى كةرةمكة سةرموو

 :بةِرَي  عمر صديق حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من داوا دةكةم رستةيةك لة وتةكانى بةِرَي  كاك جعفر بسِرنةوة كة حوكمى ب ووتنـةوةى رزطـارخيوازى   
 . شوبهاند بة ديكتاتؤرى، بة الوىل، من داوا دةكةم ئةو ِرستةية بسِرنةوة، زؤر سوثاسطةىل

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة و واز بَينة، كوَيستان خان سةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ك لة جَيى خؤيةوة تةعليق لة برادةرةكان بدا تكاتان ىَل دةكةم لة سةرؤكايةتى ِرَيطا مةدةن هيض كةسَي
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .مةجانان نةدا دانيشة، ئاواز خان سةرموو

 :خضربةِرَي  ئاواز عبدالواحد 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وةك بؤ هةموو اليةك ئاشكرايةو تةنانة  ناحةزانى طةلةكةالان دانيان بةم ِراسـتية نـاوة كـة هـةرَيمى     
كوردستان لةم ضةند ساَلةى ِرابردوو كة عرياق تووشى شةِرى تايفى و هةروةها شةِرى تريؤر بووة، بةآلم 
خؤشــبةختانة هــةرَيمى كوردســـتان ناوضــةيةكى ئــارام بـــووة، هــةم بــؤ هاووآلتيـــانى خؤمــان و هـــةم        

ووة و بـة  كوردستانيشمان، كة ئةمةش لةسايةى شةوخنونى هَي ةكانى ناوخؤ و ثَيشمةرطةى كوردستان بـ 
ثاَلثشتى بةرنامةكانى حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان بـووة كـة جَيطـاى دَلخؤشـية، لـةم ِروانطةيـةوة مـن          
دةمةوَى ضةند ثرسيارَيك دَيتة كايةوةكة وةآلمى يةك دوو ثرسيارم لة ِروونكردنةوةى بـةِرَي  سـةرؤكى   

ــةم       ــةمت ب ــةوة اةناع ــة سوثاس ــةو ، ب ــت ك ــة دةس ــتان ب ــةرَيمى كوردس ــةتى ه ــةوةو  حكوم ــةوة هات وةآلم
ثرسيارةكان دووبارة ناكةمةوة، تةنها لَيرة ضةند ثرسيارَيكى ترم هةية ئةويش ئةوةية لةم ِرووداوانـةى  
دوايى ثارَي طاى سلَيمانى كةمتةرخةميةك لة ئةداى هَي ةكانى ناوخؤ بينرا، بؤية مـن ثرسـيارم ئةوةيـة    

كى كـردووة لـةم بـوارةوة  ئايـا كـارى ليذنـةى       تاوةكو ئَيستا حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان ض ئيجرائـاتيَ    
تـةحقيق طةيتشـووةتة ض اؤناغَيـك  ثرسـيارى دووةمــ  ئةوةيـة لةزؤربـةى وآلتـان كاتَيـك خؤثيشــاندان         
ئةجنام دةدرَيت حكومـة  ِراسـتةوخؤ تـةعام  لةطـةَل خؤثيشـاندةران دةكـا ، ئايـا لَيـرة دا ض ئاليـةتَيك          

طرتنى داواكارى خؤثيشاندةران مباشر  لةاليةن حكومةتـةوة   هةية و ض هةنطاوَيكتان هاويشتووة بؤ وةر
ثرسيارى سَييةم  ئةوةية كة تاوةكو ئةم لةح ةية مةزَلوم ترين خةَلك ئةو خؤثيشـاندةرة ثاكانـةن كـة    
بةداخةوة هةرجارةو بةرةو ئااارَيك دةبردرَيت، من لَيـرةدا ِرووى ثرسـيارم ئةوةيـة كـة سـةبةب ضـية و       

ــاندةرةكان   ئايـــا بؤضـــى لـــة زؤربـــةى   خؤثيشـــاندانةكان و لـــةكؤتايى خؤثيشـــاندةرةكة ئااـــارى خؤثيشـ
دةطؤِردرَيت بؤهةَلكوتانة سةر بارةطاكانى ثارتى دميوكراتى كوردستان  ئايا لَيـرةدا ثاراسـتنى ئةمنيـةتى    

 .ئةم بارةطايانة لة ئةستؤى حكومةتى هةرَيمى كوردستان نية  زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةروةر سةرمووكاك س

 :بةِرَي  سةروةر عبدالربن عمر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

خؤم زؤر بة خؤشحاَل دةبيـن  كـةوا سـةرؤكى حكومةتةكـةم كـةوا دةنطمـان ثَيـى داوة لَيـرةدا هاتووةتـة          
بةردةم ثةرلةمانى كوردستان بـة دَلفراوانيـةوة طـوَى لـة ِرةخنـة و سـةرجنةكانى ثةرلـةمانتارانى بـةِرَي          

ــةِرَي        دةطر ــة ب ــةوا ب ــاردووةتةوة ك ــةمان ش ــةلان ن ــة ك ــةرى دةدا ، ئَيم ــيان لةس ــت و ِروونكردنةوةش َي
، ........ ســةرؤكى حكومةتيشــةوة كــةوا حكومةتةكــةمان كَيشــةى هةيــة، حكومةتةكــةمان ثَيويســتى بــة 
دةكـةين   بةَلَى، دَيمة سةر بابةتةكة بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان من لةمةوة هامت ضـونكة ئَيمـة بـاس لـةوة    

و بةدواوةية،  17/1خاَلةكة و سةبارة  بة كَيشة و ِرووداوةكانى  17ئةو ضةند خاَلةى دةرمان كردووة، 
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بةِرَي  سةرؤكى حكومـة  كؤمـةَلَيك ِروون كردنـةوةى داو كؤمـةَلَيك ضاكسـازى خسـتة ِروو كـة دةيـةوَى         
نـةوة حةاـة بـة هـةموو اليـةكمان      بيكا ، ئَيمة ئةطةر دةمانةوَى ئةو كَيشانةى ئَيسـتا هـةن دووبـارة نةب   

ثشــتطريى لــةو جــؤرة ضاكســازيانة بكــةين، هــةم ئَيمــة وةكــو ليســتى كوردســتانى، هــةم بــةِرَي  ســةرؤكى  
حكومــة ، هــةم بــةِرَي ان لــة ليســتة ئؤثؤزســيؤنةكانيش ئــةوةتا الئيحةيــةكي هاوبةشــيان دةركــردووة و 

ن، ِراسـتة ئـةم كؤبوونـةوة سـةبارة  بـة      داواى ضاكسازى دةكةن لة حكومةتدا، بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةما   
بةدواوةية، بةآلم لة كؤمـةَلَيك و اليةنـة و لـة كؤمـةَلَيك هـاوِرَى بـةِرَي ةكاس        17/1كَيشةو ِرووداوةكانى 

الماندا لة بةرنامةى كارةكةش، من ثرسيارَيك  هةيـة لةطـةَل داواكاريـةك لـة سـةرؤكى حكومـة ، بـةآلم        
اواكاريةكة بةِراستى دةمةوَى لَيرةدا دةست خؤشـى لـة بـراى بـةِرَي م     ثَيش ئةوةى بَيمة سةر ثرسيارو  د

كاك ثَيشةوا بكةم بؤ ئةو ثَيشنيارة جوانانةى كةوا دةرى بِرى لة ليستى طؤِراندا بؤ ئةوةى ئَيمة بتوانني 
ئةو كَيشانة خبةينة الوة، ثَيويستمان بة ديالؤطَيكى نيشـتمانى هةيـة هيـوادارم هـةموومان بتـوانني بـةو       
جؤرة نةسةسة  ئيش بكةين هةم بَى دةنن نةبني لة ئاست ئـةو كَيشـة و طرسـت و موخالةساتانـةى كـةوا      
هةن و هةم ثشتطريى لة شتة باشةكانيش بكةين، بةِرَي  سـةرؤكى حكومـة  داواكاريةكـةى مـن ئةوةيـة      

ةِرَي تان وةكـو  لةبةِرَي تان كة ئَيمـة تـاوةكو ئَيسـتاى لةطـةَل دابـَى خؤثيشـاندانةكان بـةردةوامن ئـاخؤ بـ         
حكومة  تاضةند هةنطاوتان ناوة ئةو داواكارية ِرةوايانةى خؤثيشاندةران جَى بةجَى بكرَيت  بؤية مـن  
داوا دةكةم لةبـةِرَي تان كـةوا لـة زووتـرين دةرسـة  دا هـةر لـةم هةسيتةيـةدا كؤبوونةوةيـةكى تايبـةتى           

ران، بـؤ ئـةوةى بتوانرَيـت هةريـةكَيك     ئةجنومةنى وةزيران تةرخان بكرَيت بةداواكاريةكانى خؤثيشاندة
لة وةزارةتةكان لةاليةنة جياجياكـان ئـةو داواكاريانـةى كـةوا تايبةتـة ثَييانـةوة جـَى بـةجَى ى بكـةن و          
هةنطاوى بؤ بنَين، بةِرَي  سةرؤكى حكومة  من ثرسيارَيك  لة بةِرَي تان هةية، ئةوةى تاوةكو تا ئَيسـتا  

ةرة زؤرى يـاخود لـة شـارى سـلَيمانى دا هـةن، ثرسـيارَيك لـةنَيو        دةيبينني خؤثيشـاندانةكان زؤربـةى هـ   
خةَلك داهةية و ئةوةية كة لةشارى سلَيمانى دا ثرؤذة خ مةتطوزاريةكان وةكو ثَيويست نةكراون، بؤيـة  
ئــةم خؤثيشــاندةرانة نــاِرازين، بؤيــة داوا لــة بــةِرَي تان دةكــةم كــةوا هــةم ســةرؤكى حكومــةتن و كــةوا    

وردستان بؤ بةِرَي تان وةكو يةكة و هةم لةاليةكى تريشةوة بةِرَي   خـؤ  خـةَلكى   سةرجةم شارةكانى ك
شارى سلَيمانى ئاخؤ تا ضةند توانيوتانة ثرؤذةى خ مةتطوزارى بؤ ئةم شارة بكةن ، ئاخؤ ئةم اسةيةى 

 .دةكرَيت ِراستة ياخود نا  سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .طولي ار خان سةرموو

 :ي ار اادر الاعي بةِرَي  طوَل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةرهـةم دةكـةم، بؤضـى كةمتةرخـةمى كـراوة تـا ئَيسـتا لـة         . سةبارة  بة بريندارةكان ثرسيار لة كاك د
ــانى      ــةوةى ذي ــة دةرةوة، لةبةرئ ــةوةى بياننَيرن ــؤ ئ ــةوةيان ب ــةركردنيان و ناردن ــؤ ضارةس ــدارةكان ب برين

ى ترم هةية لة جةنابى، مابةينى خـؤى و خـةَلك لةيـةكرت دوورن،    زؤربةيان لة مةترسى داية، ثرسيارَيك
ثَيويستة جةنابى لـة هةستـةى ِرؤذَيـك دانـَى بـؤ ئـةوةى ضـاوى بـة خـةَلك بكـةوَى ب انـَى داواكاريـةكانى             
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خةَلك لة ن يكةوة وةربطرَى و ب انَى خةَلك ض موعاناتةكى هةية و لة ن يكةوة بؤ ئةوةى ضارةسةرى بؤ 
 .دانَى و سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ب ل سةرموو

 :(ب ل)بةِرَي  ابد سلَيمان 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةرهـةم بكـةم، لةاليةكـةوة    .بس  ا  الربن الرحي ، ثَيشةكى حةز دةكـةم بـةخَيرهاتنى بـةِرَي  كـاك د    
اةيرانـةش دةرضـووين كـة    خؤشحاَل  كة دةتواس ِرووبةِروو ثرسـيارةكانى خؤمـان ئاراسـتة بكـةين، لـةو      

ثرسيار بنَيرين و جوابى نةدرَيتـةوة، سـةبارة  بـةم ِرووداوانـةى دوايـى ديـارة مـن كؤمـةَلَيك ثرسـيارى          
مانطــةوة نةضــنة  17زؤرم هــةبوو بــؤ جــةنابى ســةرؤكى ثةرلــةمان كــة وتــى لــةوة دةرمةضــن كــة لــة     

، بــةس ثــَيش ئــةوةى بضــمة ســةر دواتــرةوة، ئــةوانى تــرم واز ىَل هَينــاو تــةنها لةوانــة دةســت ثــَى دةكــةم 
ثرسيارةكاس حةز دةكةم داواكاريةكانى خةَلك كة يةكَيكة لة طرستةكانى ئةمِرؤى هةنوكةيى كـة خـةَلك   
ــى       ــَين ث ن ــا ، دةَل ــةساسية  دةك ــت، داواى ش ــتة بكرَي ــة و ثَيويس ــةتى ني ــةتى كؤمةآلي ــا  عةدال داوا دةك

ووريش نـةبووة بـؤ ثرؤذةكـان و دةَلـَين طةنـدةَلى      ئابوورى نةبووة لة هةرَيمى كوردستان، و جـةدواى ئـاب  
هةية و ثَيشَيلكردنى ياسا و خةم ساردى بةرامبةر بة ياسا هةية، طرنطـى نـةدان بـة خـوَينى هاووآلتيـان      
هةية، ثَيشيَلكارى بةرامبةر بة ماسـةكانى مـرؤظ هةيـة لـة كوردسـتان، داوا دةكـةن ضاكسـازى بكرَيـت لـة          

َي  نــةك سيســتمى سياســى هــةرَيمى كوردســتان بكرَيــت، منــيش ئــةلَ  هــةرَيمى كوردســتان، ضاكســازى لــة
ئةوانة، زؤر لةوانةش زياتر هةية بةس ضـؤن ضارةسـةرى بكـةين  ديـارة مـن ثـَيش ئـةوةى بضـمة سـةر          
ثرسيارةكاس حةز دةكةم ضةند شتَيك بةبري خؤم و ئَيوةى بةِرَي يش بَينمـةوة بةتايبـةتى كـاك دكتـؤر،     

ــارة   ــاى ذم ــاَلى 1ياس ــتان      1111ى س ــةى كوردس ــةو ثةرلةمان ــة ل ــاندان ك ــتنى خؤثيش ــاى ِرَيكخس ى ياس
دةبـَى دةزطاكـانى ثـؤليو    )دةَلَيـت   1بِرطةى  5دةرضووة، لةطةَل كؤمةَلَيك تَيبيني  لةسةرى، لة ماددةى 

لـة   1بِرطـةى   8ئةوة ِروونة، ثاراستنى خؤثيشاندةران ئةركى ثؤليسة، ماددةى ( خؤثيشاندةران بثارَي ن
ئةطــةر دةزطاكــانى ثــؤليو زةبــةتيان كَيشــا يــان بؤيــان زةبــة  بــوو لــةبآلوة    )ةم دةَلَيــتخــاَلى يةكــ

ثَيكردنى خؤثيشاندةران وَيِراى ئةوةى داوايان لَيكرا و لةسةر ئـةوةش سـوور بـوون بـؤى هةيـة هؤكـارى       
وللـةى  زؤر ِروونـة كـة بـةكارهَينانى ضـةك وة ط    ( مةدةنى بؤ بآلوة ثَيكردنى خؤثيشاندةران بـةكاربهَينىَ 

لـة حاَلـةتَيك دا كـة دةزطاكـانى     )دةَلَيـت   1بِرطـةى   11ئاطرين بة هةموو شَيوةيةك اةدةغةية، مـاددةى  
ثؤليو لة سنوورى دةسةآل  بةكارهَينانى هَي ، هَي ى لةِرادةربةدةر لة دذى خؤثيشاندةران ئةوا ِرَيكارى 

، ئةمة سةبارة  بـة خؤثيشـاندان   (كانياسايى بةرامبةريان وةردةطريدرَيت بة ثَيى ياسا جَى بةجَى كراوة
ياسـاى سـةرؤكايةتى هـةرَيمى     1115ى سـاَلى  1بوو، ديسانةوة بِرطةيةكى ترى ياساييمان ياسـاى ذمـارة   

ــتان مــاددةى   ــةرَي  بــؤى هةيــة بةِرةزامةنــدى ثةرلــةمانى      )دةَلــَى  11بِرطــةى  11كوردس ســةرؤكى ه
، ئةمةش ئةو اةزيةيـة كـة ئَيسـتا هةيـة، ئةمـة      (كوردستان هَي ى ثَيشمةرطة بؤ دةرةوةى هةرَي  بنَيرَى

خاَلةكـة، ضـونكة مـن     17ضؤن كرا  جووآلندنى هَي ى ثَيشـمةرطة، مـن ناضـمة سـةر وردةكـارى لةسـةر       
جارَيكى تريش من باس  كردووة و وردةكاريةكاس باس كردووة، بؤية دوويارةى ناكةمةوة، بـةس ئَيسـتا   
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خاَلةكة نـةك جـَى بـةجَى نـةكراوة،      17يان ضةند خاَلَيك لة  دةمةوَى بَلَي ، بؤ منوونة ضةند بِرطةيةك
ثَيشلكارى بةرامبةر دةكرَيت، بةردةواميش ثَيشَيكاريةكان هةية و ئةمِرؤ بة تايبةتى دووبارة بووةتةوة، 
كة ئةمِرؤ ئَيستا جةنابى سةرؤكى حكومة  لَيرةية دةبوواية الى كةمى ِرَي َيك بؤ ئةوةيان دانابـاو ئـةو   

 17ى  8كة باس لـةوة دةكـا  كـة كـةموكورتى هـةبووة لـة خـاَلى         8اريانةيان نةكردبا، لة خاَلى ثَيشَيلك
ــذى         ــة توندوتي ــرى ل ــةر ِرَيط ــة بةرامب ــةبووة ل ــةموكورتى ه ــا  ك ــةوة دةك ــاس ل ــتمة، ب ــة مةبةس خاَليةك

م لـة  ى مانن، ثَيويستة ِرَيكارى ياسايى بطرَيتة بةر حكومة ، ثرسـيار دةكـة  17خؤثيشاندةران، لةِرؤذى 
خاَليةيـة ، هـةر لةسـةر     17ى ئـةم  8جةنابى سةرؤكى حكومة  ضيان كردووة بؤ ئةم خاَلـة كـة خـاَلى    

 7بــة ثَيــى بِريــارَيكى ثةرلــةمان كــة خــاَلى   17/1خاَليةكــة ديســان ئةجنومــةنى دادوةرى لــة ِرؤذى  17
مــانن  17ة بِريــارة كــة حكومكــة  ئةجنومةنةكــةى ليذنةيــةكى بــاآل دروســت بكــا  بــؤ لَيكؤَلينــةوة، لــ  

ئةجنومةنى دادوةرى بةو نووسراوةى كة لةبةردةستى منة بِريارَيكى دةركردووة و داواى لةسـةرؤكايةتى  
تكايــة ئاطــادارى هــةموو اليــةنى ثةيوةنــدار لــة وةزارةتــى نــاوخؤ و  )ئةجنومــةنى وةزيــران كــردووة دةىَل 

ى بِريارةكـانى ئـةم ليذنةيـة    وةزارةتى ثَيشـمةرطة و ثةيوةنـدارةكانى تـر بكةنـةوة بـؤ جـَى بـةجَى كردنـ        
، دةثرس  لة جةنابى سةرؤكى حكومة  ضيان كردووة بؤ ئةمة  ئايـا ئـةم ليذنـةيان ثَيـك     (لةطةَل ِرَي دا

 ............ .هَيناوة  ئايا بة دةنن داواكةى ئةجنومةنى دادوةريةوة ضوون يان نا  
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وةخــت زؤر زؤر درةنطــة ئــةوة هَيشــتا مةمجوعةيــةكى زؤر مــاوة،   بــراى بــةِرَي  تكايــة تيكــرار نــةبَيت،  
 .رجائةن تةركي  بكةن و بؤ ئةوةى زوو تةواو بَيت، سةرموو

 :(ب ل)بةِرَي  ابد سلَيمان 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

خاَلةكةوة اسـة دةكـةم و دةرنةضـوومة و دوايـى دووبـارةش       17بةَلَى، هةَلبةتة من لة ضوارضَيوةى ئةو 
ئةوةى من دةيَلَي ، بةهةرحاَل من ثرسيارم هةية لةسةرى بؤضى تةاة لة خؤثيشاندةران دةكرَيت و  نية

ياســاى خؤثيشــاندةران ثَيشــَي  دةكرَيــت ، بؤضــى ثابةنــد نــابن لــة بنــةماكانى مــاسى مــرؤظ لــة هــةرَيمى  
ى كوردسـتان  كوردستان  بؤضى وا دةكا  وكارَيك دةكرَيت وةكـو سـاالرى هـاوِرَي  باسـى كـرد كـة هـةرَيم       

بكةوَيـتة ذَير ثرسيارةوة  ئـةوة حكومـة  دةبـَى جـوابى بداتـةوة، كؤمـةَلَى خـاَلى زؤرم نووسـيوة بـةآلم          
لةبةرئةوةى جةنابتان داواتان كرد كـورتى دةكةمـةوة، ئايـا ضـيتان كـردووة بـؤ ئةوانـةى هةِرةشـةيان ىَل         

ةِرةشةيان ىَل دةكرَيت بـة كوشـنت    دةكرَيت بة بةردةوام  ئايا حكومة  مةسئول نية لةو كةسانةى كة ه
بةرهةم شتَيكى جوانى سةرموو باسـى ئـةوةى كـرد    .ضيتان كردووة بؤيان  بةرنامةتان ضية بؤى  كاك د

كة كؤمةَلَيك ثارةى باشى طةِراندووةتةوة بـؤ خةزَينـةى وآل ، دةسـت خؤشـى ىَل دةكـةم، بـةس دةكرَيـت        
ةكـةمان بـؤ بـاس بكـةى  كـة جـةنابت سـةرموو  لةسـةر         ثَيمان بَلَيى ئةم بِرة ثارةية ضةندة و وردةكاري

ثارة هةموو تةساسيَلَيكتان ثَى دةَلَي ، لـة كوَيتـان وةرطرتـووة و لـة حي بـةكانتان كـةم كردووةتـةوة يـان         
ــؤنى         ــى ض ــان بَلَي ــة وردى ثَيم ــا ب ــني، ب ــةمنون دةب ــَي ى م ــَى بَل ــةساسيةتةمان ث ــةو ش ــةِرَيكخراوةكان  ئ ل

مليــؤس  17ةوة و ضــؤن بــوو  يــةعنى ئــةوة شــةساسيةتة نــةك تــؤ بَلَيــى وةرطرتــةوة و لــة كَيــت وةرطرتــ
ى تـريش مـابَى  تـةنها يـةك نواتـةى تـر        17وةرطرتووة، من نازاس ئةى لةوانةية طومـاس هـةبَى، دوو   
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هـةزار   15خاَل  ماوة، كاك دكتؤر باسى ئةوةى كرد كة ئـةمِرؤ طـوتى باسـى     11باس دةكةم ئةطةر ضى 
بةرنامةيان هةيـة، بـةس مـن دةثرسـ  لـة جـةنابى        1111داهاتوو و بؤ ئةمساَلى تةعيناتى كرد كة بؤ 

 15كاك دكتؤر  ضؤن اةناعـة  بـة ئَيمـة دةكـةى و دةتـوانني ئَيمـة اةناعـة  بـة خؤمـان بكـةين ئـةو            
ــو   ــةزارة وةك ــة    11ه ــردوو نابَيت ــاَلى ِراب ــةى س ــةكى     35هةزارةك ــة مواابةلةي ــتان ل ــو خؤش ــةزار وةك ه

 .ة ناعةدالةتى كراوة، ضؤن ئةمةش واى ىَل ناية   سوثاستةلةس يؤنى وتتان ب
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةسرين خان سةرموو

 :بةِرَي  بةسرين حسني خةليفة

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةرهــةم ســةرؤكى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان، هةرضــةندة      .ثــاش بــةخَيرهاتن كردنــى بــةِرَي  د   
ــةى هــ   ــةم دووايي ــانى ئ ــةرى واى    ِرووداوةك ــلَيمانى و دةوروب ــاى س ــةتى ثارَي ط ــة تايب ــتان ب ةرَيمى كوردس

دةخواست كة كؤبوونةوةيةكى لةم شَيوةية ثةلةترى لةسةر بكرَيت يان كؤبوونةوةكة زووتر ساز بكراية 
بــؤ ئــةوةى تَيطةيشــتنى زيــاتر الى جــةماوةر لةســةر بابةتةكــة هةبووايــة وِرووداوةكــانيش وةكــو خــؤى    

خاَلــدا بــة كــورتى بــاس بكــةم و   3ى خــؤى، مــن هــةوَل دةدةم كــة ثرســيارةكاس لــة  بطةيشــتايةتة شــوَين
ئاراستةى بةِرَي  سةرؤكى حكومـةتى بكـةم، بـةِرَي ان بةِراسـتى  يـةكَيك لـةو خاآلنـةى كـة زؤر بةكـةمى          

يـة لـة    16خاَليةكـةى ثةرلـةمان، خـاَلى     17باسى لَيوة دةكرَيت و بةِروونيش ثَيشَيلكارى ثَيوة ديارة لة 
ى ثةرلــةمانى كوردســتان لــةو هَيِرشــة ئيع ميــةى كــة ئَيســتا لــة هــةرَيمى كوردســتاندا 1بِريــارى ذمــارة 

دةبيندرَى، ضونكة ثَي  وابَى زؤرَيكمان خؤمان ىَل كةِر كردووة لةم بارةيةوة، من ثَي  وايـة خوَيندوةشـ    
دانى ناكؤكى و دووبةرةكى واية هيض شتَيكى لة سةنطةر لةيةكرت طرتن كةم ترنية و بةشَيكة لة سةرهةَل

لةناو كؤمةَلطاكةمانـدا، ثرسـيارةكةى مـن ئةوةيـة لةبـةِرَي يان ئايـا لـةم بارةيـةوة ئـةوةى كـة دةكةوَيتـة            
ئةستؤى حكومةتى هةرَيمةوة ضيان لةم بارةيةوة كردووة ، ئةوةندةى كة دةكةوَيتـة ئةسـتؤى سـةرؤكى    

ثَيشـَيلكارانةى كـة لـة دةزطـا ئيع ميةكانـدا       حكومةتى هةرَي  ضـيتان لـةم بارةيـةوة كـردووة وةكـو ئـةو      
دةبينرَى لة هاندانى خةَلكى، ثرسيارى دووةم  سةبارة  بة كةرتى كارةبايـة و، وةلـةو كـة بةِرَي يشـتان     
ئاماذةيةكتان ثَيى كرد بـة وَيسـتطةى ضةمضـةماَل، بـةآلم وةك دةزانـني كـة كارةبـا يةكَيكـة لـة سـةرةكى           

بَلَيني خ مةتطوزاريةكى سةرةتاييةو، ثَيويستة بؤ هةموو كةسَيك دابني  ترين ماسةكانى هاووآلتى يان با
بكرَيت، بةآلم من ئةوةندةى كة وةك ئةوةى وةك كورد دةَلَيت سام  كردووةتـةوة، ئةوةنـدةى كـة دةزاس    
لة كؤمةَلطاى ئَيمة طرستَيكى سةرةكية لـة نـةبوونى كارةبـا هةيـة، ثـَي  وابـَى لـة سـةرةتاى سـةرهةَلدانى          

طرذيةكانيشدا ئةمةش داخوازيةكى سةرةكى بـوو لةاليـةن خؤثيشـاندةرانةوة و ئَيسـتاش بةردةوامـة،      بار
ثـَي  وابـَى   / ث نى جةنابتان لةم بارةيةوة وةكو حكومةتى هةرَيمى كوردستان ضية ، ثرسيارى سَييةم 

ةم بؤ بدةى، ئةويش كة دووبارةشة، بةآلم دةمةوَى لةبةِرَي تانةوة تةئكيد بكةمةوة و باشرت ِروونكردنةو
ئةوةيــة كــة طلــةيى و نــاِرةزايى خؤثيشــاندةران يــان بــا بَلــَيني شــةاام ئةوةيــة كــة بــة دةنطــةوة ضــوونى   
ِراستةوخؤ لةاليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة نةبووة، نة لةبةرئةوةى كـة بةدةمـةوة ضـوونى بـؤ     

ِرةوايــة و ئَيمــة اةبوَلمانــة، بــةَلكو وةآلمــةكان نــةبووة، وةآلم وةرنــةطرياوة و بــةوةى كــة ئةمــة داخــوازى 
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لةسةر ئةوةى كة بةشَيوةيةكى ِراستةوخؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان نةضووةتة سةر خـة ، يـةعنى   
ِراستةوخؤ نةضووةتة ناو خؤثيشاندةرانةوة كة طـوَى لـة داخوازيـة ِرةواكانيـان بطرَيـت، ثَيشـنيارةكانيان       

ةِراستى ئةمةش واى دةخواست كة لةوَى بن بـؤ ئـةوةى متمانـة    وةرطرَيت، لةن يكةوة تَيكةَليان ببَيت،  ب
ــةكى        ــةِرَي تان ِروونكردنةوةي ــةآلم ب ــت، ب ــت بَي ــةاامةوة دروس ــةماوةر وش ــةن ج ــاتر لةالي ــايى زي و دَلني

 .بضووكتان داو من لة بةِرَي   ِروونكردنةوةيةكى زياترم دةوَيت لةم بارةيةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة سعيد سةرمووكاك 

 :بةِرَي  بة سعيد بة على

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةناوى خـوا، بـةخَيرهاتنى بـةِرَي  سـةرؤكى حكومـة  دةكـةين، مـن ثَيموايـة بـةدوور لـة حةساسـيةتى            
ح بــى و بــة دوور لــة حةساســيةتى سياســى و بــةدوور لــة حةساســيةتى ئؤثؤزســيؤن و دةســةآل  وةكــو   

بةرهةم خؤى ذياوة و لـة غـةرب و لـة ئـةمريكا عي اـةى بـةينى       .شنةَلى كاك دشتَيكى ميهةنى و ثرؤسي
 17حكومــة  و ثةرلــةمان دةزانــَى و باشــرتيش وةكــو ئــةو مةنتةلقــة وةرى طرَيــت، هيــوادارم بــؤ ثــَيش  

ــؤ           ــرَين ب ــانن بك ــان ب ــيارانة وةزيرةك ــةو ثرس ــارم ئ ــة، وة داواك ــيار هةي ــةها ثرس ــة دةي ــوبا ، ثَيمواي ش
شوباتيش تةراكومي كؤمةَلَى هؤكـارى جـدى و طـرنن و     17و ثةرلةماندا، رووداوةكانى وةآلمدانةوة لةنا

طةورةى هةية، بةِرَي  وةآلمى ثرسيارةكاس بة موحةدةدى هيوادارم بداتةوة، تةحري  و تةجرميى تةاـة  
هَي  لـة  كردن كراوة، ئةم حاَلةتة بؤ  كَى لَيى بةرثرسيارة  ئيجرائا  ضى كراوة  خاَلَيكى تر جوآلندنى 

 .......... .دةسةآلتى سةرؤكى هةرَيمداية، كَى جوآلندى  
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوة تيكرارة، رجائةن تيكرارى مةكةوة، كاكة ثَينج، شةش كةس باسى هَي يان كرد سةالمة  بـى، كـاك   
 .بة سعيد سةرموو

 

 :بةِرَي  بة سعيد بة على

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

و هةموو هَي ة زؤرة لة سلَيمانى و طةرميان و كةالر و سةيد سادق و شارةزوور و  هةَلةجبةى ئَيستاش ئة
شةهيد و ضةمضةماَل و ِرانيـة و كؤيـة و اـةآلدزَى بؤضـى و كـَى بةرثرسـيارة  و جوآلندنةكـةى بـؤ  بـؤ          

نةوةى هَي  لة ناطةِرَيندرَينةوة شوَينةكانى خؤيان ، ئةو هةموو هةِرةشة و تةلةسؤن و تةهديدة و كؤكرد
دةورى بارةطاى هةندَى حي ب و ماَلى هةندَى بةرثرس بة ئةمرى كَييـة  جـةنابت بةرثرسـياري، ئةمـة     
لةطةَل ثرؤسةى دميوكراسى و ئازادى و مـاسى مـرؤظ و ياسـاى سـةروةرى دا نـاطوجنَى و يـةك ناطرَيتـةوة،        

ــةى     ــى ن يك ــازادى و طرتن ــةراى ئ ــةكانى س ــووتاندنى خَيم ــر س ــاَلَيكى ت ــَى    15خ ــى و ك ــَى طرتن ــةس، ك ك
 ....... .عةمةليةكةى كرد 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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كاكة تيكرار مةكةوة ثرسياريان كردو جـوابى دا و جـارَيكى تـر ثرسـياريان كـرد، كةرةمكـة و بـِرؤ سـةر         
 .خاَلَيكى تر، كاك بة سعيد سةرموو

 :بةِرَي  بة سعيد بة على

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ن متمانة بؤ خةَلك بطةِرَينينةوة لةطةَل شـاردنةوةى هـةموو ئـةو ِراسـتيانةو دةرنةخسـتنى      ضؤن وابكةي
بةرثرسةكان و كةسة مةسئولةكان لَيى و ئيجرائا  نةكردن بةرامبةريان، خاَلَيكى تر ضى دةَليـَي و ضـى   

ةجنام دةكةى بةهؤى ديار نةبوون وشاردنةوةى ئاسـةوارى جةرميـة كـة شـاردراوةتةوة، تـةحقيقا  بـَى ئـ       
دةبن، ئةى بِريار و هةَلوَيستتان دواى ئةوة ضـى دةبَيـت ، بةداخـةوة وةكـو بـةِرَي ان سـةرؤكى هـةرَي  و        

خاَلةكةى ثةرلةمان دةكةنـةوة، بـةآلم    17سةرؤكى كؤمار تةئكيديان كردةوة و هةموو اليةك تةئكيد لة 
ى بةرثرسـن لـةو خروااتةكـة    نةك جَى بةجَى نةكراوة، خروااتَيكى زؤرى بةرامبةر كراوة، ئةو كةسـانة 

كَين  ئيجرائـا  ضـى كـراوة بةرامبـةريان  خـاَلَيكى تـر ئايـا لـة ماوةيـةكى اياسـى دا وةآلمـى داخوازيـة             
هةنووكةييــةكانى خؤثيشــاندةران و جــةماوةر بــة عةمــةىل و جــدى دراوةتــةوة، نــةك وةآلمــى مــةتاتى و 

ى لةبــةِرَي تان دةكــةن، مةســئوليةتى عموميــا  بؤيــان، ئــةمان ئَيســتا ضــاوةِرَيى وةآلمــى عةمــةىل و جــد 
شـوبا  لـة ئةسـتؤى     17بةردةوام بوونى ئةم بارودؤخة سياسية، كؤمةآليةتية، ئيداريـة، ئةمنيـة، دواى   

حكومة  داية، بةتايبةتى بةِرَي تان، هيوادارم وةآلمَيكى عةمةىل بدرَيتةوة، ضونكة وتةى عانَيـك هةيـة   
و كةسـَى اورئـان تـةتبيق بكـا  وةكـو ئـةوة وايـة تـؤ نامةيـةك           ئةطةر كةسَيك اورئان خبوَينَى)ودةَلَيت 

لةشـةو و ِرؤذَيـك دا هـةزار جـار بيخوَينَيتـةوة،      ( بنووسى بؤ دؤستَيكت و ثَيى بَلَيى س ن ئيشـ  بـؤ بكـة   
بةآلم يةك كةليمةى ىَل تةتبيق نـةكا ، بـةس كةسـَيكى تـر بَيـت بـة عةمـةىل تـةتبيقى بكـا ، سـةرايان           

ا هةموو اليةك ضاوةِرَيى جَى بةجَى كردن و بة عةمةىل كردنى ئـةو ثرسـيارانةن كـة    زؤرة، كةواتة ئَيست
 .لةبةِرَي يان كرا و، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .وةَلآل وا  كرد ئيرت كةس اورئان نةخوَينَى، كاك بة سعيد سةرموو
 

 :بةِرَي  بة سعيد بة على 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .َلة نةكرَيت لةو اسةية، ئةوة اسةى من نية، اسةى عانَيكى بةرزى ئيس مةتَيطةيشتنى هة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك رَيباز سةرموو

 :ِرَيباز ستاؤ حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

عيدى وةَلآل تةسةور دةكةم برادةران زؤربةى اسةكانيان كرد، بةآلم ئةطةر وةكو ئةوةى مامؤستا بة سـ 
ىَل بكرَيت، منيش هةر تةنها بة كور  كراوةيى كة هةوَليش دةدةم تيكرارى نةكةمةوة، من ئـةوة دةَلـَي    
ــة،      ــةموكوِرى هةي ــةمى و ك ــة كةمتةرخ ــةويش ئةوةي ــةوة ئ ــة  دا بكةين ــةِرَي  ســةرؤكى حكوم لةطــةَل ب
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من بؤ كةموكوِرى لةوة بةِرَي يشى تةئكيدى كردةوة لةوةى كة كةموكوِرى هةية لةوانةية كة تَيِروانينى 
لةوةي كة كةموكوِري هةية، لةوانةية تَيِروانيين مـن بـؤ كـةموكوِري ئـةوة بَيـت كـة       بَيت كة زؤر زياترة 

ي 17زؤر زياترة لةوةي كة بةِرَي  سةرؤكي حكومة  دةيبييَن، من سَي ِرووداو بـاس دةكـةم كـة لـةدواي     
نَيتـةوة، لـةِراثؤرتي ليذنةكـةي كـة سـةرجةم      مانطةوة ِروويـداوة، ثرسيارةكةشـ  هـةر لـةوةدا خـؤي دةبي     

سراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةمان ئةندام بوون تَييدا، هةموومان ئيم امان لةسةر ئةوة كردووة، كـة لـةدواي   
خاَليةكةوة تةاةكردن بةردةوامة، وة من ئةطةر ئي اسةيةكيشي بؤ بكةم ئةوةيـة كـة لـةدواي     17بِريارة 

ثَيش ئةوة يةك كةس شةهيد بوو، ِرووداوَيكي تـر ئةوةيـة هـةر لـة     كةسي تريش كوذراوة، كة  7ئةوةوة 
ي مانن كة ئةو ِرووداوة ِروويدا، ئةمة تةشهري نيـة، كـة نـاوي اليةنةكـة دةهَيـن ، ئةوةيـة كـة        17ِرؤذي 

ثارتي دميـوكراتي كوردسـتان، مةكتـةبي سياسـيةكةي بةياننامةيـةكي بآلوكـردةوةو ئامـاذةي بـةوةدا كـة          
كوردســتان، بةرثرســة لــةوةي كــة ئــةو ِرووداوة لــة ســلَيماني ِروويــداوة، مةبةســي     يــةكَيي نيشــتمانيي

اسةكةي من ئةوةية كة ئةمة بؤمان دةسةنَييَن كة تا ئَيستا دوو ئيدارةيي لة كوردستان وجـودي هةيـة،   
بةِراســي ســةيركة كةمتةرخةميةكــة لــةخاَلي يةكةمــدا ســةري كَيشــاوة بــؤ ئــةوةي كــة تةاــة لةخــةَلك    

و خةَلك شةهيد دةكرَيت، يـةعين طةشـتووةتة خـوَين ِرشـنت، يـةعين ئـيرت كـةموكوِري تـا كـوَي           دةكرَيت
بِروا  ، لةخاَلي دووةمدا ئةوةي كة ئَيمة لـةدواي ئـةوةي كابينـةي ثَينجـةم تـةواو بـوو، ئـةوة كابينـةي         

ا ئَيســتا دوو شةشــةميش ســاَل و نيــوَيكي تَيثةِرانــدووة، بــةس ديســانةوة ئاماذةكــان ثَيمــان دةَلــَين، كــة تــ 
ئيدارةيي وجوودي هةية، كة ثَيشـرت ئَيمـة دةمـانوو  اسـةكة وةرنـةدةطريا، بـةس ئَيسـتا ئـةوة ئـيعرتاف          
دةكرَيـــت، خـــاَلَيكي تـــر ئةوةيـــة كـــة ئةمـــة لـــة ِراســـتيدا اســـةي خؤثيشـــاندةرانة، لـــة كؤنفرانســـَيكي   

ةطـةَل بةرثرسـي ئاسـايش    ِرؤذنامةنووسيدا دةَلَين ئَيمة ئـةو شـةوةي كـة خَيمـةكان سـووتاون، اسـةمان ل      
كردووة، ئاماذةي بةوةداوة كة ئةمة اسةي من نية، تكا دةكةم بؤ ئةوةي تَيبطةن، اليـةنَيكي توونـدِرةوي   
ناو يةكَيي بةرثرسـة لـةوة، جـا مـن ئةمـةوَيت اسـة لةسـةر ئـةوة بكـةم، كـة ئةمانـةي ِروويـداوة، هـةر              

ثرسـيارن، يـةعين هَي َيكـي نيشـتمانيمان      بؤخؤيان ثَيويست ناكا  من بيكةم بةثرسيار، ضـونكة خؤيـان  
نية، هي ح بية، ضونكة بةرثرسي ئاسـايش وادةَلَيـت، تةاـة لةخـةَلك كـراوة ناياسـايية، دوو ئيـدارةيش        
هةية كة ئةوةش هةر ناياسايية، ئةمةوَيت ئةوة بَلَي  لةناو ياسا شتَيك نية بـةناوي كـةموكوِري، يـةعين    

مةتي ابوَل بكـةم، تةبعـةن وةكـو شـةخص نـا ئـةم اسـةية، وةكـو         شتَيك نية من لة بةِرَي  سةرؤكي حكو
ثؤستةكةي، ابوَلي ئـةوة بكرَيـت لـةِرووي ياسـاييةوة مةبةسـتمة، كـة كـةموكوِري هـةبَيت، ضـونكة ياسـا           
يةعين بنرِبكردن، نةك بووني كةم كردنةوة، كةمكردنةوة وجودي نية لـةناو ياسـادا كاتَيـك تـؤ دةَلَييـت      

ين ئةبَي بنرِب بكرَيـت، نـةك ئـةوةي كـة هةيـة و لةبـةر ئـةوةي كـة اليـةنَيكي          تةاةكردن اةدةغةية يةع
سياســي اــةينا بــا خــاتري بطــرين، وة نــابَي ثَيشــمةرطةكانيان بطريَيــت مةســةلةيةكي لــةو بابةتــة، ئةمــة  
يــةكَيك لةاســةكاس، اســةيةكي تــرم، ئةوةيــة كــة بةِراســي هــةموو جارَيــك و ئيســتاش بــةِرَي  ســةرؤكي  

ةي بـةوةداوة كـة ئـةو هـةوَلي ئـةوة دةدا  ضاكسـازي بكرَيـت، لةوانةيـة منـيش شـايةتي           حكومة  ئامـاذ 
ئةوةي بؤ بدةم، لةوانةية يةكَيكي تريش شايةتي بدا ، بةآلم اسةكة ئةوةية كةخؤشت ئيعرتاف دةكـةي  
كة ِرَيطري هةية، بةآلم ئةم ِرَيطريية مـن نـي  وةكـو موعـارةزة، باسـي ئةوةشـت كـرد كـة ئَيمـة زؤرجـار           

ةخنةكانيشمان لةِرادة بةدةر تَيدةثةِرَيت، بةآلم كاتَيك بودجةي ئةح اب ئاشكرا ناكرَيت، خؤ بودجـةي  ِر



661 

 

ح بةكةي من دياريية، بةس ئةوة بودجةي يةكَيي و ثارتية ديار نية، لةبةر ئـةوةي ئـةو اليةنـةي كـة     
كةش كـة سـةرؤكي   هةم تؤ وةكو جَيطري سكرتَيري طشي تةمسيلي دةكةي، هـةم وةكـو نوَينـةري ليسـتة    

حكومةتي و ئةو متمانةي ثَيداوي، هةر ئةو اليةنةية كةموكوِري ئةكا ، كةواتة تؤ دووجـار بةرثرسـي،   
اسةكةي منيش ئةوةية كـة ئةطـةر اسـة لةسـةر بـةردةوام بـووني ئـةم كابينةيـة دةكـةين، اسـة لةسـةر            

ةكارةكانت، بـةآلم تكايـة، بـا    بةردةوام بووني كارةكاني بةِرَي   دةكـةين، منـيش لةطـةَلت  بةردةوامبـة لـ     
اسةكردنةكامنان و اسةكردنةكةي بةِرَي يشت لةمةودوا لةسـةر بنرِبكردنـي كةموكوِرييـةكان وكَيشـةكان     
بَيت، نةك ئةوةي كة هةموو جارَيك كَيشةيةك ِروودةدا ، كاتَيك كة ِراثؤرتي ديـواني ضـاودَيري نايـة ،    

جودي هةية، ناكرَيت بيانوو بهَيندرَيتةوة، لةبةر ئةوةي ئاماذةية بؤ ئةوةي كة طةندةَلي لةكوردستاندا و
كة كةموكوِري هةية، بةس با ئَيمة ضاوثؤشي بكةين، اسـةكة ئةمةيـة، سـةرؤكي حكومـة  بةرثرسـيارة      
لــة بنرِبكردنــي كةموكوِريــةكان و نةهَيشــتين كَيشــةكان، ئةطــةر بــةِرَي   دةتــةوَي لةســةر ئــةم بنةمايــة   

هاوكار  دةبني، بةآلم بةِراسي با ئيرت نةئَيمةو نة ئةو برادةرانـةي ليسـي   بةردةوام بيت، ئةوة ئَيمةش 
كوردســتانيش كــة دةنطيــان بةبــةِرَي   داوة، ئــةوانيش ئــةوة ابــوَل نةكــةن، كــة لةمــةودوا لــةذَير هــيض   
 بيانوويةكدا درَيذة بةم كارة بدةين، كة كَيشة هةية، كةموكوِري هةية، بةآلم ناتوانني بنـرِبي بكـةين، لـة   

ئَيســتاوةو لــة ثَيشــرتيش ئةمــة هــةر كــاري جــةنابت بــووة، كــة ئــةبَيت بــةَلَيين بنرِبكــردن بــدةيت، نــةك 
 .كةمكردنةوة، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس،  دكتؤرة ثةريهان، سةرموو

 :ثةريهان اب ي حممد. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةر ئةوةي هاوكاراس زؤر باسيان كرد، منوونةي زؤريان هَينايةوة، من زؤر زؤر بةكورتي باسي دةكةم، لةب
ي شوبا ، بؤم 17بةآلم من دةمةوَيت ئةم كَيشة حسابيةم بؤ حةل بكةن،  لةدواي ِرووداوةكاني 

دةردةكةوَيت بةثَيي ئةم ِراثؤرتة كة لةاليةن خؤثيشاندةرانةوة بؤمان نَيردراوة، كة ئةمة بةَلطةو 
زؤر بةهَي ة كة كةمتةرخةمي هةية لةاليةن حكومةتةوة، وة ئةوان طلةييةكي زؤر دؤكؤمَينتَيكي زؤر 

ي شوبا ، هةر لةو ِرؤذةوة كابينةكةي بةِرَي  دكتؤر بةرهةم، 17زؤريان هةية لة حكومة ، هةر دواي 
سَي ياساي ثَيشَيلكردووة هةر لةو ِرؤذةدا، ياساي خؤثيشاندان، ياساي سةرؤكايةتي هةرَي ، ياساي 

ذنامةطةريش، هةر ثَينج وةزارةتي لةهةمان ِرؤذدا كةمتةرخةم بوون، كة ئةمانة بوون، وةزيري ِرؤ
ناوخؤ، كة نةيتوانيوة بةثيََي توانا ثؤليسي ضاالكية مةدةنيةكان لةشوَيين ِرووداوةكان بن بؤ ئةوةي ئةو 

يري ِرؤشنبريي و وةزيري ِرووداوة دَلتةزينة ِروونةدا ، وةزيري ثَيشمةرطة، وةزيري خوَيندني باآل، وةز
تةندروسي، من ئةَلَي  ئةطةر ئَيمة ياسامان هةبَيـت، بةثَيي ئةوة ئةطةر هةر هاووآلتيةك خةراي ئةم 
ياساية بكا ، ئايا س اي ضية ، لةكاتَيكدا كة ئَيمة كابينةي حكومةمتان هةية، كة بةرثرسة لةثاراستين 

كةي ضؤن دةبَيت، وةزارةتي تةندروسي، من منوونةيةك موَلك وماَل وذياني هاووآلتيان، ئايا ئةمة س ا
دةهَينمةوة كة من خؤم لةو وةزارةتة ئيش دةكةم، كة نةيتوانيوة ئَيمة حةو  شةهيدمان هةبووة، 

برينداريش، كة برينداري سةخي تَيدا بووة، ئةم وةزارةتة نةيتوانيوة بةثَيي ثيََويست  151زياتر لة 
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ا ، بةثَيي سةرماني مةَلبةند، نَيردراون بؤ دةرةوةي وآل ، ئايا هةر ضارةسةري ئةم بريندارانة بك
لةسةر ئةم منوونةية، كةمتةرخةمي وةزارةتَيك دةرناخا ، نا لةبةر ئةوةي كة دكتؤرمان و كارمةندي 

سةعا  ئيش دةكةن، نا لةبةر ئةوةي كة ثسثؤِرمان نية، نا لةبةر ئةوةي كة  16تةندروستيمان 
تةرخان نةكراوة، لةبةر ئةوةي كة مواةسر بووة لة ئةدائي خؤيدا، من ناضمة  بودجةي تايبةتي بؤ

سةر ئةواني تر لةبةر ئةوةي هاوكاراس زؤر زؤر باسيان كرد، بةِرةئي من ئةوةي كة خةراي ياسا بكا ، 
ياسا جَيبةجَي نةكا ، ئَيمة بةهاووآلتي ئاسايي دةَلَيني، ئةبَي س اي بدرَيت، س اي ئةوةي كة 

ةيةكي حكومة  مواةسر بَي بةراِِسي بةِراي من با دةست لةكار بكَيشَيتةوة، تا لةم اةيرانة كابين
 .سياسية دةربضني، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، كوَيستان خان، سةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبدا 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 دةمةوَي ِروونكردنةوةيةك بدةم، ئةويش ئةوةية كة ئةو من ثَيش ئةوةي بَيمة سةر ثرسيارةكاس
مةوزوعانةي كة من باسي دةكةم، هاوشَيوةن لةطةَل مةوزوعي هاوِرَيكاس بةآلم من ثرسيارةكاس 
جياوازة، بؤية تكا دةكةم كة ثَي  اةتن مةكةن، ثرسيارةكاس زؤر ِروون وئاشكراو سنووردارن، تكا 

ِرؤذ بةسةر  11ني و بةكؤنكرَيت وةآلم  بدةرةوة، خاَلي يةكةم، ئةمِرؤ لةبةِرَي   دةكةم زؤر بةِروو
شةهيد هةية، بة دةيان  8ِرؤذةدا،  11ي خوَيناوي شاري سلَيمانيدا تَيدةثةِرَيت، لةماوةي ئةم 17ِرؤذي 

بريندار هةية، بةسةدان طرياوي نا ياسايي هةية، ضةندين كةناَلي ِراطةياندن سووتَينراون، ضةندين 
ةطا زةرةري ثَيطةشتووة، تا ئةم كاتة، طرتن و ِراوةدووناني خةَلك و ِرؤذنامةنووس بةردةوامة، بار

لةاسةكاني بةِرَي  سةرؤكي حكومة  تَيطةيشتني كة تا ئةمِرؤ كةس نةطرياوة، لة هةر وآلتَيك لةهةر 
حكومةتة، سيستةمَيك،لةهةرحكومةتَيك، بانطةشةي دميوكراتي، سةروةري ياسا، ئازادي بكا ، ئةم 

ئةطةر خؤي هةَلنةوةشَينَيتةوة هةر هيض نةبَي كؤمةَلَيك بةرثرس ووةزير س اي اورس دةدا ، من 
ثرسيارةكةم ئةوةية، ئايا بؤ هةرَيمَي حكومةتةكةي كة بانطةشةي ئازادي و دميوكراتي وسةروةري ياسا 

وِراوةدوونانة، تا ئَيستاكة  ِرؤذ لةم هةموو كوشتار وطرتن 11ئةكا ، ئةمة حاَلةتَيكي تةندروستة دواي 
لةسةر كةناَلي ئالاني نالياية، ديارة بةثَيي ِروونكردنةوةي : كةس نةطريابَي ، ثرسياري دووةم

هاوِرَيكامنان، وة بةثَيي زانيارييةكامنان و بةدواداضووني خؤمان، شةش لة سووتاوة تؤمةتبارةكان، 
تةداوييان بؤكراوة، داخَلكراون و تةبةَلةيان بؤ  لةوَي( ئيمَيرجنسي)يةكةم شةو براونةتة نةخؤشخانةي 

ثِركراوةتةوة، بةثةلة هَينراونةتة هةولَير، لة هؤبةي ذنان دانراون، دوانيان لة مةتاري هةولَيرةوة 
براون بؤ توركيا، من ثرسيارةكةم ئةمةية، ئايا ض س ايةك دةدرَيت بةوةزيري تةندروسي و 

ياسايية لة نةخؤشخانةكاني دةكرَيت، ئةم هةموو طوَي انةوةي  كاربةدةستةكاني، كة ئةم هةموو بَي
نةخؤش و بريندار وسووتاوة تؤمةتبارانة، ئايا ئةمانة ِرووبةِرووي س اي ياسايي دةكرَينةوة ، ثرسياري 

 ...دووةم لةسةر ناليا بوو، ديارة كة ض هَي َيك ئةمةي كردووة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ةواو بوو، هةموو برادةران باسيان كردكوَيستان خان، ناليا ت
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كةس لةم هَي ة  51من ثَي  وتي هةمان مةسةلةية بةس ثرسيارةكةم جياوازة، ثرسيارةكةم ئةمةية، 

، بةثَيي ئةو كة يةكَيكيان دذة تريؤرة، جووَلَيندراون و هَينراون، ئةوةي ناليايان سووتاندووة
بةَلطةنامانةي كة هةية، ديارة ئةو هَي انة دوايي ضوونةتة ض جَيطاو ماَلَيك، ثرسيارةكة ئةمةية، ئةطةر 

كةسة، بةرثرسَيك نةي جووآلندبَينت، خؤيان لةخؤيانةوة ضوون ئةمةيان سووتاندووة ، ئايا  51ئةو 
طةر مةسئولةكة جووآلندوويةتي ئايا ئةم هَي ة خؤي جووآلوة، يان مةسئولةكةيان جووآلندوويةتي، ئة

ئةم بةرثرسة ِرووبةِرووي س اي ياسايي دةبَيتةوة ، يان هةر وةك هةمووجارَيك كوِري سةاري و هةذار 
، من وا 4لةسةر 5ياسايان بةسةردا جَيبةجَي دةبَيت ، مةسةلةي ئةوةي بةردةركي سةرا شةوي 

وة، بِريارَيك هةبووة لةاليةن ئاسايشةوة جَيبةجَي تَيطةشت  ئةمة بؤ بآلوة ثَيكردني بةردةركي سةرا بو
كراوة، بةس بِرياري سووتاندني خَيمةكانيان ثَي نةبووة، من ثرسيارةكةم لة بةِرَي  سةرؤكي حكومة  
ئةوةية، ئايا بةِرَي يان شةرعية  دةدا  بةم كارة ، كة سووتاندني ئةو هةموو خَيمةية، بردني هةموو 

وةرةاةية، بردني كؤمةَلَيك طةجنيش، ئايا ئةمة شةرعيةتي ثَي نادا  و  17ئةو ئامَيرانة كة بايي 
ئيدانةي دةكا  ، ئةطةر ئيدانةي دةكا  ، ئاسايشي سلَيماني ِروبةِرووي س اي ياسايي دةكاتةوة، ئايا لةو 

ي مانطةوة ضةندين ثةيامنَيرو كةناَل ِروبةِرووي تووندووتيذي بوةتةوة ، ئايا 17ِرؤذةوة لة 
اني وةزارةتي ِرؤشنبريي سةبارة  بةثَيشَيلكردني ياساي ِرؤذنامةطةري رووبةِرووي س اي ياسايي بةرثرس

دةبَينةوة ، ض ئيجرائاتَيك كراو  تا ئَيستا لةطةَل كَي كراوة ، من ثرسيارَيكي ترم هةية، بةِرَي  سةرؤكي 
كة داخوازييةكانيان وةآلم  حكومة ، ئايا ضاككردني بازاِري سلَيماني و ِرةوشي بازرطاني بةوة دةبَيت

بدرَيتةوة ، يان سةركوتي خؤثيشاندةرةكان بكرَيت ، مةسةلةي جوآلندني هَي ةكان، من ثرسيارةكةم 
ئةمةية، ثرسيارةكةي من جياوازة، ديارة ئةم هَي انة جووَلَيندراون، ئةمة ثَيشَيلكردني ياساي سةرؤكي 

يشاندانة، كة ئةم هَي انة بة ناياسايي جووَلَيندراون، هةرَيمة، ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطةية، ياساي خؤث
ئايا لَيثَيضينةوة دةكرَيت لةبةرامبةر ئةو كةس واليةنانةي كة ئةم هَي انةيان جووآلندووة، ئايا س اي 
ياسايي دةدرَين، يان ئةمانة حةسانةيةكيان هةية بثارَي رَين ، ضونكة لةو كاتةدا سةرماندةي هَي ةكاني 

تةدا لة هةرَي  نةبووة، كَي ئةمانةي جوآلند ثرسيار كراوة، من دةمةوَيت ب اس ئايا ئةمانة هةرَي  لةوكا
ِروبةِرووي س اي ياسايي دةبنةوة ، من ثرسيارَيكي ترم ئةوةية ديارة ئَيمة بة ئاشكرا بينيمان دواي 

طاي ثؤليو هةية، ي خوَيناوي سلَيمانيةوة، دوو هَي  هةية هي ثَيشمةرطة، بةَلَي دوو دةز17ِرووداوي 
بةَلَي دوو دةزطاي ئاسايش هةية، هةر بؤ خؤشي بةرثرسةكاني وةزارةتي ثَيشمةرطة ئةوانةي سلَيماني 
بؤيان ناية  بَلَين زَيرةظاني، دةَلَين زرةظاني، كةواتة ناوةكةشي نازانَيت، ئةمة هَي َيكة سةر 

ةرطة، دوو وةزارةتي ناوخؤ، دوو بةوةزارةتةكةي ئةوة، ئايا بةردةوام بووني دوو وةزارةتي ثَيشم
ئاسايشي، بووني ئةم هةموو هَي ة كة كةس نازانَي كَين، بووني دوو وةزارةتي دارايي، كة هةرَيمةكةمان 
لة  ئةكا ، يان ئةو هَي و اليةنانةي كة داواي يةكطرتنةوةي ئةم دوو ئيدارةيية دةكةن، كاميانن 

ثَيدةدا ، يان ئةوةي كة دةيةوَيت ئةم دوو لة  بةرثرس، ئةوةي دوو لةتي كردووة و بةردةوامي 
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بوونية نةمَييَن و يةك بطرَيتةوة، من ئةخري اسةم ئةوةية، دواي لَيبوردن دةكةم كةمَيك ناساغ  بؤية 
مةجامل بدةن، دوا اسةم ئةوةية، ئَيمة وةك خؤمان كَيشةي شةخصيمان لةطةَل هيض كةسَيك نية، وة 

كي حكومة  ناكةم، بةآلم كَيشة لة سستمي سياسي و بةِرَيوةبردني من بؤ خؤم نكولي لة تواناي سةرؤ
ي دوو ئيدارةيي ح بيداية، بؤية ثَي   51بة  51ئةم هةرَيمةداية، كَيشة لة حكومةتَيكي هةتا ئَيستا 

واية ئَيستا بؤ ئةم بارودؤخة، وة بينيمان لةماوةي هةموو كابينة يةك لةدواي يةكةكاندا بة كابينةي 
، نةيتواني سستمي سياسي بطؤِرَيت، نةيتواني وا خؤي بطوجنَينَيت كة كؤمةَلَيك هةنطاو شةشةميشةوة

بنَيت بؤ طؤِريين ئةم سستمة، وة ئةو داواكارييانةي كة خؤثيشاندةران هةيانة، زؤربةي هةرة زؤري بؤ 
، ئَيستا طؤِريين سستمي سياسية بةئاراستةيةك كة ضاكسازي ِريشةيي بكرَيت، كةمن بؤ خؤم ثَي  واية

ئةم حكومةتة، شكسي خواردووةو ناتوانَيت بةم شَيوةية وةآلمي ئةم داخوازييانة بداتةوة، لةبةر 
ئةوةي ئةم سيستمة خؤي خراثة، خؤي ناتةندروستة ناِرَيكة، هةر بةرثرسَيك لةناو ئةم سيستمةدا 

وتي، نايةَلن ئيشةكاني  بَيت، يان ئةبَيت لةطةَل ِرةوتةكةدا بِروا  يان وةك بةِرَي  سةرؤكي حكومة 
بكا ، جا بؤ ئةوةي حكومةتَيك هةبَيت وةآلمي داواكاريي خؤثيشاندةران بداتةوة كة ِرَيطايةك بؤ 
ضاكسازي سياسي لةم هةرَيمةدا، من بؤية بةِرَي ةوة داوا دةكةم سةرؤكي حكومة  خؤي دةست لةكار 

ةر نا بةِراسي من داوا دةكةم ثةرلةمان بكَيشَيتةوة، وةك كاك بي ل وتي بؤ دين و دونياي باشة، ئةط
متمانة لةم حكومةتة وةربطرَيتةوة، بؤ دروست كردني حكومةتَيكي ئينتيقالي بؤ وةآلمدانةوةي 
داخوازي خؤثيشاندةران، كة بةئاراستةيةكة بؤ ضاكسازي سياسي، بنةِرةتي لةهةرَيمةكةمان بؤ دواتر 

 .ثاسئامادة سازي بؤ هةَلبذاردنَيكي ثَيش وةخت، سو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك الاعي  طةآلَلي، سةرموو
 :بةِرَي  الاعي  سعيد طةآلَلي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي  سةرؤكي حكومة ، خوشك وبراياني بةِرَي ، سةرةتا با ئةوة بؤ جةنابي كاك دكتؤر بةرهةم ِراست 

سةرايان طؤِريوة بؤ سةراي ئازادي، لة ضاوثَيكةوتنَيكي بةِرَي    بكةمةوة، طةجناني شارةكةي تؤ ناوي بةردةركي
كة لة هاووآلتي كردووتة لةم ن يكانةدا، ئةسةرموويت، ئةطةر ضارةسةري ِريشةيي سيستمي سياسي ئةم وآلتة 
نةكرَيت من دةست لةكار دةكَيشمةوة، من لةجةنابت دةثرس ، هَي  لةم وآلتةدا جووَلةي ثَي دةكرَيت، هَي ي 
زَيرةظاني جوَلةي ثَيدةكرَيت بؤ شارَيكي تر كة تةوةاوع دةكرا كارةساتي زؤر خراثرتي لَي بكةوَيتةوة، جةنابت 
ئاطا  لَيي نية، بة ئيعرتايف جةنابت وة من خؤش  سةرداني وةزيري ماليةم كرد، هةتا ئةم دةاةية دوو 

، بة ئةمري ِرَيكخراوَيكي اوتابياني ح بي وةزارةتي ماليةمان هةية، طةورةترين دةزطاي مةعريفي لةم وآلتةدا
دادةخرَيت، لةاليةن جةنابتةوة، بةشَيوةيةك لة شَيوةكان، هَي َيكي خؤثيشاندةر  بةوة تاوانبار كرد كة 
دةيةوَيت هةرَيمي كوردستان ثارضة ثارضة بكا ، كة ئةمة خؤي لةخؤيدا بةِراسي ببوورة ئةمة جؤرَيك لة 

هةزار دينار، جةنابي دكتؤر ئَيمة بااةيةكمان لةو  37تةزكيةي ح بي هةية، بؤ  تةخوين كردنة، هةتا ئَيستا
هةزار دينار ض مةبلةغَيكة ، بةِراسي من  37تةزكييانة لةطةَل هاورَي  كوَيستان خان برد بؤ وةزيري مالية، 

يري مالية بؤ وام اني ئةو مةبلةغانة لةداهاتي يةكَيي نيشتمانيي كوردستان دةردةضَيت، كة جةنابي وةز
هةزار  37ئَيمةي ثشت ِراست كردةوة، نةخَير ئةوة ثارةي وةزارةتي ماليةية، يةعين داواي تةزكية دةكرَيت بؤ 
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دينار، جياوازي مووضة تا ئَيستا هةية لة هةرَيمي كوردستان و عَيراادا، دواي ئةوةي ليذنةي ناوخؤ هةوَلَيكي 
هةزار دينار  111ليسي هةرَيمي كوردستان و عَيراق بة زؤر زؤرياندا تا ئَيستاش جياوازي مووضةي ثؤ

جياوازميان هةية، ئايا بةِراسي بةِرَي  وةك جةنابت بِريارتداوة، ئةطةر ضارةسةري ئةم كَيشانة نةكرَيت دةست 
 لةكار دةكَيشيتةوة، ئايا بةِراسي ئةو اةناعةتة بؤ تؤ دروست نةبووة كة ئةو كَيشانة كَيشةي موزمينن ، بةَلَي

كَيشةي كابينةكاني ثَيش جةنابنت، كَيشةيةكن كةَلةكة بوون، ئةمِرؤ لةشانصي جةنابت ئةمِرؤ تؤ سةرؤكي 
كابينةي، ئايا اةناعةتت بةوة هةية، لة سةر دةسي جةنابت ئةو كَيشة موزمينة طةورانة ضارةسةر بكرَين ، كة 

ة، بةِرَي  سةرؤكي حكومة ، سوَلتان ح ب تا سةر ئَيسقان ضووةتة ناو هةموو دامودةزطايةكي ئةم وآلتةو
وةزيري طؤِري، ئايا كاتي ئةوة نةهاتووة كة   11اابوس، تةنها يةك خؤثيشاندان كرا لة مةملةكةتةكةي، 

جةنابت دةست لةكار بكَيشيتةوة ، من هيوادارم بؤ ئةوةي لةو كَيشانة ِرزطارمان بَيت، بؤ ئةوةي لةو ئةزمة 
ان بَيت، بؤ ئةوةي ضيرت خوَيين الوةكاني ئةم وآلتةي ئَيمة بةهةدةر نةضَيت، طةورةي كة تَيي كةوتني ِرزطارم

 .هيوادارم جةنابت بة سنطَيكي سراوان ئةو داخوازييةي ئَيمة ابوَل بكةي ودةست لةكار بكَيشيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك دلَير حممود، سةرموو
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، اسةكاني من زؤريان كران، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار نيشتمان مرشد، سةرموو
 :بةِرَي  نيشتمان مرشد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .اسةكاني منيش هةمووي كران، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ووري، سةرمووسوثاس، كاك حممد شارةز

 : بةِرَي  حممد ابد شارةزووري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اسةكاني منيش بةهةمان شَيوة كران، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .طةشة دارا، سةرموو

 :بةِرَي  طةشة دارا ج ل
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، اسةكاني منيش هةروةها كران، زؤر سوثاس
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .كاك عومةر عبدالربن، سةرموو
 :بةِرَي  عمر عبدالربن علي
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .اسةكاني منيش كران، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سةمرية عبدا ، سةرموو

