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 ي نائاسايي (1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 8/8/1111 رَيكةوتي دووشةممة

عَيـراق   -سـتان  ثةرلـةماني كورد   8/8/1111رَيكةوتي  رؤذي دووشةممةي ثَيش نيوةِرؤي (11)كاتذمَير   
بـةِرَيز   بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)بة سةرؤكايةتي بةِرَيز حممد قادر عبداهلل

دانيشـتين ذمـارة   , بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارسالن بايز امساعيل جَيطري سةرؤك و.د
 .بةست ي خؤي( 1111)ساَلي , سَييةمي نائاسايي خولي (1)

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

ي نائاسـايي  (1)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياري درا دانيشتين ذمـارةي  , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بـةم   8/8/1111وةِرؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي   ي ثـَيش نيـ  (11)خولي سَييةمي هةَلبـذاردن لـة كـات    

 :شَيوةية بَيت
ــؤ ناوضــة ســنووريةكاني هــةرَيمي        -1  ــران ب ــةتي ئيســالمي ئَي ــاراني  ئوري ــةبارةي تؤثب ــردن ل ــؤ ك طفتوط

 .عَيراق –كوردستان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميئرةبان

ــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان   ــذاردن، ســاَلي دووةم، خــولي     ب ــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلب دةكةين
بــةثَيي : ، بةرنامــةي كــار8/8/1111ي نائاســايي، رؤذي دانيشــ  (1)طرَيــداني يةكــةم، ذمــارةي دانيشــ   

ي ثةرلـةماني  1991ي هةموار كراوي سـاَلي  (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 6)ي ماددة (1)حوكمي بِرطة 
ــراق،  -كوردســتان  ــدا بةرنامــةي كــاري دانيشــتين ذمــارة     عَي ــةمان بِرياري ي (1)دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرل

/ 8/8ي ثـَيش نَيـوةِرؤي رؤذي دوو شـةممة رَيكـةوتي     (11)نائاسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير 
 :دا بةم شَيوةية بَيت1111

ــؤ ناوضــ       -1 ــران ب ــةتي ئيســالمي ئَي ــاراني  ئوري ــةبارةي تؤثب ــردن ل ــؤ ك ــةرَيمي  طفتوط ــنووريةكاني ه ة س
 .عَيراق –كوردستان 

ئَيستاش داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي ثَيشمةرطةو ليذنـةي مـام مـرؤة دةكـةين كـةرةم      
 .بكةن بؤ سةر مةنصة، زؤر سوثاس

كـات،  بةِرَيزان، ماوةيةكـة هـةموومان ئاطـادارين كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران تؤثبـاراني ناوضـة سـنووريةكان دة         
تؤثبارانةكانيش طةيشتؤتة سةر طوندةكان و زؤر جَيطاي مةدةني زةرةرو زياني ثـَي طةيشـتووةو شـةهيدمان    
داوة، بريندارمان داوة