 :بةِرَي  لرية عبدا  طؤران
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةكةم، خؤثيشاندان مايف هاووآلتيانة، ثَيويستة لةسةر حكومة  بةخَيرهاتين سةرؤكي حكومة  
خؤثيشاندةران بثارَي َيت، بةشَيوةيةكي شارستاني مامةَلةيان لةطةَلدا بكا ، ضونكة ثؤسي حكومة ، 
ثؤستَيكي خ مةتطوزارييةو خ مةتي طةل دةكا ، ثرسياري من ئةوةية، ئايا هةستان كرد كة هةلَيك 

خؤثيشاندانةكة ، ئايا جووآلني هَي ي ثَيشمةرطة بة مةبةسي ثاراسي سةرمانطة هةية بؤ بةالريداني 
حكوميةكان ودامةزراوي ح بيةكان بوو ، هةستان دةكرد كة ترس هةية لةسةريان ، ئةطةر ترسَيك 
هةية ئايا ئةو ترسة كَي دروسي كردووة ، ضيتان كردووة وة ضي دةكةن بؤ نةهَيشتين ئةم ترسة ، 

لة بةِرَي تان دةثرس  زانياريتان بةدةستةوةية لةسةر ئةوالريانةي ئةو كةسانةي كة : تر ثرسيارَيكي
بوونة هؤي هانداني خةَلكَيك يان خؤثيشاندةران بؤ طؤِريين ئاراستةي مةسريةكةو هَيرش كردنة سةر 

طاي لقي ضواري ثارتي دميوكراتي كوردستان، ثرسياري ترم، دامةزراندني ئةو هةموو زانكؤيانة جَي
دةستخؤشية كة هةموو ساَلَيك ئةو هةموو طةجنة دةردةضَيت و بِروانامة بةدةست دةهَينن، بةآلم لةم 
ساَلةوة دةبَي بةرنامةي جدي و مةودا درَيذ دابنَين بؤ ئةوةي لةئايندة نةبن بة بارو زةخت لةسةر 

موو ضني و توَيذةكانيان كؤمةَلطا، هةروةها وةكو كاك ساالر وتي، طةجني ئَيمة وشيارن و داخوازيي هة
ئايا ناكرَيت شوَينَيك بؤ خؤثيشاندةران لةدةرةوةي شار دياري بكرَيت، تا : هةَلطرتووة، ثرسياري ترم

تةئسري نةكرَيت لةسةر هاووآلتيان وكاسبكاران بةمةرجَيك، اليةني بةرثرس و ثةيوةنديدار بضنة 
ثرسيارةكانيان بةو ثةِري بةرثرسيارَيي ناويان، وة سةافي زةمةنيش دياري بكرَيت، وةآلمدانةوةو 

بَيت، داواكارم دةزطا ئةمينةكان ئيجرائاتيان لةطةَل بكرَيت، هةروةها ثشتطريي خؤش  بؤ كاك ثيشةوا 
دةردةبِرم، كة زؤر زؤر بة ويذدانانةوة اسةي كرد، دةستخؤشي لَيدةكةم، ئاخر ثرسيارم، من خةَلكي 

ني و مةردايةتي لةهةموو شارةكان هةية، وةك يةك، لة هةولَيرم دةزاس هةموو ئازايةتي وجوا
كةركووك، لة دهؤك، لة سلَيماني، نةك دةنطَيك هةبَيت بَلَيت سلَيماني مةردايةتي و ئازايةتي تَيداية، 
بةِرَي  سةرؤكي حكومة  داوا لة بةِرَي   دةكةم، بةردةوام بن لة نةهَيشتين عةاَلي ناوضة خوازي، زؤر 

 .سوثاس
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س

بةِرَي  سوثاس، بؤ هةموواليةكتان، بؤ ئةوانةي كة بةشداريان كردو ِرةئي خؤيان بة ئازايةتي دةربِري، 
دةستان خؤش بَيت، ئَيستا داوا لةبةِرَي  سةرؤكي حكومة  دةكةم كةوا وةآلمي ثرسيارةكانتان بداتةوة، 

 .سةرموو
 (:هةرَيمي كوردستان سةرؤكي حكومةتي) بةرهةم ابد صاحل. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر سوثاس، من لةكانطاي دَلمةوة دووبارة سوثاستان دةكةم، ئةم شةو ثَي  واية بؤنةيةكي طرنطة، 
بةداخةوة باس لة كؤمةَلَيك ِرووداوي جةر  بِر و كارةسا  بار دةكةين، بةآلم خؤي لةخؤيدا 

مانة، بةرثرسي ئةم وآلتة لةبةردةم نوَينةراني خةَلكدا بةرجةستة بووني ذياني دميوكراسي وآلتةكة
ئةركي سةرشانيةتي وةآلمي ثرسيارةكانيان بداتةوة، بةثَيي كردار و بةثَيي جؤري كاركردني 
هةَلبسةنطَيندرَيت و بِرياري خؤتاني لةسةر بدةن، من هةوَلدةدةم يةك بةيةكي ئةو ثرسيارانةي كة 

هةندَيكي دووبارةية تكا دةكةم لَي  نةطرن، ئةطةر دووبارةي نووسيومةتةوة وةآلميان بدةمةوة، 
نةكةمةوة، كاك شَيرزاد باسي ضةمضةماَلي كرد، كة دائريةكاني ضةمضةماَل بضَيتة سةر سلَيماني، من 
خؤم لةماوةي ِرابردوودا لة ضةمضةماَل بووم، كؤمةَلَيك ئيم ام بؤ هاتووة لةو بارةيةوة، بةهيواي ئةو 

بةتةواوةتي جَيبةجَي بكرَيت، ضةمضةماَليش بطةِرَيتةوة سةر كةركووك، وة  161ةي ِرؤذةم كة مادد
كةركووك بةيةكجاري بطةِرَيتةوة باوةشي كوردستان و ئةوة ضارةسةري حةايقي مةسةلةكةية، بةآلم تا 
ئةوكاتة بةدواداضوونَيكمان كردووة، دةمانةوَيت هةندَي لةدائريةكان نةك لةِرووي ئيدارييةوة 

ةماَل بضَيتة سةر سلَيماني، ضونكة لةوانةية ئةوة هةندَي تةبةعاتي سياسي لَي بكةوَيتةوة، ضةمض
خةَلك بةجؤرَيكي تر تةسسريي بكا ، بةآلم هةندَي لة دةوائريةكان بؤ كاروباري خةَلك و بؤ ِرايي كردني 

من زؤر سوثاسي كاروباري خةَلك، وا بكةين كة هاتوو ضؤي سلَيماني بكا ، باسي كارطةي ئاسين كرد 
دةكةم، كة باسي ئةو مةسةلةيةي كرد، يةكَي لةو كارانةي كة كردوومةو ئةركي سةرشامنة، لةطةَل 
هةظاَلةكاني ترم لة ئةجنومةني وةزيران هةوَل بدةين وةبةرهَين بهَينني، هةم لةبواري كشتوكاَل، هةم لة 

، زؤريش  مةبةست بوو ئةو كارطةية بواري ثيشةسازي، كارطة دامبةزرَينن طةجني ئةم وآلتة كار بكةن
بَيتة ضةمضةماَل وشؤِرش، ضونكة جَيطةي ئةنفال و مةملةكةتي ئةنفالن، لةطةَل ِرزطاري و ناوضةكاني 
تري كوردستان كة دووضاري ئةنفال كردن و ماَلوَيراني بوون، بؤية مةبةست  بوو بضَيتة ئةو ناوضةية، 

كَيشةي ذينطةيي تَيدا بَيت ابوَل نةدةكرا، يةكةم تؤ وةكو  بةس كاك شَيرزاد ئةطةر بَيت و تؤزااَلَيك
ئةندامَيكي ثةرلةماني ئةوَي بةدواداضووني جدي بؤ بكةيت، هةندَي خةَلك بة بيانووي جيا جياوة، 
بيانةوَيت ئةو ثِرؤذةية ثةك خبةن ئةوة ثةكي دةخرَيت بؤ ضةمضةماَل، بؤ خةَلكي شؤِرش و 

ِرؤذةي وا هةية، بؤية ئةم شتة من كةمَيك لةسةري دةِرؤم، ضونكة ضةمضةماَل، كة ثَيويستيان بة ث
باشة، % 111لةكاتَيكدا دةتةوَي كاري باش بكةيت، خةَلك بهَينيت خ مة  بكا ، شتيش نية بَلَييت 

حةمتةن اليةنَيكي سليب تَيدا دةبَيت، عةرزي كؤمةَلَيك كةس ئةبَيت حكومة  ئيستم كي بكا ، يان 
بة وةبةرهَينةرَيكي طةورة تا بَيت ئةم ثِرؤذةي كارطةيةي تَيدا دروست بكا ، كة  بيكِرَيتةوة بيدا 

كةس تَييدا ئيش بكا ، بةس بَيت و هةر اليةنة سلبيةكةي طةورة بكرَيت، وةَلآل هةورَيكي  411
ذةهراوي بةسةر ضةمضةماَلدا دَينَيت، وا دةبَيت و سةيرانطاي بان مةاان تةواو دةبَيت، نازاس ضي من 
هيوادارم تؤ وةكو نوَينةرَيكي ضةمضةماَل، لةطةَل هةظاَلةكاني ترتدا لَي نةطةِرَين، ضونكة ثِرؤذةي وا 
طرنطة بؤ ضةمضةماَل، طرنطة بؤ كوردستان، خوشكة ئاشي كؤمةَلَيك ثرسياري كرد، اسةكامنان با لة 

التقر  )دةين بة مةسهومي سيااي خؤي بَيت، تكام واية بة غةَلة  لة يةكرتي تَينةطةين و با هةوَل نة
زؤر بةي هةرة زؤري ثؤليو، ئاسايش، ثَيشمةرطةي ئةم وآلتة، خةَلكي جةنطاوةر و خةَلكي (الص ل

دَلسؤزو خةبؤري ئةم وآلتةن، بةآلم نةك ثؤليسي كوردستان، ثؤليسي ئةمريكاو بةريتانياش، خةَلكي 
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ةطةَل ئةوانة، ئةطةر داوا لةمن بكةن بَلَين خراثي تَيدةكةوَيت، ئالياتي ياسايي هةية بؤ مامةَلةكردن ل
لةهةر سووضَيكي ئةم كوردستانة، هةر ثؤليسَيكي هاتوضؤ، ثؤليسي تر، ئاسايشَيك غةَلةتي كرد، ئةوة 
كابينةي حكومة  هةمووي بةرثرسيارة لةوة، من ثَي  واية ئةوة ناحةاي و ناِراستية، كابينةي 

بَيطومان دةبَيت بةدواداضووني ثَيويست بكا  كة ئةدائي  حكومة  و وةزيري ناوخؤ، وةزارةتي ناوخؤ،
ثؤليو وئةدائي دةزطا ئةمنيةكاني ئيمة لةئاسي ثَيويستدا بن، من ئةَلَي  لةم ئةزمةيةي ِرابردوودا 

، بةَلَي لة ساتة وةخي ئةو ِرووداوة، كؤمةَلَيك شثرزةيي و 17/1كارةساتةكةي  17/1ِرووداوةكاني 
وةزعةكةدا هةبوو، هةركةسَيك بَلَيت وانية غةَلة  دةكا ،  تةاي  و تةاديري شَلةذان و ئريباك لة

مةوايفي مةيداني كة كاتَيك مؤَلةتي ئةو خؤثيشاندانة درابوو، لةبةردةركي سةرابوو، دوايي 
بةماوةيةكي كور  طةيشتة بةردةم لقي ضوار، حاَلةتَيكي نةخوازراوو ناجؤر و ناِرةحةتي لَيكةوتةوة، 

كي لَيكةوتةوة، بة تةئكيد كةسةيري دةكةيت ئةدائي ئةجهي ةي ئةمين، ئةدائي ثؤليو، كارةساتَي
ئةدائي ئاسايشةكامنان جَيطاي ثرسيارة، هةر با ئةوةندة بَلَي ، بؤية ئَيمة دةَلَيني ليذنةمان داناوة 

يشاندان بووة، تةايمي بكا ، لة ضةمضةماَل، لةسةيد سادق، لة كةالر، لة هةَلةجبة، كة ِرووداو بووة، خؤث
بةآلم هةموو خؤثيشاندانةكانيش هةموو ئةو خةَلكة مةدةني و خةم خؤر ودَلسؤزة نني، ثَي  دةَلَين 
هةمووي وةكو يةكن، ثَي  ناَلَين خةَلكي خراثيشي تَي دةخ َيت و دةيةوَيت ئاراستةي خؤثيشاندانةكان 

ة بن بؤم، ناتواس زامين ئةوة بن بؤ بةدذي داخوازيية مةدةنيةكاني خةَلك بِروا ، ئةتوانن زامين ئةو
من، ثؤليو شةهيد بووة، جؤرةها و جؤرة ئةندامي ضاالكية مةدةنيةكان و ثؤليو و ئاسايش بريندار 
بوون، زةبةتيان ضَيشتووة، بةآلم من ئةوةندةي كةئاطادارم، موتابةعةم كردووة، لة ثةيوةندي  

نياييةوة دةَلَي  زؤربةي هةرة زؤري ثؤليو و دةزطا لةطةَلياندا، لة ضاودَيري وةزع و ِرةوشةكة، بةدَل
ئةمنيةكاني ئَيمة بةزةبي نةسسةوة مامةَلةيان، لةطةَل ئةم وةزعة كردووة، من دةستخؤشيش لةو 
خؤثيشاندةرانة دةكةم، دةستيان دةطوش ، كة طوَليان دةدا بة ثؤليو و ثَيشمةرطة، وةكو كوِري خؤيان و 

يريان دةكردن، نةك جةماوةر بةرامبةر بةئةوان، ئةوانيش كوِري ئةم براي خؤيان و كةسي خؤيان سة
ميللةتةن ثَيكةوة كارمان كردووة، لةبةر ئةوة تكاية مةسةلةي ثؤليو، مةسةلةي ئاسايش، ئةمانة با 
نةكةين بة مةسةلةيةكي سياسي، لةكوَي عةيبة هةية، لةكوَي كةموكورتي هةية، با بةتةشخيص، بة 

كةين، ئةمانة هي ي ئةم ميللةتةن، كةموكورتيشيان هةبَيت ئةركي سةرشامنانة ئامار اسةي لةسةر ب
هةوَل بدةين بةيةكةوة ضارةسةري بكةين، كاكة شَيرزاد وةآلمي كؤمةَلةي كةمئةنداماني سةنطةر، 
طفتت دةدةمَي بةدواداضووني بؤ بكةم، حةز دةكةم ب انن كة لة ثَيوةري مندا لة كاتي كار كردني مندا، 

نية ئةمة سةر بةو ح بةية، سةر بةو ح بةي ترة، هةوَل دةدةين بة ثَيوةرَيكي بةويذدانةوة ئةوة 
كؤمةَلةي كةم ئةنداماني سةنطةر بَيت لةهةر اليةنَيك بَيت، لةاليةني يةكَيي، ثارتي بَيت، طؤِران بَيت، 

ني سةنطةر بَيت من كؤمةَل بَيت، يةكطرتوو بَيت، هةر اليةنَيك بَيت ئةندامي كؤمةَلةي كةم ئةنداما
وةكو  حكومة  لة خ مةتيدا دةة، حةز دةكةم بةدواداضووني بؤ بكةيت دوايي، لةطةَل مةكتةبي 
خؤمدا ئةوة كاك ئامانج لَيرةية بؤ بةدواداضووني ئةو مةسةلةية، كاك سازَل باسي مةعاشي كةميين 

ومةتي هةرَيمي كوردستان و كرد،  ئَيمة دةمانةوَيت ثَيشمةرطة هَي َيكي يةكطرتووي وا بةستةي حك
مةرجةعيةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بَيت، ضوار ليواي هَي ي ثَيشمةرطة، دةستنيشان كراوة، 
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مةشق ثَيكردني، ضةككردني، وة جؤري ئيمتيازاتي وةكو ئةوانةي بةغداية، هةشي ترشي ضووةتة 
ةر ئةوة دةكةين، دَلنيا  دةكةم، وة سةر، ئةوة بةو جؤرة دةبَيت بةشَيوةيةكي بةردةوام ئَيمة كار لةس

دَلنياي هَي ي ثَيشمةرطةي كوردستان دةكةم، لةالي خؤمانةوة ئَيمة بةجدي بةدواي ئةو مةسةلةيةدا 
دةضني، نابَي هَي ي ثَيشمةرطة لةهَي ةكاني تري عَيراق كةمرت بَيت، بةآلم هَي ي ثَيشمةرطةي حكومةتي 

مةتي هةرَيمي كوردستانة، لةثارةي طشي و لة مي انيةي هةرَيمي كوردستان، هَي ي يةكطرتووي حكو
طشي ئَيمة لةخ مةتيان دةبني، ئةرك و واجيب سةرشامنانة، خوشكة ناسك باسي دوو ئيدارةيي و زؤر 
لةو بابةتانةي كرد، من نامةوَيت زؤر لةسةري بِرؤم، دوو ئيدارةيي حةايقةتَيكة كة لة ئةجنامي شةِري 

بةرجةستةكاني زؤر ديارن، من ثَي  واية لةكابينةي ثَينجةمدا كؤمةَلَي  ناوخؤ هاتووةتة كايةوة،
هةنطاوي طرنن نراوة، بؤ يةكخستنةوةي ئيدارة لةئاسي سةرةوة، ئةوكا  ئةو هةنطاوانة هةنطاوي 
طةورة بوون، هةموومان بةدَلخؤشي و ثَيشوازييةكي طةرمةوة كردمان، هةوَلمانداوة لةم كابينةية 

ين، هةوَلمانداوة اوَلرتي بكةينةوة، بةآلم بةَلَي دياردةكاني دوو ئيدارةيي لة بواري مالي و درَيذةي ثَيبدة
لةبواري ئةمنيدا تا ئَيستا بةردةوامة، بةآلم كؤمةلَََيك هةنطاومان ناوة، ض لةبواري ماليدا لة ِرووي 

مووضةو تةوحيدي تةعليماتي ماليةوة، يةك ياساي بودجة، تةعليماتي مالي، يةكخستنةوةي 
موخةصةصاتي نَيوان هةولَير وسلَيماني لة كةم ئةندامةوة بيطرة، كة بةجؤرَيك لة سلَيماني مامةَلةي 
لةطةَلدا دةكرا، لة هةولَير بةجؤرَيكي تر، بؤ هةندَي موخةصةصا  و هةندَي بابةتي تر، اةرارَيكيشمان 

، كردوومانة كؤمةَلَيك هةنطاوي دةركردووة كة كامةيان باشرتة بؤ كارمةندي حكومة  ئةوةي بؤ بكةين
طرنطمان ناوة لةو بارةيةوة، بةآلم لَي  بثرسي خوشكة ناسك هةمووي بةيةكجاري بنرِبكراوة، دةَلَي  
نةخَير بنرِبنةكراوة هةنطاوي زياتري دةوَيت، لةهَي ي ثَيشمةرطة ئَيمة كارَيكي وامان كردووة، كة ئةو 

هَي ي ئاسايش كؤمةَلَيك بِرياري طرنطمان بؤ ئَيوة ناردووة لة هَي ة يةكطرتووة هةنطاوي بؤ بنَيني، بؤ 
ثةرلةماني كوردستان، تَيبينيشتان لةسةري هةبَيت سوثاستان دةكةين، تاوتوَيي بكةن و هةمواري بكةن 
با هَي ي ئاسايش دةستبةجَي يةك خبرَيتةوة، بةآلم داوا لةئَيمة دةكةن ئةو هيََ ي ئاسايشةي ئةمِرؤ 

بوةشَينينةوةو بؤشاييةكي ئةمين لةكوردستاندا دروست ببَيت، تاكو هَي َيكي تازة دروست  يةكسةر هةَلي
بكةين، ياخود بةبةرنامةيةكي اانوني بة ثشتيواني ثةرلةمانةكةي خؤمان هةوَل بدةين ئةم دةزطايانة 

و بِرياري  يةك خبةينةوة، ئَيمة كردوومانة، ناردوومانة بؤ ثةرلةماني كوردستان، كة اسةي لةسةر بكا 
لةسةر بدا  وتاوتوَيي بكا ، حةايقةتي تَيكةآلو بووني ذياني ح بايةتي وحكومي، حةايقةتَيكة من 
ئةو برادةرانةم لة ليسي طؤِران، ئةو برادةرانةالان كة لة يةكطرتوو وكؤمةَلن، خؤ خوشك وبراياني 

مانةدا بوون لةوةو ثَيش، مةسئوليش طؤِران زؤربةي زؤريان لةناو هةر نةبَي بَلَيني اليةنَيكي ئةم ثةرلة
بوون لةم ثةرلةمانة ئاطاشيان لة وردو درشي حاَلةتي ئةم وآلتة هةية، دووبارةي دةكةمةوة مَيذوو لة 

دةسي ثَينةكردووة، زؤر لةوة اوَلرتة، زؤر لةوة  15/7دةسي ثَينةكردووة، دوو ئيدارةيي لة  15/7
سةر ئةوة ثَيوةرةكانتان دياري بكةن، ضؤن هةنطاومان ناوة، دَيرين ترة، بةآلم ضيمان كردووة وةرن لة

بة بةرنامة كار بكةين بؤ ئةوةي ئَيمة ئةو دوو ئيدارةيية كؤتايي ثَي بَينني، من دووبارةشي دةكةمةوة 
ئةوة بةزماني تةخوين نية، بة زماني تةشهري نية، بةزماني تؤمةتباركردني هيض كةسَيكيش نية، بةَلكو 

ية، هةندَي كةس، هةندَي اليةن، تةرويج بؤ ئةوة دةكةن كة ئَيمة سيستمي ني امي حةايقةتَيك هة
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ثارَي طا وةربطرين، وة ئةم دوو ئيدارةيية نةك ضارةسةر بكةين و بنرِبي بكةين، بةَلكو كوردستان 
بةئاراستةي دوو ئيدارةيي بربَيت، من ثَي  واية ئةمة خةتةرَيكي زؤر طةورةية لةسةر وةزعي 

ان، حةز دةكةم ثةرلةماني كوردستان لةم ساتة وةختة مَيذووييةدا درك بةو حةايقةتة بكا ، وآلتةكةم
وةآلمي ئَيمة بؤ داخوازييةكاني خةَلك، وةآلمي ئَيمة بؤ ئةم كَيشةو طرستانةي خةَلك كة بةِرةواييةوة 

ةزراوة كردني ئَيوةي نوَينةري هةَلبذَيردراوي خةَلك بة هةموو اليةنةكانيش كة باسي دةكةن، بةدام
حكومةتةو يةكخستنةوةي تةواوي سةرمانطةكاني حكومة  و دةزطاو، دارايي حكومةتة، لةسةر ئةوةش 
دوايي هةندَي اسة لةسةر ئةو بابةتانة دةكةين، دةَلَيت بِرياري باش دةدةيت، بةآلم جَيبةجَي ناكرَيت، 

نية لة ِرَيطةي ئيسآلحدا، بةآلم  من دةَلَي  كة ئاستةنن هةية، اةتيش نةمشاردؤتةوة بَلَي  ئاستةنن
ثرسيارةكة ئةوةية كة كردوومانة يان نةمانكردووة ، من دةَلَي  كردوومانة، ئةم خؤثيشاندانانة ئةم 
ناِرةزاييةي خةَلكة، كة ناِرةزايي ِرةواية، من بةهةموو هةست و نةست و خواستمةوة، طوَيبيسي دةة، 

ازية، بة ثشتيواني خؤمانيان دةزاس، بؤ ئةوةي برةو بة ئةو دةنطانةي ناِرةزايي و داواكاري ضاكس
ثرؤسةي ضاكسازي بدةين، بةهيواي ئةوةي ئةم دؤخة، نةك ببَيتة مةترسي بؤ ئةزمووني هةرَيمي 
كوردستان، ئةمة لةكانطاي دَلمةوة دةيَلَي ، لةطةَل هةندَيكيشتان بةدوو اؤَلي و بةسَي اؤَلي بالان 

ة بؤ ئةوةي ثرسة بنةِرةتيةكاني ضاكسازي برةو ثَيبدةين و بةرةو ثَيشةوة لَيكردووة، ئةمة دةرسةتَيك
بيبةين، وة ئةو ئاستةنطانةي لةِرَيي ئةو ضاكسازييانة هةية، ئةو تَيكةآلويانةي لةدةسةآلتي حكومي و 
ح بيدا هةية، يةك يي بكةينةوة، بةآلم ئَيوة هةمووتان خةَلكي ذير وخةَلكي بةئاطان، ئةمانة 

ي سةواي و بة بِريارَيكي سةرثَيي ناكرَيت، ئةمة بةرنامةو اانون وِرَيساو ئيشكردني جدي بةاةرار
دةوَيت، هةماهةنطي دةوَيت لةنَيوامناندا، من داوام واية ئةم داخوازيية ِرةوايانةي خةَلك، ئةم داخوازيية 

كو ببَيتة مايةي مةدةنيانةي خؤثيشاندةران نةبَيتة دةستكةالي سياسي هيض اليةنَيكي سياسي، بةَل
كؤدةنطي هةموو اليةنةكان، بؤ ئةوةي ئةو دياردانةي كةجَيطاي طلةيي خةَلكة ضارةسةري بكةين، من 
ثَي  واية لةم ساتة وةختة مَيذووييةدا بةرثرسيارَيي من لةم مةوايعةدا لةهةر جَييةكي تر، 

ي خةَلكيش ئةوةية، ئةو داخوازيية هةظاَلةكاس لة ئةجنومةني وةزيران، ئَيوةي هةَلبذَيردراوي نوَينةران
ِرةوايانةي خةَلك بؤ تؤمةتباركردني يةكرتنةبَيت، بةَلكو بؤ دروست كردني كؤدةنطَيكي نيشتماني بؤ 
برةودان بة ثرؤسةي ضاكسازي بَيت، كاك عةدنان عولان تَيبينيةكانت تَيدةطةم، تؤ هةستت بة 

شتَيك بةجانابت دةَلَي ، هةموومان ساتة سةراغي حكومي دةكرد، لةو حاَلةتانةي كة هةية، من 
دا، ئةم ميللةتة تووشي  1336وةختةكاني شةِري ناوخؤمان لةيادة، لةسةر ِري َيك دوكان، لةساَلي 

نةهامةتيةكي ئةوةندة طةورة بوو، دةيان و دةيان، سةدان و سةدان كوِري طةجني ئةم وآلتة بةسرِيؤ 
ية، برينةكاني ئةو شةِرة 1111ن، تا ئةمِرؤش كة ساَلي لةبةرامبةر بة يةكرتي لةو حاَلةتةدا بووي

سارَِِِيذ نةبووة، ئةمِرؤ هةموومان لَيرة هةندَي اسة كرا لةوانةية تؤزَي دَلمي طرتيَب، بةآلم وةآلمي 
نادةمةوة، لةم ثةرلةمانةي خؤماندا، من تكام لةئَيوة نوَينةراني هةَلبذَيردراوي خةَلك هةية، هةموومان 

ببينني، نةهَيَلني ئةم ناكؤكية سياسيانة، ئةم داخوازيية جياجياية، ئةم بؤضوونة دةوري خؤمان 
جياوازانة ببَيتة مايةي ناكؤكي كؤمةآليةتي ببَيتة مايةي شؤِر بوونةوةي ئةوحاَلةتة، لةم كةش 

ة وهةوايةدا، لةم بارطرذييةدا، هةرضي دةستة ناشرينةكان هةية نةك لةاليةكةوة لةهةموو اليةكةوة دَيت
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ناو كوردستان، بؤ ئةوةي بنةااااي ضاكسازي ئةم وآلتة خبنكَينَيت، من ئةوة بةاةناعةتةوة دةَلَي ، بةَلَي 
لةم كةين وبةينةدا جؤرةهاو جؤر دةست هاتووةتة كايةوة، جؤرةهاو جؤر بةرنامةو ثي ن لةئاراداية، 

هَيناني حكومةتَيكي ئينتقالي ئةم ئاطرة خؤش بكا  نةك بؤ ضاكسازي و ِراماَليين ئةم حكومةتةو بةدي
تةكنؤارا ، نةخَير، بةَلكو ئةم ئةزموونة وا لةناو بربَيت جارَيكي تر زؤري بوَيت تا ئَيمة بطةِرَيينةوة 
بؤ ثَيطةي خؤمان ووةزعي خؤمان، من ئةمة بةاةناعةتةوة دةيَلَي ، بؤ ِراكردن نية لة بةرثرسيارَيي 

ئةم حكومةتةي كةمن سةرؤكي  بةرهةمي ئةمِرؤ نية،  ئةو وةزعةي كة هةية، حكومةتةكةي خؤمان
ساَلةي كارو جؤري كاركردني هةية، من وةكو ومت بةسةربةرزييةوة تةاديري  11ِرَيِرةوَيكي 

دةستكةوتةكاني هاوِرَيكاني ثَيش خؤم دةكةم، دةستكةوتي طةورةيان بؤمن جَيهَيشتووة لةم حكومةتةدا، 
وو، كةَلةكةبووي ئةم وآلتة بؤ ئَيمة بةجَي ماوة، ئةم كَيشانة هي بةآلم كؤمةَلَيك كَيشةي ثةنن خوارد

ئةمرٍِؤ نني، ئةم كَيشانةش تةنها و تةنها يةكَيي وثارتي نني، هةموومان لةم ذوورة كة دانيشتووين، 
براي يةكني، هةظاَلي يةكني، ِرةسيقي يةكني، دةزانني ِرَيِرةوي ئةم وآلتة ضؤن بووة، كَي دةست 

لة زانكؤ دةكرد، كَي تةسيسي هَي ي ئاسايش و كَي تةسيسي هَي ةكاني ثَيشمةرطةي دةكرد، تَيوةرداني 
من دةتواس ئيديعاي ئةوة بكةم بةرهةم وةكو بةرهةم من نةبووم، بةآلم من بةشَيك  لةو سيستمة، 

، وة بؤية دةبَي تةحةمولي ئةوةش بكةم، ئةو ِرةسيقانةي ئَيمةش كة لة اةراري سياسي ئةم وآلتة بوون
اةراري حاليشيان بةدةست بووة، ناكرَي خؤياني لَي بَيبةري بكةن، من لَيرةوة ثةيام  بؤ ئةوان هةية 
سوثاسي هةَلوَيستيان دةكةم، كة دةَلَين حكومة  و ح ب جيا ببَيتةوة، دةستخؤشيان لَيدةكةم بؤ ئةو 

وةرن هاوكارمان بن تا بيكةين، نةك هةَلوَيستةي كةدةَلَين موَلك وماَلي حكومة  بطةِرَيتةوة بؤي، بةآلم 
بةناوي ئةوةي كة نةكراوة يان كةمي لَيكراوة، با ِراست و ضةثي بةسةردا بهَينني وبطةِرَينةوة بؤ 
دؤخَيكي نةخوازراو، ئةمة اسةي اةناعةتي خؤمة ناتواس بَلَي  تةعبري لةهةموو رةسيقَيك وبرادةرَيك  

ي مامةَلةكردنة، لةطةَل ئةم مةوزوعانةدا، مةرجةعيةتي دةكةم، بةآلم ثَي  واية ئةم مةنتقي ِراس
ئاسايشي طشي كَيية كاكة ، اانونَيكمان بؤ ئَيوة ناردووة، وا جوابت دةدةمةوة كاكة عةدنان، 
مةرجةعيةتي ئاسايشي طشي بيكاتة حكومةتي هةرَيمي كوردستان، لةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران 

ابي اانوني تري بدةمَي، بةآلم وااعَيك هةية لةم وآلتةدا، ئاسايش، خؤي ببينَيتةوة، ئةتواس من جو
دةزطا هةواَلطريةكان، بةجؤرَيك هاتوون، تؤ خؤ  باش ورياي ضؤن بووة، دوو ئيدارةمان هةبووة، دوو 
ح ب ئةو ئيدارةيان بةِرَيوة بردووة، ئةو دوو ح بةش لة سةراغةوة نةهاتوون، ئةم دوو ح بة 

اوةن كؤمةَلَيك سةروةري و شؤِرش و اوربانيدان و خؤبةخت كردن بوون، لةشاخةوة هاتوون، خ
حاَلةتَيك لةم وآلتة دروست بووة، بةديلةكةي بةالي من كاك عةدنان، ئةوة نية ِراست و ضةثي بةسةردا 
بهيََنني، بةديلةكةمان ئةوةية ضؤن بتوانني ئيدارةي ئةم وةزعة بكةين، ئاراستةي بكةين بيخةينة 

اانوني ، مةرجةعيةتي ئةو دةزطاي ئاسايش و دةزطا هةواَلطريةكان و دةزطا ئةمنيةكاني تر ااَلبَيكي 
يةك يي ببَيتةوة، ئةطةر جةنابت يان هةر هةظاَلَيكي تري بةِرَي  لةم ثةرلةمانة خؤشةويستةي خؤمان 

ثَيتان  نةخشة ِرَيطايةكي هةية، بؤ ضارةسةري جدي وعةمةلي لةسةر ئةوة حةز دةكةم بةدَلنياييةوة
بَلَي  من بةهاوكاري دةزاس، بة ثشتيواني دةزاس، وةكارَيكي وا بكةين كة ئاراستةي نيقاشةكامنان بةو 
ئيتيجاهة بَيت، نةك هةر وةسفي حاَلةتةكة بكةين، بةَلكو ض بكةين بؤ ئةوة، من ثَيت دةَلَي  ئَيمة وامان 



653 

 

دي هَي ي ئاسايش، هةندَي لة ِرةسيقةكامنان كردووة، ئيمة اانونَيكمان ناردووة بؤ ثةرلةمان، بؤ تةوحي
لَيرة كة اسةيان لةطةَل ئَيمة كردووة، طلةيي دةكةن دةَلَين ئةو ياساية باش نية، جَيطةي خؤيةتي لةم 
ثةرلةمانة مونااةشةي بكةن تاوتوَيي بكةن، هةمواري بكةن بؤ ئةوةي ثابةند بني ثَيوةي، كاتي ئةوة 

يةكي كراوة سةرمانبةرو ئةسسةرةكاني هةَلبذَيردرَين وة بةثَيوةرَيكي هاتووة ئاسايش لةِرَيطةي ثرؤسة
ثَي انراو، نةك بة واسيتةي ئةم ح ب و ئةو ح ب، هي هةموو هاووآلتيةكي خةم خؤري ئةم وآلتة 
بَيت، ئةمة دةكرَيت يان ناكرَيت، بةاةناعةتي من دةكرَيت، بةآلم وةك كاك عومةر باسي كرد، ئريادةي 

م و هةظاَلةكاس هةية، هةندَي ئاستةنطي طرنطيشمان لةرَِِِيطاية، من ريادةية من لةالي خؤةوَيت، ئةو ئد
ثَي  واية ئَيوة ئةنداماني ثةرلةمان دةتوانن هاوكار بن لةطةَلماندا، بؤ ئةوةي برةو بةوة بدةين، من 

ة دةمةوَيت بةجدي اسةيةك بكةم، جةنابي سةرؤكي هةرَي  زؤر تةئكيد لةسةر ئةوة ئةكاتةو
يةكخستنةوةي هَي ي ئاسايش و هَي ي ثَيشمةرطة، ئَيوةش ثَي  خؤشة، ض وةك ثةرلةمان بَيت يان وةك 
اليةنة سياسيةكان بَيت، لةطةَل جةنابي سةرؤكي هةرَيمدا ئةو مةسةلةية دووبارة بكةنةوةو تَيِروانيين 

رنطة بة موئةسةسا  كردني ئةويش ببيسنت، كة ثاَلثشت و ثشتيوامنان دةبَيت بؤ ئةو كارة كة كارَيكي ط
دةزطا ئةمنيةكاني ئةم وآلتة، تَيبينيتان لةسةري هةية، باسي بكةين دوو دَلي نةكةين، ضونكة ئةم 
ثرسَيكي هةرة هةستيارةي ئةم وةزعةي وآلتةكةمانة، سةبارة  بة تةعوي ي نالياو وةزعي ناليا لةضةند 

عة  و بةهةموو هةست و نةست وئريادةي سياسي اليةك ثرسيار كرا، من دووبارة دةَلَي ، بةهةموو اةنا
خؤمةوة، ئةو تاوانة مةحكوم دةكةم، من نةش  وتووة ئةمة سآلن كةس كردوويةتي، وتوومة ئةمري 
اةب  دةرضووة بؤ ذمارةيةك خةَلك، دوو كةسيان لةوانة ناسراو بوون، يةكَيكيان سةر بة دةزطاي دذة 

زارةتي ثَيشمةرطة، ئةوة واتاي ئةوة نية كة دةزطاي دذة تريؤر تريؤر بووة، ئةوي تريان ئةسسةرَيكة لة وة
كردوويةتي، من  بةكراوةيي اسة لةطةَل ئَيوة دةكةم، دةست بةجَي كة ئةو اسةيةم بيستووة، دوَييَن 
ئيوارةكةي بووة، بيستوومة لة حاكمي تةحقيقةوة كة بة ثارَي طاري و ئةوانةي ِراطةياندبوو، بةرثرسي 

ؤر تةعاوني كردووة كة ئةو كابراية بضَيتة الي حاك ، ئيجرائاتي ياسايي خؤي لةطةَلدا دةزطاي دذة تري
بكا ، ئةوةي وةزارةتي ثَيشمةرطةش دووبارةي دةكةمةوة، لةطةَل جةنابي وةزيري ثَيشمةرطة اسةم 

ة كردووة، دةست بةجَي ناردوويةتي بؤ سلَيماني تا تةحقيق لةوةش بكةن، ئيجرائاتي ياسايي ئةو خوشك
بةِرَي ةمان بوو باسي كرد، كة كؤمةَلَيك ئيجرائاتي ياسايي بكرَيت، ضي ياسايية ئةوة بكةين، من هيض 
وةآلمَيكي ترم ثَي نية، ئةطةر ب اس بةتةواوةتي كَي كردوويةتي يان كَي نةيكردووة، ئةوة مةوزوعَيكة، 

ةالي خؤمةوة وةكو حكومة  بةآلم هةر كةسَيك اسةيةك دةكا  لةم بارةيةوة، من ئةوةندة دةَلَي  ل
ثابةندم بةوةي كة تةحقيقَيكي جدي لةوةي نالياو لةمةسةلةكاني تر بكرَيت، وة ئيجرائاتي ياسايي ضي 
ثَيويستة بؤ ثةلكَيش كردني بةرثرساني ئةو ِرووداوة برٍِؤنة ئةوَي، سةبارة  بةوةي كة تةعوي  

كة تةعوي ي ماددي ومةعنةوي بكرَيتةوة،  حكومة  بيدا  يان نةيدا  ، لة بِريارةكةي ئَيوة هاتووة
ئَيمة ليذنةيةكمان داناوة، من ئةوةندة دةَلَي ، ئةطةر ثَيويستيش بكا  لة حكومةتةوة تةعوي ي 
بدةينةوة، لةماَلي خةَلك تةعوي ي دةدةينةوة، لة ماَلي طشي تةعوي ي دةدةينةوة، من هيوادارم زؤر 

لةبةردةمي دادطا اةراريان بؤ دةربضَيت، ثارةكةيان لَي نةبا  ئةو تاوانبارانة ملكةضي ياسا بن، 
بسَينينةوة، ضونكة من حةزناكةم ثارةي مةكتةب و خةستةخانة، بؤ ثؤشيين تاواني خةَلكي تر بةكار 
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بهَينني، ئيرت نازاس كوردييةكةم لةوة باشرت نية، تا شةرحي بكةم ضؤن دةبَيت، بةآلم ئةوةي لة اةراري 
مولتةزميني ثَيي، اةراري ثةرلةمانة، واجبمانة جَيبةجَيي بكةين، سةبارة  بةوةي  ئَيوة هاتووة، ئَيمة

ئةو ِرووداوانة بوونةتة مايةي نيطةراني لةدةرةوة ِرَيكخراوةكاني مايف مرؤظ طلةيي لة كوردستان دةكةن، 
ان واي ِرةخنة لةم ئةزموونةي كوردستان دةطرن، بةَلَي واية زؤريش ناخؤشة، خؤزطة اة  ئةو ِرؤذةم

 يلَينةهاتاية، بةآلم لةئَيوةش دةثرس ، لةاازاجني كَيمانة بضووكرتين ناكؤكي و ناخؤشي خؤمان دةنط
بَيت لة بةغداد، لة ئةوروثا بَيت، هةرضي عةيب و عارةكامنان بةرينة ئةوَي، ئَيرة جَيطاي باسكردني 

يض ثاساوَيك ناهَينمةوة بؤ كةموكورتيةكامنانة، ئَيرة جَيطاي باسي طلةيي و ِرةخنةكامنانة، من ه
بضووكرتين ثَيشَيلكردني مايف مرؤظ، ثَي  واية ميسداايةتي ئَيمة لةوة بوو كة ميللةتَيكي زوَل  لَيكراوي 
ضةوساوة بووين، ئةو ِرَيكخراوانةي مايف مرؤظ ِرؤذطارَيك كة ثشتيوانيان لة ميللةتي كورد دةكرد، لةبةر 

ةتةوة، ئَيستا بؤ من زؤر جَيطاي نيطةرانية، حكومةتي هةرَيمي ضةوسانةوةكاني كة ِرووبةِرووي هاتوو
كوردستان و دةزطاكاني و ئةم ئةزموونة جَيطاي ثرسيار كردن وطلةيي كردن بن لةاليةن ئةو 
ِرَيكخراوانةوة، بؤية ئةركي سةرشاني منيشة، هي حكومةتيشة، هيوادارم ئَيوةش هاوكارم بن بؤ ئةوةي 

جدي بنرِب بكةن، بةشَيوةيةكي وا نةَلَيني ئةمانة درؤيةو ئةسَ  وئةساسي  ئةو دياردانة بةشَيوةيةكي
نية، نةوةَلآل لةم كةين و بةينةو لةم هةراو هؤرياية ئةنواعي بةزم وِرةزم بووة، بةآلم هةوَلمانداوة، من 

ة ئةم ئةمةوَيت ئةوة بَلَي  و شانازيش بةوة دةكةم، لةِرؤذي يةكةمي كارةساتةكةوة هةوَلي ئةوةمانداو
وةزعة لةدةست دةرنةضَيت، ئةطةر بهاتاية كؤمةَلَيك ئيجرائامتان نةكرداية، كؤمةَلَيك خؤِراطرميان 
نةكرداية، ئةو هَي انةي ضاالكي مةدةني، ئاسايش، ثَيشمةرطة، زةبي نةسسيان نةبواية، من لةوة ئاطادار 

رةي كارةساتَيكي طةورةتريشمان تووش بووم، لةوانة بوو ِرووباري خوَين بِرَيذرَيت، ماَلوَيرانيةكي طةو
دةبوو، خوَيين هةر يةكَيك لةو طةجنانة كارةساتَيكة بؤ ميللةتةكةمان، من لةاليةن خؤمةوة لةوانةية 
طلةي  لَي بكرَيت، لةاليةن هةندَي لة ِرةسيقةكانيشمةوة زؤريشتان دةيبيستنةوة كة ثَيمان دةَلَين 

  دةسي طرتؤتةوة، نةيهَيشتووةو واي نةكردووةو واي حكومة  نةك سةراغي هةبووة، بةآلم حكومة
نةكردووة، ضونكة وةكو ئةَلَي  داثَلؤسني و بةكارهَيناني توندوتيذي نيشانةي دةسةآلتة، من ثَي  واية 
حكومة  تا ِرادةيةكي باش بةزةبي ئةعسابةوة لةو ئةزمةيةدا تةسةِروويف كردووة، ئةطةر ئَيوة وةكو 

بةويذدان، بة ئينساف، وةرن تةايمي ِرووداوةكان و ِرؤذ بةِرؤذي كارةساتةكان ليذنةيةكي ثةرلةماني 
بكةن، سةعا  بةسةعاتي حاديسةكان بكةن، لةاليةن زؤر لةو بةرثرسانةوة بة زةبي ئةعسابةوة 
تةعامولكراوة، خؤشبةختانة دةَلَي  كارةساتةكة زؤر لةوة طةورةتر دةبوو كة هةموومان لَيي دةترساين، 

بارةشي دةكةمةوة بؤ ئةوةي اسةكامنان وةكو خؤي بكرَيت، من نةموتووة خةَلك نةطرياوة، ومت من دوو
كةس طرياوة، هةر كة زانيويشمة يةكسةر ئةمرمان كردووة كة بةرةآل بكرَين، وة  67خةَلك طرياوة، ومت 

ن داوا لةهةموو دةزطاكان تةئكيدمان كردؤتةوة، كة نابَي كةس بةبَي ئةمري اانوني بطريَيت، م
لةئَيوةش دةكةم، خةبةر دَيت هةواَل دَيت ئةم  دَيت، ئةوال دَيت، ئاطادارمان بكةنةوة ئةطةر خروااتَيك 
لةوبابةتة هةبوو، وة ئيجرائاتي ياسايي، لةطةَل هةر بةرثرسَيك دةكةين كة ئةو كارة بكا ، كاك كاروان، 

ةتَي، من حةز دةكةم رٍِِؤذَيك خؤي خؤي لَيرةية يان ِرؤيي، من حةز دةكةم هةندَي ئةورااي داوم
تةشريف بَينَيت يان من يةكَيك دةنَيرم اسةي لةطةَل بكا ، ب انني ئةو جؤرة تةعميمي ئيتهاماتَيك 
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لةسةر وةرةاة بةو نةوعة، ئةطةر هةر ئةوةندة بَيت طةندةَليةكان، وةَلآل زؤر موشكيلة نية، هةرضةندة 
بةآلم ئةو وةسيقانة ثَي  واية كة جوابي هةبَيت، ثَي   جَيطةي نيطةرانية هةر طةندةَليةك هةبَيت،

خؤشة كاك كاروان ثَيش ئةوةي لةم كؤبوونةوةية ئاوا باسي ئةوة بكا ، حةزم دةكرد بَيت 
بةدواداضوونَيكي بؤ بكا ، كاغةزَيكي بؤ بنَيرَيت، داوا لةمن بكا ، لة نووسينطةكةم بكا ، بَلَيت ئةم 

رسيارانة ضني  لةسةر ئةساسي ئةوة اسةي بكرداية، بةآلم ماَلي ئاوا شتانة هةية ئايا وةآلمي ئةم ث
بَيت، خوشكة نةسرين باسي ئةوةي كرد، كَيشةمان لةسةر سيستمة، من تَيدةطةم كَيشة لةسةر سيستمة، 
ئةم سيستمة ثَيويسي بة ثَيداضوونةوةو ضاكسازي هةية، بةآلم لةضوارضَيوةي دامةزراوة شةرعيةكاني 

ةَلبذاردن ساَل و نيوَيكة كراوة، ئةطةر هةَلبذاردني ترمان دةوَيت دَيمة سةر ئةوةش ضؤني ئةم وآلتة، ه
بكةين، طؤِرانكاري ضاكسازي بة اانون و بةني ام دةكرَيت، نةك بة تَيكدان وهةَلتةكاندني ئةم ني امة، 

امةزراوة من ثَيش  وا نية خةَلكي دَلسؤزو خةم خؤري ئةم وآلتة ئةوةي بوَيت، لةضوارضَيوةي د
شةرعيةكامناندا بةَلَي ئَيمة ثَيويستيمان بة طؤِرانكاري هةية، من دةيَلَيمةوة هةندَيكيمان كردووة، من 
سةربةرزم لةم كابينةية لةطةَل هاوِرَيكاس لة ئةجنومةني وةزيران كؤمةَلَيكيمان كردووة، وة كؤمةَلَيك 

بةجَيكردني ئةو وةعد و بةَلَينانةي كة اوة بؤ جَينوةعديشمان داوة كؤمةَلَيك هةنطاوي طرنطمان 
دابوومان لةكاتي هةَلبذاردن و باسكردني، كاك نةرميان دووبارة ثرسيارَيكي بؤ ناردووم سوثاسي دةكةم، 
سةبارة  بةوةي نالياو هاتين بريندار بؤ ئَيرة، من داواتان لَيدةكةم بةدواداضووني بؤ بكةن، لةالي 

ن بؤداناوةو هةم بةدواداضوونيشي بؤ دةكةين، من دووبارةي خؤالةوة وةكو حكومة  هةم ليذنةما
دةكةمةوة تاوانيكة كة اابيلي تةبرير نية، هةركةسَيك كة كردوويةتي يان ئةمري ئةوةي داوة، هةر 
جيهةتَيك كردوويةتي ثةلكَيشي دادطا دةكرَيت، ئةمِرؤش نةكرَيت هةر رؤذَيك دةكرَيت، ضونكة ئةم 

ةم جؤرة نااانونيةو ئةو كةسانةي كةثَييان واية بةاوة  دةتوانن دةمكوتي تةنها لةم وآلتةدا نية، ئ
ِرؤذنامةطةري ئازاد بكةن، خؤ نةك لَيرة، لةوآلتاني تريش هةوَليان داوة، بةآلم ئةجنام وةزعي خؤيان 
ديوةتةوة، من هيوادارم كاك نةرميان دَلنيا بيت لةوةي لةالي خؤمةوة بةهةموو هَي و توانام نةك هةر 

ةحكومي دةكةم، بةَلكو دذايةتي ئةو جؤرة كارانةمان كردووة، وة ئيجرائامتان لةسةر كردووة، لةسةر م
ِراديؤي دةنطيش لة كةالر من ئةوةي ب اس ئةمر ؤ بةِرَيوةبةري ئيدارةي طةرميان بةرثرسي ِراديؤي 

ةَلكي تريش ضووبن، دةنطي ديوة، نازاس ئةو هةواَلة الي من تازةية، سؤراغي دةكةم، ئةطةر ئةمر ؤ خ
لةوةخي ئيسرتاحةتةكةي ئَيرةشدا سوئالَيكمان لة طةرميان كرد، لةكةالر كرد كة خةَلك طرياوة يان 
نةطرياوة ، سورةتَيكي ثَيضةوانةي ئةوةيان دةدا، بةآلم نة دةَلَي  اسةكاني ئَيوة ِراست نية، با 

ةرينة ئَيمة سةريا اسة بكةين، خؤ لة بةدواداضووني بؤ بكةين، بةآلم كةشوهةوايةكي طرذ هةية، براد
وآلتةكةمان باس لة كلتوري دميوكراسي وئازادي دةكةين، خؤ وآلتةكةمان هةموو دةيناسني ضؤنة ، 
جاري وا هةية ئةم ناكؤكيانة لةبواري سياسيشةوة دةطوازرَيتةوة بؤ بواري كؤمةآليةتي من ترسةكةم 

ضيةتي، ئةمة دياردة خةتةرناكةكةية، من هيوادارم لةمةية، بواري عةشايةرَيي و بواري شار و شار 
ئةوة تَيبطةن، لةالتان ِروون بَيت، بةرنامةي ئَيمة وةكو حكومة  هَيوركردنةوةية، بةرنامةي ئَيمة وةكو 

خاَلةكةي ئَيوةوة، كردووالانة من كؤمةَلَيك خاَل بةخاَل بؤ ئَيوةم  17حكومة  ثابةند بوونة بة 
، بِريارةكامنان ضي بووة، ئيجرائاتةكامنان ضي بووة، ثَي  واية بةويذدانةوة باسكرد، كة ضيمان كردووة
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تةاي  دةكةن كة ئَيمة بةدواداضووني ثَيويستمان كردووة بؤ ئةو مةسةالنة، سةبارة  بة هاتين هَي ، 
ئةطةر باس لةجوابي اانوني بكةين، حةزيش دةكةم دةرسةتَيك هةبَيت، لةطةَل ليذنةي ناوخؤ يان 

ةرَيك بَيت اسةتان لةطةَل بكا  لةوةزارةتي ناوخؤ، هَي ي زَيِرةظاني هَي َيكة سةر بة وةزارةتي ثارَي 
ناوخؤية، هَي ي ثَيشمةرطة نية، ئةطةر باس لةياسا بكةين، وةزيري ناوخؤش بؤي هةية هَي  

ماني، جبووَلَينَيت، تةاديرَيك هةبووة، تةاديري مةوايفَيك هةبووة، كة شَلةذانَيك هةية لة سلَي
سةراغَيكي ئةمين هةية، مةترسي هةية بؤ كؤمةَلَيك بارةطاو بؤ كؤمةَلَيك دةزطا، ئةم اةرارة دراوة، 
بةآلم كةزانيوومة، وامان كردووة لة جَيطايةك ِرابووةسَي كةنةبَيت بة مايةي ورووذاندني زياتري ناو 

َي وشوَيين ئةمين وامان طرتؤتةبةر شاري سلَيماني، ضونكة ئَيمة هاوكا  كة طةيشتووينةتةوة سلَيماني ِر
كة ثَيويستيمان بةو هَي ة نةبووة، حةز دةكةم ئةوة وةكو حةايقةتَيك لةبةرضاوتان بَيت، وةنةيكةين 
بة مةسةلةيةك ئةوة نية بةم نةوعة هَي  ضؤن دةجووَلَيت، ثَيضةوانةكةي بَلَيني، خؤزيا وآلتةكةمان 

ةي هَي ي ثَيشمةرطةو هَي ي ناوخؤ كة جووآلني هَي ي ئةوةندة يةكخستنةوةي ئيدارةو، يةكخستنةو
زَيِرةظاني يان بةرطري كة لة ئيدارةي كؤني سلَيماني هَي ي بةرطري وسرياكةوتين ثَيدةَلَين، ئةم دوو 
هَي ة هةردووكي لةيةك وةختدا دروست بوون، واب اس كاك نةرميان تؤ وةخي خؤي لة وةزارةتي 

ر، باشة خؤزيا واي لَيبهاتاية، كة كةس باسي نةكرداية هَي َيكي زاخؤ لة ناوخؤ بوويت وا نةبوو لةكةال
سلَيماني بَيت، يان هَي َيكي سلَيماني لةهةولَير بَيت، لةكةالر بَيت، ئةمة ثَي  واية مةلةسةيةكي زؤر 

ةوة، طرنن ئةورووذَينَيت، كة ئَيمة بةوجؤرة مامةَلة لةطةَل ئةم وةزعانة بكةين، بةآلم دووبارةي دةكةم
ئةو هَي ة كشايةوة، كةوتة ذَير ئومرةتي وةزيري ثَيشمةرطة، بةحوكمي ئةوةي بؤ ئيدارةي وةزعي 
ئةمين ئةو وةختةي سلَيماني طةِرايةوة سلَيماني و زوو بةزوو دواي ئةوةي كة اسةمان كردووة، لةطةَل 

ضةوانةي ئةوة واية، تكام زؤركةسدا كة ثَيويسي نةماوة، هَي ةكة طةِرايةوة بؤ جَيطاي خؤي، ئةطةر ثَي
واية باسي لَيوة بكةين، حةز دةكةم حةايقةتَيكي تريش بةئَيوة بَلَي  هةروةكو خؤي بؤ ئةوةي لَيمان 
تَيك نةضَيت هةندَي بارةطاي يةكَيي نيشتمانيي كوردستان لةهةولَير، هَي ي بةرطري و سرياكةوتين 

 انة باسي ئاسايشي هةولَير كرد لة كؤية ، سلَيماني حيمايةتي دةكا ، كَي بوو لةم خوشكة بةِرَي
ئاسايشي سلَيمانيش مابوو، ئَيستا خةريكني ئةوانة هةمووي لة هةولَيرن، مةبةست  ثاالاوةكةي ئةم 
دوو ئيدارةييةو شةِري ناوخؤية، هةَلطرتن و بنرِبكردني كارَيكي بةردةوامي دةوَيت، من هيض ئةم و 

وردي وآلتةكةم بدةم بة ئَيوة، باسي تةحةدا حةايقيةكانتان لةطةَل  ئةوالتان لةطةَل ناكةم، سوورةتَيكي
دةكةم، ثَيشتان دةَلَي  ضيمان كردووة، كردوومانة، خوشك وبرايان من دووبارةي دةكةمةوة، 

ئةم وآلتة، تكاية  ، دوو ئيدارةيي، شةِري ناوخؤ، تَيكضووني سلمي ئةمين1336ئةوكارةساتةي ساَلي 
نةهَيَلني دووبارة ببَيتةوة، ضونكة سِرينةوةي ئاسةوارةكاني نابَيـت، لة ساَلي  ومانوهةملةهةمووتان، 

ساَلة تا ئَيستا براي لة برا كردووة، خ مي  61ئةو ئينشيقااةي ناو حةرةكةي كوردي بوو، ئةوة  1346
اَلي لة خ م كرد، حاَلةتَيكي لةم وآلتةدا نايةوة كة تا ئَيستا سِرينةوةي ئاسةوارةكاني زةبةتة، س

ئةو حاَلةتة بوو، ئةطةر بَيمة سةر ئةوةي تريش وةخي خؤي لةناو يةكَيتيدا ئاآلي شؤِرش جيا  1336
بوويةوة، بةبَينةو بةرةو هةراو هوريا تا ئَيستاش دةتواس بَلَي  ئاسةوارةكاني حةل نةبوون، ئَيمة 

ةمانةي خؤمان، هةموومان هاووآلتي ئةم وآلتةين، هةموومان بةختةوةرين لةسايةي ئةم ثةرل
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دةرسةتَيكمان بؤ ِرةخساوة بةيةكةوة دايةلؤطَيك بكةين، اسةيةك بكةين، بةيةكةوة ضؤن بتوانني 
ضارةسةري كَيشةكاني وآلتةكةمان بكةين، هيوادارم بةو ِرؤحيةتةوة لةيةكرتي ابوَل بكةين، من 

ذوويية، داواكاري ضاكسازي، تَيبينيةكاني ئَيوة بةسنن سراوانيةوة وةردةطرم، بةآلم ئةم ساتة وةختة مَي
دووبارةي دةكةمةوة داواكارييةكي زؤر ِرةواية، داواكارييةكي هةنووكةيية، بةآلم نةبَيتة دةستكةالي 
سياسي هيض اليةك، مؤنؤثؤلي هيض اليةك نية، اليةنَيك نية ضاكخوابَيت و ئةوي تر طةندةَلستان بَيت، 

ي كؤن نا، هي دوو ساَل لةمةوبةر بهَينينةوة كاية ، كَي بَيني ئةطةر الثةِرةكاني مَيذووي دوورو درَيذ
لةكوَي بووة، كَي مةسئول بووة ، كَي خاوةن بِريار بووة ، حةتا خؤ برادةراني يةكطرتوو و كؤمةَليش 
لةناو حكومةتي هةرَيمي كوردستاندا، لةكابينةي ثَينجدا بةشدار بوون، ناكرَي خؤياني لَي بَيبةري 

ليةتي ئةوان وةكو هي ثارتي و يةكَيتية، بةآلم بةشدار بوون لةم سيستمة، بكةن، ناَلَي  مةسئو
ثَيويستيمان بةضاكسازي هةية، وةرن لةسايةي ئةم ثةرلةمانة ثريؤزةي خؤماندا با ضاكسازي ثَيويسي 
بؤ بكةين، دةسةآلتةكاني سةرؤكي حكومة  لةزاخؤ تا خانةاني بِر دةكا  يان تةنها لة سلَيماني، 

َلك هةية دةَلَيت لة سلَيمانيش دةسي ناِروا ، باشة، من سةريا دةَلَي  ثَيتان، ئةطةر كاك هةندَي خة
نَيضريظان بارزاني لَيت بثرسياية لة كابينةي ثَينجةم، دةيو  من لة سلَيماني ناتواس كار بكةم، ئةمة 

ي هةرَيميش من زرووسةكةي وآلتةكةمانة، من دةَلَي  لةضاو كابينةي ثَينجةم، بة ثشتيواني سةرؤك
بةويذدانةوة دةمةوَيت اسة بكةم، ئةتواس بَلَي  من لةضاو كابينةي ثَينجةم بةحوكمي ئةم زرووسةي كة 
هاتووةتة كايةوة، هةوَلمان داوة هةنطاوي زياتر بنَيني بؤ يةكطرتنةوةي دوو ئيدارةيى، من لة هةولَير و 

وكارمان ثَي دةكرَيت، موراعاتي ئةو دهؤكيش شتَيك زياتر لةجاري جاران ئيشمان ثَي دةكرَيت 
حاَلةتةالان كردووة، بةآلم دوو ئيدارةيي وةكو باس  كردووة بؤ ئَيوة، دياردةيةكة بةرجةستة بووني 
حةايقي هةية، بةآلم ضؤن ضارةسةري بكةين، بةوةي كة ئَيمة طياني شارضيةتي اوَل بكةينةوةو 

حةايقي بكةين و بةرةو ضاكرتي بةرين، زؤر باسي ئيدارة لة  بكةين، يان وةرن با بَيني، ضارةسةري 
زانكؤي سةالحةدين كرا، من دووبارةي دةكةمةوة ئةو بِريارة بِرياري حكومة  نةبوو، وةكو باس 
دةكرَيت، ِرَيكخراوي يةكَيي اوتابيان بة خوَيندكارةكاني وتووة بِرؤنةوة بؤ ماَلةوة، هةندَيكيان 

بةاسةي نةكردووة، ِرَيكخراوَيكي حكومي نية، دةستبةجَي كة  بةاسةيان كردووة، هةندَيكي تريشيان
بةو خةبةرةمان زانيووة، من خؤم لةطةَل سةرؤكي زانكؤ و كاك دالوةر اسةمان كردووة، كاك دالوةر 
بةياني دةركردووة، سةرؤكي زانكؤ و ئةجنومةني زانكؤ بِرياري خؤي داوة وةكو حكومة ، هيوادارم 

بؤ تةئكيد كردنةوة لةسةر حورمةتي زانكؤ و  سةربةخؤيي زانكؤ، زؤرم ثَي  ئةمة ببَيت بة بؤنةيةكيش
سةيرة يةكَيكي وةكو دكتؤر دالوةر كة ثَي  واية عنصورَيكي ئيسآلؤ خوازة، لةناو هةموومان وا ناسراوة، 

هةر  ئةمِرؤ داواي دةست لةكار كَيشانةوةي لَي بكةن، لةسةر ئةم حاَلةتةي كة ِروويداوة، هةَلوَيسي نةك
ِروون بووة، بةَلكو لةِروو بووة، هةَلوَيسي من نةك هةر ِروون بووة، لةِروو بووة، ئَيمة هةوَلمان داوة 
زانكؤ بثارَي ين لةهةر دةستَيوةردانَيكي سياسي و، من دووبارةشي دةكةمةوة، نابَي ئةو ِرةسيقانةمان 

نيةوة وةرمطر ، ئَيستاش دةَلَي  لَيمان عاج  بن، ئةوان هةموو اسةي خؤيان كرد، من بةسنن سراوا
ئةندامي ثةرلةمان نابَي حةرةمي زانكؤ بشكَينَيت، زانكؤ اةآلي ثاستي  نية، زانكؤي سلَيماني جَيطاي 
مةعريفةو جَيطةي خوَيندنة، طةجنةكاني زانكؤي سلَيمانيش مايف خؤثيشاندان و ناِرةزايي دةربِرينيان 
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امي ثةرلةمان، بةتايبةتي ئةوانةي كةداواي ِريفؤرم دةكةن، هةيةو لةسةر ضاوي هةموومانن، بةآلم ئةند
داواي دوورخستنةوةي سياسة  و دةستَيوةرداني سياسي وح بي دةكةن لة كاروباري زانكؤكاندا، با 
ئةوان بة منوونةي جوان ئةوكارة بِرةخسَينن، نةك دةرسةتَيك بكةنةوة ئةم بِروا  و دواي ئةويش 

بَيت و ئةوكا  حةرةمي زانكؤي ضي وسةربةخؤيي زانكؤي ضي، ئةوي تر بِروا ، ئةوي تريش 
وآلتةكةالان لَي وَيران دةبَيت، برايةك ثرسياري لَيكردم ئايا نوَينةري خؤثيشاندةران سةرداني 
حكومةتيان كردووة، وةكو نوَينةرايةتي خؤثيشاندةران نةهاتوون، بةآلم من لةالي خؤمةوة، ضةندين 

يان كردووة، داخوازييةكانيان هةم ِراستةخؤ بؤمان ها  وةكو حكومة  كةس سةرداني بةردةركي سةرا
هةم لةِرَيطةي ليذنةي ثةرلةمانيشةوة هاتة المان، من دووبارةي دةكةمةوة ئةو خؤثيشاندةرانة خةَلكي 
دَلسؤز و بةئةمةكي ئةم وآلتةن، بةضاالكي مةدةني بةاانوني ِراي خؤيان دةردةبِرن، ِراكانيان موحتةرةم 

اةدةرة، داخوازييةكانيان ئةوةي كةمن ديوومة، بةشي هةرة زؤري داخوازيي ِرةواي اابيلي و مو
جَيبةجَي كردنة، هةندَيكي ئاستةنطي دَيتة ِرَي، بةآلم بة ئريادةي سياسي باشةوة دةتوانني جَيبةجَيي 

يان لَيدةطرين، طوَيمان بكةين، من لَيرةوة دةَلَي  زؤرجار وتراوة بؤية طوَييان لَيناطريَيت، من دةَلَي  طوَي
لَيطرتوون، نةك هةر ئةوة، وةآلمي ِرةليشمان داونةتةوة، بةِراطةياندراوَيكي ِرةلي، نَيردراويش 
هةبووة لة بةردةركي سةرا بؤ ئةو خؤثيشاندةرانة، بؤ ئةو ليذنةية كة وتوومانة ئةمة وةآلمي ِرةلي 

كي تريش بَيت، ئَيمة لةخ مةتي بيستين حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، نةك ئَيستا بؤ هةركاتَي
تَيبينيةكان و ثَيشنيازةكانيانني، كوِري ئةم وآلتةن، خةبؤري ئةم وآلتةن، واجيب منة وةكو سةرؤكي 
حكومة ، وةكو هاووآلتيةكيش طوَي بيستيان ة، داخوازيية ِرةواكانيشيان بةثرييةوة بضني، كاك سةمري 

ئةَلَيت ئاماذةي خؤثيشاندان ئةوةية دةزطا شةرعيةكان ئةتوانَي  ثرسيارَيكي كرد، ثرسيارَيكي طرنطة،
ضاكسازي بكا ، يان نا ، من ثيََ  واية ئةمة ثرسيارَيكي زؤر جةوهةريية، ئايا ئةم ثةرلةمانة سوودي 
هةية، ئايا ئةم اسةو باسانةي كة دةيكةين بايةخي هةية، يان بَلَيني نةخَير، با هةريةكةو ِراكَيش 

ي بكا ، ئةوةيشي كة دةمانةوَيت بيكةين، من ثَي  واية وةآلمي جدي ئةم مةوزووعة ِراكَيشي خؤ
ئةوةية بَلَيني، دةزطا شةرعيةكامنان ئةبَيت جَيطاي بايةمخان بَيت، بيثارَي ين، بةديلي شةرعيةمتان 

ةية ، نية ، طلةييمان لَيي هةية ، طلةييمان لة ثةرلةمان هةية ، طلةييمان لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان ه
ئةوة لَيرة جَيطاي باسكردنة، طلةييتان لة حكومة  هةية ، طلةييتان لةسةرؤكي حكومة  هةية ، من 
سةربةرزم دَيمة بةردةم ثةرلةمانةكةي خؤمان و ئةم ِرةسيقة بةِرَي انة داواي دةست لةكاركَيشانةوةم 

 ، طلةيي هةية لةدةزطا لَيدةكةن،  ئَيمة ِرَيطاي ضارةسةري كَيشةكانة، نةك ثَيشَيلكردني شةرعية
شةرعيةكامنان، ئةو طلةيية لةم ثةرلةمانة باس دةكرَيت، يةكَي لة برادةران باسي ئةوةي سةرموو، 
ِرؤذَيك تةرخان بكةين لة ئةجنومةني وةزيران باسي داواكاري داواكاري خؤثيشاندةران بكةين، 

ش بَين لةم ثةرلةمانة اسةي خؤيان بةسةرضاو ثَيشنيازَيكي زؤر بةجَيية، من هيوادارم خؤثيشاندةراني
بكةن، زؤر بةجَيية ، با ئَيمة سَيري ئةوة بني، خؤ دونيا هةر ئةمِرؤ نية، وآلتي خؤمانة، سةيري 
وآلتاني تر بكةن، دةستاودةست كردني دةسةآل  كارَيكي زؤر ئاسايية، ئةبَي وا سَيربني، بةِراسي لةدَلةوة 

ن، داواكارييان هةية، ثةرلةمان دةبَي طوَييان لَيبطرَيت، من ئةو اسةية دةكةم، كوِرو كضي خؤمان
حكومة  دةبَي طوَييان لَي بطرَيت، ئةوةي دةكرَيت بَلَيني دةكرَيت، ئةوةشي كةناكرَيت بَلَيني ناكرَيت، 
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لةبةر ئةم هؤيانةش ناكرَيت، من بةو ثَيوةرة حةزدةكةم ئاماذةي ثَيبكةم، وة دةبَي كاريشي ثَي بكةين، 
توندوتيذي لةوآلتَيكدا كة تةزكييةي ح بي وناعةدالةتي تَيداية، وةَلآل تةزكييةي ح بي  سةرضاوةي

كارَيكي ناجؤرة، من هةندَي اسة لةوانةية باش بَيت نةكرَيت، بةآلم ئةطةر لةسةر تةزكَيي ح بي بَيت، 
يةي طلةيي زؤر لةاليةن رةسيقةكاني خؤمةوة لةسةر ح بةكةي خؤم لةسةرةوةية كة كار بة تةزكي

ح بي ناكةم، ثَي  واية هةندَيكتان شايةتي ئةوةم بؤ دةدةن، ئاطاتان لَييةتي، با تةزكييةي ح بي هةوَل 
بدةين بنرِبي بكةين، بةآلم خؤ واسيتةو واسيتةكاري و خ م خ مَينة بةضي ِرَيطري لَيدةكةن، بةع َي 

زار دةرةجةي وةزيفيمان هة 15شت هةية، كةلتوورة، خراثة، باس لةوة دةكةين تةعينامتان هةية، 
هةية بؤ ئةمساَل داوا لةثةرلةمان دةكةم، ئةجنومةني ِراذةمان زوو بةزوو بؤ ثةسةند بكةن، بةآلم 
اةرارمان واية، لة ئةجنومةني وةزيران بةهةمان ثَيوةرةكاني ئةجنومةني ِراذة، بةشَيوةيةكي كاتي 

يناتانة لةسةر بنةماي ثَيشرِبكَي بكةين، خةَلك لةِرَيطاي ثارَي طاكان و سةرمانطة مةحةليةكانةوة ئةو تةع
بة موناسةسةو لةسةر ئةساسي ئةادةمَيت و حةاَيي كارةكاني خؤي بكا ، دَلنياش  لةوةي كة ئةوةمان 
كرد، هةندَي لة ئَيوة دَين ئاي سآلن اائي مةاام، ئاي سآلن بةِرَيوةبةري طشي، ثوورزاكةي خؤي داناو 

تةزكييةي ئةم ح ب يان ئةو ح ب سآلن كاري كرد، با ئَيوة ضاودَيري خ مةكةي خؤي دانا، يان بة 
بكةن، وةرن لةطةَلمان هاوكار بن، بؤ ئةوةي بةشَيوةيةكي شةساف بضَيت بةِرَيوة، من لَيرةشةوة وةكو 
ثَي  وتن، بةرنامةمان واية لة ئةجنومةني وةزيران، باس لةطؤِرانكاري دائريةكان بكةين، سةرمانطة 

و بةِرَيوةبةرة طشتيةكان بكةين، ئةوانةي كة ماوةيةكيان بةسةرضووة، طؤِرانكاري كارَيكي حكوميةكان 
ثَيويستة، با لةسةر بنةماي ثَيشرِبكَي و  سي ظي بَيت، نةك لةسةر بنةماي ئةوةي كَي تةرشيحي ئةمة 

اح بي ضووية ئةكا  يان نايكا ، ئَيمة كؤمةَلَيك طؤِرانكارميان كرد لةهةندَي دامودةزطادا خةَلكي ن
ناويةوة، يةكَي لةو برادةرانة وتي لة وةزيرةوة تا سةِراش هةمووي ح بيية، من دةَلَي  وانية، من 
بةوحاَلةتةي كةهةندَي لة برادةراني طؤِرامنان كة ثَييان دةوترا نان بِراوةكان طةِرانةوة، من ثَي  واية 

ت حكومةتي خةَلك بَيت، بةَلَي ح ب هةر نةبَي بةشَيكي ئةو حةايقةتة بةو جؤرة نية، ئةمة دةبَي
دةسي تَيداية، بةَلَي ح ب حاَلةتَيك هةية لةم وآلتة، بةآلم من دةَلَي  ئَيمة لةم ساَل ونيوةي ِرابردوو 
هةوَلمان داوة جياكردنةوةي ح ب و حكومة  زياتر بةرجةستة بكةين، بةآلم كاري زياتري دةوَيت، 

امانةكرد كةئَيمة ثَيمانةو دةمانةوَيت كاري لةسةر بكةين، سةبارة  بةناعةدالةتيش باس  لةو بةرن
ناعةدالةتي دياردةيةكي ناشرينة، مايةي طلةيي خةَلكة، ئةركي سةرشاني ئَيمةية وةكو حكومة  وة 
هيوادارم ئَيوةش وةكو ثةرلةمان هةر لةسةر ئةوة كؤك بن، هاوكاري خةَلكي هةذاري وآلتةكةمان 

ي سةرةكي بؤ خةَلكة هةذار ونةدارةكةي وآلتةكةمان بوو، ئةمساَليش بكةين، بودجةي ئَيمة ثار بةش
دةرسةتي كاركردنة بؤ طةجنان وهةلي كاركردنة بؤ طةجناني بَي كاري وآلتةكةمان، بؤ خةَلكي هةذار و 
نةداري وآلتةكةمان، با بةيةكةوة كار بكةين كة دةرامةتي ئةم وآلتة بؤ خةَلكي كةم دةرامةتي ئةم وآلتة 

عةدالةتي حةايقي زياتر بةرجةستة بكةين، هةنطاو بةهةنطاو، هؤكارةكاني ثرؤسةي ضاكسازي بؤ بَيت، 
خاوة ، ضاكسازي سياسي ثَيويستة، من لةمةدا ئةمةوَيت هةَلوةستةيةك بكةم، سةردةمانَيك بوو 

من  اسةوباس لةسةر ئةوة بوو خ مةتطوزارييةكان خراثة، ئاو نية، كارةبا نية، ئةمة نية، ئةوة نية،
دةتواس بة ئامار اسة بكةم، ناَلَي  كوردستانةكةي ئَيمة بووةتة سويد، نةبووةتة ئةمريكا، زؤري ماوة، 
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بةآلم لةم ساَلةي ِرابردوودا بةتايبةتي لةهةندَي جَيطادا كة طلةيي و ِرةخنة زؤر هةبوو لةسةر ئةدائي 
طرنطمان ناوة، بؤ خ مةتطوزاري  حكومة  و بةتايبةتي خ مةتطوزارييةكان، ئَيمة كؤمةَلَيك هةنطاوي

باشرت و ئاوةداني و بووذاندنةوةي ئابووري، كةئةوة باش دةبَيت دةَلَيت ثرسي ضاكسازي سياسي، زؤر 
باشة، ئةطةر اسةكة وابوو اؤناغي خ مةتطوزارميان تَيثةركردووة، ئَيستا بؤ اؤناغي ضاكسازي نازاس 

وة، من دةَلَي  نةخَير خ مةتطوزاري زؤر زياترمان ئةوة واتاي ئةوةية ثرسي خ مةتطوزاري تةواو بو
ثَيويستة، ئاوةداني زؤر زياترمان ثَيويستة، بةآلم با نيقاشةكةمان نيقاشيََكي مةنهةجي بَيت، من دةَلَي  
لةكوردستاندا ثرسي ضاكسازي سياسي ثَيويستة، تَيكةآلوي ح ب و حكومة  ثَيويستة كؤتايي ثَي بَيت، 

َيت و بَلَيت شتَيك  بةرَي لةداهاتي ميللة  و بؤ ئةوةي ح بي خؤمي ثَي بةِرَيوة ئةوةي هةر ح بَيـك ب
ببةم، دةزطاي ِراطةياندني خؤمي ثَي بةِرَيوة ببةم، هةَلبةتة ئةوة ح بةكاني حكومة  لةثَيش 
 ح بةكاني ئؤثؤزسيؤنةوةية، ئةمة حاَلةتَيكي نادروستة لةهيض وآلتَيكي ثَيشكةوتووي دونيادا نية، وةرن

با بةيةكةوة بنرِبي بكةين، يةكَي لة برادةرةكان اسةيةكي جواني كرد، واب اس جةنابي دكتؤر رَِِِيباز 
بوو، كة باس لة بنرِبكردني دةكةن، من ناتواس وةعدي حلولي سحري بة ئَيوة بدةم، بةآلم وةعدي 

رنامةو بة ئامار و ئةوةتان دةدةمَي كة ِرووبةِرووي هةموو ئةو دياردة ناشرينانة ببينةوة، بة بة
بةِرةاةم، ئَيمة ساَلي ثار، باسي ثرسي ضاكسازي دةكةين، هةموو دينارَيك كةداومانة بةهةر ح بَيك بة 
يةكَيي و ثارتيشةوة، بة وةرةاة، بةاةرز لةسةريان بوةتة زمية، بةاةرز ئيم ا كراوة، اةرزة مينحة 

ؤ بدا  لةسةر ياساي تةمويلي ئةح اب، ئةمانة نية، ضاوةِرواني ثةرلةماني بةِرَي ين كة بريارَيكمان ب
اةراري ئاسان نةبوون برادةرينة، جؤرةها و جؤر شةِري تَيدا بووة، جؤرةها جؤر ئاستةنطمان لةبةردةم 
بووة، بةآلم ثَيداطرميان لةسةركردووةو كردووالانة، بَيجطة لةوةي كةومت يةك ئامارم داوة بةئَيوة بةس 

 18 – 17لَيماني، ئةتوانن هةندَي لةكارمةندةكاني ئةوَي بانن بكةن، لة سلَيماني لة خةزَينةي س
مليؤن دؤالر مانطانة دةطةِرَيتةوة بؤ خةزَينةي حكومة ، بةو ثارانةي كة لة ح ب و ِرَيكخراوو 
ِراطةياندنةكان طرتوومانةتةوة، هيوادارم بةهةندَي ئيجرائاتي تر كة هةمانة، دةستمان ثَيكردووة، 

تريش بطةِرَينينةوة بةهةمان شَيوة، ثارةي خةَلكة، ناني خةَلكة، بةآلم لَيتان ناشارمةوة هةندَي ثارةي 
كاكة ِرَيباز، ئةوةي بةتةعبريي خؤي نان بِراوي دةكةين، ئةنواعي موشكيلة  بؤ دةنَيتةوة، سةيرة لةم 

دلَيرتر بووة،  خؤثيشاندانةي كة ِرووي دةدا هةندَي لةوانةي كة زةرةرمةند بوون لةمانة دةنطيان زؤر
ضاوةِرواني ضاكسازي لةئَيمة دةكةن، خؤيان طةورةترين موستةسيد بوون لةو ثارةو لةو مينحةو لةو 
بَينةو بةرانة، ِرؤذَي لةِرؤذانيش يةك وةسَليان نةداوة بةم حكومةتةو بة ِرةاابةي مالي، ئَيستا داواي 

ئةبَيت بةدواداضووني ئةمانة بكا ، وةرن ضاكسازي لةئَيمة دةكةن، من ثَي  واية ثةرلةمانةكةي خؤمان 
با بةئامار، وةرن باِرةاةم، وةرن با بة وةسيقة، تةحقيق لةو مةسةالنة بكةين، ب انني بةرهةم ساَلا و 
كابينةي شةشةم ئةم كارانةي كردووة، يان ئةم كابينةية ِرووبةِرووي ئةم دياردانة بووةتةوة، 

  وبةاةراريشةوة، نةك هةر ئةوةندةي اسةمان كردبَيت، ِرووبةِرووي بووةتةوة بةاوة  و بةجورئة
نةخَير بةثارة طةِراندوومانةتةوة، كاكة صباؤ بةرزجني، كؤمةَلَيك ثرسياري كرد، ثَي  واية هةندَيكيان 
وةآلم  داوةتةوة، سةبارة  بةسنووري دةسةآل ، نا كاكة ِرَيباز تؤ ثرسيارةكانت زؤر بةجَي بوون من 

كةم ثرسياري بةجَيتان كرد، من لَيرةش ضوومة دةرةوة هيض لةدَل ناطرم، بؤية سوثاسي هةمووتان دة
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كةسيش هيض لةدَل نةطرَيت، هةموومان هةظاَلي يةكني، لةبةردةم ثةرلةماندا ض بِريارَيكتان هةبَيت من 
ملكةضي بِرياري ئَيوةم، كاك صباؤ حةزدةكةم ثَيت بَلَي ، تؤ واب اس جةنابت من دةناسي، من 

كةم ب اني موتةمةسيك ني  بة مةوايعةكةمةوة، موتةمةسيك  بة خ مةتي وآلتةكةمةوة، حةزدة
ئةطةر ئةو ئامؤذطاريانة، ئامؤذطاري دَلسؤزانةو خؤشةويستية، من ئةمةوَيت وا وةري بطرم، زؤر 
سوثاست دةكةم، ئةطةر هي ئةوة بَيت سرياي دين و دونيام بكةويت، من حةزدةكةم واي لَيك نةدةيتةوة، 

ةم مةوايعة بؤ من شةرةسَيكي طةورةية، كة سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ة، بةآلم ئةركَيكي ئ
طةورةشة، نةداوام كردووة، نة بةدوايدا ضووم، لةهةموو جَيطةيةكيش وتوومة، بة واجبَيك ئةم كارة 

بَيمة بةردةمي ئَيوة  دةكةم، كةي زاني  ثَي  ناكرَيت حةزدةكةم بَلَي  ثَيتان ئةوةندة جورئةمت تَيداية
بَلَي  خوشك وبرايان ئةوانةي كة ومتان دةيكةين، ثَيمان ناكرَيت داواي لَيبووردنتان لَيدةكةم، يةكَيكي 
تر خبةنة جَيطاكةي من، حةزدةكةم دوور لة شَيوازي تر با بَلَيني حةايقةتي مةوايفي من لةمةدابووة، 

دَي اسةم كرد، ئةو اسانة اةناعةتي منة، نةداوام لةو ماوةي ِرابردووشدا لةجةريدةي هاووآلتي هةن
كردووة، نة هؤطري ثلةو ثؤست ، نة بةتةماش  لةم كورسية مبَينمةوة، مةسةلةن كاكة جةعفةر باسَيكي 
سةرموو، كورسي ئةطةر بَيت و بةكاري نةهَيين بؤ خ مةتي خةَلك عةيبدار  دةكا ، وة ئةطةر طةيشتة 

  بَلَيي بَلَييت ئَيستا تؤ تَيبينيةكت هةية لةسةر ئةوة، بةآلم من ئةوة من سوثاست دةكةم، زوو ثَي
اةناعةمت واية، ئةمِرؤ ئةركي سةرشاني من وِرةسيقةكاس ئةوةية ِرووبةِرووي ئةم ئةزمةية ببينةوة، 
ضارةسةري بكةين، برةو بةثرؤسةي ضاكسازي بدةين، بةدَلنياييةوة ثَيتان دةَلَي  ب اس ئةو ئاستةنطانة 

ماَلدرَيت، بةشي ئةوة جورئةمت هةية، بةشي ئةوةش بَيباك  لةوةي كة ئيمتيازي سوَلتة، بَيمةوة ِرانا
بةردةمتان بَلَي  ئةمة بؤ من نابَيت يةكَيكي تر تةكليف بكةين، ضونكة خوَيين لوتي مناَلَيكي كورد، 

ن بَلَي ، سةافي سةد بةرامبةري ئةم مةوايعةي من الي من طرنطرتة، حةزدةكةم ئةوة لةدَلةوة ثَيتا
زةمةني بؤ يةكطرتنةوةي دةزطاكان، دةي يةَلآل با هيمة  بكةين، اانوني يةكخستنةوةي ئاسايشتان 
لةبةردةستداية، ثةرلةماني كوردستان لةجياتي خةريكي طرذي و تريوتوانج طرتنة يةكرتي بني، با 

ي زةمةنيشةوة، دةي خةريكي كؤمةَلة ياسايةكي جدي بني، بؤ يةكخستنةوةي دةزطاكان، بة سةاف
دةرسةتة، سرسةتة، با ئَيستا بيكةين، اانوني مي انيةتان لةبةردةستداية كاكة صةباؤ، حةزم دةكرد من 
بَيمة خ مةتتان باس لةاانوني مي انية بكةين ضؤن ثارةي ئةم ميللةتة بؤ خةَلكي هةذاري ئةم وآلتة 

نةة، ئةوة مةسةلة ئةساسيةكاني خةَلك  تةرخان بكةين، من هيوادارم، من لةم جَيطاية ة يان لَيرة
بَيت و ئَيوة وةكو ثةرلةماني هةَلبذَيردراوي ئةم وآلتة بن، كَي بوو ثرسي بؤضي نةتانتوانيوة دةزطاكاني 

وةَلآلهي كاكة من ثَيشتان دةَلَي  ئاسةوارةكاني شةِري  لةم ساَل و نيوةدا  حكومة  هةمووي يةك خبةن
وةمة دةتوانني بيكةين، نة وةعدي واش  داوة، نة وتووالة كردوومانة، ناوخؤ، دوو ئيدارةيي، نة وتو

هةنطاومان بؤناوة، كؤمةَلَيك كارمان بؤ كردووة، بةآلم ئَيستا ئةم دؤخةي هةرَيمي كوردستان ناِرةزايي 
خةَلك طةجنةكامنان كةداواي يةكخستنةوةي ئيدارة دةكةن، نةك لة  بووني ئيدارة، ئةمة دةرسةتَيكة، 

نَيكة، ثاَلثشتَيكة با بيكةين، دةي يةَلآل ثةرلةماني كوردستان وةرن هاوكارمان بن، اانونةكان، هاندا
ِرَيساكان، ثةسند بكةين بؤ ئةوةي كاري جدي لةسةر بكةين و بةدواداضووني بؤ بكةين، عةزمية خان، 

دةرامنان بةهةند سوثاست دةكةم بؤ ثرسيارةكانت، من حةز دةكةم ثَيت بَلَي ، داخوازييةكاني خؤثيشان
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وةرطرتووةو بةجدي كاريشمان لةسةر كردووة، كؤمةَلَيك شي طرنطن بؤ وآلتةكة، من هةرواش سةيري 
دةكةم، ئةو داخوازييانة ثاَلثشنت بؤ ثرؤسةي ضاكسازي، برةودانة بة ثرؤسةي ضاكسازي، نةك ِرَيطريية 

دي وةري دةطرين ومامةَلةي لةطةَل لَيي، دَلنيا  دةكةم، لةالي خؤمةوة ِرةسيقةكانيش  هةروةها بةج
دةكةين، ئةطةر ئةم وةزعة بةردةوام بَيت مةترسي طةورةي لَيدةبَيتةوة، منيش دةمةوَيت ئةو تَيبينية 
لةسةري ِرابوةست ، لةهةمووي طرنطرت ناكؤكي سياسيمان هةية، بؤضووني سياسي جياوازمان هةية، 

ئةمة نةبَيتة مايةي تَيكضووني ئاشتةوايي ئةهلي لةم تَيِروانيين جياوازمان هةية،  تةبيعيشة، بةآلم 
وآلتةدا، من ناو بةناو دةبيست ، تريوتواجني بةيين هةولَير و سلَيمانيش خةريكة دةبَيتة مةسةلة، بابة 
ئةمة وآلتةكةمان لةكوَي بووين هةنطاومان نا بةرةو ضي ، هةمووي دوو مانن لةمةوبةر بوو، هةموو 

ورووبةري عَيراق لةسةر وةزعي كوردستان و بِرياري كوردستان و ثَيكهَيناني بةغداد و موعادةالتي دة
حكومةتي عَيراق لةسةر دةسي ئَيمة بوو، هةموو بَيطانةو دةوروبةر دَين دةِرواننة كوردستاني خؤمان، 

َيك ئةم ثَيطة ثَيشكةوتووة، طةشةسةندووة، سةاامطرية ئَيستا وامان لَيبَيت، ئاوا بةجمؤرة بةشةو وِرؤذ
بطةينة ئةم حاَلةتة، منيش دةَلَي  طةر وابَيت مةترسي لَيدةكةوَيتةوة، بؤية هيوام واية ئةم دانيشتنةو 
دانيشتين تري لةم بابةتة منيش لةخ مةتتاندام ِرةسيقةكاني تريش  هةروةها، ئَيمة كارَيك بكةين 

خاندا لةوانةية ئاشتةوايي ناوخؤي خؤمان بؤضوونةكامنان جياواز دةبَيت، لةطةَل عةزمية 
تَيِروانينةكامنان نةطاتة يةكرتي، بةآلم خوشك وبرا وهةظاَلي يةكني، هةموو هاووآلتي ئةم وآلتةين 
لةسايةي ئةم ثةرلةمانةدا كؤدةبينةوة، كَيشةكامنان لَيرة ضارةسةر بكةين، من ئةم اسانةم بؤ ئةوة نية 

واي ضارةسةردا بطةِرَيني نةك يةكرتي لة حلول ِرابكةين، ئةم اسانةم بؤ ئةوةية حلول بكةين، بةد
تةخوين بكةين و تةشهري بكةين، بةرنامةي ضاكسازي كؤمةَلَيك ثرسياري لةسةر كرا، من حةز دةكةم 
لةو بارةيةوة ئَيمة كؤمةَلَيك ئيشمان كردووة، كابينةي ثَينجةم لةِرَيطاي كؤمثانيايةكي نَيودةوَلةتي 

ي كردووة، بؤ تةايمي دةزطاكاني حكومةتي هةرَي  ئةوة عةادَيكي ساآلنة(ثايو ؤتةر هاوس كوثرس)
تةايمةكةيان تةواو بووة، كؤمةَلَيك ثَيشنيازي طرنطيان بؤ داوين، ئةو ثَيشنيازانة بوونةتة كؤمةَلَيك 
ئةن مية، كؤمةَلَيك ِرَيسا ناردوومانة بؤ شوراي هةرَي ، ئةويش بؤي ناردووينةتةوة، لةم رٍِِؤذانةدا من 

ونةوةي ئةجنومةن يةك يي بكاتةوة، يةكَي لةوانة اةواعيدي سلوكي وةزيفية، يةكَي هيوادارم كؤبو
لةوانة كةشفي زميةي مالية، يةكَي لةوانة مةسةلةي شةساسيةتي مالية لة كؤمةَلَيك لة دةزطاكاني 
حكومة ، من حةز دةكةم ثةرلةماني كوردستان لةم مةسةلةيةدا بةداتاكانةوة، لةطةَلمان اسة بكا  

ةر ئةم مةسةلةية، بةتايبةتي ليذنةكاني ِرةاابةي مالي و نةزاهة  لةسةر ئةم مةسةلةية لةطةَلمان لةس
هاوكار بن، ضونكة بِرياري طرنطن، ئةطةر سةد لةسةديش جَيبةجَي نةكرَين ِرَيضكةيةك دةشكَييَن 

ين، سةرطوَل لةجؤري كاري حكومة  كة طرنطة، من هيوادارم بتوانني بةشَيوةيةكي باش جَيبةجَيي بكة
خان، ثرسياري كرد لةسةر تةحقيق كردن، لةطةَل دةزطا ئةمنيةكان، بةَلَي تةحقيق هةية لةسةر ئةدائي 
ئةجهي ة ئةمنيةكان، من لةالي خؤالةوة وةكو سةرؤكي حكومة ، بةدواداضووني هةندَي ئةجهي ة 

ة، بةآلم من نامةوَيت ئةمنيةكان و ئةجهي ةكاني تريش  كردووة، هةندَي اةناعةمت لةال دروست بوو
ئةو اةناعةتانة لةسةر شي شةخصي يان سةرثَييي بكةم، ضاوةِرواني ئةجنامةكاني ليذنةي تةحقيقني 

، ئةو خةلةلة 17/1وكؤمةَلَيك بِريارمان لةسةر ئةوة بةندة، بة تةئكيد خةلةلَيك هةبووة، لةِرؤذي 
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بكرَين و تةحقيقيشيان لةطةَل بكرَيت، ئةبَيت تةاي  بكرَيت، ئةو كةسانةي لَيي بةرثرسن موحاسةبة 
بةدَلنياييةوة دةَلَي  بةدواداضووني ئةوة دةكةين، سةبارة  بة بارطرذييةكاني سلَيماني بؤ ضارةسةري 

، ةناكةن تا بازاِر ئارام ببَيتةوة ، من دووبارة ناَلَي  لةبةر ئةوةي بازاِر شَلةذاوة خؤمان بدزينةو
ثَيضةوانةكةي دةَلَي  خؤثيشاندةران داخوازي ِرةوايان هةية، ثَيويستة لةداخوازييةكاني خؤثيشاندةران، 

طوَييان لَيبطرين، ثَيويستة بةدواداضووني بؤ بكةين، بةآلم من هيوادارم هةمووالان كة ضؤن باس لة 
ضاكسازي سياسي، حكومي، ئيداري دةكةين، ئازاديشمان تا ئةو ِرادةية ئازاديية كة تةئسري نةكاتة سةر 

ي و ِرزاي خةَلكي تر، سلَيماني بؤ ضةند ساَلَيكة بوئرةو ناوةندي ملم نَيي سياسي جؤرةها و ئازاد
جؤرة، وة خةَلكي سلَيماني، بازاِري سلَيماني، وةبةرهَينان لة سلَيماني، خ مةتطوزارييةكاني سلَيماني 

ثريؤزة، غةدر لة  اورباني ئةو حاَلةتة بوون، من هيوادارم بةهةموومان، هةموو شارةكاني كوردستان
سلَيماني نةكرَيت، نةهَيَلني هةموو ئةو كَيشةو طريوطرستانة، تةنها و تةنها لةسةر حسابي خةَلكي 
سلَيماني، داهاتي سلَيماني، ئةمنيةتي سلَيماني، بازاِري سلَيماني بَيت، من ئةوةندة دةَلَي  بةهةمووتان، 

َيماني ثةرؤشي خةَلكي سلَيماني دةبن، ثَييان هةموو ئةنداماني ثةرلةمان وةكو هةموو خةَلكَيكي سل
خؤش نية ئةو حاَلةتة ببَيت، كاك ساالر ثرسياري لةسةر الوان و خوَيندكاراني زانكؤ كرد، منيش دةَلَي  
طةجنةكامنان هؤشيارن، من شانازي دةكةم شةوَيك تا درةنطَيك ئاوا لةم بابةتة، لةطةَل كؤمةَلَيك لة 

نيشت ، وة اسةي زؤرمان كرد بةِراشكاوي، بةوردي، لةِروو، كؤمةَلَيك اسةيان خؤثيشاندةرةكاني زانكؤ دا
كرد، من شانازييان ثَيوة دةكةم، كؤمةَلَيك ِرةخنةو طلةيي و بابةتيان هةبوو، منيش لةالي خؤمةوة 

ري كؤمةَلَيك لةو بابةتانةمان بؤ ِروونكردنةوة، ئةوانة كوِر و كضي ئَيمةن، خوشك و براو برازاو كةسوكا
ئَيمةن، بةدَلنياييةوة ثَيت دةَلَي  خوَيندكارةكاني زانكؤ خةَلكي هؤشيارن، ئَيمة لةم كابينةية زؤر 
هةوَلمانداوة بايةخ بة خوَيندني باآل بدةين، زؤر هةوَلمانداوة بايةخ بة طةجناني وآلتةكةمان بدةين، من 

كرد، يةك واسيتةو واسيتةكاري سةربةرزم لةبةردةم ئَيوة بَلَي  بةرنامةي تواناسازميان دةست ثَي
وتةزكيةي ح بي تَيدا نةبوو، لةسةر بنةماي لَيهاتوويي وثَيشرِبكَيي خةَلك وةرطرياوةو ضووةتة دةرةوة، 
زؤربةي ئةوانةشي كةضوونةتة دةرةوة خةَلكي هةذارن، خةَلكي بنةماَلةي هةذارن، كةلةِرَيطةي 

طايان نةطاتة دةرةوة، بؤية من شانازي بةو طةجنانةوة بةرنامةيةكي وا شةساسةوة نةبواية لةوانة بوو ِرَي
دةكةم، ئةمساَل لةكابينةي شةشةمدا، زانكؤي هةَلةجبة، زانكؤي طةرميان، زانكؤي زاخؤمان كردةوة، 
دةستمان ثَيكرد، دةستمان بة بيناكاني كرد، هةيكةلي ئيدارميان بؤ داناوة، بةثَيشرِبكَي سةرؤكةكانيمان 

ؤرداوة بة بواري خوَيندني باآل، هةوَلمان ئةوةية دةست تَيوةرداني سياسي و ح بي داناوة، بايةمخان ز
لةناو زانكؤكامنان بَينينة دةرةوة، ئاسي خوَيندني باآل بةرز بكةينةوة، من ناَلَي  هةموو كارةكامنان 

بؤ جَيبةجَي كردووة، بةآلم طةجنةكاني زانكؤكامنان هيوادارم دَلنيابن لةوةي كة زؤر بةجدين 
خ مةتكردنيان و بةدةنطةوة ضووني داخوازييةكانيان، ثةيام خان، ئةو هَي انةي لة سلَيماني و كفري 
ماونةتةوة ئةوانة هَي ي مةحةلني، ئةطةر هَي ي دةرةكني، حةزدةكةم ثَي  بَلَيي، بةدواداضووني بؤ 

هَي ي ثَيشمةرطة بةتةواوي دةكةين، من ثَيرَي بوو لةسلَيماني بووم، يةكَي لة بِريارةكان ئةوة بوو كة 
لةشةاامةكانيش بكشَيتةوة، وةكَيشراوةتةوة، بةآلم لَيتان ناشارمةوة ئةمة هيض نية، ئَيمة بالان 
لةحةلي ئةمين نية، ئةركي سةرشاني ئَيمة لةثاراستين خةَلك بووة، ثاراستين موَلك و ماَلي خةَلك 
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ي لَي بقةومَيتةوة، من 17/1ي نةخوازراوي وةك بووة، نةهَيَلني ئةو وةزعة لةدةست دةربضَيت، وةزعَيك
دةَلَي  بةويذدانةوة تةايمي ئةو وةزعة بكةن، ئةو ماوةية ئةو هَي انة زؤر بةزةبي ئةعسابةوة كاريان 
كردووة، لةبةرامبةر كؤمةَلَيك ئيستيف ازا  و بَينةو بةرة بة ئةوثةِري خؤ ِراطرييةوة مامةَلةيان 

ي ناخؤشرت لةوة نةاةوماوة، من دووبارةشي دةكةمةمةوة، دةسي ئةو كردووة، خؤشبةختانة ِرووداو
خؤثيشاندةرانة دةطوش ، كة طوَل و شريينيان دةدا بةهَي ةكاني ئاسايش، ئةوانة كوِر و براو كةسي 
ئةوانن، كاك ثَيشةوا سوثاست دةكةم بؤ اسةكانت هيض ضارةيةكمان نية، غةيري ئةوةي بةيةكةوة اسة 

ثارتي خوَيناوي ترين شةِري ناوخؤمان لةبةيندا بوو، هيض ضارةيةكمان هةبوو  بكةين، يةكَيي و
غةيري دانيشنت و دايةلؤ  كردن بةيةكةوة، ِرَيككةوتني بةيةكةوة، ئَيستاش ضةند ناكؤكيمان هةبَيت، 
لةطةَل ئةم ِرةسيقانةي طؤِراند،ا يان ئةو ِرةسيقانةي ئةوال هةر كةسي ئةم وآلتةين وهاووآلتي ئةم 

آلتةين، هيض ضارةيةكمان نية، غةيري دايةلؤطي نيشتماني و ثَيكةوة اسة كردن نةبَيت، من دَيمة سةر و
ئةوةي كةضؤن اسة بكةين، ضؤن دايةلؤطي نيشتماني بكةين، ضؤن طوَي لةيةكرتي بطرين، ضؤن لةسةر 

 67سةبارة  بة  مَي ي طفتوطؤ ئةو كارانةمان بكةين، من واب اس وةآلمي كاك دكتؤر جةعفةرم دايةوة،
كةسةكة، من ثَي  وتي طرياون، بةآلم دةستبةجَي بةرةآلمان كردوون، من نةم وتووة لةم حاَلةتةي كة 
لةكوردستان هةبووة ثَيشَيلككردني ياسا نةبووة، هةبووة كاكة جةعفةر، بةآلم لَيي بَيدةنن نةبووين، 

شي دةوَيت، بؤ ليثرسينةوة لةو كةسانةي نةخَير، بَيدةنن نةبووين، من ثَي  واية بةدواداضووني زياتري
كة ئةو ئيجرائاتانةيان كردووة، بةآلم من هيوادارم جةنابت ئةوةش لة ئَيمة ابوَل بكةيت كة زؤر 
بةجدي بةدواداضووس كردووة، من خؤم كؤبوونةوةم لةطةَل حاكمةكان و ئيدعاي عام كردووة، كة 

لَي  وةرطرتوون، هةندَي ئيجرائامتاتن كردووة، هةندَي تَيبيين و سةرجنيان هةبووة، بةسوثاسةوة 
لةكوَيش كاري ناياسايي تر كرا، من بؤ هةريةكَي لة ئةنداماني ثةرلةمان ئةوة بةِرَيوةبةري 
نووسينطةكةي خؤم لةم كؤبوونةوةية بةشدارة تكاتان لَيدةكةم ئاطادارمان بكةنةوة، بةدواداضووني 

ئةوة (املتهم بريء حيت تثبت ادانت )ب انةي كة دةرضووةتايبةتي بؤ دةكةين، سةبارة  بةو ئةمر اة
ااعيدةيةكي ياسايية، ئةمر اةب  دةرضووة، ئيستقدام دةرضووة، هةندَيكي كة دوَييَن بةدةست من 
طةشتووة، ئيجرائامتان لةسةر كردووة، هةندَيكي ماوة، بةدواداضووني بؤ دةكةين، ئةوةي كة ثَيويستة 

يقي لةسةر بكرَيت و بةدواداضووني بؤ بكرَيت، دةبَي بضَيتة بةردةمي بضَيتة بةردةمي حاك  و تةحق
حاك ، ئةطةر نةكرا ئَيمة بةيةكةوة دادةنيشينةوة، ئَيوة خؤشتان ثةرلةمانن، منيش سةرؤكي 
حكومةمت، ئةندامي سوَلتةي تةنفي ي ، بةيةكةوة وةرن با سؤراغي بكةين، ب انني بؤضي جَيبةجَي 

ن كة جَيبةجَي بكرَيت، نةك هةر بؤ ئةوانة، بؤ هةركةسَيكي تريش كة ئةمر ناكرَيت ، ئةبَي وابكةي
اةب ي دةربضَيت، ضونكة بةحاكممان وتووة هيض دةستَيوةردانَيك ابوَل ناكرَيت، ئةتواس بَلَي  
سةربةرزم بةوة حاكمانةش كة ابوَلي هيض دةستَيوةردانَيك ناكةن، حةاة تةاديري ئةو حاك  و ئةو 

ةش بكرَيت، كة دةيانةوَيت بةشَيوةيةكي سةربةخؤو دادثةروةرانة كار بكةن، من ئةوةي ئيدعاي عامان
ب اس ئةمر اةب  دةرضووة كاكة جةعفةر، بةآلم هةندَيكي تةنفي  نةكراوة، بةدواداضووني هةية، من 

 ة ،بةرثرسيار وةزعة لةم كَي ،دوَييَن هةندَي لةو ئةورااانةم وةرطرتووة، بةدواداضووني بؤ دةكةين

 خبةمة وةزعة لةم بةرثرسيارَيي تؤمةتي نامةوَي من وةَلآل دةرةوة ، يان ئازاد، ميدياي يان ئؤثؤزسيؤن
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 ئةم كؤبووةتةوة هؤكارانة ئةو تةئرخييدا لةح ةي لةيةك هةية، هؤكار كؤمةَلَيك واية ثَي  من ئةوةوة،

 كؤمةَلطايةية، ئةم خواردووةكاني ثةنن كَيشة طرنطرت هةمووي لة منةوة بةالي اةوماوة، لَي حاَلةتةي

 بةآلم خؤي، سياسي مةرامي بؤ بهَينَيت بةكار ئةمة بيةوَيت كة نية، سياسي اليةني نية ئةوة واتاي ئةوة

 ئةو كؤمةَلطاكةماندا، لةناو نةبَيت سياسيانة ئةجندة ئةو و ثةيام ئةو كارتَيكردني زةمينةي و بَيت ئةطةر

 لةالي من بطةِرَيني شتانةدا ئةو و دةرةكي هؤي بةدواي ئةوةي لةجياتي مةئَي بؤية نابَيت، دروست حاَلةتة

 بدةين هةوَل بووةكان كةَلةكة و خواردوو ثةنن كَيشة و خؤمان ناوخؤي كَيشةكاني وادةَلَي ، خؤمةوة

 ضونكة دةرةوة، براونةتة بريندارةكاني وتي بوو بةِرَي انة خؤشكة لةو يةكَي واب اس بكةين، ضارةسةريان

 حكومة ، وةزيرةكاني بريندارانة، ئةو لَينةهاتيَب، واي وآلتةكةمان هيوادارم من لةسةرة، مةترسيان

 كرد، نةخؤشخانةي باسي ثةريهان دكتؤرة كردووة، سةردانيان هةموو تر اليةنةكاني سلَيماني، ثارَي طاري

 جوانيان زؤر ةورَيكيد ئةزمةيةدا لةو دةكةم، سلَيماني نةخؤشخانةي كارمةنداني لة دةستخؤشي من

 واب اس بوو عةدنان كاك كةِروويداوة حاَلةتانةي لةو هةندَي ِرؤشتوون، خةَلكةوة ئةو بةدةم هةبوو،

 بريندار كة لةوانةي هةندَي بوو ئةوة كَيشةكان لة يةكَي كرا، ضارةسةر بةزوو زوو بؤكردم، تةلةسؤني

 جةنابي ئةوةي دواي زوو بةآلم خةستةخانة، لة مابوونةوة ئةوةوة بةناوي بوو، لةسةر تةحقيقيان بوون،

 ضية ، حةايقةتة ئةم لةِروونكردنةوةي مةبةست  من كرا، مةوزوعةش ئةو ضارةسةري كرد تةلةسؤني

 بكةين حةلي ئاطاداركردن يةكرت و طةشنت لةيةك بةزماني هةية، حةليشي بةآلم دةبَيت، دروست كَيشة

 بَلَين ثَي  وانية ئةطةر من نازاس بةِرَي م، خؤشكي وةَلآلهي خةَلكةوة، ناو بضينة دابندرَيت رٍِِِِؤذَيك باشرتة،

 شارو حكومة  بةسةرؤكي بووم لةوةتةي كة بةوةوةية شانازي  دانانيش ، زؤر مةكتةب لة من وانية ،

 تا بةداخةوة كردووة، وخانةاينيش  كةركووك سةرداني نةكةم، سةرداني نية كوردستان شارؤضكةي

 .بكةم سنجار سةرداني مةتَلةمبة نةكردووة، سنجارم نيسةردا ئَيستا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو خان، طوَلي ار
 

 :بةِرَي  طوَلي ار اادر الاعي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 بَيت خةَلك كة دابنَييت رٍِِؤذَيك بكةيت، اسة تةلةس يؤن لةسةر بَيت، كراوة دةرطا  ئةطةر ومت، من

 .سوثاس خةَلك، ناو بؤ بضيت جةنابت نةك كةن،ب مواجةهة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو بةرهةم، دكتؤر كاك سوثاس،
 (:سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان)بةرهةم ئةبةد صاحل. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 سَي شةممة، دوو شةممة، يةك)ِرؤذاني من كراوةية، دةرطاش  ة، خةَلك لةناو كة سةرشامنة ئةركي ئةوة

 واية، ثَيش  دةكةم، دةوام سلَيماني لة (شةممة هةيين، و شةممة ثَينج )لةهةولَيرم (شةممة ضوار شةممة،

 بكةم، ئةوة واجبمة زانيوة، خؤم سةرشاني ئةركي بة شارؤضكةيةك  شارو لة هةستةي هةر ببيين ئةطةر
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خةَلكيش  بيستووة، حةزدةكةم زياتريش بَيت، وة  مةبةستمة لة خةَلك ببيست ، لة كراوةية، دةرطام
هيوادارم لة كَيشةو طريوطرستةكانيان باشرت بكةم، كاك حةمة سعيد كؤمةَلَيك ثرسياري ضية ئامي ي 
كرد، كؤمةَلَيك مانا ئامَي ي كرد، ديار بوو باشي بري لَي كردبوويةوة، ئيدارةي ئةم وةزعة هةمووي لة 

ومة ، من وا سةيري دةكةم، ئةو مةبةسي واية هةموو ئةم وةزعة ئةستؤي تؤية وةكو سةرؤكي حك
لةسةر دةسي سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ضِر بؤتةوة، ئةطةر وابَيت، ئةوة دان ثيانانَيكي 
يةكجار طةورةية بؤ من، سوثاست دةكةم، بةاَلم ئةزاس ئةَلَيي ضي، من دةَلَي  كاك حةمة سعيد بةَلَي من 

حكومة  بةرثرسيارَيتيةكي لةبةر ضاو، مةعنةوي و اانوني وسياسي و تةنفي ي  لةسةر  وةكو سةرؤكي
شانة، بةاَلم ئةم وةزعة هةر الي حكومةتيش نية بة تةنيا، هةر الي سةرؤكي حكومةتيش نية بة 
تةنيا، ئةوةي لةسةر شاني منة، من خاَل بةخاَل ئامادةم جوابي بدةمةوة، بَلَيني ضيمان كردووة ، 

اس بَلَي  بة ويذدانَيكي ئاسوودةوة، هؤكاري ِراطرتين ئةو وةزعة بووين، نةمانهَيشتووة لةدةست ئةتو
دةربضَيت، تؤ واب اس ثياوَيكي لة خواترسيشي، بة ويذدانةوة حةزدةكةم تةايمي ئةو ماوةية بكةي لة 

وشكيلةكان هةموو لةم ناو ئةو وةزعة، ضؤمنان مامةَلة كردووة ، ئينجا ئةطةر ثَيتواية تةنهاو تةنها م
بةندة موخليسةي ئَيوة ضِر دةبَيتةوة، من ئامادةم ضي ثَيويستة با ئَيستا اةراري لَي بدةين و بيكةين، 
بة اةراري دةست لة كاركَيشانةوةش ، دوو دَل مةبنةوة، ها، كاكة ِرَيباز كؤمةَلَيك اسةي سةرموو، 

بارة  بة تةاة كردن بةردةوام بووة لة دواي كؤمةَلَيك ثرسياري كرد، هةندَيكيش  جواب دايةوة، سة
 17خاَليةكة، من ناَلَي  نةبووة، يةعين دووبارةشي دةكةمةوة، بِرياري ئَيمة ثابةندبوون بة  17بِريارة 

خاَليةكةوة، بةاَلم ثؤليو و ئاسايش ئةمري ثَيية كة تةاة نةكا  لة خؤثيشاندةر، خؤثيشاندةري 
ش ديتووتانة خوشك و برايان، ثؤليو شةهيد بووة، ئايا ئَيوة زامنن مةدةني، بةاَلم وةكو لة هةَلةجبة

كةسي خراثكار نةضَيتة ناو خؤثيشاندةرانةوة ، ئايا زامنن ، من ئةو ِرؤذة لة ِرانية بووم، ئةوةش 
بةسةرهاتَيكي سةيرة، ئةنواعي ِراثؤرتي ئةمنيمان هةبوو، كةوا تريؤريست هاتوون خؤيان بتةاَيننةوة 

كدا، ئةنواعي ِراثؤرتي ئةمين هةبوو كة كؤمةَلَيك دةست دةيانةوَيت حاَلةتَيك بورووذَينن، لة ناو خةَل
ضةند طةجنَيك لةو شارة لةو ساتة وةختةي كةمن لةوَي  وةكو سةرؤكي حكومة  بريندار بنب و 

ةم بكوذرَين، بؤ ئةوةي ئةو بؤنةية لةكةدار بكةن، كاك حةمة سةعيد هةموومان خةَلكي ئةم شارةين، ئ
واَلتةين و ئاطامان لة يةكرتيية، ئَيمة مامةَلة لةم وةزعةدا تةنهاو تةنها لةطةَل خؤثيشاندةري مةدةني 
ناكةين، دةياخنةينة سةر سةرو سةرضاومان، داواكارييةكانيان داواكاري خةَلكة، بةِرَي ةوة سةيري 

يو و ئاسايشيش كة تؤ دةكةين، تؤ زامين بؤمن هةمووي وةكو يةكة ، زامن نيت، لةبةر ئةوةي ثؤل
ئةمنيةتي خةَلكي ثَي دةسثَيري ديفاع لة خؤي بكا ، طةر تةاةي لَيكرا، ديفاع لة خؤي نةكا  ، من 
ناتواس وا بَلَي ، ئةمري ئَيمة بؤ ئةو خؤثيشاندةرة مايف خؤي ثارَي راوة، ذياني ثارَي راوة، تةاةكردن لة 

كؤبوونةوةيةكي ئةمنيش ئةو ئةمرةمان تةئكيد خؤثيشاندةر نية ، ئةوة ئةمري ئَيمةية لة هةموو 
كردؤتةوة، سةبارة  بة خَيمة سووتاندن، من تةئكيد دةكةمةوة اةراري ضؤَلكردني سةرجادةكة 
هةبووة، نةك بةردةركي سةرا، وة مةسروز بووة هَي ي ضاالكي مةدةني بةبَي ضةكيش بِرواتة ئةوَي تا 

دةسي منة با ئةوة نةَلَيني، ضونكة ئةو بةِرَي انة كؤمةَلَيك ئةو كارة بكا ، ئةو زانيارييانةي كة لة بةر
زانياري تريان خستة ِروو، كة ئةو هَي ة ِرؤشتوون لةوَي ئاطر كراوةتةوة، ئيرت ئةم ثاَلي ناوةو ئةو ثاَلي 
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ناوة، لة ناو ئةم حاَلةتة كؤمةَلَيك لةم خَيمانة سووتاوة، من ناَلَي  ئةوة حةايقةتي وةزعةكةية، بؤية 
دةَلَي  اسةيةك لة اسةكاني ئةمِرؤم كة كردم، لةم طرذي و لةم وةزعةي ئَيستادا ئةنواعي دةست ثةيدا 
دةبَيت كة مةبةستيةتي ئةم ِرةوشة تَيك بدا ، ثارَي طاري سلَيماني ليذنةيةكي داناوة بؤ تةحقيق كردن 

ةضي بكرَيت ئةو شةوة، كة لةو ِرووداوة، ضونكة تةواو بة ثَيضةوانةي بِرياري ليذنةي ئةمين بووة، ك
نابَيت نةك توندوتيذي، بةَلكو ئةو خةَلكة ثَيي بَلَييت كاكة طيان سةرموو بِرؤ سةر طؤِرةثانةكة، لةسةر 
جادةكة مةبة، ضونكة ئةو جادةية جَيطاي هاتوضؤي سةيارةو خةَلكة با نةبَيت بةناخؤشي، بة زانياري 

بةمن وتراوة بةثَيي ِراثؤرتي ِرةلي كةس نةطرياوة  منيش ئةو شةوة كةس نةطرياوة، نازاس ئةوةي كة
ئةو شةوة، ئةطةر وانية تكاية خةبةرمان بدةنَي بؤ ئةوةي بة دواداضووني بؤ بكةين، من بيانووي 
دواكةوتن ناهَينمةوة بؤ ضاكسازي، بةهيض جؤرَيك بيانوو ناهَينمةوة، بةَلَي ِرَيطري هةية لة ضاكسازي 

ر لة خةَلك برِبيتةوة، لةو كةسانة، يان ئةو ناوةندانةي كة موستةسيد بوون كاكة كة تؤ مليؤنةها دؤال
لةم وةزعة، بَيطومان ِرَيطريت لَي دةكةن، بةاَلم ئَيمة بَيباكني لةو ِرَيطريانةو كردووالانة، من بيانووي 

تمان، بة ِرةوشَيك دواخسنت ناهَينمةوة، بةاَلم دةَلَي  لةو ساَل و سَي مانطةي ِرابردوودا بة نةزمَيك كردبَي
كردبَيتمان ئَيستا دةبَي بة ضةندين بةرامبةري جاران بيكةين، ضونكة بؤ ، خةَلكي واَلتةكةمان 
داواكارييةتي وة دةَلَي  ئةو داخوازييانةي خةَلك و ئةو ناِرةزاييانةي خةَلك ثشتيوانة بؤ ثرؤسةي 

ة ئةوةي من بيستوومةو ئةوةي من ضاكسازي، بؤية با بَيني بيكةين، ثةريهان من دووبارةي دةكةمةو
تةايم  كردووة، سةرمانطةكاني تةندروسي لة سلَيماني بة تايبةتي كةمتةرخةم نةبوون، حةزيش 

يان ِرَيكخراوَيكي تري  (w.h.o)دةكةم لةباري تةندروستيةوة شتَيكت ثَي بَلَي  دوا ِراثؤرتي ِرَيكخراوةي 
تةندروسي لةسةرتاسةري عَيراادا، ثارَي طاي سلَيماني  نَيودةوَلةتية، بؤ تةايمي ئاسي خ مةتطوزاري

يةكةمي هَيناوة، من دةسي دكتؤرةكان و كارمةندةكاني تةندروسي دةطوش ، لة ضةندين بؤنةدا ديومن 
كة خ مةتطوزارو بةدواداضووني خةَلك دةكةن، بةاَلم لَي  بثرسي تةندروسي لة كوردستان ثَيويسي 

ةَلَ  ثَيويسي بة ثارةي زياترة، هيوادارم كة ثارةمان هةبَيت بيخةينة بواري بةثارةي زياترة، ئةرَي و
تةندروستيةوةو هةوَل بدةين ئةو خ مةتطوزاريية تةندروستيانة بةرينة حاَلةتَيكي تر، خوشكة 

ِرؤذ بةسةر ِرووداوةكاندا تَيثةِري كردووةو كوشنت و بِرين بةردةوامةوة سةدان ( 11)كوَيستان دةَلَيت
اوي ناياسايي هةية، من حةزدةكةم خوشكة كوَيستان ثَي  بَلَيت لة كوَين ، ناوم ثَيبدا  كة سةدان طري

كةسي ناياسايي طرياون، تةنها يةكَيك  ثَي بَلَيت يان ناوةكةي  ثَي بَلَيت، وةعد  دةدةمَي كة خؤم 
اسايي، دةست جرائاتي يكةس طريابوون بة ناياسايي، بةبَي ئي(67)بةدواداضووني بؤ بكةم، من ثَي  وتي

بةرةاَلمان كردن، لةهةر جَيطايةكي تريش هةية بة سوثاسةوة من ئامادةم  بةجَي كةثَيمان زانيي
 .بةدواداضووني بؤ بكةين، كة ئةمةش من ثَي  واية ئةم زانياريية ناِراستة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بؤي بنَيرة، ئَيسـتا ثَيـي مـةبِرة، بـا ئَيمـةش      تكاية كوَيستان خان، ئةطةر شتَيكت هةية دوايي بةنووسراو 

 .بيبينني و مةمنوونيش دةبني، سةرموو كاك دكتؤر
 (:سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان)بةرهةم ابد صاحل. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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وة دوو شـي  كةس طريابوون بة ناياسايي، دةست بةجَي بـةرةاَلكران، نـةك ئَيسـتا بابَيتـةوة، ئـة     ( 67)ومت
ــةوتووة،           ــة وا  ن ــةم ك ــت دةك ــن سوثاس ــة، م ــايي هةي ــرياوي ناياس ــي ط ــةدان كةس ــت س ــؤ وت ــاوازة، ت جي

 .بةسوثاسةوة من مةمنووس ئاطادارم بكةنةوة بةداوداضووني بؤ بكةين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة ثةريهان، سةرموو
 :ثةريهان اوب ي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةوزحيةكةم ئةوةية، من بةعةكسةوة دةستخؤشي  لة كارمةندانى تةندروسي كـرد، بـةاَلم ومت لةاليـةن    ت

ح بةوة نةخؤشةكان نَيردراون بؤ دةرةوةي واَل ، نـةك لـة ِرَيطـاي وةزارةتـي تةندروسـتيةوة، كـة ئةمـة        
 .ثَيشَيلكاريية، كة ئةمة هةميةنةي ح ب بةسةر وةزارةتدا دةسةثَييَن، سوثاس

 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
 .سوثاس، كاك دكتؤر، باشة كوَيستان خان، سةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبدا 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من ومت لة يةكةم ِرؤذةوة تـاكو ئَيسـتا بةسـةدان كـةس طـرياون بـة ناياسـايي، ِراسـتة بـةربوون، بـةاَلم سـةدان كـةس بـةبَي              
 .ئةمري دادطا، بةس بةرةاَل كراون، خؤ نةم وتووة ماونةتةوة، سوثاسبِرياري دادطا طرياون، بةبَي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، كاك دكتؤر سةرموو

 (:سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان)بةرهةم ابد صاحل. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

َيتة دةرةوة بـؤ نةخؤشـي، لـة جيـاتي     طةر حكومة  هةموو ثارةيةك لةوةدا سةرف بكا  كة خةَلك بنَير
ئــةوةي خــةريكي شــةِرة سياســي بــني، بــا ثــارةي خــؤي ســةرف بكــا  نــةك هــي حكومــة ، توخــوا ئةمــة 
خراثة ، باشة، من وةاَلمي ئةو ثرسيارانةم دايةوة بة تةئكيد مةشروعية  نادةم بة سووتاندني خَيمـة،  

ة كة بؤم باسكردن، وة تةحقيقَيكيش هةية لةو وةكو ومت ئَيمة بِريارةكةي ليذنةي ئةمين بةو شَيوة بوو
بارةوة كة ضؤن بكرَيت ، با ئَيمة شـتةكان لـة سـيااي خؤيـدا سـةير بكـةين، ئايـا دوو هَيـ ي، دوو لـةتي          
ثـؤليو و ثَيشــمةرطة كـَي لَيــي بةرثرسـيارة ، وةَلــَ  ئةطـةر ثَيتــان وابـَي ئةمــة بةرثرسـيارَيي كابينــةي       

انة، من حةزدةكةم اسةي لةسةر بكةين، باسي ِرةوشي واَلتةكةمان شةشةمي حكومةتي هةرَيمي كوردست
كـردووة كــة ضــؤن هــاتووين، لـة كوَيــوة هــاتووين، بــةرةو كــوَي هـاتووين، ئــةبَيت ضــيش بكــةين ، باســي    

دوو لــةتي ئيدارةييــة لــة بــواري ماليــدا، كؤمــةَلَيك هــةنطاومان نــاوة بــؤ ئــةوةي   ئــةوةمان كــردووة، ئــةم
ةيةك، بةاَلم هةنطاوي تري ماوة، هيوادارم زؤرتـر و اـوَلرت و خَيراتـر ئـةم كارانـة      يةكبطرَيتةوةو ببَيت ب

بكةين، جياوازي مووضة لـة نَيـوان بةغـداد و كوردسـتان، ئَيمـة لـةم بةينـةدا كـة ياسـاي مي انيـة دَيتـة            
ون بـؤ  بةردةمتان، اانوونَيكي تري عَيرااي ، بِريارَيكي تري ئةجنومةني وةزيراني عَيراايمـان بـؤ نـاردو   

ي لَي كةم بكةنةوة، تةبعةن ئةنداماني ثةرلةمانيش %11ثياضوونةوةي مووضةكاني سةرةوة، بةوةي لة 



643 

 

مووضـةكانيان دةبَيـت بــة موكاسةئـةي شـةهري، اــةرارَيكي تـري طـرنن هةيــة كـة دراوةو ئَيمـةش لَيــرة         
ة خاصانةي كـة دواي  ثابةندي دةبني، ثَيداضوونةوةي تةااعودةكاني ِرابردوو، ئةو هةموو ثلة وةزيرو ثل

ي مووضةو موخةصةصا  وةردةطرَيت، ئةوة كؤتايي ثَيدَيت، حةزدةكةم %81مانطَيك لة دةوام كردن لة 
ثَيتان بَلَي  ئةوة بِريارَيكي خةتةرة، ضونكة ئةنواعي خةَلك تَييدا زةرةمةند دةبَيت، بةاَلم دَين بة ناوي 

َ  و هوريا دةكةن، بةاَلم ئةوة ثارةي خةَلكـة دةبَيـت   ثرسي ضاكسازييةوة دَين كؤمةَلَيك وا  و وذوو هةَل
بطةِرَيتةوة بؤ خةزَينةي حكومة ، اةرارمان لَيداوة لـة ئةجنومـةني وةزيـران ئـةو اـةرارةش جَيبـةجَي       
بكةين، كة هيوادارم كة هاتة بةردةمتان لة ثةرلةمان زوو بةزوو بؤمان ثةسةند بكةن، من سوثاسي ئةو 

و هةظاَلة بةِرَي انـة دةكـةم، ئـةو ئةنـدام ثةرلةمانـة بةِرَي انـة دةكـةم كـة دةَلـَين          ِرةسيقانة دةكةم، هي ئة
ئةمة كَيشةي شةخصي نية، من دَلنيام لةوةي كة كَيشةي شةخصي نية، من لةوانةيـة نـاكؤكي سياسـي ،    

ان لةطةَل زؤريان هةبَيت، بةاَلم دؤست و برادةرن و بةتةاديرو ِرَي ةوة سةيري هـةمووتان دةكـةم، بالـ   
لــة ضــاككردني سيســت  و كؤمــةَلَيك شــوَينةوارو كؤمــةَلَيك ثاالاوةكــاني شــةِري نــاوخؤو ئــةو وةزعانــةو  
بــرةودان بةثرســي ضاكســازي كــرد، مــن هيــوادارم لــةم جَيطايــة ة يــان لَيــرة نــةمَينَي ، هاوكــاري دةنطــة 

بـؤ لـة    1111لة سـاَلي  دَلسؤزةكان ة بؤ ئةو بابةتة، هةندَي ثرسياري تر كرا، سةبارة  بةدامةزراندن، 
تي بودجــة زياترتــان دامةزرانــدووة، هيــوادارم لةمةيانــدا دةستخؤشــيمان لــَي بكــةن، هةوَلمانــداوة دةرســة

بِرةخســَينني، لـة بةرذةوةنــدي طشــي سـاَلي رابــردوودا لـة بِرَيــك، ذمارةيــةك    كـاركردن بــؤ طةجنـةكامنان   
مة تةااعودميان بـؤ هـاتووة، ئةطـةر لـة يـادم      مي كاتي وةزيفيمان هةبوو، بةاَلم ذمارةيةكي لةبةرضاو ئَي

سةرمانبةر خانةنشني بوون لة ساَلي رابردوودا، ئةو جَيطايانةي كـة ضـؤَل   ( 11874)بَيت رةاةمةكة لة 
بوون بة بِريارَيكي ئةجنومةني وةزيران، ضونكة خـةَلك بـَي كـارة، خـةَلك داواي كـار دةكـا ، وامـان كـرد         

  بةشـــَيكي زؤري لـــة رَيطـــةي سةرمانطةكانــةوة كـــراوة، لـــة رَيطـــةي  ئةوانــة ثـــِر بكرَينـــةوة، مـــن دةَلــيَ  
وةزارةتةكانــةوة كــراوة، وةكــو وةزارةتــي ثــةروةردة، وةزارةتــي نــاوخؤ و اليةنــةكاني تــري، هةندَيكيشــي   
بَيطومان لةرَيطةي ئةجنومةني وةزيرانةوة كراوة، ئةطةر لَي  بثرسـن هـةمووي بـة دادثةروةرانـة كـراوة،      

ر، بــؤ  ضـونكة ســيااَيكي اــانوني و موئةسةســامتان نييـة بــؤ ئــةم مةســةلةية، داوا لــة   مـن دةَلــَي  نــةخيَ 
ثةرلةمان دةكةم دووبارة ئةجنومةني راذةمان زوو بة زوو بـؤ ثةسـند بكـةن، بـا بيخةينـة كـارةوة، هـةتا        

ري ئةو كاتيش من داوا لة ثةرلةمان دةكةم بؤ ئةم ذمارة تازةيةي دامةزراندن دوور لة واسـتةو واسـتةكا  
و تةزكيـةو تةزكيــةكاري ئــةو كـارة بكــةين، لــة هـةموو سةرمانطــةكاني حكومــة  بـة ئــيع ن كــردن، بــة     
ثَيشرِبكَي نةثرسني كَيي لة ثشتةو كَي وةرةاةي بؤ هَيناوة  ئةوة كَيشـةيةكي زؤر طـةورة لـة كـؤَل ئَيمـة      

ســـةش زؤر دةكاتــةوةو داواكـــاريي خــةَلكيش جـــَي بــةجَي دةكـــا ، خوشــك و برايـــان شــةو درةنطـــة، ا     
هةَلدةطرَيت، ثرسياريش زؤر كرا، من دووبارة لةطةَل هةموو رَي م بؤ ئةم ثةرلةمانـة بـةِرَي ةي خؤمـان،    
دةمةوَيت بَلَي  رَيطة ضارة، تاكة رَيطة ضارة بة دامةزراوة كردنـي حكومةتـة، يةكخسـتنةوةي حكومةتـة،     

يةك بَيت، ضـونكة لةاليـةك طلـةيي    يةكخستنةوةي ئيداراتة، نةك لة  كردني، بة هةرثاساو، هةر بيانوو
دةكرَيت لة دوو بـةرةكي و دوو ئيـدارةيي، بـةاَلم لـة اليـةكي تريشـةوة اَي ةوةنـدةكاني دوو ئيـدارةتي و         
لة  بووني كوردستان دةبووذَيندرَيتةوة، بؤية مـن داوا لـةم ثةرلةمانـة بـةِرَي ة دةكـةم، وةكـو نوَينـةري        

يــةك ريــ ي حكومــة  و يــةك دةســتةيي حكومــة  و يــةك  هةَلبــذاردةي ئــةم خةَلكــة ثَيــداطري لةســةر 
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ئيدارةيي حةايقي بةرجةستةيي ئةم حكومةتة بكةن، من ثَيمواية ئـةوة رَيطـةي ضارةسـةر كردنـي زؤر     
لة كَيشة ثةنن خواردووةكاني ئةم كؤمةَلطايةية، جيا كردنةوةي ح ب و حكومةتـة، بةسـةر بةرزييـةوة    

بةاَلم زيـاتري دةوَيـت، ثَيموايـة ديـالؤطي نيشـتماني لـةنَيو خؤمـان،        دةَلَي  كؤمةَلَيك هةنطاومان بؤ ناوة، 
لةنَيو هَي ة سياسيةكان، رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني ثةرلةمان، بـةَلَي، خؤثيشـاندةران كـة تـةعبري     
لة خواست و ويسي كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان دةكةن، ثَيكةوة اسة لةو بارودؤخـة بكـةين، كـة ضـؤن     

َيذي بكةين، بؤ ئايندة لة ديالؤطَيكي نيشتماني، دووبارةش بة ثاراسـتين سـلمي ئـةهلي ئـةركي     بةرنامة ر
سةرشاني هةموومانة نةهَيَلني ئةو كارةساتانةي رابردوو دووبارة بَيتةوة، بة هةر ثاسـاوَيك بَيـت، زؤري   

َيَلني جـارَيكي تـر، بـة هـةر     ئَيستا وةكو ئاسةوارةكاني شةِري ناوخؤ كاَل بَيتةوة، ناَلَي  بنرِب بكرَيـت، نـةه  
ثاساوَيكي تر بَيت ئةم بابةتة بَيتةوة كايةوة، ئةجناميش طةِرانةوةية بؤ خةَلك، توانيمـان لةسـايةي ئـةم    
ثةرلةمانة بةِرَي ة بِريار بـدةين و كَيشـةكامنان يـةك يي بكةينـةوة، زؤر باشـة، ثرؤسـةيةكي ضاكسـازيي        

واني وةكــو جـةنابي سـةرؤكي هـةرَيميش لـة ثةيامةكــةي     هةمةاليـةن ثـةيِرةو بكـةين زؤر باشـة، نـةمانت     
خؤيدا زؤر بة راشكاوانة باسي كـرد، طةِرانـةوة بـؤ خةَلكـة، دةسـتاو دةسـت كردنـي دةسـةاَل  لـة رَيطـةي           
ــا         ــذاردن دةك ــَي هةَلب ــةوة، ك ــة كاي ــةجَي دَيت ــيارَيكي ب ــتا ثرس ــرة ئَيس ــةوة، لَي ــندواةكاني هةَلبذاردن س

كومةتـة ئةطـةر بيكـا  تـةوزير دةكـا ، مـن خـؤم نـاو نـاهَين ، يـةكَيك لـة            طلةييتان هةية دةَلَين ئـةم ح 
رةسيقةكامنان وتي كاكة خؤمان لةوَي بووين دةزانني ضؤن تةزوير دةكرَيت، كة خـؤي شـارةزاي تـةزوير    
بووة با بَيت وردةكاري ئةو تةزويرة كةشف بكا ، بؤ ئةوةي ت وير نةكرَيت، هـةوَل بـدةين ثرسـيارَيكي    

َينني، ضــؤن ئَيمــة كارَيــك بكــةين ئينتيخابــاتَيكي بــَي طــةردي شــةسايف نةزيــه لــةم واَلتــة  جــددي بــورووذ
بكرَيت  بة كؤمسيؤني بااَلي كوردستان دةكرَيت، لةم ثةرلةمانة بِرياري لَي بدةن بة تةواسوق با اةراري 

بةغدا هةيـة،  لةسةر بدةين، بيكةين، بِريارمان لةوةية كؤمسيؤنةكةي بةغدا بيكا ، بةو وةزعةي كة لة 
ئَيوة نوَينـةري هةَلبـذَيردراوي طةلـةن، اـةراري لـَي بـدةن بـة نةتيجـة ئينتيخابـاتَيكي نـةزيهي بَيطـةرد،            
لةوانةية وةاَلمدةرةوةي يةك  كةرةوةي ئةم حاَلةتـة بَيـت، ثـَيش ئـةوةش دةمـةوَيت لَيـرةوة بـة ئَيـوةي         

لــان لــَي كــردووة، دةمانــةوَيت بــة رابطةيــةس، وةخــي خؤشــي لــة رايةطةنــدراوَيكي رةلــي خؤمانــدا با
ــةرؤكي         ــة س ــةين، داوا ل ــان بك ــةني ثارَي طاك ــذاردني ئةجنوم ــاتي هةَلب ــاني ك ــت نيش ــا  دةس ــرين ك زووت
سراكسيؤنةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةم، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة دةسـت نيشـاني ئـةو كاتـة بكـةين، راوَيـذ          

وةربطـرين بـؤ دةسـت نيشـان كردنـي ئـةو وةختـة،        بكةين ثَيكةوة راوَيذَيك بَيت رةئي هةموو اليةنةكان 
سةبارة  بةوةي كة هةَلبذاردني ثَيش وةخت، ئةطةر زانيمـان ئـةوة كـارَيكي باشـة رَي و شـوَيين اـانوني       
بطرينةبةر، بؤ زامن كردني هةَلبذاردنَيكي نةزيـه، هةَلبـذاردنَيكي بـَي طـةردو طةِرانـةوة بـؤ خـةَلك، كـة         

 .و دةسةاَلتةكامنانةسةرضاوةي هةموو شةرعية  و هةمو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ نواتةي ني امي هةية، كةرةم بكة
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِرَي  سةرؤكي حكومة  لة بةرنامةي كار دةرضووةو باسي هةَلبذاردن و ئةجنومةني ثارَي طاكان 
 .نيية 17/1دةكا ، كة هيض ثةيوةندي بة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كاك دكتؤر بةردةوام بة لة وةاَلمدانةوةي ثرسيارةكانت
 :ي هةرَيمي كوردستانسةرؤكي حكومةت/ بةرهةم صاحل.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةنداماني بةِرَي ي ثةرلةمان

، دةمةوَيت ثَيتان بَلَيمةوة وةكو ضؤن دووبارة سوثاسي طوَي بيستين تَيبينيةكاني ئَيوة دةكةم
راالطةياند بوو، ئةطةر بة دةست لة كاركَيشانةوةي من بةندة لة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ئةم 
كَيشانة ضارةسةر دةكرَيت، بةبَي دوو دَلي من ئامادةم، كارَيكي تريش دةَلَي  بؤ بةردةوام بووس لةم 

ومةني وةزيران، ثَيويستمان بة ثشتيوانَيكي جددي تر لةم ثةرلةمانةو كارانة لةطةَل هةظاَلةكاس لة ئةجن
لة نوَينةراني هةَلبذَيردراوي ئةم ميللةتةوة هةية، بة هةماهةنطي بةيةكةوة ئةو ئاستةنطةي لة 
رَيمانةو بة تةواوي رامياَلني، بؤ ئةوةي بةِراسي ثةرة بة ضاكسازي بدةين، ئةطةر طةيشتمة ئةو 

يشانة بة ئَيمة ناكرَيت، دَلنياتان دةكةم بةبَي دوو دَلي دَيمةوة بةردةم ئَيوة، دةَلَي  ئةم اةناعةتة ئةم ئ
كارة بة من ناكرَيت، من لةطةَل جةنابي سةرؤكي هةرَيمدا ضةند جارَيك باس و خواسي ئةم 

ي مةسةالنةمان كردووة، تةئكيدي ئةو لةسةر بة دامةزراوة كردني حكومة  و بةرثا كردني يةك ري 
ئيداري لةسةرتانسةري هةرَيمي كوردستان، بةرثا كردني ئةم دايةلؤ  و ئةم حيوارةية لةنَيوان هَي ة 
سياسيةكاني كوردستاندا، من هيوادارم هةموومان، جةنابي سةرؤكي هةرَي ، ئَيوةي ثةرلةماني 

هةموومان خؤثيشاندةرةكان،  ة سياسييةكان، كؤمةَلطاي مةدةني،كوردستان، ئَيمةي حكومة ، اليةن
ئاراستةي اسةكامنان، ئاراستةي كارةكامنان، ثاراستين ئةزموونةكامنان بَيت، ثاراستين دةستكةوتةكامنان 
بَيت، بةاَلم بةبَي دوو دَليش رووبةِروو بوونةوةي دياردة ناشريينةكان، كة جَيطةي طلةيي كؤمةاَلني 

راس، هاوواَلتيةكي ئاسايي ة، بة خةَلكي كوردستانن، بؤ ئةو مةبةستة من سةرؤكي ئةجنومةني وةزي
دَلنياييةوة هاوكارو ثشتيواني هةموو هةوَلَيكي ضاكسازيني، ضونكة واَلتةكةي ئَيمة، بةَلَي سةربةرزين 
بة دةستكةوتةكان، بةاَلم شايستةي باشرتة، دةكرَيت باشرتي بؤ بكةين، من دووبارة سوثاسي دةرسةتةكان 

 .وةي بةِرَي و خؤشةويست لَي دةكةم و ضاوةِرواني بِرياري ئَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بؤ طشت ئَيوةي بةِرَي ، بةِرَي ان، خوشكان، برايان، ئةندامان، نواتةي ني امية  سةرموو
 :بةِرَي  ئاشي ع ي  صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .من وةاَلمةكاس وةرنةطرتؤتةوة، بة نووسينش  داوة بة جةنابي

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ئيكتيفا، كؤتايي بة وةاَلمدانةوةي جةنابي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران دَينني، وةخت درةنطة، ئَيستا 
ئةو بةِرَي انةي كة موداخةلةيان كرد سوثاسيان دةكةين، يةكة، يةكةي ئَيوةي بةِرَي ، بةِرَي ان، 
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ثاسي يةكة يةكةي ئَيوةي بةِرَي  دةكةم، بة دانيشتين ئةمِرؤمان زؤر دانيشتنَيكي طرنن بوو، من سو
حةايقة  ئةوة تةجروبةيةكي دميوكراسي زؤر بةهَي ة، كة سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني  حكومةتي 
هةرَي  ئةمِرؤ لة ثَيش ئَيوةي بةِرَي  طوَيي لَيتان طر ، جوابي دايةوةو بةخؤشحاَليشةوة ئامادةية ئةو 

لة ( 56)لة حكومةتةكة سةحب بكاتن، ئَيستا ئَيمة بةثَيي ماددةي  سيقةيةي كة بةِرَي ان تةرحيان كرد
اانوني هةَلبذاردني ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان بؤمان هةية دواي ئةوةي مونااةشة تةواو بَيت دواي 
دوو رؤذ خبرَيتة دةنطدانةوة، بةاَلم لَيرة حةاي خؤمانة، ضونكة ئةو حةاة بة ئيَِِوةي بةِرَي  دراوة، 

نابي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانيشة، ئةطةر ئَيستا جةنابي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران حةاي جة
مواسيق بَيت دةخيةينة بةردةسي ئَيوةي بةِرَي ، ئةمِرؤ تةصويتةكةي لةسةر دةكةين، روون كردنةوة 

ِرَي انة تةواو، نةما، يةك سانيةش نيية، ئَيستا سةحيب سيقة عةرز كراوة، ئيحترياممان بؤ رةئي ئةو بة
هةية، جةنابي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران ئةمِرؤ دةخيةينة دةنطدانةوة، مواسيقي، ئةنداماني بةِرَي ، 
ئَيوةي بةِرَي  ئةمِرؤ، يان ثاش دوو رؤذ بَيت  ئةطةر ئةوةي لةطةَلة ئةمِرؤ دةسي بةرز بكاتةوة  

بةِرَي انةي كة مةمجوعةيةك خوشك كةواتة ئةمِرؤ دةخيةينة دةنطدانةوة، زؤر سوثاس، بةِرَي ةوة ئةو 
و بران تةادميي تةلةبي سةحيب سيقة لة حكومةتي هةرَيمي كوردستانيان كرد، ضونكة سةرؤكي 
حكومة ، يةعين حكومةتةكةية، كَي لةطةَل ئةوةية سةحيب سيقة لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

بةِرَي  لةطةَلة ( 18)بكاتةوة  بكرَيت، كة سةرؤكةكةي رَي دار دكتؤر بةرهةم صاحلة دةسي بةرز 
سةحب سيقة بكا ، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلة مبَينَيت وةكو سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، 

كةس لةطةَلة، زؤر سوثاس، بةِرَي ان، كؤتايي بة ( 47)رةس ي سةحيب سيقةكة، دةسي بةرز بكاتةوة  
 .ئاطادارتان بَيت، خواحاسي تان بَيتدانيشتنةكة دةهَينني، تا ئاطادارتان دةكةينةوة، خوا 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد اادر عبدا      ارس ن باي  الاعي            .د         ست ابد عبدا                 سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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 ي نائاسايي (7)ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين

 17/2/3111 رَيكةوتي شةممةثَينج 

كوردستان  ثةرلةماني  17/3/1111رَيكةوتي  شةممةثَينج  رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (3،11)كاتذمَير   
ــراق  - ــةِرَي   عَي ــةرؤكايةتي ب ــة س ــدا  ب ــادر عب ــد ا ــةركووكي .د)حمم ــال ك ــةرؤكي  (كم ــةمانس ــة , و ثةرل ب
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دا  سـكرتَيري  بـةِرَي  سرسـت عبـد عبـ    , جَيطـري سـةرؤك و   ارسـ ن بـاي  الاعيـ    .د بةِرَي  ئامادةبووني
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(7)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمان
 :بةرنامةي كار

ــة    ــةكاني بِرط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــرِ ( 11)ي م ــة ثَي ــارة  ةول ــاوخؤي ذم ــاَلي  (1)ي ن ــةمواركراوي س ي ه
درا دانيشـتين ذمـارةي   ي ِريـار ب ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان ي 1331

ي ثاش نيوةِرؤي رؤذي ثَينج شـةممة رَيكـةوتي   (3،11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  خولي نائاسايي  ي(7)
 :بةم شَيوةية بَيت دا 17/3/1111
بــةردةوامبوون لةســةر خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي راثــؤرتي ليذنــةي تايبــة ، كــة بــةثَيي بِرطــة   - 1
ثَيكهَينــراوة، بــؤ بةدواداضــوون و طــوَي طــرتن لــة  1111ي ســاَلي (1)ةمان، ذمــارة ي بِريـاري ثةرلــ (17)

 .داخوازييةكاني خؤثيشاندةران
 .طفتوطؤ كردني باري كةركووك و شوَينة كوردستانية دابِراوة كَيشة لةسةرةكان -1

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

تنةكةمان دةكةينـةوة، خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي دووةم، خـولي       بةناوي طةلي كوردستان، دانيشـ 
بـةثَيي  : ، بةرنامةي كار17/3/1111ي نائاسايي، رؤذي دانيشنت (7)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 

ــة   ــوكمي بِرط ــاددة (1)ح ــارة   ( 4)ي م ــاوخؤي ذم ــةيِرةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي 1331ي ه
عَيـراق، دةســتةي سـةرؤكايةتي ثةرلــةمان بِرياريـدا بةرنامــةي كـاري دانيشــتين      -ثةرلـةماني كوردســتان  

ي دواي نيـوةِرؤي رؤذي ثَيـنج شـةممة    (3)ي نائاسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتـذمَير  (7)ذمارة 
دا بةم شَيوةية بَيـت، بـةاَلم دانيشـتنةكة بـؤ طةيشـنت بـة تـةواسوق دواخـرا بـؤ          1111/ 17/3رَيكةوتي 

 .ي ثاش نيوةِرؤ(3,11)سةعا  
بــةردةوامبوون لةســةر خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي راثــؤرتي ليذنــةي تايبــة ، كــة بــةثَيي بِرطــة     -1
ثَيكهَينــراوة، بــؤ بةدواداضــوون و طــوَي طــرتن لــة  1111ي ســاَلي (1)ي بِريـاري ثةرلــةمان، ذمــارة  (17)

 .داخوازييةكاني خؤثيشاندةران
 .شوَينة كوردستانية دابِراوة كَيشة لةسةرةكان طفتوطؤ كردني باري كةركووك و -1

بـةردةوامبوون لةسـةر خسـتنةِروو و طفتوطـؤ كردنـي راثـؤرتي       / ئَيستا بؤ خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كار
ثَيكهَينـراوة، بـؤ    1111ي سـاَلي  (1)ي بِرياري ثةرلـةمان، ذمـارة   (17)ليذنةي تايبة ، كة بةثَيي بِرطة 

 .داخوازييةكاني خؤثيشاندةران بةدواداضوون و طوَي طرتن لة
داوا لة هةردوو ليذنةي بةِرَي  ليذنةي ياسايي و ليذنةي تايبة  دةكةين، كةرةم بكةن بؤ سـةر مةنصـة،   

 .كةرةم بكة، سةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصا حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دن لةسـةر راثـؤرتي ليذنـةي تايبـة      لة خاَلي يةكةمي بةرنامةي كار داهاتووة، خستنةِروو و طفتوطؤ كر

بــة داواكــاري خؤثيشــاندةران، ئَيمــة لــة دانيشــتنةكاني ثَيشــرت طفتوطؤيــةكي تَيــرو تةســةنان كــرد، بؤيــة  
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مةسروز واية ئَيستا خستنةِرووي راثؤرتةكة، بةرةو رووي ثةرلةمان بكرَيت، بؤ ئـةوةي رةئـي ثةرلـةمان    
 .لةسةر راثؤرتةكة وةربطريَيت، زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سوثاس، بةِرَي  سكرتَيري ثةرلةمان تةوزحيي هةية
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةِرَي  سرست ابد عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو بةندة لة دانيشتين ثَيشوو تةواو نةبوو، طفتوطؤيةكة تةواو بوو، بةس اسـمي تـري بةندةكـة تـةواو     

تو تةئجي  بكرَيت، مةسروزة صياغةتةكة وةكو خؤي مبَينَيت بـؤ جةلسـةي   نةبوو، لةبةر ئةوة ئةطةر بَي
ــار ئــةو سةاةرةيــة تــةواو نــةبووة،       ــة ئيعتيب ــتكاري صــياغةتةكةمان نــةكرد، ب ــةر ئــةوة دةس ثاشــرت، لةب

 .طفتوطؤيةكة تةواو بووة، ئةويرت بةردةوام دةبني لةسةر بةشي دووةم، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تايبــة  كــةرةم بكــةن، ليذنــةي ياســاييش كــةرةم بكــةن، ســةرموون بــؤ ئَيــرة، كــةرةم بكــةن بــؤ   ليذنــةي
 .خوَيندنةوةي راثؤرتة هاوبةشةكةتان

 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان

نــدو ليذنــةي ياســايية، كــة لــة  ئــةوةي ئَيســتا دةخيةينــةِروو دةاــي راثــؤرتي هاوبةشــي ليذنــةي تايبةمتة 
 .كؤبوونةوةي رابردووي ثةرلةمان بِرياري لةسةر درا

 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 راثؤرتي هاوبةش لةبارةي داواكاري خؤثيشاندةران/ بابة 

تن لـة  ليذنةي كاروباري ياسايي بة هاوبةش لةطةَل ليذنةي ثةرلةماني تايبة  بة بةدواداضوون و طوَيطر
ي كــوردي بةرامبــةر 1711/ رةشــةمَي/ 15داخــوازي خؤثيشــاندةران لــة رؤذي يــةك شــةممة رَيكــةوتي 

ي زايــين كؤبــؤوة، كــة لةســةر ســةرماني دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان لــة 14/3/1111
براو بِرياريدا كةوا ليذنةكـةمان لةطـةَل ليذنـةي نـاو     6/3/1111ي رؤذي (1)دانيشتين نائاسايي ذمارة 

كؤ ببنةوة، بة مةبةسي ثؤلني كردن و داناني ميكاني مي طوجناو بؤ بةدواداضوون و جَي بةجَي كردني 
 .داواكاري خؤثيشاندةران، كة لة اليةن ليذنةي تايبةتي ثةرلةمان كؤ كرابؤوةو خراية بةردةم ثةرلةمان

 :وةدواي طفتوطؤو تاوتوَي كردن، ليذنةكان طةيشتنة ئةم ضةند خاَلةي خوارة
لة هةموو سراكسيؤنةكان ثَيكهَينراوة، هةستاوة بـة  ( 1)ليذنةي كاتيي كة بةثَيي سةرماني ذمارة / يةكةم

كارةكـــاني و داخـــوازي خؤثيشـــاندةرانيان طةياندووةتـــة ثةرلـــةمان و راثؤرتيـــان ئامـــادة كـــردووةو لـــة  
ةكـة لـة ئةسـتؤ نييـةو     خاَل( 17)ئةمِرؤةوة هيض بةرثرسياريةتَيكيان وةك ليذنة بؤ جَي بـةجَي كردنـي   

 .ئةرك و كاريان كؤتايي ثَي هاتووة
ليذنةي ديالؤطي نيشتماني لةاليةن ثةرلةمانةوة بة بةشداري سراكسيؤنةكان ثَيك دةهَينرَيت لـة  / دووةم

رؤذدا، بؤ طفتوطؤ كردن لةطةَل اليةنة سياسيةكان و نوَينةراني خؤثيشاندةران و مامؤستايان ( 3)ماوةي 
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ميكاني مَيك بؤ طرتنة ئةستؤي داواكاري خؤثيشاندةران و بةدواداضـووني جـَي بـةجَي     و ثسثؤِران، وةك
كردنيان، ئةم ليذنةية لة ماوةي بيست رؤذدا كارةكاني ئةجنام دةدا  بة تةواسواي نيشتماني بؤ هـةموو  

، 5، 6، 1، 1)ئةو ثرس و ياسايانةي رةهةندي طشي و سياسي و نيشـتمانييان هةيـة، بةتايبـةتي خـاَلي     
 .لة داواكاريية بنةِرةتييةكاني خؤثيشاندةران( 14، 11، 8

 :وةاَلمدانةوةو جَي بةجَي كردني داواكاريية هةنووكةييةكان/ سَييةم
 .بِرياري لةسةر دراوة( ديالؤطي نيشتماني)لة تةوةري دووةم ( 1)بؤ جَي بةجَي كردني خاَلي  -1
ــاَلي     -1 ــي خــ ــةجَي كردنــ ــَي بــ ــؤ جــ ــةكاني  ( 11، 3، 8، 7، 4، 6، 1)بــ ــة هةنووكةييــ ــة داواكارييــ لــ

 .خؤثيشاندةران
دةست بةجَي بـارودؤخي شـارو شارؤضـكةكان لـة هـةموو الوة ئاسـايي بكرَيتـةوةو ديـاردةي ضـةكداري           -ع

 (.ليذنةي ناوخؤي ثةرلةمان بةرثرسة لة بةدواداضووني ئةم خاَلة. )نةمَينَيت
ي 13/1/1111ي (1)كردني بِرياري ذمارة  ثَيويستة اليةنة بةرثرسةكان ثابةند بن بة جَي بةجَي -ب

 .ثةرلةمان، كة ئةم خااَلنةي داواكاريية هةنووكةييةكاني تَيداية
و (17/1)بانطهَيشت كردني بةرثرساني ئةمين سـةرجةم ئـةو شـارانةي ثةيوةسـنت بـة رووداوةكـاني        -و

ي مايف مرؤظ و ليذنةي دواتر ثَيش هاتين وةزيري ناوخؤو وةزيري ثَيشمةرطة بؤ ليذنةي ناوخؤ و ليذنة
 .ثَيشمةرطة، بؤ رووبةِروو كردنةوةي ثَيشَيلكارييةكان، كة لة ئةجنامي خؤثيشاندانةكان رووي داوة

راستةوخؤ ثاش ئاهةنطي نةورؤز وةزيري ناوخؤو وةزيـري ثَيشـمةرطة بانطهَيشـي ثةرلـةمان بكـرَين،       -د
 .ي ثةرلةمان و روون كردنةوةو لَيثرسينةوة(1)بؤ ثابةند كردنيان بة جَي بةجَي كردني بِرياري ذمارة 

رؤذ زيـاتر نـةبَي، بـؤ    ( 11)، حكومة  ليذنةيةك ثَيك بهَييَن، كة لة (3)بؤ جَي بةجَي كردني خاَلي  -ه
 .كؤبوونةوة لةطةَل سةرجةم ح بةكان، بؤ كةمكردنةوةي بارةطاي ح بةكان

 :داواكاري خؤثيشاندةران كة ثةيوةستة بة حكومة / ضوارةم
ــ ــؤ جــَي بــةجَي كردنــي داواكاريــة      ثةرل ــَي بكــا  ب ــتاوة بةدواداضــووني حكومــة  دةســت ث ةمان لــة ئَيس

 .هةنووكةييةكاني خؤثيشاندةران
ــةم ــة         / ثَينج ــةو داواكاريي ــي ئ ــةجَي كردن ــَي ب ــؤ ج ــةوة، ب ــةن ثةرلةمان ــةك لةالي ــة رَيطاي ــاني نةخش دان

 .دامةزراوةييدا طوجناون بنةِرةتيانةي خؤثيشاندةران، كة لةطةَل ياساو دميوكراتية  و كاري
سةرؤكايةتي ثةرلةمان داوا بكا  لة ئةجنومـةني دادوةري هةَلسـةنطاندن بـؤ دادطاكـاني هـةرَي       / شةشةم

بكا  و ثَيداويسي شارةكان بؤ دادوةر ثِر بكاتةوة، بة مةبةسي لَيكؤَلينةوةو يةك كردنةوةي كَيشةكاني 
 .و رؤذاني دواتر17/1/1111

ي ثةرلـةمان و حكومـة  ثَيكهَينـراوة،    (1)كؤَلينةوةي بااَل، كة بةثَيي بِرياري ذمـارة  ليذنةي لَي/ حةوتةم
 .ئةجنامةكان لةطةَل تةواو بوونياندا بَ و بكاتةوة بؤ راي طشي

ئةو ثرؤذة ياسايانةي كة خواسي خؤثيشاندةرانن بةتايبة ، ثرؤذةي ياساي دةستةي نةزاهة، / هةشتةم
روسي، مايف بةدةستهَيناني زانياري، طرنطيدان بة طةجنان، بودجةي ثارتة ئةجنومةني راذة، بيمةي تةند

سياسيةكان، بةرةنطاربوونةوةي توندو تيذي دذي خَي ان، رَيكخراوة ناحكوميـةكان، خـاوةن ثَيداويسـتية    
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تايبةتيـــةكان، داواكـــاري طشـــي، اةدةغـــة كردنـــي رَيكخســـتين ح بـــي لـــةناو هَيـــ ي ثَيشـــمةرطةو          
 لةطةَل رَي دا. تد، خبرَيتة ئةولةويةتي كارنامةي ئةم خولةي ثةرلةمانه...........ناوخؤ

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، ئَيستا ئةم راثؤرتة كة ثَيشرت لة دانيشتنَيك لةناو ئةم ثةرلةمانة راثؤرتةكاني ليذنةي تايبة ، 
درايــةوة، راثــؤرتي ليذنةكــةش كــة ضــوو بوونــة الي خؤثيشــاندةران و راثؤرتــةكانيان هَينــاو لَيــرة خوَين 

ــتا         ــرا، ئَيس ــيؤنةكان ك ــةرؤك سراكس ــةو س ــة تايبةتةك ــايي و ليذن ــةي ياس ــتةي ليذن ــةوة، ئاراس خوَيندراي
هةموويان بة عام تةواسوايان لةسةر كردووةو ئيم ايان كردووة، يةك ئةندام تةحـةسوزي هةيـة لةسـةر    

ةوة ئةطـةر كـةس موالحـةزةي لةسـةر نييـة،      ضةند خاَلَيك، هاتة بةر دةستتان، ئَيسـتا ئـةوةي خوَيندرايـ   
 .كةرةم بكة، سةرموو

 :ثائر عبداالحد اوغسطني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ببورة، من ئةندام  لةو ليذنةية، بةاَلم ئيم اي مـن لةسـةر ئـةو راثؤرتـة نييـة، كةسـيش ئاطـاداري مـين         

 .نةكردؤتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

صـباؤ بـةرزجني، كـة    .ةي ياسايي و ليذنةي تايبةمت ئاطادار كردةوة، كاك شَيروان حةيدةري و كاك دليذن
ئةندامان بانن بكةن و ئيم اي بكةن، لةوانةية ب انـة لـةوَي نـةبووي، يـان ضـؤنة، بـةاَلم زؤرينـةي ئـةو         

 .و لَيرةن، سةرمووبةر َي انة، توخوا كاك طؤران ناوي ئةو بةِرَي انة خبوَينةوة كة ئيم ايان كردووة
 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئةنداماني ليذنةي ياسايي

 .عمـر عبـدالربن علـي    -6 .شَيروان حةيـدةري  -3.حاك  عةوني بةزاز -1.رؤذان عبدالقادر دزةيي.د-1
 .ثريداودكاردؤ حممد  -8ابد ابراهي  علي .د -7 .طؤران ئازاد حممد -4 .عمر نورةديين -5

 .ئةوانة لة ليذنةي ياسايي ئامادة بوون و ئيم ايان كردووة
 :ئةو ئةندامانةي لة ليذنةي تايبة  كة ثَيك هاتبوو بؤ بةدواداضووني داواكاري خؤثيشاندةران

هـاذة   -5 .ابد ابراهي  علي.د -6 .سازل حسن الاعي  -3 .طؤران ئازاد حممد -1 .صباؤ بةرزجني.د -1
بةسرين حسني  -3 .رَيباز ستاؤ حممود.د -8 .عمر صديق حممد -7 .شَيردَل حتسني -4 .مصطفىسلَيمان 

 .خليفة
ئاشي ع ي  صاحل تةحةسوزي لةطةَل نووسي و ئيم اي كردووة، لةطـةَل ئيمـ اي سـةرجةم سـةرؤك      -11

 .سراكسيؤنةكان، ئةطةر ثَيويست دةكا  ناوةكانيان خبوَينمةوة
 :سةرجةم سراكسيؤنةكانيش

ســازل حســني  -5 .كــاردؤ حممــد ثــريداود -6 .شــَيردَل حتســني -3 .ســؤزان شــهاب -1 .عبــدالع ي عمــر  -1
ــ  ــود  -4 .الاعي ــاجي حمم ــدا  ح ــي .د -7 .عب ــراهي  عل ــد اب ــاهني -8 .اب ــلَيمان  -3 .ئــارام ش ــد س اب

 .امري طؤطا -13 .عبدالقادر بازرطان -11 .سامل تؤما -11 .يشار جن  الدين -11 (.ب ل)عبدا 
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 :ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب

 .زؤر سوثاس، نواتةي ني اميت هةية  كةرةم بكة
 :بةِرَي  بة سعيد بة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ئةندامي ليذنةي تايبةمت، بؤيان نةهَيناوم، بةس لةطةَلي ني ، بؤيان نةهَيناوم ئيمـ اي بكـةم، بـةاَلم    

 .لةطةَلدا ني  و ئيم اي ناكةم، سوثاس
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .سةرموو كاك عبدالس م
 :صديق مصطفىبةِرَي  عبدالس م 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
طوتت ئةطةر يةك تَيبيين هةية، بؤية من هةَلستام، دةخرَيتة مونااةشـةوة، يـان ئةطـةر تَيبـيين لةسـةر      

 .راثؤر  هةبَيت، ضونكة تَيبيني  هةية لةسةر راثؤرتةكة
 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

 .نوستةي ني امي هةية ثائركاك 
 :ثائر عبداالحد اوغسطني.دبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من مةاصةدم بوو ئةوةي ها  روون بكرَيتةوة بؤ ئةنداماني ثةرلةمان، كة تةوايع  لةسةر ئةوة نييـة،  

ة ئَيمـةي نـةطوتووة، هـةتا    ئةوةش دةبَيتةوة ديكؤمَينَيتك، ئَيمة لةطةَل ئـةو راثؤرتةينـة، بـةس كـةس بـ     
 .ئَيمة تةوايعي لةسةر بكةين

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ جةنابت، ئيم اي بكة دةخيةينة ثرؤتؤكؤلةوة بةسةر ضاو، بةِرَي ان، ئَيستا ئةطـةر كـةس   
 .موالحةزةي نيية، كاك زانا كةرةم بكة

 :بةكري  رؤوفزانا .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ليذنة تايبةتةي كـة ثَيـك هَينـرا بـوو، ئةوةنـدةي      / من تةنها دوو نواتةي ني امي  هةية، يةكةميان

زانيارميان هةبَيت هةستةي رابردوو كاك طؤران دةسي لـةكار كَيشـايةوة لـة ليذنةكـة، ئايـا ئـةم ليذنةيـة        
ار كَيشاوةتةوة، ئَيستا لةسةر ئةم هةستةية ئيم ا دةكاتةوة لةسةر ئةم راثؤرتة  يةعين ثَيشرت دةسي لةك

 .راثؤرتَيكي تر ئيم ا دةكاتةوة  ئةطةر روخسةمت بدةيت، ئةمة خاَلي يةكةميان
ئةطةر رَيطام ثَي بدرَي اسة بكةم اةيدي ناكا ، بةس تكاية ئَيمة بةم راثؤرتة ليذنةي / خاَلي دووةميان

 .وثاستازة دروست دةكةينةوة، يان داواكارييةكان ثةسند دةكةين  زؤر س
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةنيسبة  ليذنة، ضونكة ثةرلةمان بِريـاري دابـوو دةبَيـت لـةناو ثةرلـةمان كؤتـايي بـة كارةكـةي بَيـت،          
ئةمِرؤ ئيع نيان كرد لة خاَلي يةكةم، كة كاري خؤيان ئةجنامداوة، ئيرت ميكاني مَيكي تر بة دواضووني 

 .ة تةواو دةبَيت، كاك شاهؤ كةرةم بكةكارةكان دةكا ، لة ئةمِرؤوة كاري ليذنةك
 :شاهؤ سعيد ستا ا .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سـةبارة  بـة ئاليـةتي    / من تَيبيني  هةية سةبارة  بةو راثؤرتة وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان، يةكـةميان 

ةو راثؤرتـة ئـةوة   جَي بةجَي كردني مةزمووني ئةم راثؤرتـة لةاليـةن حكومةتـةوة زؤر طرنطـة، ئَيمـة لـ      
ديــاري بكــةين ئةطـــةر حكومــةتي هــةرَيمي كوردســـتان، ئةطــةر دةســةاَلتي تـــةنفي ي، ئةطــةر ح بـــة        
دةســةاَلتدارةكان، بةتايبــةتي ئــةو ح بانــةي كــة هَيــ ي ضــةكداريان هةيــة، ئةطــةر مــةزمووني ئــةو          

لةبـةر ئـةوةي سـةبارة     راثؤرتةيان جَي بةجَي نةكرد، دةبَيت لة ئَيستاوة ئاليةتَيك دابنَيني بؤ س ادان، 
ــة  ــؤرتي  ( 17)بــة راثؤرت ــة دواي راث ــة، ل ــةمان   ( 17)خاَلةك ــراوة، ثةرل ــَيلكاري ك ــةندين ثَيش خاَلةكــة ض

نةيتوانيوة، حكومة  و دةسةاَلتي تةنفي ي و هَي ة ضـةكدارةكان ثابةنـد بكـا  بـة جـَي بـةجَي كردنـي        
 .خاَلةكةوة، ئةمة تَيبيين يةكةم( 17)

ةكـو بـااَلترين دةزطـاي تةشـريعي و رةاـابي خؤثيشـاندةران و خـةَلكي كوردسـتان         ئَيمة و/ تَيبيين دووةم
ضـاوةِرَيي ئـةوةمان لــَي دةكـةن، كــة بِريـار دةربكــةين، ضـاوةِرَيي ئــةوةمان لـَي دةكــةن كـة داواكارييــةكان        
ثةســند بكــةين،  نــةك ليذنــة دروســت بكــةين بــؤ ثةســند كردنــي داواكارييــةكان، ئَيمــة دةكرَيــت ليذنــة  

كةين بؤ جَي بةجَي كردن، بةاَلم ناكرَيت ليذنة دروست بكةين بؤ ثةسند كردن، بؤية زؤر زؤر دروست ب
طرنطة بـة سـةرحيي عيبـارة لـةم بِريـارةي كـة ثةرلـةمان دةريـدةكا ، ثةرلـةماني كوردسـتان داواكارييـة            

ت كردنـي  بنةِرةتي و هةنووكةييةكاني خؤثيشاندةراني ثةسند كردووة، لة خاَلَيكي تـردا بـاس لـة دروسـ    
ليذنةيةك بكرَيت، بؤ ميكـاني م و بـؤ ديـاري كردنـي ميكـاني مي جـَي بـةجَي كردنـي ئـةو خااَلنـة، زؤر           

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ســوثاس، بةنيســبة  ئةمــة ئَيســتا ليذنــة دروســت ناكــةين، بــؤ ئــةوةي ضــي بكــاتن، ئــةوة بِريــارَيكي ثــَي  
ةو كارة جَي بةجَي بكاتن، ثةرلةمانيش اليةني تـةنفي ي  دةردةضَيت، بؤ ئةوةي حكومة  مول ةم بَيت ئ

نيية، وةكو جةنابت دةزاني تةشريعييةو رةاابية، لةبةر ئةوة موتابةعة دةكا ، كة دةَلـَيني موتابةعـةي   
ــةتي        ــةكاني تايب ــة رَيطــةي ليذن ــةر ل ــي، ئةط ــَي بــةجَي كردن ــؤ ج ــا ، ب ــاني حكومــة  دةك ــيش و كارةك ئ

ة  بؤ ئةوة دروست دةكةين، كة خروااتَيكتان بيين بـة رَيطـاي ئوسـولي    ثةرلةمان، نةك ليذنةيةكي تايب
 .خؤي بهَيننة ئَيرة مونااةشةي لةسةر دةكةين، كاك عبدالس م سةرموو

 :صديقمصطفى بةِرَي  عبدالس م 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اســي ئــةركي منــيش هــةر تَيبينــي  هــةبوو وةكــو كــاك شــاهؤ، بؤيــة ثرســي ، سوثاســي بــةِرَي   دةكــةم ب

و، ئةطــةر بــاش /ثةرلــةمان و ئــةركي جيهــةتي تــر  كــرد، بؤيــة مــن دةَلــَي  لــة نواتــةي ســَييةم، دووةم 
بيخوَينينةوة، واب اس ئَيمة لة كاري خؤمـان ثةرلـةمان دةردةضـني و تـةدةخول دةكـةين لـة تةساسـي  و        
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ئيجرائـا  وةربطـرين،    تةااريري ئيشي تر، ئَيمة بؤمـان هةيـة وةزيـر بـانن بكـةين، داواي لـَي بكـةين و       
ثاشان بةدواداضوون و تةحقيق بكةين لةوةي كة ئايا ئةو شتة كراوة، يان نا  بةاَلم من دةثرس  لة هيض 

 .......دنيا بووة ثةرلةمان بانطي بةِرَيوةبةرو ئةوة بكا 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ارة، ليذنـةي ثَيشـمةرطةية، ليذنـةي    هةر بؤ ئاطاداريت بؤ ليذنةكان بانن دةكرَين، بؤ ليذنةي ثةيوةنديد
 .ناوخؤية، بؤ ليذنةكان بانن دةكرَين، زؤر تةبيعيي و ياسايية

 :صديق مصطفىبةِرَي  عبدالس م 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثــَيش ئــةوةي لةطــةَل جيهــةتي ثةيوةنديــدار بــةثَيي تةسةلســولي خؤمــان داواكارييــةكان و مــةتاليبمان    

دةبَيتـة تـةحقيقَيكي موباشـري، مـن تةسـةور دةكـةم بيطـؤِرين، تـةكليفي          تةادي  بكـةين، ضـونكة ئةمـة   
جيهــاتي ثةيوةنديــدار بكــةين، كــة بضــن لــةوَي ئــةو لَيكؤَلينــةوةو ثرســيارانة بكــةن، ثاشــان كــة بــانطي     

 .وةزيرمان كرد لةوَي بةدواداضوون بكةين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كـراوة، واجـييب ليذنـةي ثةرلةمانـة بةدواداضـووني       خاَلةكة هةندَي خرواـا  ( 17)سوثاس، بةنيسبة  
خؤي بكا ، ئةطةر لة شوَينَيك خـةرق هـةبَيت تةسـبيي بكـا  و لَيـي بثرسـَي، لةوانةيـة بؤضـوونةكةي         
ئَيمــة خــةرق بَيــت، بــةاَلم ئــةو تــةوزحيَيكي هــةبَيت، بــؤ ئةوةيــة وزوحَيــك هــةبَيت، حــةاي ليذنــةكاني   

ي بكاتة ليذنةكان و لَيي بثرسَي ئةم شتةي روويداوة ضؤن بـووة   ثةرلةمانة، كة خةَلكَيك بةرثرسة بانط
بؤ بووة  ئينجا راثؤرتي خؤي حازر بكا  لةسةر رؤشنايي ئةو راثؤرتـة حةرةكـة دةكـةين، كـةرةم بكـة،      

 .بةردةوام بة
 :صديق مصطفىبةِرَي  عبدالس م 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نواتةي دووةم لة كؤتاييةكةيدا هـاتووة بةتايبـةتي و ضـةند    دةطةِرَيمةوة نواتةي دووةم، لة / دووةميان

خاَل هاتوون، لَيرة من دةَلَي  ئَيمة وةكو ثةرلةمانتار، وةكو ثةرلـةمان كـة بِريارَيـك دةردةكـةين، دةبَيـت      
وريا بني، بؤ منوونة، ئَيمة بة بِريارَيك ناتوانني بةِراسي ياسـايةكمان دةركـردووة لـة نواتـةي شـازدةية      

هتــد، هــةمواركردني ياســا هةيــة، ئيقــاف  ...............اردني كــار كــردن بــة ياســاي خؤثيشــاندان هةَلثةســ
تةنفي  هةية، هةموو هةية، ئَيمة كة لَيـرة بِريـار بـدةين بـة هةَلثةسـاردني، مـن تةسـةور دةكـةم ئةمـة          

 .ئيشي ئَيمة نيية، ئةوة يةك
ــَين هةَلوةشــاندنةوةي ئــةم  / دوو داواكارييةكانــة، ميليشــياكاني حــ ب بــؤ   ئَيمــة لــة خــاَلي ضــوار كــة دةَل

ــةطرتن ــان        ..............رَيط ــايي هاوواَلتي ــاَلي ئاس ــةروةك م ــةمانيش ه ــةمين و ئ ــي ئ ــاي ح ب ــد، بارةط هت
سةالمةتيان هةن، من نازاس بة ض حةق ئَيمة لة ثةرلةمان دان بنَيني بـةوةي كـة ح بـةكان ميليشـيايان     

ةتَيكي ثَيشمةرطايةتيمان هةية، هي ثَيشمةرطة، هَي ةكان سةر هةية، من ئةوة بيست ساَلة تَيدةطةم وةزار
بةو وةزارةتةن، وةزارةتي ناوخؤ، يةكَيكي تر تةعريفي تـري بـداتَي، بـا بـؤ خـؤي بـداتَي، ئـازادةو ضـؤن         
تةماشاي دةكةن، ئَيمة لَيرة كة ئةو نةصة وةكو خؤي نووسراوة بِريارمياندا ئيل امي خؤمـان بكـةين بـة    
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ةو ميليشيا ح بيانـة، واتـا ئَيمـة ئيقـرار دةكـةين كـة مليشـياتي ح بـي لـةو كوردسـتانة           هةَلوةشاندني ئ
 .هةية

من نازاس بةض حةق، تكاتان لَي دةكةم، من طومت هةر يةك وةكو خؤي حةاـة تةماشـاي بكـا  و    / دووةم
َلـَيني  طلةييش  لَيي نيية، ئَيمة بةض حةق دَيني مةسـئووليةتي ئةمنيـةتي ئـةم خةَلكـة وةربطـرين، كـة ب      

 .نابَيت حةرةست هةبَيت، ماَلةكة  وا بَيت، ئةمة تةدةخولة، با تةواوي بكةم رجاتان لَي دةكةم
خاَلَيكي تر، خاَلي يةكةم ئةمةي كة باسي دةستوور دةكا ، ئةو نةصةي بةو شَيوةية نووسراوة، ئَيمة لة 

نيية، تَييـدا طشـت ماسـةكاني    ثةرلةمان واتا ئيقرار دةكةين، دةستوورةكةمان هاوضةرخ نيية، دميوكراس 
سياسي و مةدةني و ياسايي و هاونيشتمانييةكان بة رةلي ناسراو نني و دةسـةاَلتةكان بـة ئاشـكرا جيـا     
نةكراوةتةوةو سةربةخؤ نني، ميكاني مي شياو بؤ رَيطا طـرتن لـة هـةر جـؤرة الاـة كردنَيكـي دةسـةاَل ،        

 ..................تةسةور دةكةمئةمة ئةطةر  وةك دةَلَين بةتايبةتي وةكو خؤي، من 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

براي بةِرَي ، كاك عبدالس م ئةو ناَلَي جَي بةجَي كرا، دةَلَي بؤ ديالؤطي نيشتماني اسةي لةسةر بكرَيت، 
 .اسةي لةسةر دةكرَينت، يةعين ديالؤطي لةسةر دةكرَيت، سؤزان خان كةرةم بكة

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان

ــَي ، يــةعين ئةمــة جبَيمــان هَيشــتؤتةوة، جــارَيكي تــر بــؤ ئــةو ليذنــةي ديــالؤطي      مــن هــةر ئةوةنــدة دةَل
نيشتمانيية، كة لةطةَل اليةنة سياسيةكاندا دادةنيشَيت، طفتوطؤ دةكا  بؤ ئةو خااَلنة، ئَيمة بؤ ئةوةمان 

  حازر كردن، بؤ ديـالؤطي نيشـتماني لـة رَيطـةي ئـةو ليذنةيـةوة بـاس لـةو خااَلنـة          جَيهَيشتووة ئةرزية
دةكةن و طفتوطؤي لةسةر دةكةن، ئةوةي كةثةسندة لةاليةن هةموو اليةكةوة ئةوة دةضَيتة بـواري جـَي   
بةجَي كردنةوةو تةواسواي لةسةر دةكرَيـت لـةناو ئـةم ثةرلةمانةيـة، لةبـةر ئـةوة مـن هيـوادارم بـةِرَي           

ةرؤكي ثةرلةمان، ئةم راثؤرتة بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة بة رَي طرتن لةو هةموو ئيم ايانةي كة س
 .كراوة، تكاية بيخةرة ناو ثةسند كردن و دةنطدانةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ كةرةم بكة
 
 

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اي دروست كردني ليذنةكةو بِرياري ثةرلةمان، ئَيمة لة دانيشتنَيكي زؤردا طةيشتينة ضةند بِريارَيـك  دو

كة ثةيوةندي هةم بة راثؤرتي ليذنةكة هةية، هةم ثةيوةندي بة خواستة هةنووكـةيي و بنةِرةتيـةكاني   
ؤر سةريا بني، لَيرة لة خؤثيشاندةران هةية، دةمةوَيت يةك راسي بَلَي ، ئةويش ئةوةية ئَيمة دةبَيت ز

ثةرلةمان دانيشتووين ئاماجنمان ضارةسةر كردنـي كَيشـةكاني كوردسـتانة بةطشـي، بةتايبـة  خواسـي       
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خؤثيشاندةران لة كوردسـتاندا ض هةنووكـةيي بَيـت، ض بنـةِرةتي بَيـت، بؤيـة دةمـةوَيت ئـةوة بَلـَي  ئـةم           
ئةوةي ئَيمة هيض تةماويـةك نةكةينـة نـاو،    خاَلي دووةمة زؤر زؤر رؤشنة، يةعين زؤر رؤشنة لةوةي بؤ 

بـؤ ئــةوةي لــة ئاينـدةدا بكةوينــة نــاو طريوطـازي طفتوطــؤ كردنــةوة، بـةَلَي وةك ميكاني مَيــك بــؤ طرتنــة     
ئةستؤي داواكاريي خؤثيشـاندةران و بةدواداضـووني و جـَي بـةجَي كردنيـان، ئَيمـة طةيشـتينة سـازداني         

ن و، هةردوو ليذنةكةش، بؤيـة بـا مـةجالي ئاراسـتةي تـر      يةكطرتوو لةناو هةموو سةرؤكي سراكسيؤنةكا
نــةدةين، بــؤ ئــةوةي شــتةكان دوا خبــةين و ئــاَلؤز بكــةين بــة ئاراســتةيةك كــة خ مــةتي تةجروبةكــةو    

 .شةااميش ناكا ، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك حممد شارةزووري
 (:شارةزووري)بةِرَي  حممد ابد علي

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
سةبارة  بة خاَلي هةشتةم، بؤ ئةوةي دوايي نةكةوينة حاَلةتَيكي ئةوةي بَلَيني جـَي بـةجَي نـةكرا، مـن     

لـة   1117اسةم لةسةر اةدةغة كردني رَيكخستين ح بي ناو هَي ي ثَيشـمةرطة هةيـة، ئةمـة لـة سـاَلي      
ي جـارَيكي تـر ياسـاي ثـَي     ياسـاي ثـَي دةرضـووة، بـؤ ئـةوة     ( 38)خولي دووةمي ثةرلةمان، ياسـاي ذمـارة   

دةرنةكرَيتــةوة، ئــةوة واجــييب ثةرلــةمان و ليذنةكــةي ئَيمةيــة بــة دواداضــوون، بــؤ ئــةوةي بــةس ئــةو    
نواتةي ني اميةكةم لةسـةر ئةوةيـة، ئـةو ياسـاية دةرضـووة لـة ياسـاي رَي لَينـان و ثَيشـمةرطةش ذمـارة           

 .، سوثاسدا ئيشارةتي بةوة داوة(67و  64)لة ماددةي  1117ي ساَلي (38)
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك ساالر كةرةم بكة
 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لةِراستيدا ئةوةي كة ئَيستاكة ئَيمـة دوا ئـةجنام ثَيـي طةيشـتووين كـارَيكي موتةكاميلـة، ثَيويسـت ناكـا          

رَيت بؤ تةسسري كردن و تةئوي  كردن، من تةئيدي دةرسة  لةاليةن بةِرَي  سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة بد
بؤضوونةكاني خاتوو سؤزاني خاَلة شةهاب و براي بةِرَي م كـاك كـاردؤ دةكـةم، كـة تةساسـيلةكة وازحيـة،       
دةكرَيت ئَيمة لة كؤتاييدا اسة لةسةر ئةوة بكةين دةستخؤشي لة ليذنةكان و لةو بةِرَي انة بكـةين، كـة   

نة، هـةموومان بـة يـةك ئـريادةوة كـار لةسـةر جـَي بـةجَي كردنـي بكـةين و           دواجار طةيشتنة ئةو سـازدا 
 .سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي تايبة  اسةتان هةية، ئاخري كةس كاك طؤران اسة دةكا 
 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ؤر شـاهؤ بـوو، يـان دكتـؤر زانـا لةسـةر ليذنةكـة، لـة         من بةس تةوزحيَيك لةسةر ئةو اسةي واب اس دكتـ 

ليذنةكـة ئــةم راثؤرتـة حــازر كـرا، ئةمــة ئةسـَلي راثــؤرتي ليذنـةي تايبةمتةنــدي ثةرلـةمان بــوو، دواتــر       
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ليذنةكة داواي كرد ئةمة خبرَيتة بةرنامةي كارةوةو تةواسوااتي نَيوان سراكسيؤنةكان دةرنن كةوتـةوةو  
وةتةوة، ئَيمـة ئـةو كاتـة لـة كؤنطرةيـةكي رؤذنامةنووسـي ئةطـةر دكتـؤر         طةيشتةوة ئةمِرؤ، بـةخَير شـكا  

صباؤ ثاَلثشتي  بكا ، ئَيمة كارةكاني خؤمان راطر ، لةو رؤذةوة ئَيمة هـيض كـارَيكي ترمـان نـةكردووة،     
ئــةم راثؤرتــةش هــةمان ئــةو راثؤرتةيــة كــة ســةرةتا ئَيمــة ئيتفاامــان لةســةر كــردووة، لةطــةَل ضــةند     

ــ ــتكاري كردنَي ــؤنيةتي      دةس ــي ض ــة باس ــةو كات ــة ئ ــة ئَيم ــؤ منوون ــردووة، ب ــَي ك ك كــة حةدةســةكان واي ل
بانطهَيشت كردني سةرؤكي حكومة  و ضةند خاَلَيكمان كـرد بـوو، بـةاَلم ئـةوة بـوو سـةرؤكي حكومـة         

 .ها  هةندَي خاَلي لَي الدرا، بؤية مةسةلةي هةَلوةشاندنةوةي ليذنةكة بةم شَيوةية بوو، سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

بةِرَي ان، ئةو ليذنةية كاري خؤيان تةواو كردو شتةكانيان هَيناو ئةمِرؤ لَيرة بة رةلي و بة رَيكوثَيكي 
ــت،      ــرةوة كارةكانيــان تــةواو دةبَي ــوةي بــةِرَي  دةكــةن، لَي كارةكــاني خؤيــان بــة ئامانةتــةوة تةســليمي ئَي

يـةن ليذنـةي تايبةتـةوة بـةو دةاـةي خوَيندرايـةوة       بةِرَي ان، ئَيستا ئةو راثؤرتةي كة خوَيندرايـةوة لةال 
دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسي بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـي بـةرز   
بكاتةوة  زؤر سوثاس، ثَينج بةِرَي  لةطةَلدا نيية، بةزؤرينةي دةنن ثةسـند كـرا، بـةِرَي ان، ئَيسـتا وةكـو      

لـة ثةرلـةماني كوردسـتان    ( 1)روون بَيـت كـاري ئـةو بةِرَي انـة كـة بـةبِرياري ذمـارة        دووبارة بؤ ئةوةي 
ضـوون خـةَلكيان بـيين و داخوازييـةكانيان     ( 17)ليذنةيةك ثَيـك هَينـرا، بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي خـاَلي        

نت هَينايةوة بؤ ثةرلةمان، لَيرة عةرز كراو تةبويب كرا، ثاشان ليذنةي ياسايي و ليذنـةي تايبـة  دانيشـ   
لةطةَل سةرؤك سراكسيؤنةكان تاكو ئةمِرؤ نةطةيشت بوونة يةك، ئـةمِرؤ ئـةم راثؤرتـةي خوَيندرايـةوة،     
ئةمة كؤي طشـت اليةنـةكان بـوو، هـةم ليذنـةكان، هـةم سـةرؤك سراكسـيؤنةكان، ماعـةدا يـةك ئةنـدامي            

وَيندرايـةوة دةبَيتـة   بةِرَي  تةحةسوزي هةبوو، لةبةر ئةوة ئَيستا خراية دةنطدانةوة، ئةم خااَلنةي كـة خ 
( 1)، واتا بة بِرياري ذمـارة  13/1/1111ي ثةرلةماني كوردستان، كة لة (1)ميكاني مي بِرياري ذمارة 

دادةنرَيت، زؤر سوثاس، ئَيستا دةضـينة سةاـةرةي   ( 1)ميكاني مَيك بؤ جَي بةجَي كردني بِرياري ذمارة 
ةوة جَيطـاي خؤتـان، داوا لـة ليذنـةي ثَيشـمةرطةو      دووي بةرنامةي كار، داوا لة ئَيوةي بةِرَي  دةكةم بضـن 

 .ليذنةي ناوخؤ دةكةين كةرةم بكةن تةشريف بَينن بؤ ئَيرة، سةرموون، كاك دكتؤر كةرةم بكة
 :بشري تؤسيق حداد.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةطةر يةك دةايقة مةجامل بدةَيي، يةك تةوزيا روون دةكةمةوة

 
 :رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة

لةناو بةرنامـةي كـار نـةبَيت، نـةخَير، رجائـةن، رجائـةن، ئيحـتريام  زؤر بـؤ جـةنابت هةيـة، رجائـةن،            
موستةحيلة، لَيرة نييـة، رجائـةن كـاك دكتـؤر، ئَيسـتا خـاَلي يـةك تـةواو بـوو، دكتـؤر ئةطـةر وا بكـةيت             

كردنـةوة بـدةيت لـةناو     جةلسةكة تَيك دةضَينت، رجائةن، ئيحتريام  بؤ جةنابت هةية، دةتوانيت روون
بةرنامةي كار، نةك بة جةنابت كَي دةربضَينت مةجالي بدةييَن، بـةيانَيكي ثـَي دةربكـة، رجائـةن، نييـة،      

 .سةرموون
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 :بةِرَي  الاعي  حممود عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ بةِرَي 
 كؤبوونةوةي هاوبةش/ ب

لةطةَل ليذنـةي ثَيشـمةرطة، سـةبارة  بـة شـاري       7/3/1111كؤبوونةوةيةكي نائاسايي هاوبةشدا لة لة 
 .كةركووك و ناوضة كَيشة لةسةرةكان ئةم راثؤرتةو ضةند ثَيشنيارَيك دةخيةينة بةرضاوي بةِرَي تان

اوةكـان لـة ذَيـر    بةِرَي ان، لةمَيذة طةلي كوردستاني عَيراق، بةتايبةتيش خةَلكي كةركووك و ناوضـة دابرِ 
هةرةشةي سياسةتي شؤظينيانةي دةسةاَلتي ناوةندي عَيراق بوون، نةياران بارودؤخي ئَيستايان بة هـةل  
زانيوة بؤ طةيشنت بة ث ن و ئاماجنةكانيان، كة دذ بة طةلي كوردستانة، شـؤظينيةكان دةيانـةوَي نَيـواني    

ي بـة عـةرةب كـردن و بـة بةعسـي كـردن       ثَيكهاتةكاني شاري كةركووك تَيـك بـدةن، بـؤ ئـةوةي سياسـةت     
 .دووبارة بكةنةوة

( 18)وةك ئاشــكراية الي هــةمووان لــة ميــدياكانيش بينيتــان ئةجنومــةني سياســي عــةرةبي بــةيانَيكي    
ــة         ــةركووك و ناوض ــاري ك ــي ش ــداني رةوش ــي تَيك ــة مةبةس ــةكاني ب ــةي خاَل ــة زؤرب ــرد، ك ــان دةرك خاَلي

ئاشـكرا دذايـةتي خـؤي لـة ميـدياكان راطةيانـد بةرامبـةر بـة          دابِراوةكانة، نوَينةري ئةو ئةجنومةنـة بـة  
 .خةَلكي بة شةرةيف كةركووك و هةموو اليةنة كوردستانيةكان

هةر بةوةش نةوةستان، بةَلكو كار طةيشتة ئةوةي سووكايةتي بة ئااَلي كوردستان و نـاوي كوردسـتانيش   
راسـتةاينةي كـةركووك، كـة رَيـك لـة       بكا ، بـريو راوبؤضـوونَيكي وايـان نيشـاندا بةرامبـةر بـة خـةَلكي       

 .ئايديؤلؤذياي بةعسةوة هاتبوو
بةيانةكةي ئةجنومةني سياسي عةرةبي زؤربةي خاَلةكاني دذي ماسةكاني خةَلكي كةركووكة، بة هـةموو  

دةكـا ، كـة ئةمـةش بـة ثَيضـةوانةي      ( 161)ثَيكهاتةكانيةوة، بؤ منوونة، باس لة رةتكردنةوةي مـاددةي  
، هةروةها داواي ئةوة دةكةن كة هَي ةكاني ئاسايش و ثؤليسة كوردةكان بضنة دةرةوة دةستووري عَيرااة

لة كةركووك، ئةمة لة كاتَيكدا ئةم هَي انة ئاسايش و ئارامي شـارةكةيان ثاراسـتووة، هـةروةها داوايـةكي     
دن، ديكةي ئةجنومةني ناوبراو، كـة داواي دابـةش كردنـي كـةركووك دةكـا ، بـؤ ضـوار بازنـةي هةَلبـذار         

لـة ياسـاي هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَي طاكـان، مةبةسـت لـةو داوايـةش دروسـت          ( 13)بةثَيي ماددةي 
كردني دووبةرةكيية لةنَيوان ثَيكهاتةكاني كةركووك، وةك ئةوةي كة ئةمانة لة يةك شاردا نةذين، ئةمة 

 .ماددةيان رة  كردةوة بَيجطة لةوةي كة خةَلكي كةركووك لة خؤثيشاندانَيكي طةورةي جةماوةريدا ئةم
دوايةمني دياردةو دةركةوتةي سياسي، ئةو نائارامية سياسيةية كة رووي كردؤتة عَيراق، كة دةطوجنَيت 
ــة        ــتانية كَيش ــة كوردس ــي ناوض ــةتي ضارةنووس ــتان، بةتايب ــةر كوردس ــؤ س ــةمين ب ــي و ئ ــاواري سياس ئاس

ــارَيكي مةترســ      ــة ئاا ــيان ب ــت و ضارةنووس ــةجَي بهَيَلَي ــةرةكان ب ــةرَيت لةس ــةمين  )يداردا ب ــي ئ + انف ت
، هـةروةها دةكرَيـت ئـةم دؤخـةي ئَيسـتاي      (بةستنةوةي كةركووك بة ناوةندةوةو دابِريين لـة كوردسـتان  

عَيراق دةرسةتَيكي رةخسـاوي نـوَي بَيـت، بـؤ ضارةسـةر كردنـي ضارةنووسـي ناوضـة كوردسـتانية كَيشـة           
 .لةسةرةكان
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هةوَلي ثَيكهاتة رةسةنةكاني شارةكة لة رةتكردنةوةي ئـةو ث نانـة،   لَيرةوة ثَيويستة بةِرَي ةوة بِروانينة 
بةتايبـةتيش بـرا توركمانـةكان و عةرةبـة رةسـةنةكاني شـارةكة، بةهـةمان شـَيوةش يـةك رَيـ ي كــوردو           
اليةنة سياسية كورديةكان لةو بارةوة جَيطاي ستايشة، بؤية داوا لة ثةرلةماني كوردستان دةكةين كة لـة  

 .دا ئيدانةي ئةو ث نة دارَيذراوة بكا بةيان نامةيةك
لة كؤتاييدا ثَيويستة سوثاسي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بكةين، كة وةزارةتـي ثَيشـمةرطةي راسـثارد    
بؤ تَيك شكاندني ئةو ث نة داِرَيـذراوة، لـة ئامادةباشـي دابـن بـؤ رووبـةِروو بوونـةوةي هـةر مةترسـي و          

ةَلكةكـةو دامودةزطاكـاني شـاري كـةركووك بكـةن، بـؤ ئـةوةي ئـةو         ئةطةرَيك، بؤ ئةوةي ثارَي طـاري لـة خ  
ث نــةي كــة لــة حةوكــةو مووســَ  ئةجناميانــدا لــة شــاري كــةركووكيش دووبــارةي نةكةنــةوة، بــؤ ئــةم    
مةبةستةش هَي َيكي ثَيشمةرطةو زَيِرةظاني لة ئامادةباشي دان لة دةوروبةري شاري كـةركووك و ناوضـة   

ووبةِروو بوونةوةيـةك، كـة ث نطَيـِران بيانـةوَي ئـةجنامي بـدةن، سـةركةوَي        كَيشة لةسةرةكان، بؤ هةر ر
 .ئريادةي ثَيكهاتةكاني كةركووك و ريسوا بن ث نطَيِران، لةطةَل رَي مان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئةمةش ثَيشنيارةكاني هةردوو ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي ثَيشمةرطةية

وك بوونيان هـةبَيت، بـةَلكو لـة سـةرجةم هَيلـة تةماسـةكان لـة طشـت         ثَيويستة هَي ةكامنان لة كةركو -1
 .ناوضة داطريكراوةكان تةواجوديان هةبَيت

هةروا جةخت لة نوَينةرامنان لة حكومـةتي سيـدراَل بكرَيتـةوة، رؤَليـان كـاراتر بَيـت لـة زووتـر جـَي           -1
 .ِرَينراوة كَيشة لةسةرةكان، كة تايبةتة بة كةركووك و هةموو ناوضة داب(161)بةجَي كردني ماددةي 

ثَيويســتة بــةزووترين كــا  ديــاردةي دوو ئيــدارةيي لــة كــةركووك كؤتــايي ثــَي بهَينرَيــت، بــؤ ئــةوةي  -3
 .باشرتو كاراتر، خ مةتي خةَلكةكةو كَيشةكةمان لةو ناوضانة بكرَيت

ةكان ئـةجنام  ثَيويستة لة زووترين دةرسةتدا كؤبوونةوةيةكي هاوبةشـي سـةرجةم اليةنـة كوردسـتاني     -6
بدرَيت، بؤ ئةوةي بةرنامةيةكي باشرت دابنرَيت، بؤ بةرةو ثَيش بردني مةلةيف ضارةسةري ئةم ناوضانةو 

 .دواجار طةِرانةوةي كارو بةرنامةكةيان بؤ هؤَلي ثةرلةمان و تاوتوَي كردني
يـان ثـَي بكرَيـت،    ثَيويستة كؤمةَلَيك لةو بةرثرسانةي دامودةزطاكاني كةركووك و دةوروبةري ئاَلوطؤِر -5

 .بؤ ئةوةي خ مةتي باشرت ثَيشكةشي خةَلكي ئةم شوَينة بكرَيت
كار كردني جدي و بة ثةلة بؤ خ مة  كردني دانيشـتواني كـةركووك و ناوضـة دابِراوةكـاني تـر لـة        -4

رووي خ مةتطوزاري و ضاكسـازي ئيـداري و ح بايـةتي كـردن، لـةو ناوضـانة نـةكرَيت، بـةَلكو نيشـتمان          
 .بكرَيت ثةروةري

لة ثَيناو رووبةِروو بوونةوةي مةترسيةكاني كةركووك و ناوضـة دابِراوةكـان ثَيشـنيار دةكـةين ثةلـة       -7
 .خاَلةكةي ثةرلةماني كوردستان( 17)بكرَيت لة جَي بةجَي كردني بِرياري 

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةمان، ئـةو بةِرَي انـةي كـة دةيانـةوَيت لةسـةر ئـةو       سوثاس بؤ جةنابتان، ئَيستا بةِرَي ان ئةنداماني ثةرل
بابةتة اسة بكةن، ناويـان تؤمـار دةكـةين، بـةس تكايـة دووبـارة نـةبَينت، سـةرموو نـاو  بَلـَي، بـةِرَي ان،            
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ابد ورتي، يشار جن  .سازل حسن، عمر عبدالع ي ، د)ئَيستا ئةم بةِرَي انة داواي اسة كردنيان كردووة، 
زرطان، ب ل سلَيمان، امري طؤطا، سامل كاكؤ، هاذة سلَيمان، سؤزان شـهاب، دَلشـاد شـهاب،    الدين، عبدالقادر با

كاردؤ حممد، كوَيستان حممد، ثةريهان اوب ي، بة سـعيد، بـةسرين حسـني، طـوَلي ار اـادر، دانـا سـعيد،        
اهؤ خورشيد ابد، خلي  عولان، تـارا ئةسـعةدي، ئـةظني عمـر، بَيري ـان سـةرهةنن، ئاسـؤ كـةري ، شـ         

، بةيان ابد، زةكية سيد صاحل، ذيان عمر شريف، ساالر حممود، لـرية  رضاسعيد، زانا رةئوف، سةرطول 
عبدا ، سةردار رشيد، سةروةر عبدالربن، شلَير حممد، ش ان ابد، شلَير حمـي الـدين، شـوان كـةري ،     

، هـاوِراز خؤشـناو، عمـر    شةوس حممد، سيوةي  عولان، ظيان عبدالرحي ، نةسرين جةمال، عبدا  علي
نــورةديين، عمــر هــةورامي، اــادر حســن، كــةيلي ئــةكرم، نيشــتمان مرشــد، دلَيــر حممــود، ئاشــي ع يــ ،   

، بــةِرَي ان، زؤرن، بؤيــة تكايــة دووبــارة نــةبَيت و  (عبــدالربن حســني، شــَيرزاد حــاس ، صــباؤ بيــت ا  
تةكـةي دةربـاز بـوو، تكايـة كةثسـي      ئيلتي ام بة وةات بكرَيت، وةات تةحديد دةكـةين، كةسـَيك لـة وةا   

بكةن، بؤ هةر بةِرَي َيك سـَي دةايقـة تةحديـد دةكـةين، تـاكو بتوانَيـت شـتةكاني خـؤي كـةثو بكـا  و           
 .شةرحي بكا ، زؤر سوثاس بؤ ئَيوة، كةرةم بكة كاك سازل

 :حسن الاعي  فاضل بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ِرَي  دةكـةم، لةالثـةِرة دوو لـة دَيـري دووةم لةسـةر مةسـةلةي       سةرةتا دةستخؤشي لة هةردوو ليذنةي بة

ئةو ثؤليو و ئاسايشانةي لة كةركووكن، ئةو اليةنانـةي داوا دةكـةن بضـنة دةرةوة، وا نووسـراوة دةَلَيـت      
ئةمة لة كاتَيكدا ئةم هَي انة ئاسايش و ئارامي شارةكةيان ثاراستووة، جا ئةمة ثَيمواية ثاساوَيكي الوازة، 

ئةوةي بةشي زؤري ئةم هَي انة خةَلكي كةركووكن، هةر لةبةر ئةوة نيية كة ئةوَييان ثاراسـتووة،   لةبةر
ئةوانة خـةَلكي ئـةو شـارةن بـؤ بضـنة دةرةوة  ثـَي  باشـة وا بنووسـرَيت، كـة ناكرَيـت داوا لـة خـةَلكَيك             

 .ةبكرَيت لة شارةكةي خؤي بضَيتة دةرةوة، نةك هةر لةبةر ئةوةي شارةكةيان ثاراستوو
انف تي ئةمين لةطةَل )لة دَيري دوازدة، دوو شت نووسراوة، كة دةَلَيت بة ئااارَيكي مةترسيداردا بةرَيت 

بةستنةوةي كةركووك بةناوةندةوةو دابِريين لـة كوردسـتان، ثَيموايـة ئـةوةش هةَلةيـة، مةبةسـت  بؤيـة        
دايبـرِبن، بـةَلكو بنووسـرَيت     هةَلةية، ضونكة ئَيستا كـةركووك سـةر بـة هـةرَيمي كوردسـتان نييـة، هـةتا       

دةيانةوَيت، يةعين وا بنووسرَيت رَيطـةطرتن لـة طةِراندنـةوةي كـةركووك بـؤ سـةر هـةرَيمي كوردسـتان،         
 .ضونكة لةبةر ئةوةي ئَيستا سةر بة هةرَيمي كوردستان نيية

ةشـداري ثـَي   لة الثةِرة ضواريش لـة ثَيشـنيارةكان، ثـَي  باشـة ئـةو ثَيشـنيارة بكرَيـت، ئي اسـة بكرَيـت، ب         
كردني كاراي ثَيكهاتةكاني تر لة ئيـدارةي كـةركووك، يـةعين ئـةم ثَيشـنيارةش لةطـةَلي ئي اسـة بكرَيـت،         

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار عمر عبدالع ي  كةرةم بكة

 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .حي بس  ا  الربن الر
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بةنيسبة  كَيشةي كةركووكةوة هةموومان دةزانني كـة كَيشـةيةكي ئـاَلؤزو ضـةندين رةهةنـدي سياسـي،       
كؤمةاَليــةتي، ئــابووري، ثــَيش هــةموو شــتَيك ئيــداري و ئينســاني و خــةدةماتي هةيــة، كــة بــة داخــةوة   

طـةو ئـاوِري لـَي    يةكَيكة لة شارة هةرة سةرامؤش كراوةكان، من لَيرة ضةند خاَلَيـك عـةرز دةكـةم كـة طرن    
مةسةلةي مةبدةئي حيوارو ديالؤ  و كَيشةي كةركووك بةِراسي زؤر زؤر طرنطـة  / بدةينةوة، يةكَيكيان

لةنَيوان هةموو ثَيكهاتةكاني ناو خودي كةركووك و اليةنة ثةيوةنديدارةكان لةحكومـةتي ناوةنـديش و،   
بــدةئي حيــوارو طفتوطــؤ بكةينــة  لــةنَيوان حكومــةتي هــةرَي  و ناوةنــديش ثَيويســتمان بــةوة هةيــة مة  

ئةساس، ئَيمة زؤر ثَيويستمان هةية بـةوةي لـة خـاَلَيكي تـردا عـةرزي بكـةم، كـة سياسـةتَيكي رؤشـنمان          
هةبَيت وةكو هةرَيمي كوردستان لة دةزطا دةستووري و ياساييةكامنانةوة، دةزطاي تةشريعي و تةنفي ي، 

رؤشـنمان هــةبَيت، ســةبارة  بــة كــةركووك   موئةسةسـاتي مــةعين، سياســةتَيكي يــةكطرتووي موةحــةدي 
لةوَيوة ئةوة بكةينة مونةتةلةق، بيكةينة دةستثَيك، يان هةنطاوي يةكةم بؤ رووبـةِروو بوونـةوةي ئـةو    
ــة       ــت بووبَيت ــة زؤر ش ــةركووك روو دةدةن، رةنط ــة ك ــانةي ل ــةو كَيش ــةركووكن، ئ ــةر ك ــيانةي لةس مةترس

يوار خؤي يةكَيكة لةوانة، ثَيكةوة ذيان و تـةعايش  شيعارا ، هةميشة اسةي لةسةر دةكةين مةبدةئي ح
ــاني            ــةوة ذي ــةن ثَيك ــة ئةساس ــدةئَيك، ك ــة مةب ــت بيكةين ــي دةبَي ــةاَلم بةِراس ــةكرت، ب ــة ي ــرتن ل و رَي ط
ثَيكهاتةكاني ناو كةركووك، دةبَيت بة بايـةخ سـةير بكـةين، ضـونكة لـة كاتَيكـدا اليـةنَيك هةسـت بكـا           

يةنـةكاني تـريش وابـ انن بـراوةن، هـةموو كـةركووك و دانيشـتواني        بةوةي كـة غـةدري لـَي دةكرَيـت، ال    
كةركووك زةرةر دةكةن، بؤية دةبَيت يةك دةنطي لةناو ثَيكهاتةكاني كةركووك بؤ رووبـةِروو بوونـةوةي   
ئةو هةِرةشة دةرةكيانةي لةسةر هةموو اليةن مةترسي هةية، نةك لةسـةر اليـةنَيك بـة جيـا، مـن ثـَي        

ودؤخي ئاسايش و ئارامي لة كةركووكدا طرنطة بةنيسبة  ئَيمةوة، كـة هاوكـارَيكي   طرنطة، مةسةلةي بار
باش بَيت و ئيدارةي هةرَيمي كوردستان بؤ ئةو اليةنة، هيض كارو كاردانةوةيةكي هةَلة اةبول نةكـةين،  

نـة زاَل  ضونكة بة دةمارطريي مةسةلةكة ئاَلؤزتر دةبَيت، لة هةر اليةنَيكةوة بَيت، بؤيـة دةبَيـت ئـةو زما   
ــةتي     ــي حكوم ــةلةي ناتــةواوي خ مةتطوزارييــةكان و رؤَل بكــةين و طفتوطؤمــان لةســةر كــةركووك، مةس
هةرَي ، رةنطة زؤر اسةي لةسةر كرا بَيت، من هةر ئةوةندة بة بريي خؤمان دةخةمةوة، كة زؤر طرنطة 

 .رؤَلي ئةساسيمان هةبَيت لةوة
دةبَيـت ئَيمـة بيكةينـة خـاَلي      161سـةلةي مـاددةي   مةسةلةي داواكاريية دةستووريةكان زؤر طرنطة، مة

سةرةكي لة هةموو حيوارو طفتوطؤيةكامناندا كة دةيكةين، لةوَيشةوة باسي مةجليسـي سياسـي عـةرةبي    
ــةر شــتَيك كــة نــاخوا بــؤ ئــةو مةبدةئــة              ــةركووك، يــان هــةر اليــةنَيكي تــر بــؤ رة  كردنــةوةي ه ك

ؤرتي ليذنةي ناوخؤ دةكةم، ئةو حةو  ثَيشنيارةيان، دةستوورييانة بكةينة ئةساس، من ثشتطريي لة راث
، كـة درَيـذ كـةرةوةي    13/11/1113بةاَلم ثَيشنيارَيكي تر ئي اسة دةكـةم، كـة لـة كـؤنطرةي بةغـدا لـة       

نسنكي دووةم بوو لة خ مةتي بةِرَي  سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ئـةو وةسـدة بـووين    ( nsnke)كؤنطرةي 
ــنيا   ــةوَيش ثَيش ــدا، ل ــووينة بةغ ــة    كــة ض ــورد، ل ــةراني ك ــة ليذنةيــةكي هاوبــةش لةنوَين ــة ئَيم ــرد ك رم ك

كوردســتاني كـــوردي بـــة عــام لـــة كـــةركووك و بةغـــداو، يــةعين ئةجنومـــةني ثارَي طـــاي كـــةركووك و    
ثةرلـــةمانتاراني بةغـــداو ثةرلـــةمانتاراني هـــةرَي  دروســـت بكـــةين، ئةوانـــة ببنـــة ليذنةيـــةك، ببنـــة   

ــةتي هــة     ــك، لــةوَيوة ئةطــةر حكوم ــة سياســيةكان، دةزطــا ياســايي و     ميكاني مَي رَيمي كوردســتان، اليةن
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ــت،       ــاش بَي ــتَيكي ب ــة رةنطــة ش ــةو ليذنةي ــد، ئ ــةنن بــة ناوةن ــتَيك بطةي ــةوَيت ش ــتوورييةكامنان بيان دةس
بةنيسبة  زماني طفتوطؤ لةطةَل دانيشتواني شـاري كـةركووك زؤر زؤر طرنطـة بةنيسـبة  ئَيمـةوة، كـة       

كان ضارةنووسي خؤيان دياري بكةن، كـة ئـةوة خـاَلَيكي ئةساسـيية،     دةبَيت باس لةوة بكرَيت كةركووكية
يـش، خـةَلكانَيكي دةرةوةي كـةركووك زؤر خؤيـان دةكةنـة      161يان هةنطاوَيك لة هةنطاوةكاني مـاددةي  

خــــاوةني كــــةركووك، بــــةاَلم دةبَيــــت كةركووكيــــةكان بــــة هــــةموو ثَيكهاتةكانيانــــةوة، بــــة هــــةموو  
ــاددةي    نيشــتةجَييةكاني ئــةوَيوةوة بكةي ــة م ــة رةنط ــان، ك ــةرةكي ئيشــةكةي خؤي ــاوةني س ي 161نــة خ

دةستووري عَيراايش هةنطاوَيكي دواي تةتبيعي ئةو باسـة بَيـت، كـة ئـةوان ضارةنووسـي خؤيـان ديـاري        
 .بكةن، لةطةَل رَي مدا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تة ليذنة، رَيـ دار دكتـؤر   زؤر سوثاس، ئةوةي كة اسةكةي خؤي تةواو نةكرد بة نووسراو دةتوانَيت بيدا
 .ئةبةد كةرةم بكة

 :ابد ابراهي  علي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
ديارة كةركووك مةسةلةيةكي نةتةوةيي و طرنطة، ثَيويسي بة يةك هةَلوَيسي هةموو اليةنةكان هةيـة،  

اَلي هاوبةش و ضارةنووسسازة لةنَيوان هةموو اليةنـةكان،  مةسةلةن نةتةوةي نيشتمانييةكان، واب اس خ
ناتوانني جياواز بـني تيايانـدا، ئـةو ناوضـانة، ديـارة ناوضـة جـَي ناكؤكـةكان بايـةخَيكي ئيسـترياتيجي و           
جةوهةريان هةية بؤ ئَيمـة وةكـو كوردسـتان و هـةرَيمي كوردسـتان، حكومةتـة يـةك لـةدواي يةكـةكاني          

ــةتي عَيــراق ضــةندين ثــ ن و بةرنامــةيان هــةبووة بــؤ    عَيــراق، بةداخــةوة لــة دواي دامةزرانــدني دةوَل
طؤِريين ثَيكهاتة نةتةوةييةكاني دانيشتواني كـةركووك، بةتايبـةتي سياسـةتي تـةعريب، كـة ئاكامةكـةي       
طؤِريين دميوطراسياي ناوضةكان بووة، ئةطةر هةرَيمي كوردستان ئةو سـَي ثارَي طـاي هـةرَيمي كوردسـتان     

تـواني بَيتيـان هةناسـةيةكي ئـازادي هةَلمـذن، بـةاَلم بةداخـةوة ئـةو          1331ثةرينةكةي ساَلي لةدواي را
ئومَيـدةوار   1113ناوضانة مةحروم بوونةو بةردةوام لةذَير هةِرةشةي لةناوضوون دابوون، دواي سـاَلي  

ةبردني ي ياسـاي بـةِرَيو  58بوون خةَلكي ئةو ناوضانة هةناسـةيةك هةَلمـذن و بـة ثَيضـةوانةي مـاددةي      
ي دةسـتووري هةميشـةيي عَيـراق سـاَلي     161و ثاشـان مـاددةي    1116كاتي دةوَلـةتي عَيـراق بـؤ سـاَلي     

، كة مةسةلةي ئةو ناوضانة ضارةسةر بَيـت و يـةك  ببَيتـةوة، بـةاَلم بةداخـةوة هـةم حكومـةتي        1115
، 161دةي ، ض ثاشــان مــاد58عَيــراق خــؤي دزييــةوة لــة جــَي بــةجَي كردنــي ئــةو ماددانــة، ض مــاددةي   

ــةوة      ــةتي هةرَيم ــاني حكوم ــةن بةرثرس ــان لةالي ــة  كوردةك ــانة بةتايب ــةو ناوض ــاني ئ هــةميش هاوواَلتي
ثشتطوَي خران و وةكو ثَيويست ئاوِريان لَي نةدرايةوة، بةتايبة  ئةوةي كة ليذنةي هاوبةشـيش نـاوخؤ   

ي سـليب زؤري كردؤتـة سـةر    و ثَيشمةرطة ئاماذةيان ثَي كردووة، ح بايةتي و دوو ئيدارةيي، ئةمة كارَيك
خ مة  كردن و ثَيشكةش كردني خ مةتطوزاري بةو ناوضانة، ديارة ئَيستا هـةوَل هةيـة بـؤ دواخسـتين     

و جَي بةجَي نةكردني ئةو ماددةيـة، خ مـة  نـةكردني ئـةو ناوضـانة       161جَي بةجَي كردني ماددةي 
ــةرَي  و عَيرااــدا، ئــة    ــةنَيوان هــةردوو حكومــةتي ه ــاجي  لةاليــةن رةنطــة ل ــان جــارَيكي ديكــة ب وان ديس
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ئةوةشــيان دابَيــت، هــةوَلي هَيشــتنةوةي ئــةو ناوضــانة دةدرَيــت، يــان ئــةو ناوضــانة كــةركووك و ناوضــة   
دابِراوةكان بةطشي لة ناوضـةيةكي اـةيراناوي، لةناوضـةيةكي ئةزمـة، هـةوَلي طةِراندنـةوة بـؤ شـَيوازي         

ش لـة حةوَيجـةو ريـاز و    15/1/1111اوةكـاني  تةعريب و كؤض ثَي كردن دةدرَيت جارَيكي ديكـة، روود 
اةرةتةثةو جةلةوالو كةركووك و ئةو ناوضـانة روويانـدا، بةَلطـةي ئـةوةن كـة بـارودؤخي ئـةو ناوضـانة         

ي دةسـتووري هةميشـةيي عَيـراق جـَي بـةجَي      161هَيشتا لة ذَير مةترسيداية، بؤية ثَيويستة مـاددةي  
ي عَيـراق، كـة بـة اليـةني كوردسـتاني داوة لـة ثَيكهَينـاني        بكرَيت و طفت و بةَلَينةكاني سةرؤك وةزيرانـ 

كابينةي حكومة ، ثَيويستة داكؤكي لةوة بكرَيت، كـة طفـت و بةَلَينـةكاني جـَي بـةجَي كردنـي مـاددةي        
جَي بة جَي بكا ، بة هاوبةشي ئةو ناضانة ئيـدارة بكرَيـت، تـا كـاتي جـَي بـةجَي كردنـي مـاددةي          161
 ..........و 161

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  

 .زؤر سوثاس، ئةطةر شتَيكت هةبوو بة نووسني بينَيرة، رَي دار كاك يةشار كةرةم بكة

 :بةِرَي  يشار جن  الدين نورالدين

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا دةستخؤشـي لـة هَي ةكـاني ثَيشـمةرطةو زَيِرةظـاني دةكـةين، سوثاسـيان دةكـةين، كـة ئـةوة كـاري            

ة كاتي طوجناودا بة هاناي خـةَلكي كـةركووك هـاتن، زؤر ثَيمـان خـؤش بـوو كـة طوتيـان         هةميشةيييانة ل
ئَيمــة تــةنها ديفــاع لــة كــورد ناكــةين، ديفــاع لــة توركمــانيش دةكــةين، ئــةوان بوونــة اــةَلغان و ثــةرذين 
لةبةردةم هَي ةكاني عةرةبة شـؤظينيةكان، ئَيمـة كاتَيـك باسـي شـاري كـةركووك دةكـةين، كةواتـة باسـي          

كةوة ذياني طشت ثَيكهاتةكاني عَيراق دةكةين، ئةو نةتةوةو ئاين و مةزهةبة جؤراوجؤرةكاني كـة لـة   ثَي
عَيراادا هةن طشتيان لة كةركووك و دةوروبةريدا كـةم تـا زؤر نيشـتةجَين و سـااَلنَيكي زؤريـان بةسـةر       

، بــةهؤي جيــاوازي بــردووة بــة ئاشــي و بــة ئــارامي ذيــاون، هــيض كَيشــةيةك لةنَيوانيانــدا رووي نــةداوة 
نةتـةوةو ئـاين، مةطـةر طشـت كَيشـةكان و طرستـةكان لـةم شـارةدا روو دةدا  لـة سـايةي حـ ب و اليةنــة            
سياسيةكان، بةتايبة  ئةو ح ب و اليةنة سياسـية شـؤظينيانةي كـة لـةخؤيان زيـاتر كةسـي تـر اـةبول         

ةوةي توركمـان يةكَيكـة لـة    ناكةن و لة راوبؤضووني خؤيان زياتر طشت بؤضـوونَيكيان ثـَي هةَلةيـة، نةتـ    
نةتةوة سةرةكيةكاني شاري كةركووك، كاتَيك دةَلَيني نةتـةوةي توركمـان، سـَييةم نةتةوةيـة لـة عَيـراق،       
دووةم نةتةوةية لة كوردستان، بَيطومان زؤرينةي نةتةوةكةمان لةكةركووك و دةوروبةريدا نيشـتةجَين،  

جـَي   161ئَيمـة كاتَيـك دةَلـَيني ثَيمـان باشـة مـاددةي        دةبَيت بةو ثَيوةرةش مامةَلةيان لةطةَلدا بكرَيت،
بةجَي بكرَيت، هـةوَل دةدةيـن و يارمةتيـدةر دةبـني، بـؤ بـة ئـةجنام طةيانـدني نـاوةِرؤكي ماددةكـة، كـة            
بريتييــة لــة ئاســايي كردنــةوةو ســةرذمَيري و راثرســي، بــاوةِري تــةواومان بةكوردســتاني بــووني شــاري  

يـةكان زؤر روون و ئاشـكران و لـةثاَل ئـةم راسـتية حاشـة هةَلنطةرةشـدا        كةركووك هةية، بةَلطـة مَيذووي 
بةرذةوةندي نةتةوةي توركمان لةوةداية لة يةك اـةوارةي سياسـي و جـوطرايف يـةك بطـرن و ثضـِر ثضـِر        
ــة      ــان لةهــةولَيرو بةشــَيكي تــر ل ــاي واَلتــي عَيرااــدا، بةشــَيكي توركم دابــةش نــةكرَين بةســةر جوطراسي

تــري توركمــانيش لــة كــةركووك جيــا مبَينَيتــةوة، ئَيمــة توركمــاني شــاري هــةولَير  تةلةعفــةرو بةشــَيكي
توانيمانة منوونةيةكي باشي ثَيكةوة ذيان ثَيشكةش بة برايامنان لة كةركووك بكةين، بـؤ ئـةوةي ببَيتـة    
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كـة   بةرضاو روونيةك بؤيان، بؤ بِرياردانيان لةداهاتووي خؤيان، بَيطومـان ئـازادن لةسـةر هـةر بِريارَيـك     
 .دةيدةن، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار عبدالقادر بازرطان كةرةم بكة

 :م مجي ابةِرَي  عبدالقادر اكر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة شاري كـةركووك و شـوَينة دابِراوةكـان لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ئَيمـة هـةروةكو توركمـان و          

ي دةســـتووري 161وركمـــان، تةئكيـــد دةكـــةين لـــة تـــةتبيق كردنـــي مـــاددةي سراكســيؤني ضاكســـازي ت 
هةميشةيي عَيراق، ضونكة ثَيش ئةوةي ماددةيةكي دةستووري بَي، يةعين دةبَيـت تـةتبيق بَيـت، ثـَيش     
ئةوة سوودي بؤ ميللةتي توركمان هةية، ضونكة هةموومان دةزانـني لـة دةوروبـةري شـاري كـةركووك و      

ةعين توركمــانَيكي زؤر هةيــة، طونــدَيكي زؤر هةيــة، ئــةو طوندانــة لــة كــاتي   لــةناو شــاري كــةركووك، يــ 
حكومةتي عَيرااي ثَيشوودا، مةسـةلةن ئـةو ئـةرازي زراعـي هـةبوو، ئةوانـة هـةموويان لـة ذَيـر دةسـي           

ي دةستووري 161توركمان هاتوونةتة دةرةوة، تةادميي عةرةبةكانيان كردووة، ئَيستاكة ئةطةر ماددةي 
راق تةتبيق بَيـت، ئـةو ئـةرازي و موَلكانـة هـةمووي دةطةِرَيتـةوة بـؤ ميللـةتي توركمـان،          هةميشةيي عَي

هةروةها ئةطةر شاري كةركووك و ئةو شوَينانةي كـةوا دابـِراون لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ئةطـةر ئةوانـة        
ئـةو  بطةِرَينةوة سةر هـةرَيمي كوردسـتان، زرويف ئيقتيصـادي و ئيعمـاري و هـةموو خ مةتطوزاريـةكاني       

شوَينانة بةهَي  دةبَيت، تةبيعي هةموومان ضاك دةزانني كة هةرَيمي كوردستان، هةرَيمَيكـة لـة شـةراي    
ئةوسة  بة ثَيشكةوتووترين هةرَي  دةذمَيردرَيت لة رووي ئيقتيصادييةوة، ئةطةر شـاري كـةركووكيش   

ئيستيفادة دةكةن لةو  هاتة سةر هةرَيمي كوردستان، يةعين شاري كةركووك و دةوروبةرةكةي، ئةو كاتة
ثَيشكةوتنةي ئَيسـتا هةيـة لـةناو هـةرَيمي كوردسـتاندا، هـةروةها لـة اليـةكي ديكـة بةنيسـبة  تـةتبيق            

ــي مــاددةي   ــةتي توركمــان لــةناو هــةرَيمي        161كردن ــةيي عَيــراق، ثَيطــةي ميلل ي دةســتووري هةميش
ووك هةيـة ئـةو كـاتي ثَيطـةيان     كوردستانيشدا بةهَي  دةبَيت، ضونكة دةزانني ميللةتي توركمان لة كةرك

زؤر ضاكرت دةبَيت لةناو هةرَيمي كوردستاندا، ئَيمة زؤر تةئكيد دةكةينـةوة لـة تـةتبيق كردنـي مـاددةي      
ي دةستووري هةميشةيي عَيـراق، هـةموومان ضـاك دةزانـني هةنـدَيك ئـةترايف عَيرااـي ئَيسـتا بـة          161

مـة هـةوَلَيكى تـر بـدةين، كـةوا لـة نـاو شـارى         ئَي تـةمان ئـةوة دوور خبةنـةوة، بـؤ تةاريبـةن ثَيـنج سـالَ       
 .كةركوك ِريفاندؤم هةبَى

 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار كاك بي ل سةرموو
 (:بي ل)بةِرَي  ابد سليمان عبدا 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ايبةمتةنـد بكـةم،   بس  ا  الربن الـرحي ، سـةرةتا مـن دةمـةوَى دةسـت خؤشـى لـة هـةردوو ليذنـةى ت         

ِراثؤرتَيكى زؤر ِرَيك و ثَيك و جَيطاى دةست خؤشية بةِراستى، ديارة كةركووك طرنطيةكى مَيـذوويى بـؤ   
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ئَيمةى خةَلكى كوردستان هةيـة، هـةر ئـةو طرنطيةشـة كـة ئَيمـة لـة دَيـر زةمانـةوة، كؤمـةَلَيك ئـارةق و            
انـةش هـةروا بـَى هـوودة نـةبووة هؤكـارى       خوَينمان لة ثَينـاوى كةركووكـدا ِرشـتووة، ديـارة ئـةم طرنطيد     

سةرةكى هـةبووة، ئـةويش ئـةوة بـووة كـة بـة مـاسى خـةَلكى هـةرَيمى كوردسـتامنان زانيـوة، بـة مـوَلكى              
كوردستامنان زانيوة، ثَيمان وابـووة بةشـَيكة لـة جوطراسيـاى كوردسـتان، وة بـة تةئكيـديش وابـووة، مـن          

واية، ئةم خاكةى كة ئَيستا هةولَيرو سلَيمانيشـمان ثَييـان   نةب 1331ثَيمواية ئةطةر ِراثةِرينةكةى ساَلى 
دةوتن مةنتيقةى ناكؤكى لةسةر، لة ِراثؤرتةكـةى ليذنـةى تايبةتيشـدا هـاتووة، كـة بـاس دةكـا  ناوضـة         
كَيشة لةسةرةكان، من ثَيمواية ئةو كةليمةية ثَيويستى بة طؤِرينة، ثَيى بوترَى ناوضة كَيشة بؤ دروسـت  

ناوضة كَيشة لةسةرةكان، ئةو كَيشانةى كة بؤى دروست كراوة، بةِراستى هةايقةتةكـة  كراوةكان، نةوةك 
بؤى دروست كراوة نةوةك كَيشة لةسةر بَيـت، ديـارة بـة تةئكيـد ثَيوسـتى بـةوةش دةكـا  كـة ئَيمـة لـة           
ــةو         ــتان ئ ــةرَيمى كوردس ــة ه ــتان، ل ــة كوردس ــؤن ل ــو ض ــةوَين، وةك ــةى ل ــةو نةتةوان ــةموو ئ ــةركووك ه ك

ــةى  ــةر       نةتةوان ــةن، ه ــريش كةه ــةنَيكى ت ــةر الي ــيحيةكان، ه ــرا مةس ــةرةب و ب ــان و ع ــةن توركم ــة ه ك
نةتةوةيةكى تريش كة هةية، ئَيمة بةِراستى ثَيويستيمان بةوة هةية كة هَي مان هةبَى لة كةركووك، وة 
بتــوانني بــة يةكــةوة تــةبابني، وة بتــوانني ئــةو تةباييــةش واىَل بكــةين، منوونــةى هــةرَيمى كوردســتان    

وازينةوة بؤ كةركووك و شوَينةكانى تريش، بة ثَيضةوانةى كـة هَيـ ة شـؤظينيةكان دةيَلـَين، ئيـديعاى      بط
خرامثان بؤ دةكةن، وةلةهةمان كاتيشـدا هيـوادارم هَيـ ى ثَيشـمةرطةى ئَيمـة، ببَيتـة منوونـةى هَي َيكـى         

اوضـةكانى كَيشـة بـؤ    ثارَي طارى لة ماسةكانى مـرؤظ لـة هـةموو شـوَينَيك، وة بةتايبـةتيش كـةركووك و ن      
دروست كراوةكانيش، ئةو هَي انةى ئَيمة بنب بة منوونةيةكى وا كة لة ئايندةدا هةموو كةركووكيش بـة  
هَي ى خؤى ب انَيت، ئومَيدةوارم ئَيستاش وايان كردبَيت، لة داهاتووشدا وا بكةن، وةبة تةئكيد دووبارة، 

 161جَيبــةجَى بكرَيــت، ضــونكة مــاددةى  161ثَيوســتة ئَيمــة ئــيش لةســةر ئــةوة بكــةين كــة مــاددةى 
ماددةيةكى دةستوورية بؤ ئَيمـة، ِرَيكـارَيكى ياسـايى طوجنـاوة كـة ئَيمـة بتـوانني ئـةو هـةق و ماسانـة بـؤ            
ــَي  خــةَلكى هــةرَيمى كوردســتان بــة هــةموو      خــةَلكى هــةرَيمى كوردســتان بطةِرَينينــةوة، ديــارة كــة دةَل

د تَيبينيةك  هةية، بة سةريعى باسيان دةكةم بؤ ئةوةى سريا نةتةوةكانيةوة، لةطةَل ئةوانةشدا من ضةن
بكةوم لة كاتةكةى خؤم، لةسةر ِراثؤرتةكةى ليذنةى تايبة ، وةكو ثَيشيش دةست خؤشـي  لَييـان كـرد،    
دووبــارة دةســت خؤشــيان ىَل دةكةمــةوة، بــةاَلم ثَيوســت بــوو لــة خــاَلى يةكــةم كــة بــاس لــة هَي ةكــانى      

ووك، دةبوايـة باسـى ئةوةشــيان بكردبايـة كـة بةِراسـتى بـة داخـةوة دةَلــَي ،        ثَيشـمةرطة دةكـا  لـة كـةرك    
ى سـاَلى   1هَي ةكانى ئَيمة لة كةركووك، دةبواية ثَيش ئةوةى بضن بؤ كةركووك، بة ثَيـى ياسـاى ذمـارة    

دةَلَيت، نةسى ماددةكـة   11بِرطةى  11كاريان بكردبا، ياساى سةرؤكايةتى هةرَي ، كةلة ماددةى  1115
ســةرؤكى هــةرَي  بــؤى هةيــة بــة ِرةزامةنــدى ثةرلــةمانى كوردســتان هَي ةكــانى ثَيشــمةرطة بــؤ  ) َيــتدةَل

، ئةبوايـــة ئــةم ِرةزامةنديـــة لــة ثةرلـــةمانى كوردســتانةوة وةربطريابوايـــة،    (دةرةوةى هــةرَي  بنَيرَيــت  
 .بةداخةوة كة وةرنةطرياوة، بةِراستى ئَيمة لةطةَل دةست خؤشى

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةِرَي  كاك امري كةرةمكة

 :بةِرَي  امري طوطة يوسف
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيشــةكى تَيبينــى ســةر ِراثؤرتــا ليــذنا هاوبــةش، ب ِراســتى ســةيرة كــو نــاظَى طــةىَل كلــدانى و ســريانى و   

ذين ئاشورى، هض جؤرةك ل ناظ ِراثؤرتَى نةهاتية ديار كرن، وةكو مةسيحى كو نةتةوةكن ئةم بشَيني بيَـ 
سااَل ل كةركووكَى ذياين، هَي ى دارين ئةظة ب ثةلة بـت، دوو، بـؤ ثـرت خـورد كرنـا طيـانَى        1511بةرى 

تةبايى و برايةتى و ثَيك ة ذيانَيت، ناظبـةرا نةتـةوةي و ئاينَيـت جـودا جـودا، ل عريااـَى و كوردسـتانَى،        
َلوَيستَى مةية، ئَيـك، كـةركووك ل   بؤضوونامة بؤ كةركووكَى و دةظةرَى دى، خؤ ناظ خااَلدا دبينيتةظة هة

ــةذةو         ــدا تةنط ــةظن ناظةن ــتانَيية، وة دك ــةرَيما كوردس ــرى ه ــةمام ك ــةكا ت ــوطراسى بةش ــذوو و ج ــؤِر مَي ط
ــةوةيى ل      ــاينى و نةت ــرة ئ ــةك س ــتانَى ج اك ــَين كوردس ــةرَين دي ــة، دوو، وةك دةظ ــى بوي ــةيرانَيت سياس ا

نَى و عرياايـة، سـَى، ثرسـا كـةركووكَى و، ثرسـا      كةركووكَى هةية، كو تـةمام كـةرا سـرة ِرةنطيـَى كوردسـتا     
عةدالةتَى و ثرسا ئيستهقااايا، كـو توشـى سياسـةتا تـةتهري عراـَى بويـة، نـاظ و ناسـنامةو شـوين وارَيـت           

، ضار، ديار كرنا ثرسا كةركووكَى و وةك ثرسا ئاخَى، ئـو ماسـا مولـك داريَييـة، ثـرت      1113كةظن دا هةتا 
 ثرتؤلية،ديار كرنا وى وةكى دةظةرةكى 

 :ثَيشنيار
 .ذ دةستوورى عريااَى 161داكؤكى كرن بؤ جبى هينانا مادا : ئَيك
 .طرنطيدان ب كةركووكَى و ذ ئاليَى ئابوورى و ِرةوشةنبريى و ج اكى و سياسى: دوو
ثةيدا كرنا ئةوثةِر  تَيطةهشتنَى، ناظبـةرا ثَيكهـاتيَين كةركووكَيـدا ذ كـورد و توركمـان و كلـدانى و       : سَى

 .انى و ئاشوورى، وة عةرةبَيت ِرةسةنداسري
دابني كرنـا هةنـدةك زةمانـا  بـؤ نةتـةوةو ئاينَيـت دى يـَى جـودا جـودا ل كـةركووكَى، ديـار كرنـا             : ضار

 .ئاستَى بةشداريَى وان ل ثارَي طةها كةركووكَى و ل سةر ئاستَى هةرَيمن
سياسى و بةشدارى ثَي كرنا ئاينَى دى، يةكخستنا طوتارا سياسي و كوردستانَى دير ذ موزايةداتَيت : ثَينج

 .ل ثِرؤذَى كوردستانَيدا ل كةركووكَى
 .دير كرنا كةركووكَى ذ ملم نا سياسى يا ناظ خؤيا هةرَيما كوردستانَى: شةش

 .نةهَي نا شينوارَى دوو ئيدارةيا كةركووكَى ب زى ترين وةات: حةو 
ةتةنيــة ل دوِر كــةركووكَى، وةك ديــار كرنــا بــةرثا كرنــا هــةوةك نيشــتيمانَى، يــةعنى حــةم  و : هةشــت

 .ِرؤذةك نيشتيمانى كو تَيدا ئاستَى زوَل  و ستةما ل مرؤظ و ئاخا كةركووكَى هاتية كرن
 .هاندانا سةرمايةدارَيت كوردستانَى بؤ ئستيسمارا  ل كةركووكَى: نةه

 .يتنا هةمى ئالياسةرةدانَى بةردةوامى بةرثرسَى بلندَى كوردستانَى بؤ كةركووكَى و ئو د: دة
بِريارا ضـونا ثَيشـمةرطةى بـؤ دةظـةرَى كـةركووكَى و ظـى دةمـى ئـةجنامَيت ئـاَلؤزيَى كـةظَيت سـةر            : يازدة

ــةردةوام        ــان ب ــداهى، وة ثاش ــؤ ج ــةرا ب ــاكنجيَى دةظ ــةمى ئ ــا ه ــت كرن ــت ِراس ــوو، ثش ــاش ب ــةلكَى زؤر ب خ
 .دانوستاندن و تَيطةهشنت دطةل هةمى ئاليَين  ثةيوةنديدار

بةردةواميا كؤمبينَى سياسى و ئيجتماعى ل كةركووكَى دطةل هةمى ئاليَين سياسى نةتـةوةيى و   :دوازدة
 .ئاينى، وةك زامن كرنا كو كةركووك خااَل طةهشتنَيية بؤ هةمى كوردستانيا، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار هاذة خان سةرموو
 :مصطفىبةِرَي  هاذة سلَيمان 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا ثشتطريى لة ِراثؤرتى هةردوو ليذنة هاوبةشةكة دةكةم، وة ثشتطريى لـة ثَيشـنيارةكانيان دةكـةم،    
بةِراستى دواى ئةوةى كة ئةو ِرةوشةى لة كةركووك ِروويداوة، هةنـدَيك لـة هَيـ  و اليةنـة شـؤظَينيةكان      

بــدةن، ئَيمــة ســَى خــاَل هةيــة كــة تةئكيــدى لةســةر  ويســتيان كــة ِرةوشــى هَيمنــى نــاو كــةركووك تَيــك  
ى دةستوورى هةميشةيى  161دةكةينةوة، ئةويش ئةوةية كة تةئكيد لةسةر جَيبةجن كردنى، ماددةى 

لة ماددةكةدا، كة باس لة تةتبين و ئيحسـا   1عرياق دةكةينةوة بة زووترين كا ، وة بة تايبةتى بِرطةى 
ضــة كَيشــة لةســةرةكان، بةتايبــةتى كــةركووك، دووةم، ئَيمــة بــة   و ئيســتيفتا دةكاتــةوة، بــؤ هــةموو ناو 

ثَيويستى دةزانني، بةِراستى لـة كـاتى ثَيويسـتدا بـوونى هَي ةكـانى ثَيشـمةرطة لـة كـةركووك هـةبَى، بـؤ           
ئةوةى كة بتواندرَيت شارى كةركووك بثارَي رَيـت، وة جـارَيكى تـر خـةَلكى كـةركووك تووشـى ئـاوارةيى        

ايشــى نــاو كــةركووك بــة شــَيوةيةكى باشــرت بثارَي رَيــت، بــة تايبــةتى لــة دةســتى   نةبنــةوة، ئــةمن و ئاس
شــؤظَينيةكان، ســَييةم، ئَيمــة بةِراســتى تةئكيــد لةســةر ئــةوة دةكةينــةوة كــة هــةوَلن جــدى بــدرَيت بــؤ    
نةهَيشتنى ئةو كةم و كوِريانـةى كـة لـة نـاو ئيـدارةكانى كـةركووك هةيـة، وة كـار بـؤ ئـةوة بكرَيـت كـة             

رى باشرت ثَيشكةش بكرَيت بة خـةَلكى كـةركووك، بـؤ ئـةوةى بتوانـدرَيت ئـةو كةسـانةى كـة         خ مةتطوزا
لةوَى خ مةتطوزارى باشيان ثَيشكةش نةكراوة، سوود مةنـد بـن، بةتايبـةتى ئـةو كوردانـةى  كـة ئـاوارة        

 .بوون و طةِراونةتةوة كةركووك، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ار كاك سامل  سةرمووسوثاس بؤ جةنابت، ِرَي د
 :بةِرَي  سامل تؤما كاكؤ

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا ثشتطريى لة ِراثؤرتى هاوبةشى ليذنةكة دةكةم، لةطةَل ِرةخنةى براى بةِرَي م كـاك ئـةمري طرتـى    

مة هيوادارم مةاصود نةبَى، وة دةست خؤشيان ىَل دةكةم لة ئةرك و ماندوو بوونيان، دووةم، ميللةتى ئَي
وةكو طةىل كلدانى و سريانى و ئاشوورى، ثَيكهاتةيةكى ِرةسةنى كـةركووك و ناوضـة كَيشـة لةسـةرةكانة،     
هةر لة زووةوة باجى خؤى داوة، زةرةرمةند بووة لةطشت حكومةتة يةك لة دواى يةكـةكانى عريااـةوة،   

رى ورد بكـةم، يةكـةكيان   بؤية من نامةوَى اسةى هاوكاراس تكرار بكةمةوة، بـةاَلم دةمـةوَى سـَى ثَيشـنيا    
الول كردنى كةركووك و ناوضةكانى تر، بة بةرنامـةى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان و وةزارةتـةكانى      
حكومــةتى عريااــى، كــة زةختيــان لةســةر دةكــرَى، بةتايبــةتى ئــةو وةزارةتانــةى كــة لــة اليــةن وةزيــرة   

بـؤ ئـةو ناوضـانةو، الـول كردنـى      كوردةكانةوة بةِرَيوة دةبردرَين، بـؤ ثَيشـكةش كردنـى خ مـةتطوزارى     
خةَلكى ئَيمةش بةو خ مةتطوزاريانة، هةروةها سثاردنى ثؤست و مةسئولية  بؤ خةَلكى ئَيمة كة لةوَى 
بتــوانن دةورى خؤيــان بــبني، كــة بتــوانن تةحــةموىل مةســئوليةتى خؤيــان بكــةن، لــة ثةرةثَيــدانى ئــةو  

ى تـر هـةوَل دان و كـاركردن بـؤ بتـةو كردنـى       ناوضانةو خ مةتكردنى وةكو ثَيكهاتةيةكى ِرةسةن، ئـةوة 
ثةيوةندى نَيوان ئةو نةتةوةو ئاينانةى كـة لـةوَين، بةتايبـةتى ثَيكهاتـة ِرةسـةنةكانى ئـةو ناوضـانة، بـؤ         
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ئةوةى زياتر ببَيتة ساكتةرَيك و هةوَلدةرَيكى هَيوركردنى ناوضةكةو، يةك  كردنةوةيان لةسةر بنـةماى  
 .دةستوورةوة، ئيرت سوثاس

 :َي  سةرؤكى ثةرلةمانبةِر
 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار سؤزان خان سةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَي ان ئةندامانى ثةرلةمان، ثَيشةكى دةمةوَى دةست خؤشى لةو بةِرَي انة بكةم، لـة ليذنـةى نـاوخؤ و    
ردووة، ئةو ِراثؤرتة بة ثَي ةيان ثَيشكةشى ثةرلـةمانى  ليذنةى ثَيشمةرطة، كة سةردانى ئةو هَي انةيان ك

كوردســتان كــرد، لــة ثَينــاو خ مــةتكردن بــة ئاينــدةى كــةركووك و ناوضــة دابِراوةكــان لــة هــةموو             
اليةنةكانةوة، بؤ تةرخانكرنى ئةو دانيشتنةى ثةرلةمانى كوردستان، جَيطةى نرخاندن و دةرسةتَيكة بؤ 

طوجنـاو، بـة ئاراسـتةى بـةديهَينانى ئاشـتةوايى تـةواوةتى طَيِرانـةوةى         دةست نيشان كردنى ِرَى و شوَينى
ماســة لةدةســت ضــووةكانى نةتةوةكــةمان، وة هاوواَلتيــانى ئــةو ناوضــةية، ِراســتة ِرَيطــة ضــارةى ياســايى   

دةستوورى هةميشةيى عريااة، بةاَلم بة خوَيدنةوةو هةَلسةنطاندنى هةرسَى اؤناغةكـةى،   161ماددةى 
وةو، سةرذمَيرى و، ِراثرسى دةردةكةوَيت، دواى تَيثةِر بوونى ضةندين سـاَل بةسـةر وادةى   ئاسايى كردنة

جَيبةجَى كردنى خاَلى يةكةم و، نيوةى اؤناغى يةكةمى ئاسايى كردنةوةدا ثرؤسةكة خؤى نابينَيتـةوة،  
بِرطـةو   ِراستة بةرثرسيارى يةكةم حكومةتى ئيتيحادية، لة هةر كـةم و كورتيـةك، لـة بـةدي نـةهَينانى     

ى دةستوور، بـةاَلم لـة ضـؤنيةتى مامةَلـة كـردن لةطـةَل ئـةو ثرسـةدا، دةبيـنني           161خاَلةكانى ماددةى 
هَيشتا ئاسةوارى زوَل  و زؤر و ئةو داطريكاريةى سةردةمى ِرذَيمـى بـةعو، لةسـةر خـاك و خـةَلكى ئـةو       

، بةتايبةتيش كوردسـتانيانى  ناوضانة هةبووة، ناِراستةو خؤ، هةندَيك جاريش ِراستةوخؤ ثيادة دةبنةوة
ئــةو دةظــةرة، زؤرَيــك لــة ماســةكانيان بــة زةو  كراوةتــى ماونةتــةوة، بؤيــة بــة ثَيويســتى دةزانــني، بــة    
ــةزراوة      ــةن دام ــة، لةالي ــتانيان هةي ــى كوردس ــةى هاوبةش ــةيى و بةرنام ــاني مى هةنووك ــةوةى ميك دؤزين

انى كوردسـتان، لةاليـةك ِرَى طـرتن لـةو     دةستوورى و ياساييةكانى هةرَيمى كوردستان و، هَي ة سياسـيةك 
زوَلمةى كة دةكرَيت، لةاليةكى تريشةوة ِراثةِراندنى ئـةركى نيشـتيمانى و نةتةوةييـةكامنان بـة شـَيوةى      
ــة       ــةركووك و ناوض ــةنةكةى ك ــة ِرةس ــتى خةَلك ــةديهَينانى خواس ــاو ب ــة ثَين ــةنيا ل ــةويش ت ــتةوخؤ، ئ ِراس

و ناوضــة دابِرَينــدراوةكان، بةشــَيكى حاشــا هةَلنــةطرن      دابرَينــدراوةكان، طومــانى تَيدانيــة كــةركووك   
لةكوردستان، بةاَلم بؤئةوةى ئةم هةايقةتة تةرجةمـة بكـةين، بـؤ بـارة ياسـايى و ئيدارةييةكـةى ئـةبَى        
ضةند هةنطاوَيكى خَيـرا بـؤ ئـةم اؤناغـة نائاسـايية بطرينةبـةر، يةكـةم، ثشـتطريى مانـةوةى هَي ةكـانى           

ــارى كــ   ــةين لةش ــمةرطة دةك ــدة      ثَيش ــداوة، بان ــة ِرووي ــة حةوك ــةوةى ل ــيديكة ئ ــةوةى ض ــؤ ئ ةركووك، ب
تريؤرسـتيةكان هةِرةشــة لـة ذيــان و ئـارامى كــورد و توركمـان و عــةرةبى ِرةسـةن و تــةواوى دانيشــتوانى      
ــة          ــةكطرتوويى، ل ــةك و ي ــةكان بةي ــ ة ئةمني ــَى، دووةم، هَي ــةردةوام ب ــَى ب ــة دةب ــةن، ئةم ــةركووك بك ك

 .نى و ِرَيكخراودا ثارَي طارى لةسةرو ماَلى طشتى و تايبةتى بكةنضوارضَيوةى يةك دةزطاى ئةم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، سؤزان خان، خةاَلس كاك دَلشاد كةرةمكة
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 :بةِرَي دلشاد شهاب حاجى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ارى كؤبوونةوةكةش بـةو ئاراسـتةية دا   من ثَيمواية زؤر لة طوتنةكان طوتران، وة ئةوةى جَيطاى دَلخؤشيشةو دَلنياش  مةس
دةِروا ، خةَلكى كوردستان و خةَلكى كةركووكيش بة تايبة  ثَيى دَلخؤش دةبن، كةوا ثَيكهاتةكانى ثةرلةمانى كوردسـتان،  
بة ئاين و نةتةوةو ثَيكهاتة سياسيةكانيشةوة كؤك و هاودةنن دةبن لةسةر ثشتطريى و ثاَلثشتى  وة ثاراستنى كوردستانى 

نى كــةركووك، كــةركووك ئةطــةر ئــةمِرؤ بــة نيســبةتى هةنــدَى خةَلكــةوة ض لــة ســاحةى جيهانيــدا، ض لــةناو عريااــدا،  بــوو
كَيشةيةكى ئانى بَيت، بةنيسـبةتى ئَيمـةوة مَيـذووى ئـةمرؤ و ئايندةشـة، وة جـارَيكى تـر بـةو هةنطاوانـةى كـةوا، اليةنـة            

شة دواييانةى كةوا بـؤ خـةَلكى كـورد، يـاخود ئـةو هةِرةشـةى       سياسيةكان و حكومةتى هةرَيمى كوردستان ناويةتى لةم كَي
ــةىل        ــةوة كــةوا ط ــر ئيســثا  كراي ــت كــران، جــارَيكى ت ــة دابِرَينــدراوةكان دروس كــةوا بؤســةر خــةَلكى كــةركووك و بؤناوض

زش كوردستان دةست بةردارى كوردستانى بوونى كةركووك و، ناوضةكانى نابَيت هةروةكو لة مَيذووشدا حـازر نـةبووة سـا   
لةسةر بستَيكى ئةم خاكة بكا ، من دةست خؤشى لة هةظااَلنى بةِرَي م دةكةم لة ليذنـةكان كـةوا ئـةركى زؤريـان كَيشـاوة،      
وةجَيطاى خؤيةتى كةوا ئةمِرؤ لة ثةرلةمانى كوردستان، سَ وى ِرَي  و تةادير و سةربةرزى بؤ ئةو طيان سيدايانةى كةوا 

ئرخيى خؤشيان، لة ثَيناوى ثاراستنى خاكى كوردستان دا بردووةتة سةر، ئةمةش هةموو مَيذووى خؤشيان و خةبا  و تة
لة سةنطةرةكانى ديفاع كردنن لةهَي ةكانى ثَيشمةرطةو هَي ةكانى زَيرةظانى و طشت هَي ةكانى تر كة بة ئةركى سةرشانى 

هاتن و خَيرا هةنطاو نـانى حكومـةتى   خؤيان هةَلساون، ثَيمواية دوو هةنطاوى زؤر طرنن نران، يةكَيكيان ئةم بةدةنطةوة 
هــةرَيمى كوردســتان، لــة نــاردنى هَيــ ى ثَيشــمةرطة، لــة ديفــاع كــردن بــؤ تَيكــِراى ثَيكهاتــةكانى خــةَلكى كــةركووك، خــاَلى  
دووةميش كة ئةهميةتى كةمرت نية، يةك هةَلوَيسـتى ثَيكهاتـة سياسـيةكان لـةناو خـودى شـارى كةركووكـدا، مـن ثَيموايـة          

كى زؤر طةورةو يةك  كةرةوة بوو، بؤ هـةموو ناحـةزانى طـةىل كـورد، وة طـةىل كوردسـتان بـةتَيكِرا، كاتَيـك         ئةوةيان جوابَي
سةرجةم ثَيهاتة سياسيةكان لةشارى كةركووك، سةربارى هةبوونى ضةندين خي سـا  لةسـةر كؤمـةَلَيك شـتى سياسـى لـة       

ةوا يـةك دةنطـى و يـةك ِريـ ى هـةموو اليةنـةكان، ثَيموايـة        نَيوامناندا، بةاَلم ئةو كؤبوونةوةى كةوا  لة كـةركووك كـرا، كـ   
ئةوة هةنطاوَيكى ثـريؤز و وةاَلمَيكـى طـةورة بـوو بـؤ ناحـةزانى طـةىل كوردسـتان، لـة خاَلـةكان و لـة طـوتنى هةظااَلنيشـمدا              

و كـردارى بـوو،    هاتووة، كةوا ثاَلثشتى خاَلةكان دةكةين، دوثاتى دةكةينـةوة كـةوا ثيـادة كردنـى ِرَيطـا ضـارةيةكى عةمـةىل       
، وة لَيرةشــةوة ِرووى داوامـان لـة هاوكارامنـان لـة ئةجنومـةنى نوَينــةرانى      161ثيـادة كـردن و تةرجةمـة كردنـى مـاددةى      

عريااى، وةزيرة بةِرَي ةكانى كورد و كوردستانى، لة كاربةدةستةكانى ئَيمة لة بةغدا، لـة هـةموو ثلـةو ثايةكانـدا، كَيشـةى      
دراوةكان لةسةرووى هةموو ملم نَييةكةوة دابنَين، وةكـو ئارمـاجنَيكى نةتـةوةيى و نيشـتيمانى     كةركووك و ناوضة دابِرَين

سةيرى بكةن، وة ئةطةر ئَيمة لة هيض خاَلَيكدا نةطةينةوة يـةك، دةبـَى خـاَلى ئيلتيقـاى ئَيمـة بَيـت و يـةكرتى بطرينـةوة،         
دا هاتووة، تكام واية وةكو خـؤى لـة ناحيـةى ياسـايى و     يةك تَيبينيةكى بضووك  هةية لةسةر خاَلةكانى كةلة ثَيشنيارةكان

دةستووريةوة وةربطريَيت، لة خاَلى يةكةمدا هاتووة كةوا لة طشت ناوضة داطري كراوةكان، ئةمة بة ثَيى دةستوورى عريااى  
ون بـة ناوضـة   سيدرال كة ئَيمةش ِرةنطة بةشى هةرة زؤرى خةَلكى كوردستان دةنطى بؤ دابَيت، ئةم ناوضـانة نـاو زةد كـرا   

كَيشة لةسةرةكان، ياخود ناوضة دابِراوةكان، بؤية من ثَي  باشة ئةو وشةى داطري كراو، ضونكة بة ثَيضـةوانةى دةسـتوورة،   
 .الى بدةين و بكةينة كَيشة بةسةر، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار كاك كاردؤ سةرموو

 :دثريداو بةِرَي  كاردؤ حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيمواية كَيشةى كـةركووك، كَيشـةيةكى ذيـانى و ذياريـة بـؤ طةلةكـةمان، كَيشـةيةكة هةاـة هَيَلـى سـوور           
بَيت، لة مامةَلة كردن لةطةَل ئَيمة، ثَيمواية هةِرةشـةو مةترسـيةكانى سـةر كـةركووك، ثةيوةنـدى هـةر       
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ياســى كــورد كــة مامةَلــة لةطــةَل ئــةو دؤزة دةكــا ، يــة، ســةركردايةتى س1113ئَيســتا نيــة، زادةى ســاَلى 
دؤخةكة طةيشـتؤتة ئَيسـتا، سـةركردايةتى سياسـى كـورد، بةرثرسـيارة لـة جَيبـةجَى نـةكردنى مـاددةى           

كــة دةبوايـة جَيبــةجَى بكرَيـت، هاوكَيشـة سياســيةكان و هَي ةكـانيش لــة      1117، ضـونكة لةسـاَلى   161
موو اليةك، بؤ جَيبةجن كردنـى ئـةو ماددةيـة، كـة ثَيموايـة      اازاجنى ئةوةدابوو كة سشار خبرَيتةسةر هة

ئةمة نةكرا، ئةمـة جؤرَيـك لـة بةرثرسـيارَيتى دةخاتـة ئةسـتؤى ئـةم سـةركردايةتيةى ئَيمـة لـة يـةك             
، كؤشـكى سـثى بـةَلَينى    1113كردنةوةى كَيشة سياسيةكانى كورد، خاَلكى تر ئةوةية كة ئَيمة لة سـاَلى  

ــت، لــة جَيبــةجن كردنــى مــاددةى  ثَيــداين كــة هاوكارمــان دة  ، ئةطــةر ئَيمــة ياســاى هةَلبــذاردن  161بَي
، ئَيمـة مةترسـى ناوخؤمـان    161تَيثةِرَينني، كة ثَيمان وابوو مةترسـيةكى طـةورة بـوو لةسـةر مـاددةى      

هةيــة، كــة كاريطــةرى هةيــة لةســةر كَيشــةى كــورد، ئــيرت لــة هــةموو ئــةو ئاســتانةى كــة دابــةش بــوون    
هةتا لة ئاستى خ مةتطوزارى، لة ئاستى ئةوةى كة ئَيمة نةمانتوانى لـة حيـوارَيكى   ِرةنطدانةوةى هةية، 

كــراوةى ثيشــاندانى منوونةيــةكى ســةركةوتوو لةطــةَل ثَيكهاتــةكانى كــةركووك ِرؤَلَيــك ببينَيــت، لةســةر   
جَيبـةجَى بكـةين، ئـةو هةِرةشـانةى لةسـةر كـةركووكن، ئةطـةر اسـة          161ئةوةى كة بتوانَيـت مـاددةى   

ــت،     لةســـةر ــةرةبى بكـــةن، مـــن ثَيموايـــة هةِرةشـــةش بَيـ حةوكـــةو هـــةتا ئريهابيـــةكان و كوتلـــةى عـ
هةِرةشةيةكى زؤر طةورة نية، بةَلكو هةِرةشةكان لة ناوةنـدة، نوَينـةرانى كـورد بةرثرسـيارن لـةوةى كـة       

مـةنى  كاتَيك هةِرةشة دةبَيت لةسةرة كةركووك هةَلوَيستى خؤيان بـة ِراشـكاوى ِرابطةيـةنن، ض لـة ئةجنو    
نوَينةران بَيت، ض لة حكومةتى سيدراَلى بَيت، كة تا ئَيستا هةَلوَيستى ِراشكاوانةمان نةبينيوة، لة كاتَيكدا 
ئَيمة زؤر باس لة مةترسيةكان دةكةين، وةهَي ى ضةكداريشمان بؤى ناردووة، من سـةرةِراى دةرخسـتنى   

اى بطةيةنني، وةبةتايبةتى سراكسيؤنى طؤِران، هةموو ئةو ِراستيانة، ثَيمواية ثَيويستة ئَيمة بةِراشكاوى ِر
ِرايدةطةيةنني كة داكؤكى كارى ماسة ِرةواكان ودةستوورى خةَلكى كوردستان دةبني، ثَيشمان واية ئةركى 
ثةرلةمانة لة بةرامبةر ئةو دؤخةى ئَيستا بِريارَيك دةربكا ، بؤ ئةوةى هةموو مةترسـيةكانى نـاوخؤ و   

 .ثاسدةرةكى نةهَيَلَي، زؤر سو
 :بةِري  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار كوَيستان خان سةرموو
 :عبدا  بةِرَي  كوَيستان حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
هــةروةك هــاوِرَي  كــاك كــاردؤ باســى كــرد، ثرســى كــةركووك ثرســَيكى ضارةنووسســازة بــؤ ئَيمــة، هــةر     

ايةتيـةكان هَيَلـى سـوورة، بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان،       كةمتةرخةميةك لة مةسـةلة نيشـتيمانى و نةتةو  
ن يكةى هةشت ساَل تَي دةثةِرَيت بةسةر ثرؤسةى ئازاد كردنى عرياق، تا ئَيستا يةك بستمان لـة ناوضـة   

جَيبـةجن نـةكراوة،    161دابِرَيندراوةكان نةمان خستؤتةوة سةر هةرَيمى كوردستان، تا ئَيسـتا مـاددةى   
ارانى عرياق، دةستيان هةبووة لةوةى كة ئـةم ماددةيـة جَيبـةجَى نـةبَيت، ِراشـ       من دةزاس كة دةسةاَلتد

واية كة ثشكَيكى طةورة بةر بةرثرسانى ئَيمة دةكةوَيت لة بةغدا، كةمتةرخةميان نواندووة بةداخـةوة،  
هـةبووة   هةندَيك جار لة هةندَى هةَلوَيست و لة هةندَى ثَيشنيار و هةندَى لَيدوان، كاريطةِرى ثيَِِضةوانة

، من ئةمةوَى لةسةر ئةم ضـةند خاَلـة بـة ثةلـة ضـةند ِروون كردنةوةيـةك بـدةم،        161لة سةر ماددةى 
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لةسـةر خـاَلى دوو ئـةَلَيني، هـةروا جــةخت لـة نوَينـةرامنان بكرَيتـةوة، ئَيمــة لـة خـوىل ثَيشـووش و لــةم           
ــردووة، داوا دةكــةين جــةخت لــة نوَينــةرامنان بكر    ــةم  خولــةش ضــةند دانيشــتنَيكمان ك َيتــةوة، بــةاَلم ئ

نوَينةرانةى ئَيمة، وةكـو باسـ  كـرد كةمتةرخـةميان نوانـدووة، بؤيـةش ئـةم خاَلـةمان نووسـيوة، بـةاَلم           
ئةبَى بةدواى ميكاني مَيك بطةِرَيني، كة ئةم نوَينةرانةى ئَيمة كارى باشرت بكةن، لةسةر مةسةلةى خاَلى 

ووة لةسةر مةسةلةى كـةركووك، دوو ثؤليسـى، دوو   دووةم، بةَلَى دوو ئيدارةيى كاريطةرى زؤر سلبى هةب
ئاسايشى، دوو ثةروةردةيى، جياوازى مووضةى مامؤستاو سةرمانبةرى، ئةوانةى كة لة ئيدارةى سـلَيمانى  
و هةولَيرةوة ثارةيان وةرطرتووة، ئةمانة ِرةوشى كةركووكى بة ئاراسـتةيةكى زؤر خـرا  بـردووة، بؤيـة     

يارَيك بـدا ، هـةر زوو بـة بِريـار ئـةم دوو ئيدارةييـة كؤتـايى ثـَى بَيـت،          من ثَيمواية ئةبَى ثةرلةمان بِر
، ثَيويســتة كؤمــةَلَيك لــةو بةرثرســانة  5ضــونكة ئــةوة ئَيمــة دروســتمان كــردووة لــة هةرَيمــةوة، خــاَلى   

بطؤِردرَيــت، ئــةبَى بطؤِردرَيــت، بةشــَيوةى دميوكراتيانــة يــةك، دوو هَيشــتا ثةرلــةمان لــة كؤبوونةوةدايــة  
كارى دةستى ثَى كردووة لة كةركووك، لةسةر ض ئةساسَيك ئـةم طؤِرانكاريانـة دةسـتى ثـَى كـردووة،      طؤِران

ثَيويستة ئَيمة كة مةرجةعى خةَلكى كوردستانني بؤ ثرسة ضارةنووسسازةكان، ب انني ئةو طؤِرانكاريانة 
كى ترة،لةســةر لةســةر ض ئةساســَيكة، ئايــا لةســةر ئةساســى حي بايةتيــة يــان دميوكراتيــة يــان هــةر شــتَي

، بــةَلَي، مةســةلةى خ مــةتطوزارى و ضاكســازى، مةســةلةيةكة بةِراســتى ئــةبَى، يــةك 4مةســةلةى خــاَلى 
نوَينةرةكامنان لة بةغدا ئيشى بؤ بكةن، دوو ئَيمة ئيشى بؤ بكةين، بة تايبةتى ئاوارة طةِراوةكان كـة لـة   

لةسةر ئةوة بكةين، ئةو جياوازيةى كـة  خراثرتين طوزةرانن تا ئَيستا لة مةلعةب شةعنب، يةك خاَل كار 
 .......ثارة دةدرَيت بة ئاوارة طةِرا وةكان، لةطةَل عةرةبة هاوردةكان، ئةبَى

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس، ثةريهان خان كةرةمكة

 :بةِرَي  ثةريهان اوب ى حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر زؤر طرنطــة  161تان خــان باســيان كــرد، مــاددةى منــيش هــةروةكو هاوكــاراس كــاك كــاردؤ و كوَيســ 
ضــةندين جــار بــاس كــراوة، هــةتا ئَيســتا ئةمــة هةشــت ســاَلة، هَيشــتا اؤنــاغى ئاســايى كردنةوةكــةالان   

ــاددةى      ــة م ــيارة، ك ــَى بةرثرس ــَي  ك ــرة دةَل ــن لَي ــةاَلم م ــةكردووة، ب ــَى   161ن ــيةوة ، ك ــة ِرا ثرس نةخراي
نةكراوة ، كَى بةرثرسيارة كة هةتا ئَيستا جَيبـةجَى نـةكراوة ،    بةرثرسيارة كة اؤناغى ئاسايى كردنةوة

ئَيمة كةركوك وةكو ئةزانني توركمان و كوردو عةرةب و مةسيحى و يةزيـدى و ئةوانـة هـةتا اـةومياتى     
تريشى تَيداية، بةاَلم من لَيرة دةثرس  ئايا ئَيمة ضيمان كردووة بؤ كةركووك ، بؤ ئةوةى بتـوانني ئـةو   

ة تيايدا دةذى هةست بة نةتةوايةتى خؤيان بكةن، هةست بـة سـةرق و جيـاوازى نـةكا  ،     اةومياتةى ك
بؤ منوونة، ئةطةر بَيينة سةر اةوميةتى توركمان لةوَى، ئايا ئَيمة ئيهتيمامان داوة بؤ ئةوةى هةسـتَيكى  

بـة لوغـةى   وا الى برا توركمانةكان دروست بكةين، كة ئةوان سةرايان نية لةطةَل كوردةكـان، لـةوةى كـة    
خؤيان خبوَينن، بة لوغةى خؤيان بتوانن ئَيمـة هاوكـارى جةريـدةكانيان بكـةين، بـة تةلةس يؤنـةكانيان،       
لةبةر ئةوةى ضةندين جار ئةوان لة ِرَيطةى ئَيمةوة داوايان كردووة، كة تةلةس يؤنى تايبةتيان هةبَى بؤ 

ــةوةمان نــةكرد     ــةن، ئَيمــة ئ ــَى بك ــان اســةى ث ــاو  خؤيــان و بــة لوغــةتى خؤي ــةتا ئةطــةر بَيينــة ن ووة، ه
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ثةرلةمانى كوردستانيش هةتاوةكو ئَيستا ئَيمة جةريدةيةكمان نيـة بـة توركمـانى بَيتـة نـاو ثةرلـةمانى       
كوردستان وةكو جةريدةكانى تر، يةكَيك لـةو منوونانـة سـةر نووسـةرى جةريـدةى سـةرا ضـةندين جـار         

يـدةكانى تـريش بَيتـة نـاو ثةرلةمانـةوة، بـؤ       داواى كردووة، كة هةتاوةكو ئَيستا جةريدةكانى وةكـو جةر 
ئةوةى بتوانني ئيتي ع بكةين لةسةر بارو دؤخى كةركووك و اةومياتى تريش، ئـةوة مـن لةسـةر زارى    
ئةو ئةم ثَيشنيارة دةكةم، ئةتوانن تةرحيشى بكةن دوايى لةطةَل ئةوانة، مـن بةنيسـبة  ئـةم خااَلنـةوة     

زووتـرين  )ووترين كا ، يةعنى ضؤن بة زووترين كا  ، ئـةو بـة   باسى دةكةم، نازاس ئةو ثَيويستة بة ز
ال بربَيت باشرتة، بةاَلم لَيرة ئةطةر بكرَيت بة بِريار، كة دوو ئيدارةيى لَيرة تةبعةن لةبـةر ئـةوةى   ( كا 

لة هةرَيمدا هةية، تابعَيكى داوة بة كةركووكيش، نازاس ئةمةى كـة لـة خـاَلى ثَينجـةم ئـاَلو طؤِريـان ثـَى        
َيت، بة ض ميكاني مَيك، بة ميكاني مى ئةوةى كة كورد و توركمان و عةرةبى تيا ئةبَى لةو ئيدارانة، بكر

يان ئةوةتا هةم بة زؤرينةو كةمينة ئةاةليةتةكان دابةش دةكرَيت، بؤ ئةوةى ميكاني مةكـة لَيـرة وازؤ   
، تةتبيق بكرَيت 161كة ماددةى و سةريا بَيت، وة لَيرةدا ئةَلَي  ئةبَى ئَيمة بؤ كةركووك بِريار بدرَيت 

، يـان هـةتاوةكو كؤتـايى ئـةم     1111لة خي ىل سةترةيةكى زةمـةنى، بَلـَين لـةم سـاَلة هـةتاوةكو كؤتـايى       
خولةى ثةرلةمان، كة بِريار بدرَيت لة ثةرلةمانى كوردستان، بؤ ئةوةى جةخت بكةينة سةر نوَينـةرانى  

بتوانَيت تةتبيقى بكـا ، ميكاني ميشـى بـؤ دابنـدرَيت،     كورد لة ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق بؤ ئةوةى 
لةطةَل ئةوةشدا لةطةَل ئةوةم كة ئَيمة بة زووترين كا  خ مةتطوزارى ثَيشكةشى كةركووك بكرَيت، بـؤ  

 .ئةوةى بتوانني ئَيمة هةستى نةتةوايةتى ئةوان بة اوة  تربكةين، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

يد سـةرموو، هـةر بـؤ ئاطـادارى بـةِرَي   كـةس ِرَيطـةى لـة ِرؤذنامـةى بـرا           زؤر سوثاس، كاك حةمة سـةع 
توركمانةكان نةطرتووة، وةمن خؤم شةخسيش موشارةكةم هةية، دَيتة ئَيرانة، شتى وانية، ئةطةر وايـان  

 .وتبَينت بةِراستى هةواَلةكة هةَلةية، كةرةمكة كاك حةمة سعيد
 :بةِرَي  حةمة سعيد حةمة على

 .كى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ
بـــةناوى خـــوا، باســـى طرنطـــى و ئةهةميـــة  و ســـرتاتيذى كـــةركووك زؤر كـــرا، مةســـةلةى كـــةركووك   
مةسةلةيةكى زؤر هةستيارة، دةبَيت بة ورياييةوة مامةَلةى لةطةَلدا بكةين، هةوَل بدةين ئَيمة هةميشة 

ةكان دةبَيت لةبـةر ِرؤشـنايى   كةوا مامةَلةمان كردووة ئاَلؤزتر نةبَيت، بؤية من ثَيمواية ضارةسةرى كَيش
، وة بةِراســتى هــةوَلى دبلؤماســى و 161دةسـتوور وياســا تايبةتــةكان بَيــت بــة كـةركووك، وةك مــاددةى   

هةوَلى سياسى بدرَيت، بؤ ِرَيطة طرتن لةهةر كَيشـةيةك و ضارةسـةركردنى ئةطـةر ِروويـدا، خـاَلَيكى تـر،       
نى عرياق و حكومةتى عرياق، كـاراتر بـنب، بـؤ ديفـاع     نوَينةرانى طةىل كوردستان، لة ئةجنومةنى نوَينةرا

كردن لةماسةكانى هةموو ثَيكهاتةكانى كةركووك و ضارةسةر كردنى كَيشةكان، خـاَلَيكى تـر كـارا كردنـى     
ئيدارةكانى كةركووك بؤ ِرؤَل بينني لة هةموو ِرويةكةوة، لة ِرووى ئةمنى و ئيـدارى و كؤمةاَليةتيـةوة،   

ووك كارا بن، كة من ثَيمواية لة ئاستى ثَيويست و مةسـئوليةتَيكى طـةورة دةبـَى    ثَيويستة ئيدارةى كةرك
بنب، خاَلَيكى تر ديالؤ ، لة نَيوان ثَيكهاتةكانى كةركووك بةجدى بكرَيت، بؤ ئـةوةى بـة تـةساهوم و بـة     

َيـ  لـة   ئاشتى كَيشةكان ضارةسةر بكرَيـت، هـةر لـة ئاشـتةوايى كؤمةاَليةتيـةوة، تـا ثَيكـةوة ذيـان و، تـا رِ         
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هــةموو ثَيكهاتــةكان و تامةســةلة سياســيةكان، خــاَلَيكى تــر ئيســ حا ، بةِراســتى ئيســ حى بنــةِرةتى و  
طشتطري بكرَيت، لة هةموو ئاستَيكدا، هةر لة دوو ئيدارةيى تا مةسةلةكانى تـرى نـاو كـةركووك، ضـونكة     

ــالَ    ــانة ضارةســـةر دةكـــا ، خـ ــَيكى زؤرى ئـــةم كَيشـ ــِرؤذةى ثَيموايـــة ئيســـ حا  كـــردن بةشـ َيكى تـــر ثـ
خ مةتطوزارى و ئاوةدانى، لة كةركووك ثَيشكةش بكرَيت، كةبة داخةوة لة ئاستى ثَيويست دانية، ئَيستا 
ــى          ــاتى ِروودان ــة ك ــر ل ــاَلَيكى ت ــت، خ ــدا بَي ــةكانى كةركووك ــوازى و داواكاري ــتى و داخ ــتى ثَيويس ــة ئاس ل

رَيـت بـؤ هـةم ِرَيطـة طـرتن لـة كَيشـةكان        كَيشةكاندا، بةثَيى ثَيويست كؤبوونةوةى اليةنة سياسـيةكان بك 
تةشةنة نةكا ، هةم لة دؤزينةوةى ضارةسةرَيك و هاو هةَلوَيستى هةموو ثَيكهاتـةكان و، هـةموو اليةنـة    
سياسيةكان، وة تةئيدى ئـةو ثَيشـنيارةى مامؤسـتا عمـر دةكـةم، كـة بـؤ ثَيكهـاتنى ليذنةيـةك، يـان هـةر            

بؤ ئةو مةسةلةى كةركووك و لة نَيوان ثَيكهاتة تايبةتيةكان و، ميكاني مَيك، يان هةر نةخشة ِرَيطايةك، 
لة نَيوان اليةنة سياسية كوردستانيةكان، خاَلَيكى تر، بِريارَيك يـان هةَلوَيسـتَيكى ثةرلـةمان هـةبَيت بـؤ      
ــؤ         ــت، ب ــتَيك بنوَينَي ــان هةَلوَيس ــدا ، ي ــك ب ــة بِريارَي ــةم ثةرلةمان ــةعنى ئ ــةلةكانى، ي ــةركووك و مةس ك

ةركووك، ض لة ِرووى سياسى، ئيدارى، كؤمةاَليةتيةوة، من ثَيمواية بؤ هاو هةَلوَيستى هةموو مةسةلةى ك
اليةنة سياسيةكان و هةموو ثَيكهاتةكانى كةركووك، بةشَيكى ثةيوةنـدى بـة كوردستانيشـةوة هةيـة، كـة      

َيرة خواستةكان و لان هةية، ئةتوانني ئةو مةسةلةية ئَيمة لة كوردستان ئَيستا خؤمان ئيدارةو دةسةاَلمت
ــةوةى          ــؤ ئ ــةين، ب ــةجَي بك ــتان جَيب ــيانةى كوردس ــة سياس ــةو اليةن ــة و ئ ــةو ثَيكهاتان ــةكاني ئ داواكاريي
هاوهةَلوَيســـي ببَيـــت لـــة كةركووكـــدا، يـــةعين بةشـــَيك لـــة مةســـةلةكاني كـــةركووك ثةيوةنـــدي بـــة   

 .كوردستانةوة هةية، لةطةَل رَي  و سوثاسدا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بؤ جةنابت، رَي دار بةسرين سوثاس
 :بةِرَي  بةسرين حسني خليفة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةر لَيـرةوة دةسـت خؤشـي و مانـدوو نـةبوون بـؤ هَيـ ي ثَيشـمةرطةى كوردسـتان، سـةناندوويانة كـةوا            

طاي داكؤكي كار و ثارَي طاري خاكي ئةم نيشتمانةن، تةنازول كردنيش لة بستَيك لة خاكي كوردستان جَي
ابوَل كردن نية، مةحالة، و توانيويانة سةركةوتووانة ثارَي طـاري لـة كـةركووك و تـةواوي ثَيكهاتـةكاني      
ناوضة دابِراوةكان بكةن، لة هةر ئةطةرَيكي مةترسي، ض لة اليةن بةعسيةكانةوة و ض لـة اليـةن عةرةبـة    

و سيداكارييـةكامنان لةسـةر   شؤظينيةكانةوة، ئينجا بؤية ئَيمـة ميللـةتي كـورديش سـةرجةم اوربانيـدان      
مةسةلةي دؤزي كـورد بـؤ طةِرانـةوةي كـةركووك و ناوضـة دابِرَينراوةكـان بـؤ سـةر هـةرَيمي كوردسـتان           
بووة، جا بؤية هةر ئَيستا زياتر ناوضة دابرَينراوةكان ثَيويستيان بة يارمةتي ثشتطريي كردني شـةاامي  

ان ئَيستا بِرذابناية سةر شةاامةكان بؤ ثشتطريي كوردي هةية، ثَيويسي بةوة هةية كة هةرَيمي كوردست
كردن، هةم لة هَي ي ثَيشمةرطةى كوردستان و هةم لة كةركووك و ناوضة دابِرَينراوةكان، بةِرَي ان، ئَيمة 
نابَي بؤ هةموو شتَيك بة طومانةوة بؤ رووداوةكان بِروانني، تةنانة  واي لَي هـاتووة لـة سـَيبةرةكانيش    

ن تكـا ئةكـةم كـة لـة ئَيسـتا زيـاتر ثَيويسـتيمان بـة يـةكطرتن و تـةبايي و يةكخسـتين            بة طومانني، جا م
طوتاري سياسيمان هةية، لةبةر ئةوةى هةر لةق بوونَيك لة ثةيوةندييةكامنان، بة زياني ميللـةتي كـورد   
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ــة       ــاَلي ضــوارةمي راثــؤرتي لَيذنــةى بــةِرَي ، ئــةويش ل ــد دةكةمــةوة لــة خ دةشــكَيتةوة، بؤيــة مــن تةئكي
ــة    كؤ ــةي كـــةركووك و ناوضـ ــيةكان لـــة ناوضـ ــةرجةم حيـــ ب و اليةنةسياسـ بوونـــةوةى بـــةرسراواني سـ

ــةكانن       ــوونة جياوازي ــد و بؤض ــة دي ــيةكان، دوور ل ــة سياس ــة ملم نَيي ــةوةى دوور ل ــؤ ئ ــان ب دابِرَينراوةك
بؤضوونةكانيان يةك خبةن، ضونكة ئةوانة خ مة  بة دؤزي كـورد ناكـا ، ثَيويسـتة لةسـةر نوَينـةراني      

َيمة، و لةسةر بةرثرساني كورد لةناوةند، بتـوانن كـاري زيـاتر بكـةن بـؤ ضارةسـةركردني طرستـةكان و        ئ
 .ثةرلةماني كوردستانيش هةميشة داكؤكارَيكي سةرسةخت بَي بؤ ئةو بابةتة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَي دار طوَلي ار
 :الاعي  بةِرَي  طوَلي ار اادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا دةستخؤشي دةكةم لة راثؤرتي هاوبةش، كـةركووك بـؤ هـةموومان طرنطـة، ثَيويسـتة هـةموومان       
يةك دةنن بـني بـؤ كَيشـةي كـةركووك، مـن دوو ثَيشـنيارم هةيـة، نامـةوَي اسـةي ئـةواني تـر دووبـارة             

داوا دةكـةم لَيـرة بـةوالوة عي اـةمان      بكةمةوة، يةكةم، عي اةي سياسيمان لة كةركووك بَي هَي ة، مـن 
توندتر بَي لةطةَل برا عةرةبةكان و هةموو ئةوانةى تر كة لةوَينة، دووةم، ئـاوِرَيكي جيـددي بدرَيتـةوة    
لة كةركووك، بةِراسي هةتا بَلَيي، ئةوانة زؤر مةغدورن، خةَلكي كةركووك زؤر وَيرانة، ثَيويستة زيـاتر  

ين، وةكو تـةعني، وةكـو هـةر شـتَيك كـة ئـةوان ثَيويسـتيانة لـة خ مـة           يارمةتي بدرَي، وةكو خانةنشي
 .طوزاري و، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَي دار دانا سعيد سةرموو
 :دانا سعيد صويف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ندَي مةسةلة دةوروذَيـيَن، بـةآلم حـةز    دةستتان خؤش لَيذنةى هاوبةش بؤ ئةو ثَيشنيارانة، ثَي  واية هة

دةكــةم ثَيشــنيارةكان زؤر دةايــق نــني و ديــاريش نيــة ئاراســتةي كــَي كــراوة ، ئــةو ثَيشــنيارانة بــؤ كــَي   
دةنَيردرَين ، كَي مول ةمـة بـةوةى وةريبطـرَي و دواتـر ئيشـي لةسـةر بكـا  ، بةراسـي ثـَي  وايـة ئـةوة            

لَيذنةى هاوبةش ئةو اليةنانة روون بكاتةوة، ب انني بـؤ كـوَي   نةاصَيكي طةورةية، ئةو ثَيشنيارانة دةبَي 
دةنَيردرَي ، اليةنَيكي تري ئةو ثَيشنيارانة ئةوةية كة هةست دةكةم هةندَيكيان زياتر لة دروش  ن يـك  
دةبنةوة و، هةروةها ميكاني مي جَيبةجَي كردنيان، ئَيمة نازانني ضؤنة بةِراسي ، بؤ منوونة، لة خـاَلي  

باسي ئـةوة دةكـا  كـة حي بايـةتي نـةكرَيت، بـةَلكو نيشـتمان ثـةروةري بكرَيـت،           4، خاَلي 3ي و خاَل 4
باسي ئةوة دةكا  دياردةي دوو ئيدارةيي كؤتايي ثَي بَيت، ئةوانة هةموويان اسةي زؤر جـوانن   3خاَلي 

بةراسـي ئَيمـة   بةِراسي، بةآلم ئايا بة ثَيشنيار ئـةو مةسـةالنة ئَيمـة دةتـوانني حـةلي بكـةين ، يـةعين        
دةبــَي ميكاني مَيكمــان هــةبَي و دةبــَي بةرنامةيــةكمان هــةبَي بــؤ ئــيش كــردن لةســةر ئةوانــة، نــازانني    
ئاراستةي كَي كراوة بةِراسي، كَي بيكا  ، حي بةكان دةيكةن ، ئيدارةى كـةركووك دةيكـا ، ثةرلـةماني    

بـاس لـةوة دةكـا ، ثَيشـنياري ئـةوة       5بةغدا دةيكا  ، نازانني بةِراسي، ئةوة مةسةلةيةكي ترة، خـاَلي  
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دةكــا  كؤمــةَلَيك بــةرثرس بطــؤِردرَي، زؤر باشــة، منــيش لةطــةَل ئــةوةدام كــة بطــؤِردرَي، بــةآلم بــؤ ضــي 
بطــؤِردرَين ، ئايــا ئةوانــة مةوعيــديان تــةواو بــووة ، كاتيــان تــةواو بــووة ، يــاخود كةمتةرخــةم بــوون ،  

، كة بـاس   7ةي ضيية ، بؤ ضي بطؤِردرَين ئةوانة ، خاَلي بةِراسي دةبَي ب انني لةبةر ضيية ، سةبةبةك
خاَليةي ثةرلةمان جَيبةجَي بكرَي، بؤ ئةوةي ئةو مةترسيانة كةمرت بَيتةوة لةسةر  17لةوة دةكا  ئةو 

ناوضة كَيشة لةسـةرةكان، هةسـت دةكـةم بةِراسـي هـيض ثةيوةنـدي بـةو بابةتـةوة نيـة، لةثاشـان، ئـةوة            
خاَليةكــة بِريــارة، بــة خــؤي اــوةي ئيل امــي هةيــة،  17ِريــاري لةســةر دراوة كــة بِريــارة، يــةعين ئــةوة ب

حكومة  مول ةمة بةوةى كة جَيبةجَيي بكا ، نازاس ئةو ثَيشنيارةى ئَيستا لَيرة هاتووتةوة بـؤ كَييـة ،   
، خــاَلَيكي تــر 7هةســت دةكــةم زؤر دةايــق نيــة بةِراســي، بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةم لــة جيــاتي خــاَلي  

نَيني، لةبةر ئةوةى ثَي  واية مةترسييةكان لةسةر كةركووك و لةسةر ئةو ناوضانة ئةوةية كة ئَيمـة  داب
تا ئَيسـتا نـةمانتوانيوة طفتوطؤيـةكي دروسـت لةطـةَل ثَيكهاتـةكاني تـر لـةو ناوضـةية دروسـت بكـةين و            

ن ثَيشـنيار دةكـةم   هةروةها نةمانتوانيوة، يةعين جؤرَيك لة دانوسـتامنان هـةبَي لةطـةَل ئـةوان، بؤيـة مـ      
بطــؤِردرَي بــؤ دروســت كردنــي ديــالؤطَيكي نيشــتماني و، بــا بَلــَيني لــة نَيــوان ثَيكهاتــةكاني ئــةو    7خــاَلي 

ناوضــانة، كــةركووك بــَي، و كردنــةوة دةرطــاي طفتوطــؤ لةطــةَل ئــةوةى كــة ئَيمــة ثَييــان دةَلــَيني عةرةبــة  
ية ئةوانة نوَينةرايـةتي ئـةو، بـا بَلـَين هـةم      شؤظينيةكان، ياخود جةبهةي توركماني، بةِراسي من ثَي  وا

ــَين،        ــَي دةَل ــان ث ــة واي ــة ئَيم ــؤظينيةكانيش ك ــة ش ــي و عةرةب ــَيوةيةكي ئةساس ــةن بةش ــةكان دةك توركمان
نوَينةرايــةتي عةرةبــةكان دةكــةن، بؤيــة زةرووريــة ئَيمــة بتــوانني بةِراســي طفتوطؤيــةك لةطــةَل ئــةوان  

ستا كة لة رووي جةبهةي ئةمنييةوة ثَيشـمةرطةمان لةوَييـة   دروست بكةين بؤ ئةوةى بتوانني ئةوةى ئَي
بؤ مةسةلةي ثاراستين ئةو ناوضةية، لة هةمان كاتيشدا ثَيويستة لـة جةبهـةى سياسـي و ديبلوماسـيةوة     

 .بتوانني هةمان ئيش بكةين لةرَيطةى طفتوطؤ لةطةَلياندا، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرمووسوثاس، رَي دار كاك خورشيد س
 :بةِرَي  خورشيد ابد سلي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دةستخؤشيا لَيذنة ناوةخؤ و راثؤرتا وان دةكةم، حةايقة  من دظَيت ئةظ لَيرة ئاماذة بدةمة رَي ةبـةريا  
كةركووك، ئةظ رَي ةبةرية حيسابة لةسةر كوردستانَي، ضونكة زؤربةي ئةظَي كوردن، ظـَي رَيبـةرَيي، ظـَي    

كو ثارَي طاها دهؤكييةي ضةند كةم و كاسَية  هةنة، من دةظَيت ئةز ئامـاذة بدةمـة ئـةظ كـةم و      رَيبةريا
كاسَيةتة، ئةطةر ئةوة ئةطةرَيت دةرةكينـة نـةك ئةطـةرَيت ثةيوةنـدي بـة رَي ةبـةريا خـؤ هةنـة، ئـةوان          

يـا بكـةين بـؤ    طةلةك كَيشةية  هةن، مةسروزة ئةظ سةرظا كَيشة راست و ثشتي انيا لَي بكـةين و هاريكار 
ضارةسةركردنا ئةظ كَيشـةن يـةك، كَيشـة دةسـهةآلتَي، بـةدةر لـة هـةمي ثارَي طـاهَي دهـؤكَي، رَي ةبـةريا،           

 .يةعين ئيدارة كةركووكَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دهؤك يان كةركووك   كةرةم بكة
 :بةِرَي  خورشيد ابد سلي 
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةنـدَي دةسـهةآل  نيـنن، بـةَلكو هـةمي دةسـهةآل  ظـي هـةمي كَيشـة ذ بةغـدا            ئيدارة كـةركووك، تـةنيَ  
وةرطرن، ئةظةش وةختةكَي زؤر دظَيـت، هةنـدَي جـارا، ئةسـَلةن هـةمَي جـواب لـة بةغـدا نايةتـةوة، ئـةظ           
كَيشة دةبَيتة هةآلويسي، يا دظَي كَيشة مةزاختنا بودجة ثارَي طاها كةركووكَي، ثارَي طاها كةركووكي لـة  

مليؤن دؤآلرا ية  هةين، وةكي بودجة طةشة ثَيـدانَي ثارَي طاهـا و    511، ن يكي  1111و  1111آل سا
ــت       ــةركووكي بَي ــدارة ثارَي طــةها ك ــةر ثرؤذةيــةكي ئي ــيية ، ه ــرة ض ــةظ لَي ــرتودؤالرَي، كَيشــة ئ بودجــة ث

ــدي        ــا  و رةزامةن ــدا بك ــةى بةغ ــا  و رةوان ــكةش بك ــؤزةلَيكي ثَيش ــت ثرؤث ــا ، دةظَي ــةجَي بك ــَي  جَيب ث
وةربطري، ئةظةها دةبَيتة جَيهـي راطـرتن و تـةئخري بـوونَي، بـؤ منوونـة، ثارَي طاهـا كـةركووك، رَيكـةظت          
دطــةَل كؤمثانيايــةكي وةكــو مةحةتةيــةكي بةرهــةمهَينانَي ئــةظ كــارة بَيــدانن، وةزارةتــا كارةبــا عريااــَي    

رةتـي ثـ ن دانـاني ابـول نـةكرد      رةزامةندي لةسةريا دةربِري، وةخي هاتيا وةزارةتي ث ن دانـانَي، وةزا 
ئـةظ ثـرؤذة بَيتـة ئةجنامـدان، ئةظـة دةبَيتـة ئةطــةر ئةظـة ضـةندَي، كـو الوازيـا جَيبـةجَيكردنا ثرؤذةهــا            
ثارَي طاها كةركووك و مةزاخةستنا ئةظَي بودجة و ئةظة زةرةر كردنـا خـةلكي كـةركووكَي دظـرَي، كَيشـة      

عين، دامةزراندنا هةتا هةنكي، هةندَي كةسي لة بةغـدا  دامةزراندنَي، ثَيشي ضةند رؤذةكا بؤ منوونة ية
هةن بة عةاليـةتا شـؤظينيةتا بةعسـي رةستـارَي دكـةن، ثَيشـي ضـةند رؤذةكـا، وةزارةتـا نـةسَي عريااـي،            

كـةس   57كةسـة تـةنها    571كةسَي لة نـةسي شـيمال، ئـةظ     571بِريارَيك دةري خست بة دامةزراندنا 
كة دةظَيت بَيتة ضارةسـةر كـرن، ضـونكة ئةظـة غةدرَيكـة لـة خـةَلكي        كورد بوون، ئةظة بة خؤي كَيشةية

َيتـةظيا هـةمَي كـار    كةركووك دكةن، ئةظة هةولَيكة بؤ زياتر تةعريب كردنا يا شارَي كـةركووك، لـةوما ث  
بةغدا كار بكةن بؤ بةدةست كردنـةظا هـةمان كَيشـة و نةهَيلنـةوة ئـةظ غـةدرَي و، زؤر       بةدةستت كورد د

 .سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

 .سوثاس، رَي دار خلي  عولان سةرموو
 :عثمانبةِرَي  خلي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةر و          ــةرباز و ئةسس ــةو س ــةي ئ ــة يةك ــؤ يةك ــ  ب ــآلو و رَي ــة س ــةتي دةزاس ك ــة سورس ــرةوة ب ــن لَي وةآل م
نَيـرم كـة ئةمِرؤكـة    ثلةدارانةي كة هَي ةكاني ئةم دوو ليوايةي كةركووك وسـةرجةم هَيـ ة ئةمنيـةكان ب   

شــةِرو و رؤذيــان كردووتــة ســةر يــةك لةســةنطةرةكاني ثَيشــةوة بــؤ ثووضــةَل كردنــةوةى ســيناريؤكاني،  
ــان،      ــة دابِراوةك ــةركووك و ناوض ــة ك ــتان ل ــي تريؤرس ــةوةى ث ن ــؤظينيةكان و هــةروةها ثووضــةَل كردن ش

ن و ثةيامي ئةوانيش  ثَيية كة هةروةها داواكارم لة ثةرلةماني كوردستان هةروةكو ئَيمة سةردامنان كرد
ثةرلةماني كوردستان، حكومةتى هةرَيمي كوردستان راسثَيردرَي، كة هةر ضي زووة، ئةو دوو ليواية بـة  
كةلو ثةلي باشرت تةجهي يان بكا  و هةروةها ثةلةش بكرَي لة ثَيكهَيناني ئـةوةي كـة بِريـارة بكـرَي كـة      

ةكي جواني هةرَيمي كوردستانيان ثَيشاني خةَلكي كةركووك ثَي  واية ئةو هَي انة ئةو سةترةية منوونةي
و ِرؤَلـةكاني كــةركووك و شـاري كــةركووك داوة، بـة هــةموو ثَيكهاتـة و بــري و بؤضـوونة جياوازةكانــةوة،      
خاَلَيكي تر كة هـةر ثـةيامي ئةوانـة، ئـةويش بةِراسـي ضـاككردني مووضـةي ئـةو سـةرباز و ئةسسـةر و           
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واارةنةيةكي زؤر كة مواارةنة نـاكرَي لةطـةَل سـوثاي عريااـي كـة ثلـةدارَيكي       ثلةدارانةية كة بةِراسي م
هـةزار مووضـةى هـةبَي، لـة كاتَيكـدا سـةربازَيكي        111وةكو عةميد لـةو ليوايـة بـة ِراسـي مليؤنَيـك و      

ــك و     ــي، مليؤنَي ــوثاي عرياا ــة س ــايي ل ــة      111ئاس ــَي  باش ــن ث ــةروةها م ــةيةتي، ه ــار مووض ــةزار دين ه
ستان بةياننامةيةك لةسةر ئةم هينة دةربكا ، دواي ئةم كؤبوونةوةية، ئةويش جةخت ثةرلةماني كورد

تاكـــة رَيطـــةى دةســـتووري و ياســـايية بـــؤ   161لةســـةر، يةكـــةم، ئـــةوة بكاتـــةوة كـــة تـــةنها مـــاددةى  
ــة       ــةوة لـ ــةخت بكرَيتـ ــان، دوو، جـ ــة دابِراوةكـ ــةرجةم ناوضـ ــةركووك و سـ ــةي كـ ــةركردني كَيشـ ضارةسـ

رايةتي نَيوان سةرجةم ثَيكهاتة ِرةسةنةكاني شاري كةركووك بة هـةموو نةتـةوة   اووَلكردنةوةى طياني ب
و ئاييين و نةتةوايةتيةكانةوة، هةورةها ئاماذةش بةوة بكرَي كة ئةم هَي انة بةِراسي تاوةكو ئَيسـتا لـة   

و ئـةم   كةركووك بوون و لة دةوروبةري كةركووك بوون، ِرؤَلةكاني ئةم هَي انة، بةشي ِرؤَلةي كةركووكن
هَي انة بةشَيكن لة مةن ومةي ديفاعي عريااي، بؤية ناكرَي ئةم هَي انة جارَيكي تر جبوولَينن بؤ ئةوةى 
ث ني شؤظينيانةى دوذمنان لةوَي سةر بطرَي، خاَلَيكي تر كة لـة راثؤرتةكـة هـاتووة كـة موالحةزةيةكـة      

هةِرةشـةي  : رةمدا هـاتووة كـة دةَلـيَ   حسـن تَيبينيمـان كـرد، ئةمـة لـة دَيـري ضـوا       .بةِراسي لةطةَل كاك د
سياسةتي شؤظينيانةى دةسةآلتي ناوةندي عرياق، ئةمة ئةطةر ئةم دةسةآلتةي ئَيستا بَي، من ثَي  وا نية 
ئةم دةسةآلتةي ئَيستا لة ناوةندي عـرياق هـةمووي شـؤظيين بـَي، و ئةطـةر لةطـةَل دةسـةآلتي كـؤني بـَي،          

خاَلَيكي تر بةِراسي تةئكيد لةسـةر كؤدةنطيـةكي زيـاتر لـةناو      ئةوة ثَيويستة جوانرت صياغة بكرَيتةوة،
هَي ة سياسيةكان دةكةمةوة لة ئةجنومةنى نوَينةراني عرياق و هةروةها لـة سـةر ئـةرزي واايعـي شـاري      

 .كةركووك و ناوضة دابِراوةكان و هةروةها سنوورَيك بؤ ميديا حي بي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تارا ئةسعدي سةرمووزؤر سوثاس، ِرَي دار 
 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ببورة، نازاس ئةظني خان ثَيش من بوو يان من بووم ، لَيرةوة وا بة باش دةزاس كة سآلوي خؤم، سآلوي 

ة طةرمي هةموو كوردَيكي دَلسؤز ئاراستةي يةكة يةكةي ئةو كةسانةى بة طيان سيـدايي خؤيـان ئَيسـتا لـ    
شوَيين تةماس وةستاون بة ضاوةِروانييةكي زؤر طةرمةوة، بة سؤز و هةسي جاراني نيشتمان ثـةروةري  
خؤيان، كة لة هةموو دَل و دةرووني هةموو ثَيشمةرطةيةكي كؤني كاتي شَيم مةبوود و كاتي شؤِرشـي  

وك شـوَينَيكة لةطـةَل   نوَي و طوآلن و هةموو كةسانَيكي دَلسـؤز، لةوَيـدا بـةو يـادةوة وةسـتاون كـة كـةركو       
وة تـا  1113ناوضةكاني تر دةبَي هةَلوةستةي لةسةر بكرَي، ئةم كارةى كة جَيبةجَي نةبووة، خؤزطة لة 

ئةمِرؤ، ئةمةى ئَيستا زؤر بة ِرَيك و ثَيكي ئيشي بؤ دةكرَي، هةر لةو كاتةشدا ئيشي بؤ كرابـا، ثشـتطريي   
بـة ِرَيـك و ثَيكـي خاَلـةكاني داِرشـتووة، بـةآلم وا       خؤم يةكةم شت لـة لَيذنةكـة دةكـةم كـة بةِراسـي زؤر      

ئيقترياؤ دةكةم لَيرةدا لة خاَلي دووةم، كة دةَلَيت ِرؤَليان كاراتر بَي، وا بكرَي كة لـة حكومـةتى سيـدراَل،    
، ئـةوةى دةيبيـن  لـةناو كةيسـي كـةركووك،      161سووربوونيان زياتر لةسةر جَيبةجَي كردنـي مـاددةى   

ةي كـةركووك كـة تةماشـا دةكـةين، وشـةيةكي ئـارامي كؤنـة تَييـدا باوةشـي          هةر لة وشـةكةي خـؤي وشـ   
كردووتــةوة بــؤ هــةموو ثَيكهاتــةكاني نيشــتماني، هــةر لــة كــاتي ئاشــوورييةكانةوة، لــة كوردةكانــةوة، لــة 
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توركةكانةوة، لة عةرةبة ِرةسةنةكان، لة برا مةسـيحيةكان، هـةموو شـوَين و النكـةي هةمووانـة لةوَيـدا،       
، كـة لـة دةسـتووردا    161ة شارة خؤشةويستةكةي كةركووك بة سووربوون لةسـةر مـاددةى   باس كردن ل

دةستةبةر كراوة، هةر بة دةستوور هاتووتة كايةوة، لةو ِرَيطايةوة بة يةكَيي ثاراسنت لة ئيحتريام طرتن 
شـنت بـةو   ، ئـةوة ِرَيطـة ضـارةية بـؤ طةي    161و ِرَي  طرتين ثَيكهاتـةكاني نـاو كـةركووك، لةطـةَل مـاددةى      

ــَين   ــي دةَل ــة ثَي ــة ئَيم ــةرةكان  ) ئاماجنــةى ك ــوَينة كَيشــة لةس ــةركووك و ش ــي ك ــةتاني (كةيس ــاوي ميلل ، ض
دةوروبةر هةردةم لةسةر ئةوةن كة لةو شارةدا، جطة لـة ئيسـ م و موسـَلمانةكان، بـرا يةزيديـةكامنان و      

ة زؤر كـــؤن لـــةوَين، بـــرا مةســـيحيةكامنانة و بـــرا ئاشـــوورييةكان، كـــة يةزيـــدي لـــة رووي مَيذووييـــةو
و دواتـريش كـة ناوةكانيشـيان     75جينؤسايدَيكي زؤر بةرامبةريان كراوة و زؤر ناوضة هةية لة ساآلني 

لـةو  %31تةنانة  طؤِراوة، وةكو طؤِريين شنطاَل و شَيخان بةعشيقة و لَي  و سايـدة ئـةو ناوضـانةى كـة     
اشــي م، ئَيسـتا رؤذي ئــةوة هــاتووة، كــة  شـوَينانةن و ضــةندةها ســاَل لـة ذَيــر حوكمَيــك بـوون، حــوكمي س   

هــةموو بةيــةك دةنطــي و بــة يــةك ِرةنطــي هــةموو هــةوَلي ئــةوة بــدرَي كــة كــةركووك تــةنها دروشــ  و   
 .اسةكردني بريقةدار نةبَي، بةَلكو ئةم كارةى ئَيستا هةرَيمي كوردستان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ئةظني خان كةرةم بكة
 :ابد سرو عمربةِرَي  ئةظني 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة ئةمِرؤ وةكو طةلي كوردستان، لة ثَيش كَيشـةيةكي طـةورة و ضـارةنووس سـازداين ئـةويش كَيشـةي       
سةرهةَلدان و يةكري ي شؤسيين و كؤنة بةعسيةكانة بةرامبةر بة شاري كةركووك و ناوضة دابِراوةكاني 

ةر بة وِرَيطا ضـارانةى كـة خـةَلكي كوردسـتان بـة ضارةسـةريان       تري هةرَيمي كوردستان، هةروةها بةرامب
ــَي       ــتان و ل ــة كوردس ــراون ل ــة زؤر داطريك ــانةى ب ــةو بةش ــة ل ــانةى ك ــةو كَيش ــةركردني ئ ــوة و ضارةس زاني
كراونةتةوة، بؤية ئَيمة وةكو خةَلكي كوردسـتان باوةِرمـان بـة يـةكِرَي ي و بـة يـةك ذيـان و بـة تـةبايي          

و ئةو جَيطايانةى تري كة ئايني و نةتةوة و مةزهةبـةكاني تـري تَيـدا دةذي،    هةية لة كةركووك و هةمو
بـةآلم شــؤظينيةكان نــاهَيَلن ذيــان لــة كــةركووك و ناوضـة دابِراوةكــاني تــر لــة كوردســتاندا بــة ئــارامي و   

ة ئاسوودة و ثَيكةوة ذيان بةسةر بةرين، بؤية ئةبينني لة كةركووكدا ئَيستا ئةجنومةنَيكيان ثَيـك هَينـاو  
كة ئةو ئةجنومةنة ماناي ئةوة ئةطةييَن كـة شـؤظينيةكان ئـةمِرؤ يـةكِري  بووينـة و طةلـة كؤمةيـةكيان        
بةرامبةر بة شاري كةركووك و ضارةسةرييةكاني كـة دانـراوة بـؤ ضارةسـةركردني كَيشـةكاني كـةركووك       

ومـةني سياسـي   كردووة، كة ئـةو ئةجنومةنـةش ثَيـك هـاتوون، ئَيسـتا نـاوي خؤيـان، ثَيشـان ناويـان ئةجن         
 18خاَلـة، ئـةو    18عةرةبي، ئَيستا طؤريويانة بؤ ئةجنومةنى سياسي عريااي، بةيانَيكيان دةركردووة لة 

خاَلي دذ بة مةسةلةي كورد و خةَلكي كوردة لةو ناوضانةدا، كة ئةو خاآلنةش خؤيان لـةوة   11خاَلةش، 
، هـةروةها جَيبـةجَي   161مـاددةى   تةعدي  كردنةوةى دةستووري عرياايـة و الدانـي  : دةطرنةوة، يةكةم

لة ياساي هةَلبذاردني ثارَي طاكان و كةركووكدا و داخستين سةرذمَيرية لة كةركووك  13كردني ماددةى 
و دابةش نةكردني دةسةآلتة لة نَيوان مكوناتة سياسيةكان و مكوناتة ثَيكهاتة ئةساسيةكاني كةركووكن، 

سياسـي ثَيكهـاتووة، ئـةم كيانـة سياسـيانةش هـةموو كؤنـة         كيـاني  17بؤية ئةم ئةجنومةنة دةبَينني لـة  
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بةعسي و كؤنة شؤظينيةكاني ناو شاري كةركووك و دوةروبةرين، ئَيمة ئةبَينني ئـةم طةلـة كؤمةيـة كـة     
لة ئَيمة كراوة بةراسي بةرامبةر بة كةركووك و هةموو ناوضة دابِراوةكاني تري كوردستان، كة بـة زؤر  

ونةتـةوة، هةَلبةتـة ئـةم ئةجنومةنـةش ضـةند سـةوابتَيكي خـؤي هةيـة، ئـةو          لة ئيـدارةى كـةركووك كرا  
جَيبـةجَي نـةكرَي و    161سةوابتانةى كة بة هيض شَيوةيةك نايطؤِرَي، يةكةميان ئةوةية، ئةبَي ماددةى 

بة هيض شَيوةيةك كةركووك نةطةِرَيتةوة بؤ سةر هـةرَيمي كوردسـتان و هـةروةها تةئكيـد لةسـةر ئـةوة       
لة ياساي هةَلبذاردن جَيبةجَي بكرَي، بؤية ئةبينني شاري كةركووك لـة   13ئةبَي ماددةي  ئةكةنةوة كة

بـة خؤثَيشـاندان ِرةتيـان كـردةوة و خؤيـان رؤَلـةكاني خؤيـان رَيشـتبوو بـؤ           1118تةمووزي سـاَلي   18
ئــةوةى ئــةو ماددةيــة نةيتيــة جَيبــةجَي كــردن لــة كةركووكــدا، بؤيــة مــن بــة تــةواوةتي ثشــتطريي لــة     

شنيارةكاني ئةو لَيذنة بةِرَي ة ئةكةم، كة سةرداني هَي ة ثَيشمةرطةكان و شاري كةركووكيان كردبـوو،  ثَي
هةروةها ئةَلَي  داطريكةران و دوذمنان ئةبيين لـة سـةدةى بيسـتةمدا بـة تايبـةتي لـة كؤتاييـةكاني ئـةم         

لـة كوردسـتانيدا بـرِبن و     سةدةية، هةوَلي جيدديان دابوو بؤ ئةوةى كة ئةم شارة بة زؤر دابةش بكةن و
بضووكي بكةنةوة لة رووي ئيدارييةوة، بة تايبةتي لةو رووةى كة ئيدارةى كورد نشـينةكانة يـاخود كـة    
زؤربةى خةَلكةكةي كورد نشني بوون، بؤية ئَيمة ئةبَي، هةرضةندي خةَلكي ئةو ناوضانةش، ياخود ئةو 

ئةو كوردانـةى دانيشـووي ئةصـَلي، نـةك تـةنها      ناوضانةى كة ئيداريية لة كةركووك كراونةتةوة، ياخود 
 .كوردةكانيش، بةَلكو توركمانةكانيش كة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بريي ان خان سةرموو
 :بةِرَي  بَيري ان سةرهةنن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
م هةسـي خـؤم   ثَيش هةموو شتَيك دةست خؤشي لة لَيذنـةى نـاوةخؤ و ثَيشـمةرطة دةكـةم، حـةز دةكـة      

باس بكةم بـة نيسـبة  كـةركووك، زؤر دَلخـؤش بـووم بـةوةي كـة هـةموو اليةنـة كوردسـتانيةكان يـةك            
دةنــن بــوون بةرامبــةر ئــةو مةترســييانةى كــة رووبــةرووي كــةركووك بــووة، ئــةوةش بــووة هــؤي            

َيـذايي  سةركةوتنمان بةسةر شؤظينيةكان، بَيطومان لة ئاكـامي ئـةو هـةموو خـةبا  و تَيكؤشـانةى بـة در      
مَيذووي ب ووتنةوةى رزطارخيوازي طةلةكةمان، ئةمِرؤ تروسـكةي هيوايـةك لـة هةرَيمةكـةمان، ئـةويش      
هةرَيمي كوردستانة دةنوَييَن، بؤتة بنةمايةك بؤ رزطاري و ئايندةى سةرتاسةري كوردستان، كـة بةعسـة   

وايـةتي و لةهـةر بوارَيـك    شؤسينيةكان جارَيكي تر دةيانةوَي كوردستان خبةنة ذَير ضةوساندنةوةى نةتة
و لة هةر شوَينَيكدا بَي، بؤية دةَلَي ، رؤَلةكاني طةلةكةمان بؤ ئةوةي هوشيارتر بن و ثي ني داطريكةران 
و دوذمنان بتوانن زةسةرمان ثَي بنب و ترس خبةنـة رَي ةكامنـان، مةرامـة طآلوةكـاني خؤيـان بَيننـة دي،       

ا سةر نابَيتـة ثـارووةكي ضـةور، بـة ئاسـاني بتـوانن اـووتي        كةركووك و ناوضة كوردستانية دابِراوةكان ت
بدةن، لة كةركووكدا ثَيشمةرطةى كوردستان و هَي ي ثـارَي ةري سـنوور و سـةروةري مـان و ذيـاني يـةك       
ِرةنن و يةك دةنن بةدةم بانطةوازي نيشتمانييةوة بضـَي، مـن ثَيشـنياز دةكـةم كـة هَيـ ي ثَيشـمةرطةى        

نكة من بة تاكة هَي ي، دةتواس بَلَي ، ئةوانة بةرطري لة ث نةكاني ناحـةزان  كوردستان نةطةِرَيتةوة، ضو
بكــةن لــة كــةركووك، ضــونكة كــةركووك شــارَيكة لــة شــارة خؤشةويســتةكاني كوردســتان، هــةروةها دواي 
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ئةوةى خؤش  ثةيوةندي  كرد بةو دؤست و خ م و كةسانةى كة لة كةركووك هةية، زؤر دةترسن و داوا 
 ي ثَيشمةرطة بةرطريان لَي بكا ، بؤية مانةوةيان لة كةركووك ثَيويسـتة، ضـونكة زؤر لـة    دةكةن كة هَي

ناحةزان و شؤسينيةكان دةيانةوَيت ذيانيان تَيك بدةن، هةروةها داوا دةكـةن بـة زووتـرين كـا  مـاددةى      
ي تـريش،  سـالَ  11بكةين، هـةتا   161جَيبةجَي بكرَي، ضونكة نابَيت ئَيمة هةر ضاوةِرَيي ماددةى  161

من حةز ناكةم بـة هةنـدَي شـوَين كـة بةشـَيكن لـة كوردسـتان بوترَيـت بةشـة دابِراوةكـان، ضـونكة ئـةم             
ثارضــانةي كوردســتان بةشــَيكن لــة ئَيمــة و هــةر دةبــَي بطةِرَينــةوة بــؤ باوةشــي كوردســتاني دايــك،            

نطانـة دووبـارة   ثَيشمةرطةش هةموو كـا  بـة هانـاي كـةركووك هـاتووة و دةبَيـت بةتايبـةتي لـة كـاتي تا         
بةهاناي بَيتـةوة، لةسـةنطةري ثارَي طـاري كـردن لـة كـةركووك، هـةموو خـةَلكي كوردسـتان يـةك رَيـ ن،            
هةموو ثَيشمةرطةى كوردستان يةك لةشكرن، هةموو ِرةنطةكان يةك ئاآل دةنةخشَينن، هةموو دةنطـةكان  

سر، دار و بةرد و خؤَلي لَي دةكـةين  يةك سروود دةَلَين، ئةويش كة دةَلَيت، ثَي بنَيتة خاكمان دوذمين كا
 .بة ئاطر، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَي دا كاك ئاسؤ سةرموو
 :(ئاسؤ) كةري  بكربةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشةكي ِرَي  و سآلوم بـؤ هَيـ ي ثَيشـمةرطة و هـةموو هَي ةكـاني تـر هةيـة كـة ئـةمِرؤ لـة كـةركووك و            

شة لةسةرةكاني تر ئةركي نيشتماني خؤيان جَيبةجَي دةكةن، نةك سيناريؤيةك بَيت وةك لـة  ناوضة كَي
ديارة تـا ئَيسـتا بةشـَيك لـة اؤنـاغي يةكـةمي       : هةندَي سايت و كةناَلي ئيع ميدا ئاماذةى بؤ كرا، دووةم

ةكردني كة ئاسايي كردنةوةية، جَيبةجَي نـةكراوة، بـة درةنـن داخسـنت يـان جَيبـةجَي نـ        161ماددةى 
ئــةو ماددةيــة بــة ثَيــي دةســتووري عــرياق بــة ثلــةي ســةرةكي، دةكةوَيتــة ئةســتؤي دةســةآلتي تــةنفي ي  
ئيتيحادي، ئةوة بةو ماناية نية كة ئَيمةى كـورد هـيض بةرثرسـياريةتيةكمان لـة جَيبـةجَي كردنـي ئـةو        

ني بةغدا زياتر هاودةنن ماددةيةدا نية، لةبةر ئةوة ثَيويست دةكا  نوَينةرامنان لة ئةجنومةنى نوَينةرا
سـةبارة  بـة خـاَلي سـَيي ثَيشـنيازي لَيذنـةى       : بن و زياتر سشار خبةنة سةر دةسـةآلتي تـةنفي ي، دووةم  

هاوبةش، سـةبارة  بـة كؤتـايي هَينـان بـة دوو ئيـدارةيي لـة كـةركووك، نكـوَلي نـاكرَي كـة حي بايـةتي             
م كة ئَيستا دةست بـة ئـاَلوطؤر كـراوة وةك    ِرةنطدانةوةى خراثي هةبووة لةسةر كةركووك، ثَيشنياز دةكة

لة خاَلي ثَينجةمدا ديسان ئاماذةى ثَيكراوة، ثَيويستة هـةموو اليةنـةكان، هـةموو ئـةو دام و دةزطايانـةى      
كــة مــؤركي دوو ئيــدارةييان ثَيــوة ديــارة لــة كــةركووك تةبعــةن، تةنســيق لةطــةَل يــةكرتدا بكــةن، ببنــة   

ــار    ــةَل ثارَي ط ــاش لةط ــارَيكي ب ــوارةم هاريك ــةدا، ض ــاني ديك ــة   : و بةرثرس ــة كَيش ــتةي ناوض ــا زووة، دةس ت
لةسةرةكان، كة ثار بة اانون بريارمان لَي دا كة دامبةزرَي، تا ئةو ئةركانة رابثةِرَيين، كة بـةو دةسـتةية   

 .سثَيردراوة، سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار شاهؤ سةعيد
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 :ستا ا  عيدشاهؤ س. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وَيِراي ثشتيواني  بؤ هَيَلة طشتييةكاني راثؤرتي هةردوو لَيذنة، لَيذنةى ناوةخؤ و ثَيشمةرطة، من اسةي 
هاوِرَيكـــاس دووبـــارة ناكةمـــةوة ســـةبارة  بـــةو مةترســـيية دةرةكيانـــةى  كـــة لةناوةنـــد و لـــة ناوضـــة 

من ئةمةوَي زياتر سةبارة  بةو مةترسيانة اسة بكةم، كة لـة   عةرةبيةكانةوة بؤ سةر كةركووك هةية،
هةرَيمي كوردستانةوة بؤ سةر كةركووك لة ئاراية، هةَلبةتة مةترسيية دةرةكييةكان روونـن، بةشـَيكيان   
ــوةرداني      ــت تَي ــديان بــة دةس ــؤظيين عروبيــةوة هةيــة، بةشــَيكيان ثةيوةن ثةيوةنــديان بــة عةاليــةتي ش

كيان ثةيوةنـديان بـةو ناهةوسـةنطية هةيــة كـة لـة سـوثاي عـرياق و لـة هَيــ ة         ئيقليميـةوة هةيـة، بةشـيَ   
ضةكدارييةكان هةية، كة لة بةرذةوةندي طةلي كوردستان نية، ئةطةر تَيبينيـةكاني خـؤم ضـِر بكةمـةوة     
سةبارة   بةو مةترسيانةى كة لة هةرَيمي كوردستانةوة سةر بة كةركووك هةية، من حةز دةكةم بـاس  

هةر كَيشـةيةك لـة كوردسـتاندا هـةبَيت، لـة سـلَيماني و لـة هـةولَير و لـة دهؤكـدا هـةبَي،             لةوة بكةم كة
لـة كوردسـتاندا   رةنطدانةوةي ِراستةوخؤي لةسةر كةركووكدا هةية، ئـةو اةيرانـة سياسـيةي كـة ئـةمِرؤ      

ضـة رزطاركراوةكـةي هـةرَيمي كوردسـتاندا هةيـة، رةنطدانـةوةى راسـتةوخؤي لةسـةر         هةية، واتـة لـة ثار  
كةركووك هةية، هةموومان ئـةزانني لـةم ضـةند رؤذةى رابـووردودا لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا لةبـةردةم         
مةترسي دوو ئيدارةيي، لةبةردةم مةترسي هَي ي ضةكداري حي بيداين، لةبـةردةم مةترسـي ئاساييشـي    

سـلَيماني   حي بي داين، لةبةر مةترسي دوو ثؤليسيداين، هةموو ئةو مةترسييانةى كة لة هـةولَير و لـة  
لة دهؤك هةية، رةنطدانةوةى راستةوخؤي لةسةر كةركووك هةية، خاَلَيكي تـر ثةيوةنـدي بـةو تيـؤرةى     
ئَيمةوة هةية و بؤ ئةمين اةومي كوردستان، من ثَي  واية تاوةكو ئَيسـتا ئَيمـة نـةمانتوانيوة تيورةيـةك     

ةيي بـَي، نـةك لةسـةر بنـةماي     بؤ ئةمين اةومي كوردي دامبةزرَينني كة لةسةر بنةماي اةومي و نةتةو
حي بي، تاوةكو ئَيستا ئَيمة تةس يلي ئةمين حي بيمان ناوة بةسةر ئةمين نةتـةوةيي، بؤيـة زؤر طرنطـة    
تيؤرةى ئةمين نةتةويي كوردستان لةسةر بنةماي شوناسي كوردستاني بووني دامبةزرَي، نةك شووناسي 

تنية، بةآلم شووناسـي كوردسـتاني بـوون، هـةم     كورد بوون، ضونكة شووناسي كورد بوون، شووناسَيكي ئي
شووناسَيكة لةسةر بنةماي هاووآلتي بوون دامةزراوة و هةم شووناسَيكة لةسةر بنةماي زةوي دامةزراوة، 
بةآلم ئَيمة نةمانتوانيوة لةناو هةرَيمي كوردستاندا لـة سـلَيماني و لـة هـةولَير شووناسـي هـاووآلتيبوون       

ا لـةناو هـةرَيمي كوردسـتاندا، هـاووآلتيبوون ثلـة بةنـدي كـراوة، ثلـة بةنـدي          دامبةزرَينني، تاوةكو ئَيسـت 
كراوة لة نَيوان هاووآلتييةكي حي بـي و هاووآلتييـةكي غـةيرة حي بـي، بؤيـة زؤر بـة ئاسـاني ئـةم ثلـة          
بةنديية كة شووناسي كوردستاني بووني لةسةر دامةزراوة، لة كةركووكـدا رةنطـي داوةتـةوة و تـا ئَيسـتا      

نةمانتوانيوة اةناعة  بة زؤرينةى توركمان و عةرةب و كلد و ئاشور و مةسـيحيةكاني كـةركووك   ئَيمة 
ي ئـةوةي هةيـة كـة هـةموو     بكةين، كة شووناسي كوردسـتاني بـوون، شووناسـَيكي نـةرم و نيانـة و توانـا      

 ..........ثَيكهاتةى
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زانا سةرموو. زؤر سوثاس، د
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 : بةكري  رؤوفنا زا.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من ثشتطريي دةكةم لـة ئـةوةي كـة ثةرلـةماني كوردسـتان هـةر بةياننامةيـةك يـاخود بريارَيـك          
دةربكا  بؤ ئيدانة كردني هةر هَيِرشَيك، ياخود هةر ئيهانة كردنَيك يا هةر هةِرةشةيةك لةسةر ثرسي 

ندا، بـةو بةياننامةيـة بتوانَيـت دةستثَيشـخةريةك ئـةجنام بـدا  بـؤ        ِرةواي كورد لة ناوضة جَي ناكؤكةكا
ئةوةى كة بتوانَيت رَيطةري بكا ، جا ئةم هةِرةشةية لة هةر ض اليةنَيك بَيـت، لـة هـةر ئاسـتَيكدا بَيـت،      
بةآلم طرنطيش ئةوةية ب انني كة لة ثاَل ئةو هةِرةشةية هةندَي هَيـ ي غـةيري كوردسـتاني كـة لـة نـاو       

ناكؤكيةكاندا دروست دةبَيت، كة مةرجيش نيـة كـة لـةم راثؤرتـة تـةنها بـاس لـة كـةركووك          ناوضة جَي
دةكرَي، بَيطومان ئَيمة ناوضةي جَي ناكؤكي تـر هةيـة كـة ئومَيـدةوارم لـةو راثؤرتـةدا جَيـي بكرَيتـةوة،         

وة، بـةآلم  ئةويش بةشَيكة لة كوردستان، بةآلم بة هؤي ئةو زروسة سياسيةي كة ئَيستا عرياق تَيي كةوتو
ئةبَي ئاماذةش بةوة بدرَي كة ئَيمةش هةندَي جار دةست دةخةينة سةر برينـةكاني خؤمـان بـؤ ئـةوةى     
بتــوانني ضارةســةرييةكان ئيشــارةتي ثــَي بــدةين، دةستخؤشــي لــة هــةردوو لَيذنــةى نــاوبراو دةكــةم كــة   

لــة هــةمان كاتــدا  توانيويانــة بةشــَيك لــة برينــةكان، بةشــَيك لــة كَيشــةكان دةســت نيشــان بكــةن، بــةآلم  
ثَيويستيمان بـةوة هةيـة هـةنطاوي جيـددي بنـَيني بـؤ ضارةسـةركردني، يـةعين يـةكَيك لـةو منوونانـة،            
بةراسـي بـة هـةموو ثَيوةرَيـك كارةســاتة ئَيمـة بَلـَين ئـةبَيت دوو ئيــدارةيي لـة كةركووكـدا كؤتـايي ثــَي           

كووك لةسـةر هـةرَيمي كوردسـتان    بهَيندرَي، لة كاتَيكدا بةشـَيوةيةكي رةلـي بـؤ يـةك سـا  شـاري كـةر       
هةذمار نةكراوة لة ِروانطةيةكي ياساييةوة، تاوةكو تؤ ثَيي بَليي دوو ئيـدارةيي كؤتـايي ثـَي بـَييَن، بـةآلم      
ئةطةر بشمانةوَي ضارةسةرَيكي بـؤ بكـةين، ئـةبَي دوو ئيـدارةيي بـة سيعلـي لـة كوردسـتاندا كؤتـايي ثـَي           

ــدا ك    ــة كةركووكيش ــةوةى ل ــؤ ئ ــدرَيت، ب ــةكان      بهَين ــةرة جيددي ــرة ضارةس ــو لَي ــا وةك ــت، ت ــَي بَي ــايي ث ؤت
نةدؤزينةوة، ئةطةر ثةرلةماني كوردستان دةسي راناطا  بة كـةركووك، ئـةوة ئـةتوانَيت دةسـي رابطـا       
بة كوردستان، خـؤي ضارةسـةرةكان لَيـرةوة دةسـت ثـَي بكـةين، ئومَيـدةوارم ئـةو طؤِرانكاريانـةى كـة لـة            

َي طـــار و ســـةرؤكي ئةجنومـــةنى ثارَي طـــا، وةكـــو لـــة راثـــؤرتي لَيذنـــة كـــةركووك كـــرا لـــة البردنـــي ثار
هاوبةشةكةشدا هاتووة، ئومَيدةوارم ئةمة وةكو كةبشي سيدا نةبن بؤ ئةوةى كة هةندَي هةَلـةي سياسـي   
ثَي ضارةسةر بكرَي، بةَلكو لة ثَيناوي خ مةتكردندا بَيت، يةعين نواتة خبةينة سةر ئةو حروسانةي كة 

نةك تةنها وةكو بةشَيك لـة ثلـةي يـةك، ضـونكة ئـةوةي       ى كة ضارةسةري طرستةكان بكا هةن، بؤ ئةوة
كة لة لَيدوانة ِرؤذنامةوانةييـةكاني هـةردوو بةِرَي ةكـة بـوو، كـةم تـا زؤر ئاماذةيـان بـةوة دا كـة ئـةوان           

مي دةســةآلتيان نــةبووة، ِرَيطرةكانيــان بــؤ شــي بكةينــةوة، ئايــا ئــةوة لــة ضــييةوة دروســت بــوو  هــةريَ    
كوردستان ض كاريطةري هةبووة لةسةر ئةو الوازيية  بَيطومان نابَيت ئةو بةياننامةيـة، مـن ئومَيـدةوارم    
ئةو بةياننامةية، ياخود ئةو ِروونكردنةوةي كة لة ثةرلـةماني كوردسـتان دةردةضـَيت، هـةرطي  ِرَيطـري      

تـةكاني تـر، لـةو شـَيوازانةي كـة      نةكا  لةوةي كة ئةو داوا ِرةوايانةي كة كورد، توركمـان، عـةرةب، ثَيكها  
دةيانـةوَي داخوازييــةكاني خؤيــان بطةيةننــة دةســةآلتة سةرمييــةكان، ئــةو بةياننامةيــة نةبَيتــة ِرَيطــري  
ئةوان نةتوانن داواكارييةكاني خؤيان بطةيةنن، جا لة خؤثيشاندان بَيت، ياخود بة هةر ئـامرازَيكي تـر،   

ــي كــةوتووة شــ    اري كــةركووك و ناوضــة جــَي ناكؤكــةكان، بَيطومــان  ضــونكة ئــةو دؤخــةي كــة ئَيســتا تَي
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ــن         ــةبَيت، م ــةري ه ــة كاريط ــة ِرةنط ــةبووبَيت، ك ــردووي ه ــةكي ِراب ــة، مَيذووي ــةمِرؤ ني ــتةي ئ دةرهاويش
ئومَيدةواريشــ  لــة كؤتاييــدا كــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان بــري لــة ضارةســةري ئــةمين نةكاتــةوة    

ــةري      ــة ضارةس ــري ل ــة ب ــةوةي ك ــة  ئ ــة ا ــدة، ب ــؤ    ئةوةن ــةزري ب ــةلَيكي ج ــةكاني ح ــا ، طرست ــي بك سياس
وحةيـةكي  ئَيمـة بـة داخـةوة تـا ئَيسـتا ئيرت      بدؤزَيتةوة، هاوِراش  لةطـةَل ِراي هاوكـارم دكتـؤر شـاهؤ، كـة     

، بـؤ ئـةوةي كـة بتـوانني طرستـةكان وةكـو خـؤي سـةير         (161)نيشتمانيمان نـةبووة بـةدةر لـة مـاددةي     
 .سوثاس بكةين، وةكو خؤشيان ضارةسةري بكةين، زؤر

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار سةرطوَل، كةرةمكة

 
 :حسن رضابةِرَي  سةرطوَل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ اسةكردن لةسةر كةركووك و ناوضة دابِرَينراوةكان، ئـةوةي كـة ثَيشـرت لـة مَيـذووي خـةباتي كـورددا        

ــَي   خــةباتي بــؤ كــراوة بــؤ ئــةو ناوضــانة، شــَيوا   زَيكي جيــاواز بــووة، ئــةوةي كــة ئَيمــة ئَيســتا جــةخي ل
دةكةينةوة، خةباتةكة جياوازة، بة شَيوةي سياسي و دةستووري دةبـَي ئَيمـة لـة هةوَلـدابني، ضـونكة بـة       

بِريـار دراوة كـة ئـةو ناوضـة كَيشـة لةسـةرانة،       ( 161)ثَيي ئةو ماددةيةي كة لة دةستووردا، لة ماددةي 
نراوانة بطةِرَينةوة بؤ هةرَيمي كوردستان، دةبَي ئَيمة هةوَلةكةمان بةو ئاراستةيةدا يان ئةو ناوضة دابِرَي

بَي كة ئةو ماددةية لة دةستووردا تةسبيت بووة، لة دواي تةسبيت بووني ئةو ماددةية، ئايا ئَيمـة وةكـو   
ردنــي ئــةو دةســةآلتي كــورد  ئايــا ئَيمــة وةكــو نوَينــةرامنان لــة بةغــدا ضــيمان كــردووة بــة جَيبــةجَي ك  

ماددةية  من ثشتطريي لةو ثَيشـنيارانة دةكـةم كـة لَيذنـةي هاوبـةش كردوويانـة، بـةآلم تةئكيـد لةسـةر          
دانا دةكةمةوة سةبارة  بةوةي كة ميكـاني مي ئـةوان ضـية بـؤ ئـةو ضارةسـةرانة  ئايـا        .تَيبينةيةكةي د

دا (161)كردنـي مـاددةي    تةنها جةخت كردنةوة لة نوَينةرامنان كاسيـة كـة ئَيمـة لـة هـةوَلي جَيبـةجيَ      
بني  ئايا بةِراي ئةوان بووني هَي ةكامنان لة كةركووك دةبَيتـة هـؤي ضارةسـةرَيك بـؤ ئـةوة  يـان ئَيمـة        
ثَيويســتمان بــة حــةلي ديبلؤماســي و حــةلي سياســي هةيــة بــؤ ئــةوةي بتــوانني ئــةو كَيشــةية ضارةســةر  

كـردووة دةرسـةتَيك هـةبَي بـؤ كؤبوونـةوةي      بكةين  لة يةكَيكي تر لة خاَلةكاندا، ئـةوان باسـي ئـةوةيان    
هاوبــةش لــة نَيــوان ســةرجةم اليةنــة سياســييةكان، ئــةوة كــرا و هــةموومان بينيمــان ســةرجةم اليةنــة   
سياسييةكان كؤكن لةسةر ئةوةي كة ثَيويستة ئةو كَيشـةية ضارةسـةر بكـرَي و هـةموويان يـةك دةنطـن،       

خي لةسةر بكةينـةوة، لةطـةَل اليةنـةكاني تـر كـة لـة       بةآلم اليةنَيكي تري ئةوةي كة ئَيمة ثَيويستة جة
ــةَل       ــدةين لةط ــي ب ــي و ديبلؤماس ــواري سياس ــةوَلي حي ــة ه ــةكان، ئَيم ــةكان و عةرةب ــةركووكن، توركمان ك
ــو ثَيشــرت ومت، دةاَيكــي            ــةر ئــةوةي وةك ــة حــةلَيكي جــةزري، لةب ــةوةي بتــوانني بطةين ــدا، بــؤ ئ ئةوان

كةركووك و ناوضةكاني تردا هةيـة، بـةو ماددةيـة ضارةسـةر      دةستوورميان هةية كة ئةو كَيشانةي كة لة
دةكرَي، سةبارة  بةو طؤِرانكارييانةي كة لة كةركووك دا كـران، بةرثرسـةكاني دام و دةزطاكـان كـة ئـةو      
لَيذنةية ثَيشـنياري كـردووة، بينيمـان ئـةو ثَيشـنيارة ثـَيش ئـةوةي كـة ئـةوان بيهَيننـة ثةرلـةمان، ئـةو             

ةو كؤبوونةوةي اليةنة سياسييةكانيش كاتَيك كـرا، ئـةوان هـةموو يـةك دةنـن بـوون       طؤِرانكاريية كرا، ئ
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لةسةر ضارةسةري ئةو كَيشةية، بةآلم بة هيض شـَيوةيةك ئـةوان ِرؤليـان نـةبوو لـةو طؤِرانكارييـة، وةكـو        
 ثَيكهاتة سياسييةكاني كةركووك، كة ئةوان هاوِرا بـوون بـؤ ضارةسـةر كردنـي كَيشـةكة، خـاَلَيكي تـر كـة        

ــرت         ــو ثَيش ــةوة وةك ــةر ئ ــي ئةط ــدا، بةِراس ــة كةركووك ــدارةيي ل ــةي دوو ئي ــردووة، كَيش ــيان ك ــةوان باس ئ
ــة       ــي ب ــت و ثَيويس ــةيةك بووبَي ــتاندا كَيش ــةرَيمي كوردس ــة ه ــةر ل ــرد، ئةط ــَي ك ــان ث ــةموومان ئاماذةم ه

ةركردنيدا ضارةسةر هةبَي، ئةوة لة كةركووكدا دووبارة كَيشةيةكي زيـاترة، ثَيويسـتة لـة خـةمي ضارةسـ     
بني، بة ميكاني مَيكي ِروون و وازؤ ئَيستا ئاماذةي ثَي بدرَي لةو بةياننامةي كة ثةرلـةماني كوردسـتان،   
يان لةو ياداشتةي كة دةردةكرَي، ئةوةي كة باس دةكرَي، جَيبـةجَي كردنـي ئـةو ماددةيـة لـة دةسـةآلتي       

َيمة لةوَي دةسـةآلمتان هةيـة وةكـو    تةنفي ي حكومةتي ئيتيحادية، ئَيمة جةخت دةكةينةوة لةوةي كة ئ
 . كورد، ثَيطةمان هةية لة ناو دةسةآلتي تر

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار بةيان، كةرةمكة
 :حسن كؤضةري بةِرَي  بةيان عبد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةم ثَيت ينـة ِرَيكخسـتنا نـاظ    ِراستى بةرَى هةر ثَينطاظةكى ئةم بهاوَيـذين، داخـي  هـةرَيمى كوردسـتانَى ئـ     

ماَلياخؤ بكـةين، هـةرطاظا ماَلةمـةيا ِرَيكخسـتى بـوو، ئـةم دشـَيني، ثَينطـاظَى باشـرت بهـاوَيني، ئـةم دشـَيني             
بةرامبــةر تةحــةدياتا ِراوةســتني ب شــَيوةيةكَى بــاش، ئةظــة هــةنَى دَيبيتــة خــااَل ئَيكــَى بــؤ بــةرةظ ثــَيش  

دةست خؤظة بئينني، ئةظ دةظةرَيت كو نـاكؤكى ل سـةرهةى،    ضوونَى، ئةم بشَيني دةستكةظتَيت باشرت ب
ئــةم دشــَيني جارةكــادى ب ظِرينــة طؤِرةثانــا هــةرَيما كودرســتانن، بــةِرَي ان ب ِراســتى مَيــذوو دةرســةكَى    
نيشانامة دداتن، كو دونيا سرسةتن، هةر طاظا مرؤظَى ئيستيفادة ىَل نةكر، سةر ئاستَى كةسى بـينت، سـةر   

ينت، دَى ظــَى كــاظَى مــرؤظ دَى ثةشــيمان بــينت، ل بــةر هنــدَى ئةظرؤكــة دةلي ةيــةكَى د ئاســتَى ميللــةتا بــ
دةستَيمةدا هةى، سرسةتةكا بؤمة ضَي بووى، دبينت ئـةم طةلـةك بـاش سـةر شـؤىَل بكـةين، ثشـتى ِرزطـار         

د لة كرنيا عريااَى و هةتا نووكةيا، طةر ئةم ِراوةستيانةكَى بكةين، موراجةعةيةكى بكةين، مة وةكو كور
كةركووكَى ض كرية، مة ض خةلةل هةبووينة  ب  ئةم ب جورئـة  ِرةخنةيـةكا ئاظـا كـةر ل خـؤ بطـرين،       
ئةظة مة كرى هةتا نووكةو، ئةم ِرؤكة ثَي ة ئةم بةرةوظ ثَيش ضووباينة، ئةظرؤكة خةلكَى مـة ناوضـةى   

ى طةلـةك بِريــارَي  نـاكؤك ل سـةر هـةى، ثَيت يـت هنـدةك هـةنطاوَيت عةمـةىل هةنـة ب ِراسـتى، ضـاظةِريَ          
طرنن و، وةاـت ل سـاحلَى مـةدا نينـة، ِرؤذ ب ِرؤذَى وةاتـَى مـة دضـينت، ل بـةر هةنـدَى ئـةزيش دطـةل            

دانـاى دكـةم، ب   .هنـدَى دامـة، سياسـةتةكا وازؤ مـة هـةبينت، تَيبينيامـةذى ئـةز تةئكيـدَى ل ئاخاستنـا د         
كرين، سعلةن ئـةم ثَيت ينـة تةحديـد     ِراستى دطةل دةست خؤشيامن بؤ ليذنَى، بؤ ئةوان ثَيشنيارَيت وان

كرنَى، ئةم تةحديد بكةين تشتَيت خؤ، ئةو ثَينطاظَيت مة، ئةو ئيجرائاتَيت ئةم دوَيت بكـةين، وازؤ بـن   
ئةم كار ل سةر بكةين، ضونكَى يامة طؤتى خةَلكَيت مة ئةظِرؤ، ثَيت ى ئةم كارا بكةين، ئةظِرؤكة كَيشا ل 

نا، ئَيك، ضارةسةريا وةزعَى ئةمنية، كو دظَينت ئةم ضارةسـةريةكا لـةز   كةركيكَى هةى دوو نةوعَيت كَيشا
بكةين، خااَل دوويَى، ئةظِرؤكة ل كةركيكَى هـةى، تـةداوال دةسـةاَلتَى دَيتـة كرنـَى، كـو ئةظِرؤكـة بةحسـَى         

 طةهَى بؤ برايَى توركمان بينت، ئةظـة تشـتةكَى طةلـةكَى باشـة، ضـونكى كـةركيك       هةى، ئةجنومةنَى ثارَي
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َى ثَيط ة ذيانَيية، كو ئةظة تةبعةن حسا كورداية، ليستا برايةتى ل وَيرَى، ئـةز بَيـذم مـة ض زةمانـا      جه
 كرينة، مة ض دانوستاندن دطةل برايَى توركمان كرية 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار زكية سةيد صاحل، خاَلي بة نووسني بنَيرة بؤ ئَيرة، كةرةمكة، سةرموو
 :  زكية صاحل عبداخلالقبةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دةســتثَيكَى دةســت خؤشــيَى ل هــةردوو ليــذنَيت نــاظ خــؤ و ثَيشــمةرطة دةكــةم، كــة ســةرةدانا مةيــدانيا    
ثارَي طةها كةركووكَى كرية، ِراثؤرتةك ئامادة كرى و، كو ثَيشنيارةكا خستية بةردةستَى مة، ىَل من ظَيرة 

رنامَى كاري ذى يا ديار كرى، كـو طفتوطـؤ كـرن دةربـارةى كـةركووك و شـوَينة       هَي ى دخاست، ضونكة بة
كوردستانية كَيشـة لةسـةرةكان، مـن هَي ـى كـر، كـو ئـةوَى ليـذنَى حـةتا بـؤ مةسـةلةيةكا مةعنـةوي ذى             
با،سةرةدانا دةظةرا يا موس  كردبا، ضونكى ئةوي ذى دةظةرةكَى كَيشة ل سـةر هـةى، ئـةم ئةطـةر بهـَيني      

ركووكَى بكةين، كةركووك ذاليَى ياسايى ظة، دةستووري ظة، كو هةموو هَي و و اوةتا كوردايـا  بةحسَى كة
بوية، ضونكو ضارةسةريةكا دةستوورى بؤ بينيتةظة، ضارةسةريا دةستووريا بؤ هاتية دينت، وة ل ماددَى 

هاتية دانان، هـةر  َى دةستوورى عرياادا، ميكاني ما يا جَيبةجن كرنا يا ضارةسةركردنا، كَيشَى ذى  161
وةكى سؤزان خانَى ئاماذة ثَى كرى، هَيشتا مة ني ةكا ثَينطاظا يا ئَيكَى، ميكاني ما جَيبةجن كرنَى هَيشتا 
مة تـةمام نةكريـة، سـةافةكى زةمـةنى ذى بـؤ هـاتبووة دانـان، بـابن ئـةوة ضـار سـاَل ب سـةر سـةافَى              

دا ثَيدظية، يان ذى ئةزا ثةرلةمانتار من دظَيت زةمةني ذى دةرباز بوو، هَيشتا مة ض نةكري ية، ظَى دركَي
ضـنة ، بـؤ    161ب اس ل ظَى دركَى كا ئاستةنطَيت يَيت ناظخؤ ئـو دةرظـةيَيت جَيبـةجَى كرنـا يـا مـاددَى       

هنــدَى كــو ديــف وان ئاســتةنطا بشــَيني ئــةركا دةســةاَلتَى و، جــةماوةرى دابــةش بكــةين، بــؤ هنــدَى كــو     
ني هـةنطاظا بهاوَيـذين بـؤ هنـدَى ئـةظَى مـادةيَى دةسـتوورى جَيبـةجن         دةنطيةكَى دروست بكةين، دا بشـيَ 

بكةين، ئةظة وةكو دبَيذن وةكو ثَيشنيارةك، يا دى هةروةكى كاك داناى ئاماذة ثـَى داى، ئـةز نـ اس خـااَل     
َى، 1111خالَيت، بِريارا ئَيكَى ثةرلةمانَى كوردسـتانَى ظـة هةنـة سـااَل      17َى ثَيشنيارَى ض رةبتةك ب  7

ــ ــت         ض ــَى هَي َي ــةكا بةحس ــة، د خال ــة طرَيداي ــَى داي ــااَل شةش ــةس خ ــرى، ب ــةزة ك ــن موالح ــدى م ونكو هن
ثَيشمةرطَيت كوردستانى دكة ، هةمى جؤرة ملم نَى سياسى و نـاظخؤيى، بـؤ هنـدَى كـو ئـةوان هَي َيـت       

 .سوثاسثَيشمةرطَى ل ناظخؤى كوردستانَى، ببةنة وان ناوضَيت كَيشة ل سةر بؤ زظِراندنا وان، زؤر 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار ذيان عمر شريف، كةرةمكة
 :بةِرَي  ذيان عمر شريف

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيويستة ئَيمة بيداية  حكومةتي هةرَيمي كوردستان سوثاس بكةين كة وةزارةتي ثَيشمةرطةي ِراسثارد 

: ي كة ئَيستاش ضاويان هـةَلنايَيت، بـة هـةرَيمي كوردسـتان دةَلـَين     بؤ تَيكشكاندني ئةو ثي نة شؤسينيية
شيمالي عرياق، ئَيمة كة دةبَي ئةوِرؤ بةراوردَيك بكةين لة نَيـوان سـاَلةكاني نةوةتـةكان و لةطـةَل ئَيسـتا      
دةبيــنني ســوثاس بــؤ خــواي طــةورة لــة هــةرَيمي كوردســتان طؤِرانكــاري زؤر بةرضــاو لةســةرجةم بــوارة   
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بةدي دةكرَي، ئةويش لة ِرووي سياسي و ئةمين و ئابووري و خ مـةتطوزاريي و بـةرهَينان    جياجياكاندا
و ثةروةردة و سَيركردن و تةندروسي، مةبةست لةوانة كة باس  كرد هةموو دةستكةوتي طةورةن، بةآلم 

ازنـدة و  كةضي دةبينني هَيشتا خةَلكانَي لة نـاو هـةرَيمي كوردسـتان، يـان بةشـَي لـة هـةرَي ، طلـةيي و ط        
ِرةخنـةيان لــة دةسـةآل  هةيــة، ئةوانـة هــةموو مـايف ِرةواي خؤيانــة، بـةآلم خــةَلكي كـةركووك و ناوضــة       
دابِراوةكان زياتر لة نةوةد ساَلة، تةنها لةبةر ئةوةي كوردن شةهيد دةكرَين، ئةنفال دةكرَين، تةعريب و 

كان لةبةر هةستياري بارو دؤخةكـة،  تةرحي  دةكرَين، بةآلم دةبينني خةَلكي كةركووك و ناوضة دابِراوة
طلـــةيي و طازنـــدةكانيان وةالوة نـــاوة، بةِراســـي ئـــةوة جَيـــي شـــانازيية بـــؤ هـــةموومان و دةبَيـــت كـــة   
ــتة       ــةو هةَلوَيس ــتان، ئ ــةرَيمي كوردس ــاكي ه ــة ت ــاك ب ــةمان و ت ــة  و ثةرل ــةرَي  و حكوم ــةرؤكايةتي ه س

سـةرمان بـةرز بكةينـةوة، ئَيمـة دةَلـَيني      نةتةوةيي و نيشتمان ثةروةرييـة، وةكـو تـاجي شـانازي لةسـةر      
ضارةنووسي ناوضة دابِراوةكان يةك يي دةكاتةوة، بةِرَي ان هةموومان ضاك دةزانني كـة  ( 161)ماددةي 

ئةطةر ئَيمة هـةر ضـاروةِرواني كابينةكـةي عـةالوي و جةعفـةري و دوو كابينـةي مـاليكي بكـةين، بـِروا          
جَيبـةجَي نـاكرَي، لةبـةر ئـةوة     ( 161)تريش بكةين مـاددةي  كابينةي ( 11)بكةين، ئةطةر ضاوةِرواني 

دةبَي سشارَيكي زياتر خبةينة سةر حكومةتي سيدراَل بـؤ جَيبـةجَي كردنـي، بـا ِرَيكـاري دةسـتوورييةكان       
ــة         ــان ل ــةوةي خؤي ــمةرطة مان ــي ثَيش ــةمان و وةزارةت ــة  و ثةرل ــةر حكوم ــتة لةس ــنني، ثَيويس ــةكار بَي ب

ن بكةنة ئةمري وااين و ئةو سةنطةرانةي كة ئَيستا هَي ي ثَيشمةرطةي لـَي  كةركووك و ناوضة دابِراوةكا
يــة، دةبــَي بيكــةين بــة ســةنطةر و اــةَلغاني ثاراســتين كوردســتان، يــان بيكــةين بــة طــؤِر بــؤ دوذمنــان و   

ــةم     ــة، يةكـ ــنيارَيك  هةيـ ــةند ثَيشـ ــن ضـ ــةمان، مـ ــةزاني ميللةتةكـ ــوِر و   / ناحـ ــة داواي كـ ــة كـ ــة كـ ئَيمـ
 .........كضةكامنان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ِرَي دار ساالر حممود، كةرةمكة
 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةند            ــةوَي ض ــن دةم ــاودا، م ــةر ض ــنني لةب ــدةش دةبي ــؤ ئاين ــتا و ب ــة ئَيس ــةي ك ــةو طرست ــتيدا ئ ــة ِراس ل

ؤتؤكؤَل، لة دواي جةنطي جيهـاني يةكةمـةوة   بروسكةيةكي مَيذوويي ئاماذة ثَي بدةم، ضونكة دةبَيتة ثر
كة ناوضةكة لةاليةن بةريتانياوة داطري كرا، لَيذنةيةك ثَيك هَيندرا بؤ ئيدارة داني كةركووك لة دوانـ ة  
كةس، ئةو لَيذنةية شةش كةسي كورد بوو، سياني توركمان، يـةك يـةهودي، يـةك كلـدان، يـةك عـةرةب،       

ةبي سةحرا، لة ناو كةوانةيةكدا، هـةروةها لـة عريااـدا تـا هـاتين      عةرةبةكة لةبةرامبةري نووسراوة عةر
ئةندامي هـةبووة، بـة شـان ة    ( 111)بةعسييةكان، لة ئةجنومةني نوَينةراني عرياق نوَينةري كةركووك 

كةسيان توركمان بوون، ضواري عةرةب بووة، يةك يةهودي و يةك ( 33)كةسي كورد بووة، ( 41)خول، 
وة تاوةكو ِرذَيمي مجهووري، واتا تا سـةرةتاي هـاتين بةعسـييةكان    (11)ساَلةكاني ئاشووري، هةروةها لة 

ثارَي طار ( 31)ثارَي طار بؤ كةركووك دانراوة، هةر بيسي كورد بووة، لةوة بة دوا ( 11)لة شةستةكان، 
ة دانــراوة هــةمووي عــةرةب بــووة، لــةو نَيوةنــدةدا، لــة هــةدوو ميانةكــةدا توركمــان بــَي بــةش كــراوة، لــ  

كـةمال مةزهـةر كردوويـةتي    .ئةرشيفي وةزارةتي دةرةوةي بةريتانيا، يةكَيك لة ِراثؤرتة طرنطةكان كة د
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، ئـةوة دةخاتـة ِروو، كـة دواي داطـري     (حلام التاأر ي و الضامري    كركاو  و توابعهاا  )بة كوردي، لة كتـَييب  
َيرييةك كــراوة كــة كردنــي ناوضــةي كفــري و دووز و اةرةتةثــة، لةاليــةن ســووثاي بــةريتانياوة ســةرذم 

ــةزار كــةس ( 71)دانيشــتووانةكةي بــة  ــردووة، ( نساامة)ه ــان ك ــورد، ( 41)دةستنيش ــةزار ك ( 6138)ه
كـةس عـةرةب، هـةروةها لـة ِراثـؤرتَيكي تـري       ( 37)ئَيرانـي، تـةنها   ( 174)يـةهودي،  ( 658)توركمـان،  

نـوري تاَلـةباني لـة    . بةريتانيا كة ئةرشـيفة و ماوةتـةوة، سةربةسـت كـةركووكي تةرجةمـةي كـردووة، د      
، دةردةخـا  كـة ذمـارةي كـورد لـة كـةركووك بـة        (منطقة كركو  و حماوال  تغري واقعها القومي)كتَييب 

هـةزار  ( 35)هـةزار عـةرةب،   ( 11)هـةزار كـورد،   ( 75)تةنيا زياتر بووة لة ذمارةي هةموو نةتةوةكان، 
 ان، ئــةو مةســةجانةم بــؤ ئــةوة ثةرلــةمجوولةكــة، بــةِرَي  ســةرؤكي ( 1611)كلــدان، ( 411)توركمــان، 

هَينايةوة تا ئَيمة تَيبطةين لة ِرابردوودا ضـؤن بـووين  ئَيسـتاكة ئـةو موعادةالنـة بـة كـوَي طةيشـتوون          
( 3)لة اةرةهةجنري بـووة، ليـواي   ( 1)ئَيمة دةبَي ضي بكةين لة ِراستيدا  ئةو هَي ةي كة خؤي لة ليواي 

عي عريااــي، زةروورة لــةو مةنتيقةيــة مبَينَيتــةوة، هَيــ  لـة ثــردَي بــووة، بةشــَيكة لــة مةن وومــةي ديفـا  
نةنَيردراوة، لة حدوودي ثارَي طاي كةركووك بووة، ثَيويستة موخاتةبةي دونياي عةرةب بكةين كة ئةو 
زوَلمانةي لة ِرابردوو لَيمان كراوة، وةكو خؤي تةرجةمة بكرَي، هةر هةوَلَيك لة ئَيستا بؤ ئايندة دةدرَي، 

ربطريَي، ضونكة كورد ثَيشـرت لـة بةرامبـةر سياسـةتي تـةعريب و تـةرحي  و تـةبعيو دا،        بة تةبيعي وة
كـاتَي ئينتيخابـا  دةكـرَي،    ( 1115)نةهجَيكي زانستيانةي نةبووة بؤ ثَيشانداني ئةو غـةدرة، بؤيـة لـة    

كي تـردا  كورد زؤرينة بة دةست دةهَييَن، دةَلـَين لـة سـلَيماني و هـةولَيرةوة خـةَلك بـراوة، يـان لـة جـاريَ         
دةوترَي لـة كوردةكـاني ئَيـران و سـوريا بـراون، بـةِرَي  سـةرؤكي ثةرلـةمان، ثَيويسـتة لةطـةَل ثَيكهاتـةي            
توركمان بة تايبةتي، لةطةَل بةشـَيكي تـر لـة ِرةسـةنةكان كـة بةتايبـةتي لـةو دواييـة هَيـ ي ثَيشـمةرطة           

كدا توركمانةكان موااتةعـةيان  جوولةي كرد بؤ باشووري عرياق، لة ناو ئةجنومةني موحاسةزةي كةركوو
ــةَل            ــة لةط ــة ئَيم ــَي ك ــةجَيك ب ــَي مةس ــةوة دةب ــرد، ئ ــةيان ك ــةكان موااتةع ــة عةرةب ــَيك ل ــةكرد، بةش ن
توركمانةكان دا جؤرَيك لة عةادي ئيجتيماعي مؤر بكةين، خةَلكة ِرةسةنةكةي، حةايقيةكةي توركمان 

خـةَلكي خؤيـان هةَلبـذَيرن، بـةِرَي  سـةرؤكي      ببنة خاوةني كياني خؤيان لة وَينة، ِرَيطةش بدرَي خؤيـان  
ثةرلةمان، ئةو ئةورااانةي كة لةبةر دةسي منداية، زياد لة ثَينج هـةزار ئيمـ اي دانيشـتوواني خـةَلكي     
سةعدية و جةلةوالية، كة داوا دةكةن هَي ي ثَيشمةرطة مبَينَيتةوة، بؤية كاتي ئـةوة هـاتووة ثةرلـةماني    

ة لةطــةَل ئــةو كةيســة بكــا  و، بةنــدة لــة ِراثؤرتَيكــدا كــة ئاراســتةي   كوردســتان بــة جيــددي تــر مامةلـَـ 
لـة ثةرلـةماني كوردسـتان    ( 161)سةرؤكايةتي ثةرلةماس كردووة، داوام كردووة لَيذنةي كـاتي مـاددةي   

 .دروست بيَب بؤ ئةو مةسةلةية، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ا ، كةرةمكةسوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار سةمرية عبد
 
 

 

 :بةِرَي  لرية عبدا   لاعي 
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بووني هَي ي ثَيشمةرطة لةطةَل زَيِرةظاني لة كةركووك و دةوروبةري شارةكاني مووسَليش دا بة ئيجـابي  
لــة اةلــةم دةدرَي، ضــونكة ماوةيةكــة كوردســتان بــة طشــي، كــةركووك و دةظــةري مووســَ  بــة تايبــةتي   

تؤتة بارو دؤخَيكي هةستيار و يةك  كـةرةوة لـة نَيـوان هةِرةشـة و طؤِرةشـةي ناحـةزان و شـؤسينية        كةو
اني لة دَلةكان، بؤ هةر ضارةنووسي نةتةوةيي و لَيداني تةثَلي لة يةك ترازان، مةترسـي ثةيـدابوون لـة    

كـا  ئـةو ِرةوشـة    ئاشتةوايي و كؤمةآليـةتي كـة ثرسـَيكة ئاراسـتةي نـةخوازراو ببـا ، بؤيـة ثَيويسـت دة        
بـدرَيت بةرثرسـيارَيي طشـي سـةبارة  بـة سـةركردايةتي كوردسـتان، بـؤ بينـيين ِرؤَلـي حةكيمانـة بــة            
مةسي هَيوِر كردنةوة و مسؤطةر كردني دادثةروةري و بةراةرار كردني ياسا لة نَيـوان تـةواوي ضـني و    

ــِر ب       ــان ض ــةوَل و تواناكامن ــةموو ه ــةوةي ه ــؤ ئ ــة، ب ــذةكاني كؤمةَلط ــاواتي    توَي ــةدي ئ ــؤ هاتن ــةوة ب كرَيت
طةلةكــةمان، ئــةويش طةيشــنت بــة ضارةنووســي خؤمــان، داواش لــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان  

، كـة  (161)دةكةين، سشـار خبرَيتـة سـةر ئةجنومـةني نوَينـةراني عـرياق بـؤ جَيبـةجَي كردنـي مـاددةي           
ش كردنـةوةي بـارودؤخي كـارطَيري و    ئاسـاي / اؤناغ جَيبةجَي بكراباية، اؤنـاغي يةكـةم  ( 3)دةبواية بة 

دانيشــتووان و مولكيــة  ئــةجنام بدرايــة، اؤنــاغي دووةم ســةرذمَيري ئــةجنام بدرابايــة، هــي ســَييةميش  
ِريفراندؤم، هةتا ئَيستا لةبةر ضةند هؤكارَيكي وآلتاني هاوثةمياني و هةرَيمي، هؤكارةكـاني مةزهـةبي و   

 هةرَي  بَيت، يان وآلتاني جيهاني و نَيودةوَلـةتي، يـان   شؤسيين، نةرمي، مةتاتي دةستووري لةسةر ئاسي
ــة         ــةين ل ــةكراوة، داوا دةك ــةجَي ن ــةم جَيب ــاغي يةك ــتا اؤن ــا ئَيس ــةكادميي ت ــتياني ئ ــاني زانس ِرَيكخراوةك
ــةرَي         ــةكاني ه ــة زانكؤي ــَ  ل ــةري مووس ــةركووك و دةظ ــة ك ــان ل ــض و كوِرةكامن ــة ك ــةرَي ، ك ــاني ه زانكؤك

هةست كردن بة ثرسيارَيي نيشتماني و نةتةوةيي و مَيذوويي، بؤ بةشداري و / وةربطريَين، خاَلي سَيش 
ــدان لــة ِراســتةِرَي كردنــي ِرةوشــةكة بــة شــَيوازي شارســتانيانة و ديــالؤ ، ضــونكة ئــةوة كليلَيكــي      هةوَل
ضارةسةري طرستةكامنانة، بةرذةوةندي تةسكي حي بـي و طـوَي نـةطرتن لـة ثـةيامي خـةَلكي كـةركووك،        

هةَلبذاردني ثةرلةماني عرياق ضةند كورسييةك لة دةست بدةين، ئةوةش دةبَيتـة دةرسـَيك    واي كرد لة
 .بؤ هةَلبذاردني ئايندةمان، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار سةردار، كةرةمكة

 :بةِرَي  سةردار رشيد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

س و دةستخؤشـي لـة ِراثـؤرتي هاوبةشـي هـةردوو لَيذنـة دةكـةم كـة         ديارة منـيش وةكـو هاوكـاراس سـوثا    
كؤمةَلَيك خـاَل و موعالةجـةي باشـي لـة خـؤ طرتبـوو، ئـةو بـارطرذي و ئاَلؤزيـة سياسـيةي كـة ِرووي لـة             
كــةركووك و ناوضــة كَيشــة لةســةرةكاني كوردســتان كردبــوو، بةِراســي يــةك ِراســي و حةايقــةمتان بــؤ   

دوذمنامنـان هةميشـة لـة بؤسـةدان، بـةدواي سورسـةتَيكدا دةطـةرَين كـة          دةردةخا ، ئـةويش ئةوةيـة كـة   
بيقؤزنةوة و ثةالمارمان بدةن، ديارة ئةوة بةعسـييةكان، شـؤسَينيية عةرةبـةكان لـة ض هـةوَلَيك دان بـؤ       
تَيكداني ئةو وةزعة سياسية موستةاريةي كة لةو ناوضانةدا هـةبَيت، تةنانـة  كـار طةيشـتة ئـةوةي كـة       

ونشــيد عاصـي، كــة ســةرؤكي ئةجنومـةني سياســي عـةرةبي يــة، ئَيســتا بـووة بــة عريااــي،     عبـدالربن م 
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تةصرحيةكاني لةبةر ضاوة كة زؤر حاايدانـة و شـؤسَينييانة، سـووكايةتي بـة مَيـذووي كـورد و ئَيسـتاي        
كورد و عةلةمي كوردستان و هَيـ ي ثَيشـمةرطة و ئاسـايش دةكـا  كـة سـةاامطريي ناوضـةكة دةثـارَي ن         

ناو دةبةن،  عرياقشيمالي ي عرياايدا بة ، تةنانة  كوردستاني عرياق، ياخود هةرَيمي كوردستانبةِراسي
ــةتاني ئيقليميشــةوة      ــة نــاوةوة، لــة ِرووي دراوســَي و دةوَل ديــارة ئــةوة ســرتاتيج و ث نــي دوذمنامنانــة ل

ار تر بني، ديـارة  مةعلوومة ض ئةجيندايةك و ض سياسةتَيك لة كارداية، بؤية دةبَي لة هةموو كا  هؤشي
كردني ئـةو  زامين سةركةوتنمانة، زامـين اورسـ   يةك ِري يشمان، يةك ِري ي و هاوهةَلوَيستيمان بةراسي

سياسةتة شؤسينيانةية كة ئَيستا ثةيِرةو دةكرَي لة كةركووك و ناوضةكاني تري كَيشة لةسةر، بؤية مـن  
ختةليف ئيتيجاهاتي سياسيمانةوة، بةِراسي لَيرةوة داوا دةكةم هةموو اليةنة سياسيةكان، هةموو بة مو

هاوهةَلوَيست بني لةو مةسةلةيةدا، ضونكة ئةو مةسةلةية مةسةلةيةكي مَيذووييـة، لةسـةر هـةموومان،    
لةسةر هـةموو حي بـة سياسـيةكان، وةكـو ومت بـة هـةموو ئيتيجاهـاتَيكي سياسـييةوة، لةوانةيـة مَيـذوو           

ِروومنــان نــةبَيت لــةوِرؤوة، ديــارة لــة ِرابــردوودا سياســةتي   تؤمــاري بكــا ، ئةطــةر هةَلوَيســتَيكي بــاش و 
اِركردن، ئةنفال كردن، جينؤسـايد، خـاثوور كردنـي الدَي و شـارةكان، شارؤضـكةكان، كـة ئـةو سياسـةتة         
بةِراســي لــة ِرابــردوودا درَيغيــان نــةكردووة، ئَيســتاش مــن ثَيموايــة ئيدامــة دان و درَيــذة دانــي هــةمان   

ة، كة ئَيستا بؤيان بكرَي ئيدامةي دةكةن، ديارة مايةي خؤشحاَليية كة لة مَيـذووي  سياسةتي ِرابردوويان
ب اظي ِرزطارخيوازي طةلةكةمان دا هيض كاتَيك سازش لةسةر كةركووك و كوردستانيةتي كةركووك و ئةو 
ــةموو         ــة ه ــيؤن و ب ــةموو سراكس ــة ه ــتان ب ــةماني كوردس ــة ثةرل ــةكراوة، بؤي ــةرانة ن ــة لةس ــة كَيش ناوض

 ....اهَيكةوة حةاة هةنطاوي جيددي تر، باشرت لة ناوةوة و لة دةرةوة بنَيتئيتيج
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار سةروةر عبدالربن، كةرةمكة

 :سةروةر عبدالربن عمر. بةِرَي  د
 .         بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ؤرتَيكي دوور و درَيـذ نووسـيوة و ئاراسـتةي    ديـارة لةبـةر ئـةوةي كاتةكـة كةمـة، مـن بابةتةكـةم بـة ِراثـ         
ــارة ِرووداو و       ــاو، دي ــةتَيك خبةينــة بةرض ــةرة خ ــةند س ــةر ض ــورتي ئةط ــة ك ــةم، بــةآلم ب ــةِرَي تاني دةك ب
ثَيشهاتةكاني ئةو دوايية، بابةتَيكي هةستيار بوون، مةترسيدار بوون، كـةوا لـة كـةركووك و ناوضـةكاني     

ني كة مايةي خؤشـحاَلي بـوو هـةموو اليةنـة سياسـيةكان بـة يـةك        تردا هاتنة كايةوة، دةبَي ئةوةش ب ان
دةنــن لــةو ِراطةياندنــةي كــةوا دةريــان كــرد، هــةم شــايةني باســة كــة ثَيويســتة ستايشــي دانيشــتوواني     
كةركووكيش بكةين لةو مةسةلةي كـة بِريـار بـوو خؤثيشـاندان بكرَيـت، بـةآلم ثاشةكشـةيان تَيـدا كـرد،          

ســـةر بةرذةوةندييـــةكاني خؤيانـــةوة، ســـةرباري ئـــةوةي كـــة بـــاري  بةرذةوةنـــدي نةتـــةوةييان خســـتة
طوزةرانيان لةوانةية وةكو ثَيويست نةبَيت، كةم و كووِري هةبَي لـة بوارةكـاني خ مـةتطوزاريي دا، ئـةوة     

ناكةم كـةوا ئـةو هـةموو كارةسـاتةي لةوَيـدا      ( 1113)ثَيويستة لةبةرضاو بطريَي، من باسي بةر لة ساَلي 
ةوة هــةمان بـــارودؤخ بـــؤ كوردةكـــان بةردةوامـــة، بـــؤ  (1113)َلكو لـــة دواي ســـاَلي دروســت بـــووة، بـــة 

توركمانــةكان بةردةوامــة، ضــونكة ئةطــةر بَيــت و ئَيمــة تَيــي بــِروانني دةبيــنني ِرؤذانــة بــةهؤي شــاآلوي  
تريؤريستييةكانةوة، بةعسيية شؤسَينييةكانةوة طـةجني كـورد، بةرثرسـان، ِرؤشـنبريان تـريؤر دةكـرَين و       
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ونة بةر شاآلوي تريؤريستانةوة، ئةوةش ثَيمواية لة غيابي هَي ي ضةكداري كورديية لـةو ناوضـانة،   دةكة
بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، من ثَيمواية بووني هَي ي كوردي لةو ناوضانة بؤ ثَيطة و بِرياري كورديش لة 

داواكردنــي ماســة  بةغــدا زؤر طرنطــة، كــة دةتــوانني وةكــو وةرةاةيــةكي سشــار بــةكاري بَيــنني لــة كــاتي   
سياسيةكان دا، ضونكة تاكو ئَيستاشي لةطةَل بَي، جيـاوازي و جياكـاري زؤر زؤرة لـة نَيـوان دانيشـتوواني      
ئةو ناوضانة دا، بؤ منوونة سـةبارة  بـة مولكيـةتي زةوي، تـاكو ئَيستاشـي لةطةَلـدا بَيـت كـةوا جوتيـارة          

سةبارة  بـةوةي ضـونكة مولكيةتةكـة يـةك      كوردةكان و توركمانةكان كَيشةي مولكيةتي زةويان هةية، 
نةبؤتةوة، هةر بؤية لة مةسةلةي ثةين و ثَيداويسـتييةكاني تـر و خـانووي ث سـتيكي و ئةوانـة ثَييـان       
ــة         ــة كَيش ــَين ناوض ــان دةَل ــتوور ثَيي ــي دةس ــة ثَي ــانة ب ــةو ناوض ــةمان، ئ ــةرؤكي ثةرل ــةِرَي  س ــابردرَي، ب ن

بَيت و بة ثَيي ئةوة بَيت، ئَيمة كَيشةكامنان كةواتة لة نَيوان  لةسةرةكان، يان ناكؤكي لةسةرةكان، ئةطةر
لة ناوضةكان بَيت ( 11)هةرَيمي كوردستان و مةركةز داية، بؤضي دةبَيت لةو ناوضانة دا هَي ي سراةي 

كة سةر بة مةركةزة، بةآلم بؤي نةبَي هَي ي ثَيشـمةرطة كـة هـي هةرَيمـة لـةو ناوضـانة بـَي، هـةر بؤيـة          
َيشـمةرطة لةسـةر سـنوورةكاني هـةرَيمي كوردسـتان دا لـة زجنـرية بةرزاييـةكاني حةمرينـةوة          ثَيويستة ث

مبَيننةوة، كة ثَيمواية ئةوة سةرةتايةكي واايعي كَيشاني خةتي سنووري كوردسـتانة لةوَيـدا، بـؤ ئـةوةي     
دارن، بةرامبةر عةرةبة شؤسَينييةكان بوةستينةوة، ضونكة ئةوانةي ئـةوَي زؤربـةي هـةرة زؤريـان ضـةك     

ــناد و        ــان ئةس ــة ِري ةك ــة ل ــتا ك ــاخود ئَيس ــَي، ي ــةوة ب ــةردةمي بةعس ــؤي س ــة ه ــةكداربوونيان ب ــا ض ض ج
سةحوةدان، بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، ئةطةر نةمرِبيت من ضةند ثَيشنيارَيك دةكةم ئا لَيرةدا بة ضـةند  

ثشـتطريي لـة مانـةوةي     بة هةموو شَيوةيةك بة هةموو اليـةكمان / خاَلَيك بة كورتي دةخيةمة ِروو، يةك
 ....هَي ي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ِرَي دار شلَير، كةرةمكة

 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اسةكاني من زؤري لةاليةن كاك خورشيد و ساالر بؤ خ مةتطوزاريي بوو، كران، بـةآلم يـةك شـت هةيـة     
ئَيمــة و ئَيــوة وةكــو يــةك / كــوردي تــؤزَي بطــؤِرين، بــة عــةرةب بَلــَيني ئَيمــة ئةطــةر وةكــو كــورد وتــاري

بيكـؤ، بةِراسـي ئـةوة    -غةدرمان لَي كراوة، لة دواي حةربي عالـةمي يةكةمـةوة لـة ئيتيفاايـاتي سـايكو     
مــةسرووزة وةكــو لةوانــةي لــة مَيــذوودا دةخوَينــدرَي، ضــونكة كــاتَي كــة بــةريتانيا تةاســيمي كــردووة،    

نةي دروست كردووة، ئَيستا ئَيمة بؤ عةرةب بة دوذمن دابنَيني  نـةخَير هـةردووالمان   ئيسرائي  و ئةوا
وةكو يةك دوذمنايةتي بةرامبةرمان كراوة، ئَيمة كةركووك لَيمـان وةرطرياوةتـةوة، كـة وي يـةتي موسـَ       

لةبةر  خراوةتة سةر عرياق، بؤية عرياق هةموو كةسَي دةزانَي ضةند كيلؤمةترَيك سةرووي بةغدا بووة،
 .ئةوة ئةطةر ئةو شتانة وةكو ثَيشنيار وةربطريَيت و باسي لَيوة بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار ش ان عبد، كةرةمكة
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 :بةِرَي  ش ان عبد عبدالقادر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لــة كؤتاييــدا، ثَيويســتة سوثاســي حكومــةتي  ( 1)ةِرة لــة ثَيشــةكي ئــةو ثَيشــنيارانةدا كــة هــاتووة، لةالثــ 
ــَين   ــة ثرؤتؤكؤليــةن بَل ــةين، مــن ثَيمباش ــةتي  / هــةرَيمي كوردســتان بك ــي لــة حكوم ثَيويســتة دةستخؤش

ــةجنام داوة،         ــؤي ئ ــريؤزي خ ــارَيكي ث ــتان ك ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــة حكوم ــةن، ك ــتان بك ــةرَيمي كوردس ه
سي دةكةين، ئةو دةستخؤشـيية بكرَيتـة سوثاسـي دةكـةين     دةستخؤشي لَي دةكةين، لة جياتي بَلَيني سوثا

باشرتة، ئةوة نواتةيةك، بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، ثَيش ئةوةي بَيمة سـةر ئـةو تَيبييانـةي كـة هةمـة،      
من بة ثَيويست دةزاس ِرَي  و سآلو و خؤشةويسي خؤمان ئاراستةي يةكة يةكةي برا ثَيشـمةرطةكان لـة   

ةر و هةموو ئةو سنوورانةي كة تَيدا جَيطري بوونة بكةين لة هةموو ثلـة و  سنووري كةركووك و دةوروب
ثايةيةكدا، خاَلي يةكـةمي ئـةو ثَيشـنيارةي كـة لَيذنـةي هاوبـةش دةستخؤشـيان لـَي دةكـةين، بـة ضـةند            
خاَلَيــك دايــان ِرشــتيية، مــن ثــَي  باشــة خــاَلي يةكــةم زؤر بــة الوازي دةبيــن ، ثَيويســتة هَي ةكامنــان لــة  

ثَيويسـتة  / ك بوونيـان هـةبَيت، زؤر الواز دةبيـن  ئـةوة بـة حةاةتـةن، مـن وادةبيـن  بنووسـني         كةركوو
هَي ةكــاني ثَيشــمةرطة لــة دةوروبــةري كــةركووك جــَيطري بــن و لــة هــةموو شــوَينة كَيشــة لةســةرةكان و   

َيـ ي  كوردستان تةواجووديان هةبَيت، تةجهي  بكرَين بة هةموو شَيوةيةك، وةكو ثشتطريي و ثاَلثشـي ه 
ثَيشمةرطة، بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة بينيمان لة سةردانَيكي لَيذنةي ثَيشـمةرطةدا بـؤ ئـةو هَيـ ة     
ثَيشمةرطةي كة لة دةوروبةري كةركووك ئَيستا جَيطرين، بينيمان ئـةو هَي انـة بـة شـَيوةيةكي موةاـة       

ــوة ديــار نيــة    ، بؤيــة خةَلكةكــة هَيشــتا ئــةو  لــةوَين، يــةعين شــَيوةيةكي جَيطريبــووني دايــ  بوونيــان ثَي
مةترسيية هةية كة ئةو جَيطرييية بةو مةواايفيية بة تةئكيد، سـبةييَن دةَلـَين بطةِرَينـةوة، دووسـبةي     

وةكـو زؤر لـة هـةظاآلس    ( 161)بطةِرَينةوة، بة بِريارَيك بطةِرَينـةوة، ئـةوة ثَيويسـتة مةسـةلةي مـاددةي      
يـان دابـوو، كـورد ثَيـي ِرازي بـوو، وةكـو ميكاني مَيـك، بـؤ         ئيشارةتيان كرد، ئـةو مةرحةالنـةي كـة بِريار   

ضارةسةري بوو، ئةطةر ضارةسةر نةبَيت، دةبَي ميكاني مَيكي تر ببيننةوة، ميكـاني مي كـة بـةدي ، مـن     
دةبين  بووني هَي ي ثَيشمةرطةية، جَيطري كردني هَي ي ثَيشمةرطةية، لة كـةركووك و دةوروبـةر و ئـةو    

، يـانيش ببَيتـة ئـةمري    (161)عاملي زةغت بؤ زووتر جَيبةجَي كردني بِريـاري   سنوورانةية كة ببَيتة
وااين وةكو زؤر لة هةظاآلن ئاماذةيان ثَي كرد بؤ ئةو وةزعةي كة ئَيستا لة كةركووك داية، خاَلي حةو  

دةبـَي   حةاةتةن تَي هةَلكَيش كراوة لةو خاآلنةي كة تَييدا هاتوون، من دةبين  هةر خاَلَيكي زيادة، هةر
 .ئةو، بة ثَيويستيشي نابين  تَييدا بَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار شلَير حمي الدين، كةرةمكة

 :بةِرَي  شلَير حمي الدين صاحل
 . بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وة، كـة هـةموويان، هـةموو    من لَيرة ثشتطريي خؤم بؤ ثَيشنيارةكاني لَيذنـةي هاوبـةش دووثـا  دةكةمـة    
بــرادةرانيش، هــةموو ئاماذةيــان بــةوةدا، ثشــتطريي خؤيــان ثَيشــان دا، لةبــةر ئــةوةي خــاَلي زؤر طــرنطن،  
هةمووي لة ضارةسةري كَيشةكاني ئةو ناوضةيةدان، من ثشتطريي خؤم لَيرة ثَيشان دةدةم كة بةوةي لـة  
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ةر ئةوةي لة كـاتَيكي زؤر ثَيويسـت دابـوو،    ضووني يةكةجماري هَي ي ثَيشمةرطة بؤ شاري كةركووك، لةب
شارةكة زؤر لة مةترسي دا بوو، لة هةمووي طرنطرت ئةوان توانيان ئةو دَلةِراوكَي و مةترسيية لة خةَلك 
دوور بكةنةوة، ئَيستا بؤ كَيشة هةنووكيةيـةكاني ئَيسـتاش، جَيطريبـووني ئـةو هَيـ ة زؤر زؤر ثَيويسـتة،       

رسي و هةِرةشة هةر هةية لةسةر ئـةو شـارة و لـةو ناوضـانة، جطـة لـةوةي       لةبةر ئةوةي تاكو ئَيستا مةت
 ي سوثاي عريااـي هَي ةكـاني عَيرااـي   (11)تاكو ئَيستاش هَي َيكي هاوبةش نية، هةرضةندة ئةو سراةي 

ــة يــةك اليةنــةوة        ــى هاوبــةش نيــة كــة ل ــانة، بــةآلم هَي َيك ــةو ناوض ــان هةيــة ل ــ ى ئــةمريكى بووني هَي
ؤ ثاراستنى ناوضةكة، سةبارة  بةو كَيَلطة نةوتيانة، كؤمثانياكاني نةو  بة طشتى سةرثةرشتى بكرَيت ب

و كَيَلطةكانى نةو  لةو ناوضانة ثاراسـتنيان لـة ئةسـتؤى هَيـ ى سـوثاى عرياايـة، بـةآلم ضـةندةها جـار          
، بـة  تووشى هةِرةشـةى تريؤرسـتان بوونةتـةوةو ثـةالمار دراون و سـووتَينراون و خـةلَوكى لـَي ِرسَينـدراوة        

تايبةتى ئَيستا كة ئةو طرووثة تريؤرستانة لة حةوكة دروست بـووة، زيـاتر مةترسـى كةوتووةتـة سـةر      
كؤمثانيــا نةوتيــةكان، بؤيــة لَيــرة ثَيشــنيار دةكــةم ثاراســتنى ئــةو كؤمثانيــا نةوتيانــة لــةذَير ضــاودَيرى  

و تةئكيـدى لةسـةر   هَي ةكانى ثَيشمةرطة بَيـت، ئـةوةى كـة دووبـارة منـيش جـةختى لةسـةر دةكةمـةوة         
ةوة  1117، ئةو ماددةية سةرةِراى ئـةوةى كـة دةبووايـة لـة     161دةكةمةوة جَى بةجَى كردنى ماددةى 

جَى بةجَى بكرَيت، كَيشةكانى كةركووك و ناوضة دابِراوةكان ضارةسةر بكرَيت، هَيشتا ث نـى زؤر هةيـة   
ةوَى ثي نَيكى وا بكـةن كـة بـارودؤخى    لةاليةن عةرةبة شؤظينيةكان و لةاليةن ناحةزانى كورد كة دةيان

كةركووك تَيك بدةن و هى ئةو ناوضانة تَيك بدةن، بؤ ئةوةى ئةو ماددةية جـَى بـةجَى نـةكرَيت، ئَيمـة     
لَيــرةوة جــةخت لــة ئةجنومــةنى نوَينــةرانى عــرياق بكــةين كــةوا ئــةو ماددةيــة جــَى بــةجَى بكــةن، زؤر   

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رمووكاك شوان سة
 :ج ل بةِرَي  شوان كري 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا من ثشتطريى لة ِراثؤرتى هاوبةشى هةردوو ليذنةكة دةكةم، وَيِراى ئةوةى كة ضـةند سـةرجنَيكى   

 3زمانةوانى و داِرشـتن  هةيـة لةسـةرى كـة ئَيسـتا وةختـى نيـة، هـةروةها لـة ثَيشـنيارةكاندا لـة خـاَلى             
زانا ئاماذةى ثَييدا ِراست كردنـةوةى دةوَيـت بةِراسـتى، ضـونكة وةكـو كـاك زانـا        .د هةروةك هاوكارم كاك

باسى كرد، كةركووك بةداخةوة كة لةسةر هةرَيمى كوردستان نية لةوَى ئيدارةكةى سةر بة مةركـةزة و  
ــت         ــَى ِراس ــدارةيى، دةب ــاردةى دوو ئي ــَيني دي ــت بَل ــةوة ناكرَي ــة، لةبةرئ ــتان ني ــةرَيمى كوردس ــة ه ــةر ب س

رَيتةوة، ثَيويستة بة زووترين كا  ِرةنطدانةوةى دياردةى دوو ئيدارةيى لة هةرَيمى كوردستان لةسةر بك
كةركووك كؤتايى ثَى بهَيندرَيت، ئةوة ِراست ترة ئةوةى تر لةِرووى ياساييشةوة ِراسـت نيـة، دَيمـة سـةر     

مانى كوردســتان و ثَيشــنيارةكةى كــاك عمــر بــؤ دروســت كردنــى ليذنةيــةكى هاوبــةش لــة نَيــوان ثةرلــة  
ثةرلةمانتارانى كوتلة كوردستانيةكان لة بةغدا بؤ ئةوةى بة بةردةوامى ئاطـادارى ثرسـى كـةركووك بـن     
ض لة مةركةز و ض لة هةر ثَيشهاتَيكى تردا  كة ثةيوةسـت بَيـت بـة كـةركووك و ناوضـة دابِرَينراوةكـانى       

نـابَى، دةبـَى بـة هةماهـةنطى بَيـت لةطـةَل       ترةوة، ديارة ئةو وةختى ئةو بِريارة هـةر بِريـارى ثةرلـةمان    
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ئةوانة لةهةر وةختَيك دا هاتة سةر دروست كردنى ئةو ليذنةيةو بِريارى دروست كردنى ليذنةكـةى دا،  
هــةروةكو مةهامــةكانى ئــةو كــا  دةتــوانني اســةى لةســةر بكــةين كــة ضــية ئــةرك و مــةهامى، مــن بــة   

ةيةكى هةبَى يان ياداشتَيكى هةبَيت بـة ثَيويستيشـى   ثَيويستى دةزاس كة ثةرلةمانى كوردستان بةياننام
 161سوور بوون لةسةر جَى بةجَى كردنى ماددةى / دةزاس كة ئةم خاآلنةى بةِروونى تيا هةبَى، يةكةم

ــاتوانَى          ــَيك ن ــيض كةس ــة و ه ــتوورى و اانوني ــةكى دةس ــتى ِرَيطاي ــةوة بةِراس ــة ئ ــرياق ك ــتوورى ع ى دةس
 بكـا ، ضـونكة ئـةوة لـة دةسـتوورى ِرَيكخـراوةو دةنطيشـى لةسـةر دراوة،         ِرووبةِرووى بَيتةوة، ِرَيطـرى ىلَ 

تةئكيـد لةسـةر تـةبايى و    / ماددةيةكى دةستووريةو من ثَيمواية دةبَى ئةوة بةديقة  تيايا بَيـت، دووةم 
هاودةنطى و نةتةوةكانى كةركووك بكرَيتةوة، ئةوة دةروازةيةكى طرنطة بؤ ئةوةى ئَيمة بتوانني وةزعى 

وك بةو ئااارة بةرين كة بة ويسـت و خواسـتى طـةىل كوردسـتانة بـة طشـتى، تةئكيـد لةسـةر هـاو          كةركو
هةَلوَيســتى اليةنــة سياســيةكان بكرَيتــةوة لــة كــةركووك كــة بةِراســتى ئــةو بةياننامــةى كــة ثَيشــرتيش   

لـة  دةركرابوو، بةِراستى جَيى دةست خؤشيةو جَيى خؤشـحاَلية كـة وَيـِراى جيـاوازى بريوبؤضوونيشـمان      
ــة        ــن ثَيموايـ ــة، مـ ــتية زؤر طرنطـ ــاو هةَلوَيسـ ــةو هـ ــةوَى ئـ ــتانيش دا لـ ــةركووك و لةكوردسـ دةرةوةى كـ
هةرهةَلوَيسـتَيكى جيـاواز لةاليــةن هـةر اليـةنَيكى سياســى لـة كـةركووك دا دةربكــةو  ثَيمـوابَى اليــةنى        

ــوارةم     ــنن، ض ــوودى ىَل دةبي ــةرةب س ــؤظينيةكانى ع ــةر ش ــتطريى تــ   / بةرامب ــة ثش ــة ئَيم ةواوى زؤر طرنط
ثةرلةمان بؤ هةنطاوةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةربرِبين، هةروةها ثةرلةمان ثشتطريى تةواوى 
خــؤى بــؤ هَيــ ى ثَيشــمةرطة لــةو ســنوورانةى كــة ناوضــة دابِرَينراوةكــان دابــةش كــراون دةربــرِبَى، زؤر    

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شةوس خان سةرموو
 :غريب بةِرَي  شةوس حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
وَيـِراى دةسـت خؤشـي  بـؤ ِراثـؤرتى ليذنـة و ثَيشـنيارةكانيان، داواكـارم ثةرلـةمان دةورى رةاـابى خــؤى           
ببينَى لة جَى بةجَى كردنى ئةو خاآلنة لةاليةن حكومةتى كوردستانةوة، هةروةها هةروةكو ئةوةى كاك 

ةرلةمانى كوردستانةوة جَيطةى دةست خؤشى دةبَيت بـؤ  شوان باسى كرد بةياننامةيةك هةبَى لةاليةن ث
ــة          ــةركووك و ناوض ــارى ك ــاو ش ــةكانى ن ــةركردنى كَيش ــؤ ضارةس ــة ب ــةى ك ــةو خاآلن ــةوة ل ــد كردن تةئكي
دابِرَيندراوةكان دةست نيشان كراوة، هةندَى خاَل وتَيبين  دةست نيشان كردووة لةبابة  كوردستانيةتى 

دةست بةِرَي تان، لةبةركةمى ماوةكة، بةآلم دةمةوَى ئةوة بَلَي  لة كةركووكةوة بة نووسني دةخيةمة بةر
ئَيستادا ئةوةى دةبينرَى هةزم نةكردنى ذمارةيةك لة شؤظينيةكانة بؤ شةرعيةتى كـةركووك، هـةروةها   

كــة ئةمــة بؤوةتــة بــارطرذى لةناوضــة دابِرَينراوةكــان و شــارى كــةركووك بــة   161شــةرعيةتى مــاددةى 
ةو ناوضةية بوون بة سووتةمةنى ئةو ِراوبؤضوونانة وئةو بارطرذيـةى لـةو ناوضـةية    تايبةتى، خةَلكى ئ

دروست بووة، هةموو كَيشةكة بووة بة هؤى ئازار ثَيطةياندنى ئةو خةَلكانةى لةناوضـةكةن، مـن لَيـرةوة    
داكــؤكى لــة هَيــ ى ثَيشــمةرطة و نــاردنى هَيــ ى ثَيشــمةرطة دةكــةم بــؤ كــةركووك و ناوضــة دابِراوةكــان،  
ضونكة بةِراستى ثاراستنى ئاسايشى شارى كةركووك و ئةو ناوضانة و هةروةها دامودةزطاكانى حكومة  
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لــةو ناوضــانة ئةمــة كــارَيكى زؤر زؤر باشــة، ضــونكة دةبــَى بــةهؤى دابــني كردنــى ئــةمن و ئاســايش بــؤ   
داكــؤكى  خــةَلكانى ناوضــةكة وخــةَلك ســوودى ىَل وةردةطــرَى لةناوضــةكةدا، هــةروةها هَيــ ى ثَيشــمةرطة  

كارَيكى تةواو دةبَيت لةو ناوضةية و ثَيويستة لةسنوورةكاندا مبَينَيتـةوة، هـةروةها حكومـةتى هـةرَيمى     
كوردستانيش ثشـتطريى لـةوة بكـا  و ثـَي  باشـة ثةرلـةمان لَيـرةوة بةياننامةيـةكى ِرةلـى هـةبَيت بـؤ            

كؤتــايى دا بَلــَي  مَيــذوو  ثشــتطريى كــردن لــة ضــوونى هَيــ ى ثَيشــمةرطة بــؤ ئــةو ناوضــةية، دةمــةوَى لــة
ناشَيوَيندرَيت، كوردستانيةتى كةركووك مةعلوم وئاشكراية بؤ هةموو كةسـَيك، ناوضـة دابِرَينـدراوةكان    
بة دؤكيؤمَينتة مَيذوويى و ياسايى و نَيودةوَلةتيةكان ئيسثا  دةكرَين كـة ئـةو ناوضـانة كوردسـتانني و     

ذى، بةآلم لـةِرووى جـَى بـةجَى كـردن و ئـيش وكـارى ئـةو        هى طةىل كوردةو ثَيويستة طةىل كورد تيايدا ب
ناوضةيةوة ثَيويستة ئَيمة لةطةَل هةموو نةتةوةكانى لةو ناوضةيةدان بة يةكسـانى و بـة ئـازادى بـذين،     
ــةبَى،          ــةك ه ــةموو الي ــؤ ه ــوودى ب ــةية س ــةو ناوض ــان ل ــةموو كارةك ــةتطوزارى و ه ــةموو خ م ــاوةكو ه ت

لةسـةر بكـةم، ئـةوةش دابـني كردنـى بودجةيةكـة، هةرضـةندة         بِرطةيةكى تر هةية كة ئةمـةوَى اسـةى  
شارى كةركووك بودجةى تايبـةتى خـؤى هةيـة لةهـةموو سـاَلَيك دا، بـةآلم ثـَي  باشـة لـة كاتَيـك دا كـة            
بودجةى كوردستان لة ثةرلةمان اسة و باسى لةسةر دةكرَيت بودجةيةكى تايبة  بؤ ناوضة دابِراوةكان 

ؤ سـَيكتةرى ثـةروةردة و زانسـت، ضـونكة ئـةوةى دةزانـني لـة كةركووكـة، تـا          دابني بكرَيت بة تايبةتى ب
ئَيستاش زؤربةى ئةو اوتاخبانانةى كة بة كوردى لة كةركووك دا دةخوَينن لـة خ مةتطوزاريـةكان و لـة    

 .جَيطةى خوَيندن بَى بةشن و سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةي  خان سةرموو
 

 :محدا عثمانبةِرَي  سيوةي  
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشةكى دةَلَي  ثَيويست بوو هةستةى ِرابردوو بـاس لـة وةزعـى كـةركووكمان بكردبـا، تةاريبـةن ئَيسـتا        
حةز دةكـةم ئـةو دةسـت ثَيشـخةريةى كـة كؤبوونـةوة كـرا و        / وةزعةكة هةندةك ئاسايى بووةتةوة، دوو

وانى ب ووتنــةوةى طــؤِران ئــةجناميان دا، هــةموو  ئــةجنام درا لــة ثارَي طــاى كــةركووك تةبعــةن هةَلســوِرا  
اليةنةكانيان كؤكردةوةو دةست خؤشيان ىَل دةكةم، ضةند خاَلَيكيان بةدى هَينا بَلـَيني لـةو كؤبوونةوانـة    

هيض اليةنَيك هةِرةشة لة هةَلسـوِراوانى يـةكرتى نـةكا  لـة كـةركووك،      / زانياريةو وةرمان طرتووة، يةك
ى هيض اليةنَيك نةبَى تـةنها هَيـ ى كوردسـتان بَيـت، ثَيشـمةرطةى كوردسـتان       ئةو هَي ةى كة حساب/ دوو

ليذنةيـةكيان ثَيـك هَينـاوة    / بيت، بةهَي ى كوردستان دابندرَيت تايةبت نةبَيت بة هـيض اليةكـةوة، سـىَ   
لةسةر هةموو اليةنة سياسيةكان بة بةشدارى هةندَى لة خةَلكى دةرةوة لةاليةنةكان، هةم بؤ بةشـدارى  

ن و هةم بؤ ضاودَير تَييدا بن، بةنيسبة  ئةو ثَيشنيارانةى كة ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى ثَيشـمةرطة  كرد
دةست خؤشيان ىَل دةكةين هاوكارم كاك دانا باسى كرد ئةو ثَيشنيارانة ئاراسـتةى كـَى دةكرَيـت  منـيش     

ة ثَيـك هـاتووة لـة    دةَلَي  ئةطةر بكرَيـت ئاراسـتةى ئـةو ليذنةيـة بكرَيـت كـة لـة كـةركووك ئـةو ليذنةيـ          
مـان   7هةموو اليةنة سياسيةكان، جطة لة اليةنى سياسـى اليـةنى ديـش بةشـدارن، بـةآلم لَيـرةدا خـاَلى        
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خاَلةكــةى ثةرلــةمان، نــازاس ئــةوة ثةيوةنــدى بــة ض هةيــة بــة   17هةيــة كــة ثةلــة بكرَيــت لــة بِريــارى 
كــاك عمــر و كــاك شــوانيش  لةطــةَل ئــةو ثَيشــنيارةم كــة/ كةركووكــةوة  زكيــة خــانيش باســى كــرد، دوو

جــةختى لةســةر كــردةوة كــة ئةطــةر ليذنةيــةك ثَيــك بَيــت لــة هــةردوو ثةرلــةمان، وابــوو ئةطــةر هــةر   
كَيشةيةك هاتة ثَيش تاوتوَى بكرَيت، باس لةوة كـرا وةزعـى كـةركووك و طؤِرنكـارى بكرَيـت لـة ثؤسـتة        

ئةجنومةنى ثارَي طا بةهـةمان شـَيوة،   ئيداريةكان، ثارَي طارى كةركووك بة هةَلبذاردن هاتووة و سةرؤكى 
 161ئةو طؤِرانكاريانة نازانني يةعنى لةسـةر ض ئةساسـَيك ئـةو طؤِرانكاريانـة كـراوة  بـاس لـة مـاددةى         

كة جَى بـةجَى نـةكرا لـة ئةسـتؤى كـَى       161ناكةم لةبةرئةوةى زؤر باسى ىَل كراوة و دةش انني ماددةى 
 .ةم بووة لَيى، زؤر سوثاسية و كَى جَي بةجَيى نةكردووة و كةم تةرخ

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هةر بؤ ئاطادارى ثارَي طار بة هةَلبذاردنى طشتى نةهاتووة، لةناو ئةجنومةنةكة هةَلبـذَيردراوة، هـةروةها   
سةرؤكى ئةجنومةنةكةشة، يةعنى مةجلسـى ثارَي طـاى كـةركووك ثارَي طـارى هةَلبـذاردووة، سـوثاس بـؤ        

 .ووجةنابت، ظيان خان سةرم

 :عبدا  بةِرَي  ظيان عبدالرحي 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بَى طومان هةموو اليةك دةزانن كة كةركووك ئةو شارةية كة لة هةموو شارةكانى تـر لـة كوردسـتان بـة     
تايبةتى و لة عرياايش دا بةشَيوةيةكى طشتى دةتـوانني بَلـَيني ذمـارة يةكـة لـة زةرةرمةنـدى و زيـان ىَل        

ةآلم بةداخةوة دةبوواية زؤر لةمةوثَيشرت ئةم دانيشتنة بكرايـة لةسـةر كَيشـةى كـةركووك،     كةوتوويى، ب
ضــونكة كَيشــةى كــةركووك يــان ئــةو ناكؤكيانــةى كةِرووبــةِرووى دةبَيتــةوة تــةنها لــة دوَينــَى و ثَيــرَى و  

ان ســَى ئةمســاَل و دوو ســاَل نيــة، دةبووايــة زؤر لــةوة ثَيشــرت بــؤ منوونــة ئَيمــة وةكــو سراكســيؤنى طــؤرِ    
دا دانيشتنى بة ثةلة بكرايـة، ضـونكة    1111ياداشتمان ثَيشكةش كرد كة دةبوواية لة ساَلى ِرابردوو لة 

كة ضةندين خَي انى كورد لة  11/11/1111ضةندين كَيشة لةو كاتةدا ِرووى دا بؤ منوونة لةبةروارى 
بكرَيـت بـة ثةلـة لةسـةر ئـةم      ناوضة جن ناكؤكةكان كؤضيان ثـَى كـرا، ئَيمـة داوامـان كـرد كـة دانيشـنت        

بة هةمان شَيوة هةر ثرسى كـورد لـة ناوضـة دابِرَينـدراوةكان جـارَيكى تـر هـةر         7/11ثرسة، ثاشان لة 
دا كـة دةبووايـة لةوكاتانـة ئَيمـة      1111جـارَيكى تـر هـةر داواكراوةتـةوة، لـة       11/11داوامان كرد، لة 

َيستا، لةبةرئةوةى ماسى خؤمانة بة هةموومانةوة دانيشتنمان بكرداية، تةئخري نةبوواية بؤ ئةم كاتةى ئ
بة كورد و عةرةب و توركمان و ئاشـوور ثارَي طـارى لـة كـةركووك بكـةين، ئـةم ثارَي طـارى كردنـةش لـة          
ضوارضَيوةى دةستوور و ماسـة ياسـاييةكانى خؤمـان دا ئَيمـة وةكـو كـورد دةتـوانني ديفـاع لـة ماسـةكانى           

ك هةموو كا  خراوةتة ملم نَييةكى سياسيةوة سةرةِراى بيـانوو  خؤمان بكةين، ضونكة كَيشةى كةركوو
هَينانةوةش كة ئةم كَيشةية كَيشةيةكى دميوطراسية و هةموو ئةم كَيشة دروست كراوانةش ئةجندايةكى 
سياسى يان بؤ ضوونَيكى سياسى لة ثشت بووة، بةداخةوة لةبةر ئةوةى كةركووك هةموو اليةك دةزانـن  

يجى هةيـة، لةبةرئـةوةى مةسـةلةى كـةركووك، مةسـةلةى خـاك و سـنوورة لةطـةَل         كة بايـةخَيكى سـرتات  
ــى و         ــَيكى ئيقليم ــة ثرس ــةرةكان بؤت ــاكؤكى لةس ــة ن ــةركووك و ناوض ــة ك ــة هةميش ــر، بؤي ــةكانى ت ناوض
نَيودةوَلةتى، واتة كؤمةَلَيك ساكتةر و هَي و اليةنى تر لةناو ثرؤسةكةدا ئامادةييان هةية  واتة كَيشـةكة  
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وخؤى كوردستان نةماوةتةوة، بةداخـةوة بـةَلكو دةوَلةتـة دراوسـَيكانيش بـة ثـرؤذة و بـة اسـة         هةر لةنا
يــاخود بــة تــةدةخوالتى خؤيــان هــةموو كــا  تــةدةخوليان كــردووة لــة كَيشــةكانى كــةركووك دا ئةطــةر   

ووة، دةستيان نةبووبَى لة ك  كردنةوةى، بةَلكو زؤر زياتر لـةوة كَيشـةكانيان طـةورةتر و ئـاَلؤز تـر كـرد      
كــةركووك جطــة لــةوةى كــة مةســةلةكةى يــان كَيشــةكةى كَيشــةيةكى اةوميــة، هةميشــة خــاَلى نــاكؤكى  
ناحةزةكامنان بووة لة بةغدا بةداخةوة، هةميشة ئةو خاَلة بووة كة سرسة  دراوة بة دراوسـَيكامنان كـة   

اِرادةيــةكى زؤر زؤرتــرين ئيســتيفادةى ىَل بكــةن بــؤ زيــاتر طــةورة بــوونى كَيشــةكة، يــاخود نــةتوانرَى ت   
كَيشةكان يةك يى بكرَيتةوة، هةموو اليةك دةزانني كة ِريشةكَيش كردنى كورد لة كةركووك، ماوةيةكى 
زؤرة كة كوردةكانى ئَيمة لة كةركووك ِريشةكَيش دةكرَين و كة تا ئَيستاش هةر بةردةوامـة، ئةطـةر مـن    

ــرى ب      ــةالر و كف ــةماَل و ك ــى ضةمض ــةِرابردوو دا باس ــة ل ــؤ منوون ــني    ب ــةكمان دةزان ــةموو الي ــة ه ــةم ك ك
ــرة  ........ضةمضــةماَل كــة بــة بــة بِريــارى مةرســومَيكى مجهــورى بِريــارى مةجلســى    ، ئةمــةوَى هــةر لَي

 ....... .ئيشارة  بة هةندَيك شت بكةم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بة نووسني بينَيرة، نةسرين خان سةرموو

 :مصطفى بةِرَي  نةسرين مجال

 .َي  سةرؤكى ثةرلةمانبةِر
 .اسةكانى من كران، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدا  سةرموو
 

 :ابراهي  بةِرَي  عبدا  على

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا دةست خؤشـى لـة هةَلوَيسـتى اليةنـة سياسـيةكان و خـةَلكى كـةركووك دةكـةم، لةبةرامبـةر ئـةم           

ك لةمةوثَيش ِرووى دا بؤ ثاراستنى ئةمنية  و ئاسايش لة كـةركووك، ئومَيـدةوارم   ئاذاوانةى كة ماوةية
ئــةم برايةتيــة و يــةك هةَلوَيســتيية نــةاَ  بكرَيــت بــؤ بةغــدا و بــؤ هــةموو شــارةكانى تــرى كوردســتان،  
هةموومان دةزانني كة لـة بضـووكرتين هةلـدا ليسـتةكان زانيـان ثشـَيويةك لـة كوردسـتاندا هةيـة ث نـى           

دةست ثَى كرد لة كةركووك بؤ وةدةرنانى دامودةزطـا كورديـةكان، بؤيـة ثَيويسـتة سـةركردايةتى       خؤيان
ــةم هةلــة           ــة عــرياق ئ ــدامانى ثةرلــةمان ل ــةرَيمى كوردســتان و ئةن ــتان و حكومــةتى ه ــى كوردس سياس
بقؤزنةوةو بة هَيشتنةوةى هَي ى ثَيشمةرطة لةم ناوضـانةى كـة ئَيسـتا بـؤى ضـووة، بـؤ ئـةوةى جـارَيكى         
ديكة تووشى دةردةسةريةكى تر نةبينةوة و ئةم هةلة لة كيو نةدةين، ضونكة ئةمة ئؤباَلَيكى تارخييـة  
و دةكةوَيتة ئةستؤمان، كة باسى كـةركووك دةكرَيـت ئَيسـتا باسـى ئةمنيـةتى شـارى كةركووكـة، لَيـرةدا         

مــة وةكــو ليذنــةى ناكرَيــت باســى ِرؤَلــى هَيــ ى ثَيشــمةرطة بكرَيــت و باســى هَيــ ى ثــؤليو نــةكرَيت، ئيَ 
و  عثماان ثَيشمةرطة بة هاوِرَييةتى دوو ئةندامى ترى ثةرلةمان لةدةرةوةى ليذنةكةى ئَيمة كـاك خليـ    

كاك ساالر كـة سـةردانى مةنتيقةكـةمان بـة بِريـارَيكى ثةرلـةمان بـؤ ناسـينى دميوطراسيـاى كـةركووك و           
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ى كاروبارى ثَيشمةرطة ضـووين بـؤ   ئةمنية  و ضؤنيةتى ث ندانانى سياسى نةضووين، ئَيمة وةكو ليذنة
زانينى ئريادةى هَي ى ثَيشمةرطة، مانـةوةى هَيـ ى ثَيشـمةرطة، ذيـانى هَيـ ى ثَيشـمةرطة ضـووين، بـةآلم         
بةداخةوة كةمرت ئةم مةسةلةيةم ديت خبرَيتة بةرباس، كاك دكتؤر من نامـةوَى لةسـةر سـؤز و عاتيفـة     

هةموو تةمـةنى بـؤ كوردايـةتى بةخشـيوة ئَيسـتا بـة        اسة بكةم، بةآلم ناكرَيت ذيانى ثَيشمةرطةيةك كة
ــةندة     311 ــتَى، هةرضـ ــةِردا ِرابوةسـ ــة بـــةرةكانى شـ ــى بكـــةين لـ ــدارة بكـــرَى و ضاوةِروانيشـ هـــةزار ئيـ

خؤشــبةختانة تووشــى شــةِر نــةبوون، بــةآلم ئــةم ئاراميــةى ئَيســتا لــة كــةركووك و لــة ناوضــةكانى تــرى 
ة كة ئَيستا بة ئريادةيةكى ثـؤآلين لـةو  خـؤى ثاراسـتووة،     كوردستاندا هةية، ئريادةى هَي ى ثَيشمةرطةي

هـةزار دينـار كـةمرت نيـة، بـةآلم       151ئةطةر حساب بكةين كرَيى سادةترين خانوو لـة كوردسـتان دا لـة    
ــمةرطةيةك  ــةتَيك دا ض      311ثَيش ــة هــةموو حاَل ــمةرطة ل ــ ى ثَيش ــة هَي ــت، ِرةنط ــةزار دينــار وةردةطرَي ه

تَييدا و تةمةنى خؤيان ثَى بةخشيوة و ض ئةوانةى كة تةمةنيان ضووةتة  ئةوانةى كة كةم ئةندام بوون
سةرةوةو خانةنشني كراون هةموويان ضاوةِروانى ضاككردنى وةزعى نالةبارى ذيانى خؤيـانن، مـن تـةنها    

سـاَل   35ــ 31يةك منوونة دةهَينمةوة، ناكرَيـت ئـامر ليوايـةكى هَيـ ى ثَيشـمةرطة دواى بةسـةر بردنـى        
ايةتى لة ثَيشمةرطايةتى دا كةمرت بَيـت لـة مووضـةى سـةربازَيكى عريااـى كـة تـا ئَيسـتاش         تةمةنى طةجن

ئةركى سةرشانى خؤى نازانَى و تةنها بؤ بذَيوى ذيان و بؤ ثِركردنـةوةى مـي ك هاتووةتـة نـاو جةيشـى      
 .عريااى

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاوِراز خان سةرموو
 

 :شَيم ابدبةِرَي  هاوِراز 

 .  سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي
لةِراستى دا من ثَيش ئةوةى بضمة سةر ئةوة، حةز دةكةم لةسةر شتَيك بوةسـت  حةزناكـةم بـة ِرةخنـة     
دةست ثَى بكةم، بةآلم جَيطاي خؤيةتى لَيرة بة ِرةخنة دةستى ثـَى بكـةم، ئَيمـة ياسـاى دةسـتةى ناوضـة       

ارديةى كة هةية لة حكومـةتى هـةرَي  كـة    ناكؤكةكامنان وةكو ياسا دةركرد، بةآلم بةداخةوة ئةو خةم س
تا ئَيستا سةرؤكى ئةم دةسـتةية ديـارى نـةكراوة، بةِراسـتى ئـةوة جَيطـاى لةسـةر وةسـتانة و هةَلوةسـتة          
لةسةر كردنـة، سـةبارة  بـة كـةركووك بةِراسـتى بـةِرَي ان بـارى هةسـتيارى كـةركووك بةِراسـتى دةبـَى            

ة ئيداريـةكان و كَيشـة خةدةميـةكان زؤر كـةمرت نـني لـة       هةموومان لةبريمان بَيت كة لة كةركووك كَيش
شارةكانى ترى عرياق بة طشتى و كوردستانيش، بؤية ناِرةزايى خةَلك لة شارةكانى دى هةيـة ئةطـةر بـة    
زؤر تر نةبَى كةمرت لة كةركووك نية، بؤية ناكرَي ئَيمة بة جدى لةسةر ئةوة نةوةستني كة خةمةكانى 

خةَلك بَى خ مةتطوزارى خةَلك ناكرَيت بةمة ثةردة ثؤش بكرَيت و بةِراستى خةَلك ناكرَيت كَيشةكانى 
دةبَى كارى جدى بؤ بكرَى بؤ ئةوةى كَيشةكانى ئةم شارة ضارةسةر بكرَيت، بةِرَي ان بةِراستى كةركووك 
وةكو تايبةمتةنديةتى خؤى، وةكو لة هةموو شارةكانى ترى عرياق جياوازة، وةكو شـارَيكى كـة بةِراسـتى    
خةَلكةكةى بة ثلةى يةكةم واب اس لةهةموو شارَيكى دى عريااى مةغـدورة، شـارَيكة زؤر طرنطـة، بـةآلم     
خةَلكةكــةى ئــةو طرنطيــةى ثــَى نــةدراوة، جَيطــةى لةســةر ِراوةســتانة و بةِراســتى ثَيويســتة هــةموو          
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ســنت، ثَيكهاتــةكانى كــةركووك بــة هــةموو ئةح ابــةوةو بــة هــةموو اليةنةكانــةوة بةجــدى لةســةرى بوة  
يةعنى هةموو موناسةسـة حي بيـةكان لـةوَى بةِراسـتى بوةسـتَينن، كـةركووك بـة ثَيـى ثَيكهاتـةكان ئـةو           
مامةَلةيةى لةطةَل بكرَيت كة لةطةَل هةموو ثَيكهاتةكان بطوجنَى، كةس لةسةر كةس تةس ي  نـةكرَيت و  

ا زةرةرمـان لَيـى كـردووة،    مامةَلةيةكى تةندروستانة بكرَيت بـؤ ئـةوةى بةِراسـتى ئَيمـة ئـةوةى تـا ئَيسـت       
ــةرة          ــة ه ــة ئاماجن ــَى ل ــة دةب ــة، ثَيمواي ــةوة ذيان ــاجنى ثَيك ــةركووك ئام ــتى ك ــةين، بةِراس زةرةرى ىَل نةك
سةرةكيةكان و هةرة طةورةكانى هةموو ثَيكهاتةكانى كةركووك بَيت و زؤر بة طرنن وةربطريدرَيـت، مـن   

ةن بةِراستى خـةَلكى كـةركووك بـؤى دابنَيـت،     ثَيشنيارم هةية ئةو ثؤستة ئيداريانةى كة لة كةركووك ه
خةَلكى كةركووك  ئةوانةى كة نةك ثَيشرت لة دةرةوةى كةركووك بوون و يان لة شـوَينَيكى تـر ذيـاون و    
هاتوونةتــةوة نــاو كــةركووك، بــةَلكو ئــةو خةَلكــةى كــة بةبــةردةوامى لــةناو كــةركووك ذيــاوة، ضــونكة     

ئةوة موعاناتَيكى طةورة دروست دةكا ، خـةَلكَيك لةطـةَل   ( بهااعاهل مكة ادرى بش)بةِراستى وةكو دةَلَين 
بيئةى ئةو شوَينة خؤى نـةطوجنا بَيـت، تَيكـةَل نـةبووبَى و لَيـى نـةزانى، نـاتوانَى مامةَلـةى تةندروسـت          
لةطةَل ئةو شارةدا بكا ، لةبةرئةوة زؤر بةِراستى ثَي  باشة ثؤستة ئيداريةكان بدرَين بة ئـةو خةَلكـةى   

ن دانيشتووى شارى كةركووكن، سةبارة  بة ِراثؤرتى هاوبةش من دةست خؤشى زؤرم هةية بـؤ  كة خؤيا
ِراثؤرتى هاوبةش، بةآلم بةِراستى منيش هـةر ئـةو اسـةيةى كـاك دانـا دووبـارة دةكةمـةوة هةنـد  لـةو          

و 5و 6و 3و  1اَلى ثَينشــيارانة نــازانني بــؤ كــَين ديــار نــني، ميكاني مــةكانى ديارنيــة، بــة تايبــةتى خــ   
4 ........... 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر سةرموو

 :بةِرَي  عمر نورةدينى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــةو        ــاوخؤ و هــةموو ئ ــمةرطة و ليذنــةى ن ــةى ثَيش ــة ليذن ــة هــةردوو ليذن ــى ل ــت خؤش ــةرةتا دةس ــن س م
اثؤرتةكةشيان دةكةم، زؤر هاوكارانةم دةكةم كة سةردانى هَي ى ثَيشمةرطةيان كرد، هةروةها ثشتيوانى ِر

سوثاس و دةست خؤشـانةش لـة وةزارةتـى ثَيشـمةرطة و هَيـ ى ثَيشـمةرطةى كوردسـتان دةكـةم كـة لـةم           
ئةزموونةدا دةركةو  كة ئَيمة هَي َيكى ثَيشمةرطةمان هةية كة مايةى ئةوةية كة دَلمان ثَيى خؤش بـَى  

ع كـردن لـة هـةرَيمى كوردسـتان و ناوضـة      و ئومَيدمان ثَيى بَيـت كة لـة تـةحقيق كردنـى ئامـاجنى ديفـا     
دابِراوةكان هاوكارميان بكةن و بتوانن لـة ئاسـت ئـةم بةرثرسـياريةتةدا بـن، هـةروةها دةركـةو  كـة بـؤ          
مامةَلــة كــردن لةطــةَل ثرســى كــةركووك و ناوضــة دابِرَينراوةكــان ديــارة ِروانطــةى ياســايى و دةســتوورى  

م بؤمان دةركةو  كة لة ِراسـتى دا جطـة لةِروانطـةى ياسـايى و     دةكرَيت ئَيمة لةطةَلى بةردةوام بني، بةآل
ــة لةطــةَل ئــةم ثرســة      ــ ةوة مامةَل دةســتوورى ئَيمــة ثَيويســتمان بــةوة  هةيــة لةِروانطــةى سياســةتى هَي
هةسـتيار و خــاوةن بايةخــة ســرتاتيجية بكــةين، ضــونكة لـة ثشــت هــةر دةســتوورَيكةوةو لــة ثشــت هــةر   

ى بــة ئريادةيــةكى سياســى هةيــة، ديــارة ئــةو ئــريادة سياســيةى كــة تــا  ضارةســةرَيكى ياســاييةوة ثَيويســت
ئَيستاش خاوةن بِريارى سياسـية لةسـةر ئاسـتى عـرياق ثَيويسـتى بـةوة هةيـة كـة لةِروانطـةى سياسـةتى           
هَي ةوة طفتوطـؤى لةطـةَل بكـرَي و مامةَلـةى لةطـةَل بكـرَى و تـةنها لةِروانطـةى ياسـايى و دةسـتووريةوة           
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َلــدرَى، مــن دةمــةوَى بــاس لــةوةش بكــةم كــة تةئيــدى ئــةو بؤضــوونة و ئــةو          ثرســةكة بــةجن نةهيَ 
ــةناوى دا       ــاَلؤزة، ل ــةيةكى ئ ــدراوةكان كَيش ــة دابِرَين ــةركووك و ناوض ــى ك ــة ثرس ــةم ك ــة دةك خوَيندنةوةي
ضةندين ساكتةر و اليةنى ناوخؤ و دةرةكى و ئيقليمى هةية، بؤية خوَيندنةوة لةطةَل ئـةم ثرسـة تـةنها    

بة ِرةوشى ناوخؤى هةرَيمى كوردستانةوة، هـةروةها مةسـئوليةتةكة تـةنها بطوازينـةوة بـؤ      ِرةبتى بكةى 
سةر سةركردايةتى سياسى لة هةرَيمى كوردستان خوَيندنةوةيةكة كة كـور  دةهَينـَى، خوَيندنةوةيةكـة    

ةو  كـة  كة ناتوانَى نيشانةكة بة دروستى بثَيكَى، بؤية ئةمة ثَيويستى بةوة هةية كة وةكو بؤمان دةركـ 
ئةم تةحةدياتةى كة لةسةر كةركووك و ناوضة دابِرَينـدراوةكان هةيـة تةحـةدياتى جـدين و هةِرةشـةى      
جدين، سيناريؤى هةَلبةسرتاو نني، بؤية لة مامةَلةكردنيشيان دا لةطـةَلى ثَيويسـتة بيبةينـة ئـةو ديـوى      

ةين بة كةرةسةى سياسى موزايةدةى سياسى و يةكرت تؤمةتبار كردنى سياسى و ئةم ثرسة طةورةية نةك
لةســةر ئاســتى نــاوخؤ، ثَيويســتة ئةمــة ببَيتــة ثرســَيك كــة هــةموومان كــؤ بكاتــةوة، تــةواسواى سياســى  
بهَينَيتــة ئــاراوة، وةكــو ضــؤن لــة مــاوةى ِرابــردوو هَينايــة ئــاراوة، بؤيــة دةمــةوَى ئامــاذة بــةوة بــدةم كــة  

. ........... 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بؤمان بنووسة، كاك عمر سةرمووسوثاس بة نووسني 

 :بةِرَي  عمر هةورامى 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا دةست خؤشـى لـة ِراثـؤرتى ليذنـةى هاوبـةش دةكـةم، دةسـت خؤشـيانةيان ىَل دةكـةم بـؤ ئـةوةى            
كةسةردانى كةركووكيان كردو لة ن يكةوة لةطةَل هَي ى ثَيشمةرطةى كوردستان لـةو دؤخـةى كـة ئَيسـتا     

ةركووك هةية ئاطادار بوون لَيى و لةذَير ِرؤشنايى ئةو وااعةى كة هةيـة ِراثؤرتَيكيـان ئامـادة كـردو     لة ك
ِراثؤرتةكةشيان دةرخةرى ئةوةية كة ئةو دةنن و ئةو ناوةندانةى كة دةَلَين ئةوةى لة كـةركووك هةيـة   

ِرةظـانى كوردسـتان   سيناريؤية و بـة دؤرى دةخاتـةوة، لَيـرةوة دةسـت خؤشـى لـة هَيـ ى ثَيشـمةرطة و زيَ        
ــؤ       ــايش ب ــةى ســةالمةتى و ئاس ــة ماي ــةركووك دا بؤت ــة ك ــةواجوديان ل ــةوةى كــة ت ــةربةرزين ب ــةم س دةك
هاووآلتيانى كةركووك بة هةموو نةتةوة جياجياكان و بة هةموو ئايينـة جياجياكـان، ئةمـةش نـةهج و     

ــرياق     ــازادكردنى ع ــة دواى ثرؤســةى ئ ــووة ل ــورد ب ــى ك ــةركردايةتى سياس ــةوةجوهى س ــة   ت ــةوةى ب ــؤ ئ ب
ئاشتةوايى و بة ثَيكةوة ذيان لة عرياادا، خاَلَيكى تر من سةرنج و تَيبينيـةكاس لةسـةر ِراثؤرتةكـة بـةم     

دةخةمة ِروو، ئةويش ئةوةية هؤكارةكانى جَى بـةجَى نـةبوونى    4و  5و  6و  3جؤرة تايبة  بة خاَلى 
ي ثَييــدا تــةنها هــةرَيمى كوردســتان هــةروةكو بــراى بــةِرَي م كــاك عمــر نــورةدينى ئامــاذة 161مــاددةى 

نةبوو، من ئةو موستةَلةحةى بـة ئيجـازةى كـاك عبدالسـ م ئـةو موسـتةَلةحةى بـةكاردَين  بـة عـةاَلى          
جـَن   161وام دةزانى تةنها هـةرَيمى كوردسـتانة بـؤ ئـةوةى كـة مـاددةى        1117بضووكى خؤم لة ساَلى 

ــةكانى   ــةآلم ِراثؤرت ــةبَى، ب ــامَلنت و  )بــةجَى ن ــر ه ــرو بيكه ــو ط ــةندين   ( كرايس ــة ض ــت ك ــةوةى دةرخس ئ
مـن   4جـَى بـةجَى نـةبَى، خـاَلى      161هةلومةرجى ئيقليمى و نَيودةوَلةتى هةية بؤ ئةوةى كة مـاددةى  

خؤشبةخت  بةوةى كة بةرثرسان و حكومةتى هةرَيمى  كوردستان، لـةدواى ثرؤسـةى ئـازادى و لـةدواى     
ــاَلى  ــتنَيك و ضوارضــَيوةيةكى رِ تَيةوة  1113س ــةوةيى و كــةم      طةيش ــاوة بــؤ ئاسايشــى نةت ــان هَين ووني
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كردنةوةو نةهَيشتنى ئاسةوارى دوو ئيدارةيى، هةوَلَيكيش لة ئاراداية بؤ بَى دةنن كردنى ئةو كةسانةى 
كة بةو ئاراستةية دةِرؤن كةدوو ئيدارةيى لة هةرَيمى كوردستاندا بَيت، خؤشبةختانة ئةمة جارَيكى تر 

ان لـــةناو كـــةركووكى خؤشةويســـت دا بِريـــارى ثَيكـــةوة كـــاركردن و  ســـةركردايةتى هـــةرَيمى كوردســـت
يةكخستنى ئيدارةكان دةدةن، لة ئةخريدا ئـةوة دةَلـَي  كـة وةكـو ثَيشـنيار بـؤ ئـةوةى ضـؤن لةطـةَل ئـةو           

ثَيويسـتة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى كوردسـتان بةياننامةيـةك      / 1ِراثؤرتة مامةَلة بكرَيت بةباوةِرى من، 
ــنايى  ــةذَير ِرؤش ــا ،  ل ــة دةربك ــةردةوام   / 1ئــةم ِراثؤرت ــتان ب ــةمانى كوردس ــدارةكانى ثةرل ــة ثةيوةن ليذن

بةدواداضوون بكةن بؤ ئةو بارودؤخةى كة ئَيستا لة كةركووك هةية، هةماهةنن بـن لةطـةَل حكومـةتى    
هةرَيمى كوردستاندا بؤ ئةوةى بةشَيوةيةكى وااعى و دروست مامةَلة لةطةَل دؤخةكةدا بكرَيت، يان ئةو 
ثَيشنيارةى براى بةِرَي م كاك ساالر كردى بؤ ئةوةى ليذنةيةكى كـاتى بـؤ بةدواداضـوونى ثرؤسـةى جـَى      

 .هةبَى 161بةجَى كردنى ماددةى 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك اادر سةرموو

 :اادر بةِرَي  اادر حسن

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ة و ِراثؤرتةكــةيان، ســةرةتا يــةك تَيبيــن  هةيــة وَيــِراى دةســت خؤشــي  بــؤ ليذنــةى نــاوخؤ و ثَيشــمةرط
ى ثَيشنيارةكاندا دةَلَى هَي ى 1هةرضةندة خؤش  ئةندامى ليذنةكة بووم، بةآلم بؤ تةوزيا كة لة خاَلى 

ثَيشمةرطة لة خةتى تةماس جَيطري بكرَين، مةبةستمان لة خةتي تةماس، ئةو خةتةيـة كـة تةئرخيـةن    
ة بكرَيتة ئـةمرى وااـن، لةبةرامبـةر كـةركووك و ناوضـة دابِراوةكـان       كوردستانة، نةك ئةوةى هةوَل دراو

ثَيشنيار دةكةم هةموو تاكَيكى ئةم هةرَيمـة خـؤى بـة بـةرثرس ب انـَى و خـةمى طـةورةى هـةموومان و         
كَيشــةى طــةورةى هــةموومان ضارةســةرى وةزعــى كــةركووك و ناوضــة دابِراوةكانــة، ثَيوســتة هــةموومان  

ان بثرســني ئايــا لــة اؤنــاغى ئَيســتادا ض ئــةركَيك و ض ثرســَيك لــة هــةموو  بــةخؤ دابضــينةوة و  لــةخؤم
طرنطرتة كةوا وا دةخوازَى هةموو هةوَل و تواناكامنان بؤ ضارةسةرى تـةرخان بكـةين، ئايـا لـة كاتَيـك دا      
كة طةلةكةمان ضةندين ثرسى نةتةوةيى و نيشـتمانى بـة هةَلواسـراوى ماونةتـةوة جـائي ة ثشـتيان تـَى        

ة شتى ترةوة خؤمان مةشغوَل نةكةين، بؤ ضارةسةرى طرستة نَيو خؤييةكامنان هةموو كاتَيك بكةين و ب
دةرســة  هةيــة و دةتــوانني دةســت ثــَى بكــةين، بــةآلم بــؤ ضارةســةرى ثرســى كــةركووكى دَلــى طــةورةى   
كوردســتان و ناوضــة دابِراوةكــانى تــر مــةرو نيــة هــةموو كــا  هةَلومــةرو لــةباربَى، ئــةوةتا هــةموومان   

اوى خؤمان و بة طوَيى خؤمان بينيمان و بيستمان كة عةرةبة شؤظنيةكان بة ئاشـكرا و بةِراشـكاوى   بةض
ثي ن و سياسةتيان بةرامبةر بة طةلةكةمان و هةرَيمةكةمان ضؤنة، ئةوان نةك هةر بة كةركووك ِرازى 

ة نــني هــيض نــني كوردســتانى بَيــت، بــةَلكو ئةطــةر بؤيــان بلــوَى بــؤ هــيض بســتَيكى كوردســتانيش ئامــاد   
تايبةمتةنديـــةكى بـــؤ دابنـــَين، بـــةَلكو وةكـــو هةميشـــة ئـــةو شـــؤظينيانة  بـــة هةرَيمةكـــةمان و وآلتـــة  
خؤشةويستةكةمان دةَلَين الال، بة ئاشكرا دَلخؤشى خؤيان لة نائاراميةكانى شارى سلَيمانى ِرادةطةيةنن 

كاتى ئةوةية هةموو اليـةكمان  و تةمةناش دةكةن وةزعى هةموو هةرَيمةكةمان تَيك بضَيت، بؤية ئَيستا 
بةهةموو سياسة  و بؤضوونة جياوازةكامنان بةيةك دةنن و  لةيةك سةنطةر بني بؤ ضارةسةرى ثرسي 
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، بــَى طومـان مَيـذوو لةسـةر ئـةم ثـرس و بابةتــة      161ناوضـة دابِراوةكامنـان و تـةسعي  كردنـى مـاددةى      
ــةم     ــةر كةمتةرخـ ــابن ئةطـ ــؤش نـ ــان خـ ــتمانيانة لَيمـ ــةوةيى و نيشـ ــة  نةتـ ــةِرَي ان طرستـ ــوَينني، بـ ى بنـ

نَيوخؤييةكامنان دةتوانني لة هةر كا  و زةمةنَيكدا بة ئريادةى زاتى خؤمان ضارةسـةريان بكـةين، بؤيـة    
تكامواية بؤ طَيِرانةوةى ناوضة دابِراوةكان لة هيض هةوَلَيك سـَ  نةكةينـةوة، بـا دَلـى دايكـى شـةهيدان و       

ستيمان شاد بكةين، بـا ضـيرت شـتة سـةرةكيةكامنان  نةكةينـة      كةسوكارى ئةنفال و هةموو بةيةك هةَلوَي
 .اوربانى شتة الوةكانيان و زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةيلى خان سةرموو

 :ابد بةِرَي  كةيلى اكرم

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ى يارمـةتى بـؤ   سةرةتا دةمةوَى دةست خؤشى لة سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردسـتان بكـةم بـؤ نيشـاندان    
ِروويـدا، بـةآلم لةطـةَل     برينـدارانى كـردةوة تريؤرسـتيةكةى شـارى كـةركووك كـة لـةم هةستـةى ِرابـردوو         

ئةوةشدا ثَيشنيار دةكةم، كة هـةوَل بـدريََت ئـةو بريندارانـةي كـة برينـةكانيان سـةختة و لةكوردسـتان         
ورد بةتايبـةتي دانيشـتواني شـاري    ضارةسةريان نية، ِرةوانةي دةرةوةي هةرَي  بكرَين، بؤ ئةوةي تاكي كـ 

ــت         ــةوةي ببَي ــؤ ئ ــة، ب ــةمي ئةوانداي ــتان لةخ ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــة حكوم ــةن ك ــت بك ــةركووك هةس ك
بةهاندةرَيك بؤ طيان بةخت كردن لةسةر ماسة نةتةوةييةكامنان، هةروةها ثشتطريي لة ِراثؤرتي ليذنةي 

ن، ضـونكة بةمانـةوةي ئـةم هَيـ ة لـة      هاوبةش دةكةم، ئةويش بةمانـةوةي هَيـ ي ثَيشـمةرطةي كوردسـتا    
شارةكةدا، كاري تريؤرسي كةم دةبَيتةوة، هةروةها دةبَيت بة اـةَلغانَيك بـؤ شـؤظَينية داخ لةدَلـةكان كـة      
هةميشة لة بةرنامة و ثي ندان بؤ ئةوةي ناسـنامةي كـوردي ئـةم شـارة بشـَيوَينن، بـة مانـةوةي هَيـ ي         

ــةِربووني   ــتان و بةتَيثـ ــمةرطةي كوردسـ ــتيةكان،   ثَيشـ ــردةوة تريؤرسـ ــووني كـ ــؤي بنرِببـ ــة هـ ــا  دةبَيتـ كـ
بةدَلنياييةوة كةدةَلَي  بةتَيثـةِربووني كـا ، ضـونكة ِراسـتيةك هةيـة دةبَيـت بيـ انني، ئةمـةش ئةوةيـة          

ثيــاواني نةاشــبةندي، دةوَلــةتي ئيســ مي، كــةتائييب  ) كةســاآلني ِرابــردوو طروثــة تريؤرســتيةكاني وةك 
و ضةندين طروثي تري تريؤرسي، توانيان ثَيطةي خؤيان لـةم شـارة   ( مسةورةي عشرين، ئةنصارو ئيس 

بةهَي  بكةن، ئةويش بـةهؤي بـووني ئـةو بؤشـايية ئةمنيـةي كـة لةشـارةكةدا هـةبوو، لةطـةَل ئةوةشـدا           
بووني دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستان لة شاري كةركووك، كة شوَين ثةجنـةيان هـةبوو لةثاراسـتين    

ةكي بةرضاو، دةستخؤشيان لَيدةكةم، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا تةنها بـووني هَيـ ي ئاسـايش    شارةكة تا ِرادةي
لةشارةكةدا نابَيتة هؤي ثاراستين شاري كةركووك لةضنن تريؤريستان و شـؤظَينيةكان، ئةمـةش بـةهؤي    
ــ ي           ــتمان هَي ــة مةبةس ــة، ك ــةمين هةي ــةهَي ي ئ ــي ب ــاتر ثَيويس ــة زي ــةركووك ك ــاري ك ــةي ش هةَلكةوت

طةي كوردستانة، بؤ ئـةوةي يارمةتيـدةرَيك بَيـت بـؤ هَيـ ة ئةمنيـةكان، ضـونكة بةتـةنها بـووني          ثَيشمةر
هَي ي ئةمين لةشارةكةدا نابَيتة هؤي ثاراسـتين ئـارامي شـارةكة، بـةَلكو ثَيويسـتةو ثَيشـنيار دةكـةم، كـة         

ثشتَينة ئةمنيـة  ثشتَينةيةكي ئةمين لةشَيوةي ضاَل لةدةرةوةي شاري كةركووك لَيبدرَيت، هةروةها ئةم 
ــؤي        ــة هـ ــة دةبَيتـ ــت، ئةوكاتـ ــدارة بكرَيـ ــي و ئيـ ــتان سةرثةرشـ ــمةرطةي كوردسـ ــ ي ثَيشـ ــةن هَيـ لةاليـ
كةمكردنةوةي يارمةتي تريؤرست، لةِرووي ضةك و تةاةمةني بؤ ئةو طروثة تريؤرستيانةي كة لةشـاري  
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خرا  بووني هـَيمين   كةركووك بوونيان هةية، بؤية ثَيويستة كاري جدي بؤ ئةم اليةنة بكرَيت، ضونكة
 .دةكا ، زؤر سوثاس 161وئارامي شارةكة بةدَلنياييةوة كار لة جَيبةجَي نةبووني ماددةي 

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت ِرَي دار نيشتمان مرشد، سةرموو
 :صاحل بةِرَي  نيشتمان مرشد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــة بةِريَ  ــي لةهــةردوو ليذن ــةِرووي    دةستخؤش ــتانيةو ل ــارَيكي كوردس ــةركووك ش ــةِرَي ان ك ــةم، ب  ةكــة دةك

جوطراسيــةوة بةشــَيكة لةهــةرَيمي كوردســتان، هــةروةها ســرة نةتةوةيــةو ضــةند ثَيكهاتةيــةكي ترييشــي   
تاكــة ضارةســةرة بــؤ كــةركووك و ناوضــة كَيشــة لةســةرةكان،  161تَيدايــة، لَيــرةوة مــن دةَلــَي  مــاددةي 

ــ انني  ــاك ب ــة ض ـــت ئَيم ــةتي زؤر     ئةبَي ــي  هيم ــي ئ ــادةن بةئاش ــ  ن ــة  م ــؤظينيةكان ا ــة ش ــة عةرةب  ك
نةنوَينني، بؤية ئَيمة دوو ِرَيطامان لةبةردةستداية، ئةطةري شةِر، ئةطـةري ئاشـي، بـةآلم ئةطـةري شـةِر      
بةالي مـن غـةير مةنتقيـة، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة بةشـَيكني لةحكومـةتي عَيـراق وئاشـتيخوازين، ِرَيطـاي            

يــة، كــورد ئــةبَيت ســةرجني عةرةبــة ِرةســةنةكان ئةوانــةي هاومَيــذوون لةطــةَلمان بــؤالي   ئاشــتيش ئةوة
خؤمان ِرابكَيشني، لةبةر ئةوةي دووجؤر عةرةب هةية، عةرةبي نيشتةجَي و عةرةبي هـاوردة، وة كـورد   
دةبَيــت ياســايةكي هــةبَيت مــايف هــةموو كةمينةكانيشــي تَيــدا بةراــةرار بَيــت، هــةروةها دةبَيــت كــورد    

مةتطوزاري زؤر لةم شوَينانةدا ثَيشكةش بكـا ، هـةروةها بِرَيـك ثـارة لـة بودجـة تـةرخان بكـا  بـؤ          خ 
ــةرؤكي           ــورد س ــةوَي ك ــونكة ل ــني، ض ــان ِرابكَيش ــؤ خؤم ــريش ب ــةكاني ت ــةرجني اليةن ــوانَي س ــةوةي بت ئ

َيـك  ناوضةكةيةو لةوَي حوك  دةكا ، كورد دةبَيت بريي تةسكي ح بايةتي بـةالوة بنَيـت، هـةروةها هَي    
دروست بكا  لةهةموو اليةنةكان ثَيك بَيت بَي جياوازي، وة زياتر ئةمن و ئاسـايش لةشـاري كـةركووك    
بةهَي  بكرَيت و بةتايبةتي لة خةتي تةماس، بؤ هةر ِروبةِرووبونةوةيةك كة بيانةوَيت ئةجنامي بدةن، 

 .زؤر سوثاس
 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .رمووسوثاس، ِرَي دار دلَير حممود، سة

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر لـــة دؤكؤمَينتـــة مَيذووييـــةكان ســـةناندوويانة كـــة كـــةركووك شـــارَيكي كوردســـتانية، بةتايبـــةتي  
دؤكؤمَينتةكاني سةردةمي دةوَلةتي عولاني، كـة ثَيشـرت بةشـَيك بـووة لـة وي يـةتي شـارةزوور دوايـي         
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هةر لةبةر ئةم هؤيةش لةدواي جةنطي جيهاني يةكةمةوة، هةوَلي زؤر دراوة  بووة بة وي يةتي موصَ ،
بةدواوة هـةوَلي   1341كة سيماي كوردستاني بووني كةركووك كاَل بكرَيتةوة، بةآلم بةتايبةتي لةساَلي 

ئةوة دراوة، كة كةركووك تةعريب بكرَيت، بؤ ئـةم مةبةسـتةش دائيمـةن ئـةم شـارة لـة خ مـةتطوزاري        
وة، ئةم شارة دائيمةن خةَلكةكةي تووشي سةرطةرداني و ئاوارةيي و دةردة سةري بووة، بةآلم بَيبةش بو

لةدواي ثرؤسةي ئـازادي عَيرااـةوة، لـةدواي ِرووخـاني ِرذَيمـي ديكتـاتؤري سـةدام حسـينةوة، ئـةم شـارة           
َينيةكان تواني هةَلبذاردني خؤي بكا ، تا ِرادةيةك بةخؤشـي بـذَيت، لةبـةر ئـةوة زؤر لـة عةرةبـة شـؤظ       

وناحةزةكامنان هـةوَليان داوة كـة ئـةم ئـارامي و هَيمنيـةي كـة لةشـاري كةركووكـدا تـا ِرادةيـةك هةيـة،            
بيشَيوَينن، هةر ئـةوةش بـوو لـةم كؤتاييـةدا ئةجنومـةنَيك بـةناوي ئةجنومـةني سياسـي عةرةبـةوة، كـة           

ةي دةكـرد، هَي ةكـاني   باسي ئةوةي دةكرد وةك جاران كةركووك ببَيتةوة بةشـاري تـةئمي  و باسـي ئـةو    
ــةنها        ــةتي ت ــةو وتووي ــة ئ ــةوةي ك ــي ئ ــارةكةدا، بةراس ــَيتة دةرةوة لةش ــايش بض ــةكَيي و ئاس ــارتي و ي ث
مةوزوعي دوو ح ب نية، مةوزوع ئةوةية كة كـةركووك شـارَيكي كوردسـتاني نيـة، بؤيـة ئَيمـةش تاكـة        

كـة ثَيويسـتة كـورد طرنطـي      ة(161)نةخشة ِرَيطا بؤضارةسةركردني مةسةلةي كةركووك تةنها ماددةي 
ثَيبدا ، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ئةبَيت طرنطي بةوةش بدةين كة باسي كـةركووك كَيشـةيةكي ئيقليميـة،    
كَيشةيةكي نَيودةوَلةتية، كَيشةيةكي اووَلة وا بةئاساني ضارةسةر ناكرَيت، ثَيويسي بة نةسـةس درَيـذي   

مــن ثشــتطريي لــة هَيــ ي ثَيشــمةرطةي كوردســتان  هةيــة، ثَيويســي بــةخؤِراطري هةيــة، لةهــةمان كاتــدا
دةكةم، كة ضووةتة سةر سنووري كوردستان كة ئةمة ئةَلبةتة داخوازي خةَلكي كةركووك نةبووة، ئةمة 
داخــوازي هــةموو خــةَلكي كوردســتان و ح بــةكان بــووة كــة لــةدواي ثرؤســةي ئــازادي عَيرااــةوة داواي   

بضـوايةتة سـةر ضـياي حـةمرين و سـةر       1113ة لةسـاَلي  ئةوةمان دةكرد، كة هَي ي ثَيشـمةرطة دةبوايـ  
سنووري كوردستان، ئينجا بضواية بةشداري لة حكومةتي بةغـداد بكردايـة، ئةمـة ئَيسـتا هاتووةتـة دي      
بةهةرشَيوةيةك بووة با بيثـارَي ين، زيـاتر ببَيتـة هـؤي ئـةوةي كَيشـةي كـةركووك ضارةسـةركردنةكةي         

َيكي زؤر ضاكي دةزاس كة هَي ي ثَيشمةرطة لـةو ناوضـانةداية، زؤر   ن يك ببَيتةوة، لةبةر ئةوة من بةشت
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 زؤر سوثاس، ِرَي دار ئاشي عةزي ، سةرموو

 :بةِرَي  ئاشي ع ي  صاحل
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

م و لــةو طرستــة نوكـوَلي لــةوةدا نيــة كـة بةدرَيــذايي مَيــذووي كوردسـتان كــةركووكيش بةشــَيكة لـة خــة    
ئاَلؤزةي كة ِرووبةِروي كوردستان دةبَيتةوة، بؤية هاوكاراس زؤر لةسةر ئةو مةسةلةية اسةيان كرد مـن  
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ناضمةوة سةري، ئةوةي كة ثَيويست بـوو لَيـرةدا بـؤ كـةركووك بوترَيـت، مـن بـِروام وايـة كـة لـةثي ني           
تي، ضونكة ئةمة يةكةجمار نية ثـي ن  عةرةبة شؤظَينيةكان بة هَي  تر ئريادةي خةَلكي كةركووك خؤية

ِرووبةِرووي ئةم شارة ببَيتةوة، يان ِرووبةِرووي نةتةوةي كـورد لـةناو كةركووكـدا ببَيتـةوة، بؤيـة ضـؤن       
ئةو ئريادةي طةلة بةسةر ئةو ثي نانةدا سةركةوتوون، بةدَلناييةوة ئةمة يةكةجمار نية ِرابضَلةكَيني، وة 

، ئةطـةر كـار بكـةين تووشـي ئـةو ِراضـَلةكينة دةبينـةوة، بـةآلم طـرنن          سةدةها جاريش ئَيمة بـةم ث نـة  
ئةوةيــة ئَيمــة ضــي دةكــةين بــؤ كــةركووك  يــان ضــيمان كــردووة ، ئــةو ِراثؤرتــةي كــة ئــةو بةِرَي انــة     
ــة        ــنيازانةي ك ــةو ثَيش ــؤنَيك ئ ــ رة، ض ــدا ب ــك تَيي ــةآلم خاَلَي ــي ، ب ــِراي دةستخؤش ــردووة، وَي ــان ك ئامادةي

، ضؤن بضَيتة دؤخي جَيبةجَيكردنـةوة ، بؤيـة لَيـرةدا مـن داواي ئـةوة دةكـةم، بـة        جةنابتان سةرمووتان
ثشتطريي خؤم بؤ اسةكاني شةوس خان دةردةبِرم، كـة ثَيويسـتة بودجةيـةك ديـاري بكرَيـت، بةتايبـة        
لةخاَلي شةشةم لة ِراثؤرتةكةدا كة باسـي سراوانكردنـي خ مـةتطوزاري و دةسـي كؤمـةك بـؤ كـةركووك        

ايا ئةمة طةر تةرجومة نةكرَيت بـؤ بودجـة، ئةمانـة وةكـو ِراسـثاردةو وةكـو كؤمـةَلَيك دروشـ          دةكا ، ئ
نامَينَيتـةوة ، كـة ناضــَيتة ضوارضـَيوةي جَيبةجَيكردنــةوة، بؤيـة مــن داواكـارم ئةطــةر لةسـةر بودجــةي       

مــة هــةرَيمي كوردســتانيش بَيــت، بةشــَيك لةبةخشــني بَيــت، بــة اوربــانيش بَيــت بــؤ ئــةو بودجةيــة، ئَي
بتوانني خةبؤري خؤمان تةرجةمة بكةين بؤ كؤمةَلَيك هةنطاوي سيعلي كة ئةمانة بكرَيت بـة ثـِرؤذة   

دةكرَيت، هةميشـة   161لةناو كةركووكدا، من خاَلَيكي تر كة باس لة جَيبةجَي نةكردني خاَلي ماددةي 
نةي كـة ِروونـة، كـة    كؤمـةَلَيك ِرَيطـري لـة ثَيشـة هـةموو ئـةو شـتا        161باس لةوة دةكرَيت كة مـاددةي  

دةيبينني كة ثةيوةندي هةية بة عَيرااي سيدِرالةوة، ئةطةر ثي ني ذَيـر بـةذَير هةيـة، ئةطـةر شـي تـر       
هةية، لةناواخين بابةتةكةدا، من بِروام واية كاتي ئةوة هاتووةو ثَيويست بوو ثَيشـرتيش زؤر شـةساسانة،   

ةر ئاسـي دةرةكـي، لةسـةر ئاسـي نـاوخؤيي، بـؤ       لةطةَل خةَلكي كةركووكدا بوتراية كة ثي ن هةية لةس
ئةوةي بةشَيوةيةكي شةساسانة، خةَلك ب انيت دؤخةكةي خؤي لةض اؤناغَيكداية، نةك ئَيسـتاكة لـةدواي   

جَيطـري ليذنـةي بـاآلي جَيبـةجَيكردني مـاددةي      (نـةرمني عولـان  )ساَل تَيثةِربوون جـةنابي خـاتوو    8
ســاَل تـازة ئَيمــة لةسـةرةتاي جَيبــةجَيكردني    8ت لـةدواي  دا لــة وتةيةكيـدا دةَليـَـ 7/1/1111لـة   161

داين، ئايا ئَيمة بةرلةوةي باس لةو ِراضـَلةكانانة بكـةين كـة عةرةبـة شـؤظَينيةكان تووشـي       161ماددةي 
، ثانتايي كؤمةآليةتي، سياسي، ئابووري، لـةبارَيكي  1113ئَيمةي دةكةن، ئايا هةموو ثانتاييةكاني دواي 

 .ئةوةي حكومةتي كوردي ئيشي جدي تَيدا بكا  ، سوثاس سراواندا نةبوو بؤ
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار عبدالربن حسني، سةرموو
 : بابكرنيبةِرَي  عبدالربن حس
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كـةم  وَيِراي دةستخؤشي هةردوو ليذنةكة، من ثَيشـنيارَيك  هةيـة بـؤ هـةردوو ليذنـة، كـة لـة بِرطـةي ية        

زمـار، شـَيخان،   , شـنطار )ئةمةوَي لَيـرةدا ئةمـةي بـؤ زيـاد بكـةين،      ..... ثَيويستة هَي ةكامنان لةكةركووك
ئةوانةشي بؤ زياد بكةين، ضونكة ئةوانةش هةرناوضةي دابِراون، تاكو ئةوانيش وةكو ئةمانة، (خانةاني

هـةموو اسـةكاس كـرا لةاليـةن     كةسانَيك نوَينةري ئةوانيش بن تا نـةَلَين ئَيمـةش ئيهمـال كـراوين، مـن      
هاوِرَيكامنةوة، بةآلم من ثشتطريي اسةكاني كاك دكتؤر زانا دةكةم، كة ِرةنطدانـةوةي دوو حكومـةتي لـة    
هةرَيمي كوردستان، ِرةنطدانةوةي دوو حكومةتيشة لة كـةركووك، ثَيويسـتة بـةزووترين كـا ، ئـةو دوو      

كووكيش يةك بطرنةوة، وةكو ثَيويست خ مةتي حكومةتة يةك بطرنةوة، تا بتوانني دوو حكومةتي كةر
 .طةلةكةمان بكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، ِرَي دار شَيرزاد حاس ، سةرموو

 :شريف عبداحلافظبةِرَي  شَيرزاد 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةنــدَي خــاَل هةيــة كــة  ديــارة مــن لــة كؤتاييــدا كةومتــة اســة، اســةكاني مــن زؤري كــراوة، بــةآلم مــن  
دةستنيشاني دةكةم، بةِراسي ثَي  واية ئةمة اازاجنَيكي باشي بؤ كةركووك و ناوضـة دابِراوةكـان هةيـة،    
بؤ ئةوةي كةركووك بةِراسي دةربكةين لةدةسي ئةم ح ب و ئةو ح ب، ئةو يارمةتي بدا  و ئةوي تر 

ســةوز، تــا ئةمــة نــةمَينَيت، بــا ليذنةيــةك لــة نةيــدا ، هةركةســةو بــةجؤرَيك، طــةِرةكَي زةرد، طــةِرةكَي 
كةركووكي ِرةسةن، ض بةعةرةبة ِرةسةنةكان، ض برا توركمانةكان، ض كوردةكان، ئةمانـة يـةك ليذنـة بـن،     
ئةم ليذنةية ِراستةوخؤ ِرةبي هةبَيت بة حكومـةتي هةرَيمـةوة، ئـةو يارمةتيـة داراييـةي كـة دةدرَيـت        

بــؤ شــاري كــةركووك، بــا لــةِرَيطاي ئــةو ليذنةيــةوة بَيــت، ئينجــا   بةئــةوان، ئــةو ثِرؤذانــةي كــة دةكرَيــت
ليذنةكة لةهـةموو ح بـةكان ثَيـك دَيـت، لـة كـَي ثَيـك دَيـت ئـةوة طـرنن نيـة، طـرنن ئةوةيـة خـةَلكي               
كةركووك بن و ح بايةتي لةو ليذنةيةدا نةكةن، هَي ةكاني شار بة ئاسايش و ثؤليسةوة، ئةوانةي كة تا 

ة يـةك خبـرَين، ثـَي  وايـة لـةو كاتـةدا ئـةتوانن باشـرت سـوود بـة شـارةكة بطةيـةنن،             ئَيستا دووالن، ئةوان
ــةم       ــةش ك ــةو بارةطايان ــة، ئ ــي هةي ــةكي ح ب ــةِرةكَيك و بارةطاي ــةر ط ــة، لةه ــاي زؤري لَيي ــةن بارةط تةبع
بكرَينةوة، ِرةنطة ئةو حةساسيةتةي كة لـةوَي دروسـت بـووة، لةوانةيـة كـةمرت ببَيتـةوة، هـةوَل بـدرَيت         

 .هةجنريو شوان كة كاتي خؤي لةسةر كةركووك بوون، لةسةر كوردستان نةبووناةرة
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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تكاية،  كاك شَيرزاد ِرةئي خؤ  بَلَي، جوابي كةس مةدةرةوة، حةات بةواني ترةوة نـةبَيت، هةركةسـةو   
ؤرتي خؤتـان هَينـاوة، ئَيسـتاش    ِرةئي خؤيداوة، ِرةئةكةشيان جَيطاي ئيحرتامة، بةِرَي تان لة ليذنةكة ِراثـ 

ِرةئي خؤ  بدة، جارَيكي تر ئةوانةي كة ليذنةن، بَينة ئَيرة مـةجاليان نـادةين اسـة بكـةن، ضـونكة لـة       
ليذنةكــة ِرةئــي خؤيــان دةدةن، ئةطــةر تةحــةسوزي نــةبَيت، ئــةمِرؤ ِرةئــي خــؤ  بــدة، ئةنــدامانيش بــة   

 .هةية، سةرمووئازادانة ِرةئي خؤيان و ، ِرَي مان بؤ ِرةئي طشتتان 
 :شريف عبداحلافظبةِرَي  شَيرزاد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ ئةوةي بتوانني ثشتَينةيةكي ئةمين بةدةووري كةركوودا دروست بكةين، كة واب اس ئةوة لـة ئـةركي   
هَي ي ثَيشمةرطةي كوردستانيش كـةم دةكاتـةوة، كؤمـةَلَيك دَي هةيـة كـة كـاتي خـؤي ئةمانـة، هةنـدَي          

ن ثَيدراوة، بؤ ئةوةي بضـن دَييـةكانيان ئـاوةدان بكةنـةوة، ئـةوة وةك ثشـتَينةيةكي زؤر باشـة بـؤ         ثارةيا
كةركووك، تا ئَيستا كةس نةضـووةتةوة ئـةو دَييانـةوة، هـةروا بـة ضـؤَلي ماوةتـةوة، بؤيـة مـن ثَيشـنيار           

امـــة، علـــي خَيـــر، تةاتـــةق، م)دةكـــةم ئةوانـــة، ئةطـــةر خانوويـــان بـــؤ بكرَيـــت، لةبابـــة  طونـــدةكاني 
كؤمةَلَيك دَيي تر هةية كة دةِرواتة خوارةوة، ئـةوة يـةك ثشـتَينة لـةوَي دروسـت دةكـا ،       ( ضراغةِرووتة

كوردةكـاني كــةركووك، يـان ئةوانــةي تـر كــة هـةوَل دةدةن ئَيســتا وردة وردة بـةرةو شــؤراوو بــةرةو الي      
طـةر ئةمانـة وا لَيبكرَيـت    هةولَير دَين، كة ئةمة واي كـردووة، لةكـةركووكمان دوور دةخاتـةوة، بؤيـة ئة    

كةركووكيةكان بضنةوة بةرةو خوار، بؤ تؤث اوة، ئةطـةر موجةمـةعَيكيان بـؤ بكـةين، ئـةو موجةمةعـة،       
هةوَل بدرَيت ئاسايشي تَيدا بَيت، ثؤليسي تَيدا بَيت، ثَي  واية ئةوةش دةبَيت بة ثشتَينةيةكي زؤر باش 

ؤ دةورةي دووةم، نوَينـةري ثةرلـةمانيان هـةبَيت    بؤ خـةَلكي كـةركووك، ئـةخري خـاَل ، هـةوَل بـدرَيت بـ       
خةَلكي كةركووك، لة ثةرلةماني كوردستاندا، يان بؤ ئَيستا هةوَل بدةين ِرؤشنبريةكانيان بـانن بكـةين،   
ض لة ليذنةكان، ض لة شوَينةكاني تر، اسةيان لةطةَل بكرَيت، ب انني ئةوان ضيان دةوَيت، ضـونكة ئـةوان   

لةكاتي خؤثيشاندانةكاني بةعسية شؤظَينيةكاندا، بةِراسي ئةمة خاَلَيكة حةاة  داواكاري خؤيان دةزانن،
بوترَيت، هةندَي اليةن ثَييان وتبوون كة ئاآلي طؤِران هةَل بكةن، ئةوان ضوون شكاتيان لةالي ثارَي طـار  

 .كرد، ئةويش نةيهَيشت ئةو ئاآلية هةَل بكةن، كة ئةوة شتَيكي زؤر خراثة، زؤر سوثاس
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .زؤر سوثاس، ِرَي دار صباؤ بيت ا ، سةرموو
 :بةِرَي  صباؤ بيت ا  شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةظَى       ــة، ئ ــة هةميان ــةر ملَيم ــةركَى س ــةتَى، وة ئ ــةتَى و مةغدوري ــة مةزَلومي ــة هَيماي ــا بووي ــةركووك ي ك
ت ظة اةتيَى هـةَلبطرين، ل سـةردانا مـة وةكـو     مةغدوريةتَى و مةزَلوميةتَى ل سةر كةركووكَى و دةظةرَي

شمةرطةيَى ل كةركووكَى، دةوروبةرَيت وَى، بؤمة ئيسثا  بوو كة ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة، هَي َى ثَي
خةلكَى وَى كـةركووكَى و دةظـةرَيت دةوروبـةر ضـةند خؤشـحاَل بـوون كـة هَيـ ا ثَيشـمةرطَى ل وَيرَييـة،           

ــمةرطَى ل وَيــ   ــ ا ثَيش ــونكى هَي ــ ا     ض ــةم هَي ــاز دك ــةز داخ ــَيية، ئ ــةمن و ئاسايش ــتنا ئ ــدةرةكا ثاراس رَى ثاَل
ثَيشمةرطَى مبينةتةوةو ظةضوونَي وان داخـازا هـةمى خـةلكَى دةظةرَييـة، بـة كـورد، عـةرةبى ِرةسـةن و،         
توركمان و، مةسيحي ظة، بةِرَي  سةرؤكَى ثةرلةمانَى، ذ اليَى طةلةك شؤظَينياو كةظنة بةعسيا ب اظ دَيتـة  

ن، سيماو جوغراسيا باذَيِرَى كةركووكَى بَيتة طؤِرين، بةىَل يَى ديف ديكؤمَينت و بةَلطةنامةكان طةلـةك  دا
زؤرن، ئةطةر ئيجازة بدةن ل ظَيرةدا ئيشارةتَى ب دوو، سَى بةَلطةناما ددةم، كتَيبا كوردستانيةتَى، بةثَيى 

، لـة نامـةى   7927ئايـارى سـاَلى    29بي  لـة بةَلطةنامة نَيو دةوَلةتيةكان، كة دبَيذينت، لةنامةى مستةر 
، بــؤ وةزارةتــى دةرةوةى بــةريتانيا بــاس لــة ســةسةرةكةى كــةركووك و ســلَيمانى، كةلــة         1/1/7927

بَ و كراوةتةوة، دوو ئامـاذةى ياسـايى    293، 292لة الثةِرةى ( العراق يف رسائ  مسرت بي )كتَيبةكةكى 
ئـةو ناوضـانة هـةمووى كـوردن، لـةو      ( اهاليهـا اكـراد كلـه     ان)و سياسى ِروونى تياية، يةكـةميان دةَلَيـت   

كاتةوةى ئةو سةسةرةى بؤ بةغداو كـةركووك و سـلَيمانى بـة سـةسةرى خـارجى عـرياق وةسـف كـرد، لـة          
اننا وعدناكم بتأفيس دولة عربية وليس امرباطورياة  )بؤ مةليك سةيص ، دةَلَينت، ( ضةرض )بروسكةى

، لـة يادةوةرةكـانى ِرؤذى   (ل محارين ا  ماا وراء فهاو كوردفاتان    لذلك ان حدود دولاتكم لان تتوااوب جبا    
كة دةَلَيت، كاتَى سوثاى بةريتانيا سةركةوتنى بةدةست هَينـا، لـة   ( مسرت راس )لة اليةن  78/3/7971

بةغـداى طـر  و بـةرةو سـةروو ضـوو، بـة بروســكة ئاطادارمـان كـردةوة، كـة لـة جبـ  حــةمرين             7971
 .ِروونةبن لةطةَل كورد، سوثاسنةثةِرنةوة، باتووشى ِرووبة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سوثاس بؤ جةنابت، سوثاس بؤ هةموواليةكتان، بةحةايقة  مةوزوعي كةركووك بؤ هةموو كوردَيك و 
كوردستانيةك طرنطة، من تةمةنام دةكرد بةرنامةكة شوَينةكاني تريشي لةسةر بوواية، لة سنجارةوة تـا  

و مةمخورو باسي هةمووي بوواية، بةس هةمووي بةتةنها  تةركي ي كـردة  مةندةلي و خانةاني و دوب 
لـةاانوني   58سةر كةركووك، كـة ئـةويش ِرةم َيكـة بـؤ هـةموو ئـةو شـوَينة كَيشـة لةسـةرانة، مـاددةي           

كـة   بـووة ماددةيـةكي دةسـتووري، ديـارة هـةوَلَيكي جـدي هةيـة بـؤ           161ئيدارةي دةوَلة  و مـاددةي  
نيطـرؤ  )سـةسريي بـةريتانيا   ( ئـةدؤر ضـاثلني  )بَيتةوة، ئةو ثةميانانةشي كة دران لة ئةوةي ئةو شوَينانة 

ــؤني ــةمريكا،  ( ث ــةسريي ئ ــةالوي )س ــةياد ع ــش    ( ئ ــوو، دواي ــران ب ــةني وةزي ــةرؤكي ئةجنوم ــراهي  )س اب
ــةري ــةِرَي  (جعف ــالكي )، ب ــوري م ــرا     ( ن ــةك دان ــو ماددةي ــة وةك ــةدا ك ــةم دوايي ــة ل ــةوة دوو دةورةي ــة ئ ك



535 

 

اريان، لةبةرنامةي كاري ثَيشرتيش هةوَل هةبووة، ثةمياني زؤريـش دراوة، ديـارة كةوةعـد    لةبةرنامةي ك
لةبــةالش نــةدراوة، هــةوَل هــةبووة، بــةآلم خؤالــان كةمتةرخــةميمان هــةبووة، نــابَي ئــةوة بشــارينةوة،  
نةوااسمان زؤر هةبووة، بَي تـةن مييمان زؤر هـةبووة، خـةم سارديشـمان هـةبووة، جديـةتيش هـةبووة،        

ةعي كؤمــةَلَيك ئةســباب يــةكي طرتــووة، كــةتاكو ئَيســتا هــةر مــاوة، ئــةوةي كــة طرنطــة بوترَيــت، ئــةو  يــ
ِريفراندؤمةي كة بؤ ئةو شوَينة كَيشةدارانة دةكرَيت، بؤ كةركووك دةكرَيت، لةسةر عـةرد نيـة، لةسـةر    

حـةاي ئـةوةي    خاك نية، ثَيويستة ئةمة المان مةعلوم بَيت، لةسةر ئيدارةكةية، خاكي كوردستان كةس
نية، بيخاتة بةر ِريفراندؤمةوة، هيض ح بَيك، هيض اليـةنَيك، هـيض دةسـةآلتَيك، مَيـذووي خـؤي هةيـة،       
ئيسثاتاتي خؤي هةية، ئةمرٍِؤ ئةو شوَينة كة لةطةَل هةرَيمي كوردستان نيـة ِرؤذَيـك هـةر دَيتـةوة سـةر      

ت بووة، هةر ئةتوانني بـةبَي شـةِر،   هةرَيمي كوردستان، باشرتين زرووسيش ئةم زمانةي ئَيستة كة دروس
بةبَي طوللة، خةَلكةكة خؤي بيهَينَيتةوة، خةَلك هَي َيكي لةبن نةهاتووة، دةريايةكي هَي ة، جـوان ِرَيكـي   
ــي، بؤيــة            ــةكي دميوكراس ــةين، بةِرَيطاي ــةِر بك ــةوةي ش ــةبَي ئ ــت، ب ــَي دةكرَي ــتَيكي ث ــةموو ش ــةيت ه خب

نَيت، هةر ئةبينني ِرؤذَيك لةطةَل كوردستان دةبَيت، ئينجا دَلي بةدَلنياييةوة كةس واز لةو شوَينانة ناهَي
كوردستانة، يان اودسي كوردستانة، هةر شتَيك ناوي دةنَييت، كةركووك شـوَينَيكي ثـريؤزة، شـوَينةكاني    
تريش ثريؤزن، مةندةليش ثريؤزة، خانةاينيش ثريؤزة، ئةبَيت هـةموومان وةكـو ثَيشـمةرطةيةك كـاري     

اريشـي بـؤ دةكـةين، ضـووني ثَيشـمةرطة بـؤ ئـةو شـوَينانة هةسـت بةخةتـةريك دةكـرا،            بؤ بكـةين، وة ك 
بــةث ن ئــةو ئةجنومــةني سياســيةي ئَيســتا كــةناويان طؤِريــوة،  هــي عــةرةبي بــؤ هــي عَيرااــي، ئــةوةي   

شـد عاصـيةي كـةناوتان هَينـا، دوو     نكةسةرثةرشي دةكا ، بؤ ئاطاداري ئَيوةي بةِرَي  ئةو عبدالربن م
بو بوو لةسةر ئةوةي كة لةطةَل ئريهابيةكان، لةطةَل ااعيدة دةسي هةبوو، بةدؤكؤمَينت طريا، ساَل حة

ئةمريكيــةكان برديــان ثاشــان بةواســيتةي ســةرؤك هؤزةكــان ئــازاد كــرا، تةعاهوديشــي لــَي وةرطــريا           
كةسياسة  نةكا ، شاهيديش هةيـة كـة كـةسيلن و ئةمـة نابَيـت سياسـة  بكـا ، بـةآلم وةزعـي عَيـراق           

ةوةية كـة هةركةسـَيك بـةئارةزووي خـؤي، ضـؤن بيـةوَيت بـةردي تَيـدةطرَيت، ضـووني ثَيشـمةرطة بـؤ            ئ
ي ئةو خةتةرة بوو، طةر ثَيشمةرطة لةوَي بَيت، لةكوردستان بَيت ن يكي ئـةوَي بَيـت، هـةر ر ؤذَيـك     ئدةر

طـاي خـؤي، كـة    خةتةر بؤ ئةوَي بَيت ئةوان دةوري خؤيان دةبينن، ئةو خةتـةرة نـةمَينَيت، دَيتـةوة جيَ   
خةتةريش هةبوو دةضَيت، هةمووالان ثَيشمةرطةين لةطةَل ئةو برا ثَيشمةرطانةي كـة لـةوَين، سـوثاس    
بؤ طشت ثَيكهاتةكاني ناو كةركووكيش لةو ِرؤذة حةساسةدا هةموويان يةك هةَلوَيست بوون ثَيكةوة كـؤ  

لــةوَي هــةموو بةيــةك دةنــن بوونــةوة، روغمــي هةنــدَيك ســاردي لــةناو هةنــدَي اليــةني سياســي، بــةآلم 
ــراوي           ــديرة، ِرَيكخ ــ و تةا ــاي ِرَي ــةويش جَيط ــة ئ ــةك ك ــةموو سيداكاريي ــؤ ه ــوون، ب ــازر ب ــتان، ح ِراوةس
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خوشكان، برايان، ئةمانة بـةث ن بـة دةسيسـة بـةردةوام دذي     : بةِرَي ان( ئينتةرناشونال كراي ةز طرو )
ث نـي بـؤ دانـاوة، ضـؤن نةخشـةي بـؤ        حةاةكاني كورد كار دةكا ، حةاـة بيناسـن، حةاـة بيـ انن، كـيَ     

ة  لـة سـيمينارَيكي منـدا بـوو وتـي      (ئينتةرناشونال كراي ةز طـرو  ) دةكةن ، بةِرَي َيكي ئةو ِرَيكخراوي 
كورد نابَيـت ثشـت بـة دةسـتوور ببةسـتَيت، نابَيـت ثشـت بـة زؤرينـةو كةمينـة ببةسـتَيت، نـابَي باسـي              

بةسةر ئةوةوة نةبَيت كـورد ئـةبَيت ِرَيـك بكـةوَيت، ومت     ِرابردوو وجينؤسايد و ئةو شتانة بكا ، حةاي 
باشة ئةوة ثَي  بَلي ضؤن ِرَيك دةكةوَيت، تؤ كة بةدةسـتوور ئـيعرتاف نةكـةيت، بـة مَيـذووي ناوضـةكةو       
ــايدةي       ــةو جينؤس ــةيت، ب ــيعرتاف نةك ــة ئ ــةو كةمين ــةيت، بةزؤرين ــيعرتاف نةك ــةكة ئ ــاي ناوض جوطراسي

ت و حـةات بةسـةريةوة نـةبَيت، بـةس وةرة ثـَي  بَلـَي ئـةوة ضـؤن         كةبةسةرتدا هاتووة ئـيعرتاف نةكـةي  
دةبَيت ، سوثاسي ئةو بةِرَي انةش دةكـةم كـةِراثؤرتيان نووسـيوة، ئـةو بةرثرسـانةي كـةركووك، لةطـةَل        
هــةموو كةموكورتيةكــدا كاريشــيان كــردووة، يــةعين هــةموو كارةكــة خــةتاي ئــةوَي نيــة، لةبةغــداديش  

خؤمــان تاِرادةيــةكي زؤر كةمتةرخــةمني بةرامبــةريان، ئــةو ليذنــةي كــة   بــةث ن دذيــان كــار دةكرَيــت،
بـةو شـَيوة سةعالـة كـاري خـؤي نـةكردووة، كـاري كـردووة          161دانراوة، بؤ جَيبـةجَي كردنـي مـاددةي    

زؤريش، ئيستاش بة ث ن هةر تةعريب دَيتة ناو كـةركووك، بـةث ن، بةدامةزرانـدن، لةمةركـةزةوة لـة      
لةشةريكةي نةو ، لة شوَينةكاني تر لة ثؤليو، لةهةموو شوَينةكاني تر ِرؤذانة حكومةتي ئيتحاديةوة 

بةلَيشاو دَينة نـاو كـةركووك، مـن ذمارةكـاس اليـة بـة ئيحصـا المانـة كةضـةند زؤرة و ضـةنديش دَيـت،            
بةحةايقة  ضارةسـةر نـةكراوة، ئـةبَيت بـةدةايقي بـة دروسـي واجبمانـة كـةدةوري خؤمـان ببيـنني،           

هةبَيت كة ئَيمة وةكو هةرَيمي كوردستان، وةك حكومةتي هةرَيمي كوردستان ضـي دةكـةين    ث ني وازؤ
بـؤ كـةركووك ، ئَيسـتاش بــةردةوام ثـي ن هةيـة بــؤ لَيـداني ئـةو خةَلكـةي ئَيمــة، لـةو بةينـةدا ِرَيــ دار           

ــاددةي    ــتووري عَيـــراق، كـــة مـ  161ســـةرؤكي ئةجنومـــةني نوَينـــةراني عَيـــراق، لـــةوتارَيكي دذي دةسـ
 5دةيةكي دةستوورية، ئةَلَيت كةركووك دةبَيت ببَيتة هةرَيمَيكي سةربةخؤ، كةركووك دةبَيت هـةتا  ماد

ساَلي تر دةسي لَي نةدرَيت، سةرؤكي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق ئـةوة وتارةكـةي هةيـة، ئَيسـتا مـن      
اني خؤمـان ئَيمـة   ديراسةيةك لةبةردةستمداية بةدةايقي جوابي دةدةينةوة، بةنيسبة  دةزطا ئةمنيةك

سوثاســيان دةكــةين، بةحةايقــة  ئــةو دةزطــا ئةمنيانــة نــةبَيت ئَيســتا نيــوةي كــوِر وكضــي ئــةو شــارة     
بةتايبة  كورد نةمابوون، دةوريان هةية، بةآلم دةزطاي ئةمين نـاتوانَي درعَيكـي ثـؤآليي دروسـت بكـا       

نةيةتـة ناويـةوة، ئريهـابي بـؤ      لةشـارَيكي وةكـو كةركووكـدا مولتـةااي هـةموو ِرَيطاكانـة كـة ئريهابيـةك        
هةولَيريش ها ، بؤ سلَيمانيش ضوو، لة ئةوروثا و ئةمريكاش ئريهـابي جـار بـةجار ئـةتوانَي خـةراَيك      
بكا ، بةآلم دةوري هةموو اليـةك هةيـة، مـن سوثاسـي هـةموو اليـةكتان دةكـةم، ئـةوةي كـة دةمـةوَيت           



537 

 

هةية، كـة كـةركووك بةتايبـةتي مـن بـة ذمـارة        بيَلَي  هةندَيك غةَلةتي ياسايي هةية، ني اعاتي مولكية
باسي دةكةم، يةك مليؤن و دووسةد هةزار دؤمني كورد لةوةخي ِرذَيمي ديكتاتؤري بةعسدا، لة كـورد و  
توركمان سةندراوة، دراوة بة عةرةبـةكان، وةخـَي ليذنـةي ني اعـاتي مولكيـة هةنـدَيكي ئيلغـا كـردةوة،         

 31ة بؤ خاوةنةكاني خؤيان، ماددةيةكي تريان دةركرد كـةماددةي  عةادةكاني سةسم كرد كة بطةِريََتةو
بوو لة ياساكة، ئةَلَيت ثَيويستة لةوةزارةتي مةعين ثرسيار بكرَيـت ، لـة وةزارةتـي كشـتوكال، وةزارةتـي      
نةو ، وةزارةتي ناوخؤ، وةزارةتي مالية، كةئايا تؤ ثَيويستيت بةو زةويية هةية ، كـةوةخي خـؤي هـي    

ي سةندراوةو دراوة بة عةرةبةكان، ئةطةر بَلَيت بةَلي ئةوة تةواو، تةمجيد دةكرَيت، ئَيستا كورد بووة لَي
هةمووي ضةند هةزار دؤمنَيك طةِراوةتةوة، بؤية دةبَيت زؤر بةوردي ئيش بكرَيت لةسةري، ئريادةيةكي 

: دووةم: كـةم سياسي بةاوة  نـةبَيت بـةو ياسـايانةو بـة ني اعـاتي مولكيـة ضارةسـةر ناكرَيـت، ئـةوة ية         
ئةطةر ئريادةي سياسيش نةبَيت ئَيمةي خةَلك ئةبَيت خؤمـان كـةركووك و ئـةو شـوَينانة ئـازاد بكـةين،       
دابنيشني لةوَي ئةمة شاري ئَيمةيةو تةواو، يةعين ئةبَي بةِرَيطايةكي ئاشي بَيـت، مـن نـاَلَي  بةطوللـةو     

ش هـةَلناطرم، دةضـ  لةماَلةكـةي خـؤم     بةتؤ  و تةيارة، بةآلم خةَلكة مةدةنية تةاةش ناكةم وسـي حي 
دادةنيش ، كاكة ئةمة ماَلي منة، اةينا، سـةرموو جـةنابت وةرة مـن بكـوذة، نـاهَيَل  ئيـدارة ئـيش بكـا ،         
شةلي دةكةم، حةاي خؤمان بةو شَيوة دةتوانني وةريبطرينةوة، ئَيمـة ئَيسـتا ماوةيـةكي تـر لـة حـوكمي       

ي بكا ، ئةبَيت ئةو مةكتةبةي ئَيمة كة ثَيـي هةَلدةسـتَيت،   بةِرَي  نوري مالكي كةوةعدي داوة جَيبةجَي
ئةبَيت يةكةم شت ئَيمة ئةبَيت، لةطةَل حكومةتي خؤمان زؤر وازؤ بني، حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان  
سةرموو ضي دةكةيت بؤ طةِرانةوةي ئةو شوَينانة، كة جةنابت تةنفي يت سةرموو بيكـة، ئـةو ليذنانـةي    

ئاليةتــةي كــة ئيشــي ثَيــدةكا  بؤمــان وازؤ بــوو جــارَيكي تــر دةيهَيــنني لَيــرة   كــة كارةكــة دةكــا ، ئــةو 
مونااةشـةي دةكـةين، مـن نامــةوَيت سـةرتان بئَيشـَين ، زؤر لةســةري بـر ِِؤم، حةزدةكـةم بةئةمانةتــةوة        

بؤكو ساي  لـةوردةكاري كـةركووك    158ثَيتان دةَلَي  كَي لةسةر كةركووك ضي بوَيت لةالي من هةية، 
هةية، لةمةكتةبة نةك لَيرة لة شـوَينَيكي تـر، ئـةو بةِرَي انةشـي كـة كاريـان كـردووة، ئـةمِرؤ         لةالي من 

طؤِرانكاري بةسةرياندا دةكرَيت، مـن ِرَي َيكـي تايبـةمت بؤيـان هةيـة، بةتااـةتي خؤيـان كاريـان كـردووة،          
كـردوون، خـةَلكيش و   بةآلم لة بةغدادةوة دذيان كاركراوة، لةناوخؤمان سةراغَيك هةبووة، ئَيمة طَيذمان 

ــةوانيش          ــة ئ ــوون، بؤي ــذيان كردب ــةعريب طَي ــةرةبي ت ــابي و ع ــادي و ئريه ــةتي ئيتح ــةش و حكوم ئَيم
لةخةتةكة دةرضوون، ئومَيدمان ئةوةية ئـةو بةِرَي انـةي كـة دَينـة جَيطايـان لـةداهاتوو بتـوانن شـتَيكي         

ةي كةهاتن، ئـةوةي بةنووسـراو هـا     باش بكةن، بةِرَي ان ئَيستا موداخةلةكان تةواو بوو، ئةو ثَيشنياران
ئةوةي كة بةِرَي ان ياداشتيان كرد، ليذنةكة حازري دةكا ، بةِراثؤرتَيك بيدةن بةسةرؤكايةتي ئَيمـة بـؤ   
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ئةم مةوزوعة دواي ئةوةي ثَيش ضاومان ِروون دةبَيت، كـاري خؤمـان دةزانـني كةضـي دةكـةين بـؤ ئـةو        
ــتنَيكي   ــاريكراو دانيش ــةوةختَيكي دي ــوَينانة، ل ــتنةكة     ش ــايي بةدانيش ــة كؤت ــةوةي ك ــةين، دواي ئ ــؤ دةك ب

دةهَينني، ضةند وتةيةك  هةيـة دةمـةوَيت بـؤ ئَيـوةي بـةِرَي ي بـاس بكـةم، ئَيسـتا كؤتـايي بةدانيشـتنة           
ِرةليةكةمان دةهَينني، بةِرَي ان كؤتاييمان ثَيهَينا، لةدانيشتنةكاني ثَيشوودا ضـةند ِرووداوَيـك ِروويـدا،    

ــتنةي   ــةو دانيش ــة ئ ــتةواذةيةك     ل ــووة، دةس ــرة ب ــةم لَي ــؤر بةره ــران دكت ــةني وةزي ــةرؤكي ئةجنوم ــة س ك
بةكارهَينرا لةاليةن ِراطةياندنةكانةوة، لةطةَل ِرَي م بؤ هةموو ِراطةياندنةكان، بةآلم بؤ ئاطـاداري ئَيـوةي   

ين بــةِرَي  مــن ِروونكردنةوةيــةك لــةو بارةيــةوة دةدةم، هــةروةها لةدانيشــتنَيكي دواتــر كــة بــؤ دواخســت 
ــةك        ــةوةش ِروونكردنةوةي ــةر ئ ــةبوو لةس ــتَينَيك ه ــك تَينةطةش ــةويش لَي ــوو، ئ ــرت ب ــتنةكةي ثَيش دانيش
دةردةكةم بؤ ئةوةي هةموو كةسَيك، هةموو ئةندامَيكي ثةرلةمان، هـةموو اليـةنَيك ب انَيـت كـةجَيطاي     

ي بةيـةك ضـاو   ِرَي و ئيحرتامن، وة هيض شتَيك بةرامبةر هـيض كةسـَيك، هـيض اليـةنَيك نـةبووة، هـةموو      
سةير دةكةين، بةآلم بةِروونكردنةوةيةكي تايبة  وةكو سةرؤكي ثةرلةمان، مـن دةريدةكـةم بـؤ ئـةوةي     
هــةموو ئــةو بةِرَي انــة ئيحــتريام و رازي بَيــت، ئَيســتاش كؤتــايي بــة دانيشــتنةكة دةهَيــنني، دانيشــتين    

 .داهاتوو ئاطادارتان دةكةينةوة، خواتان لةطةَل
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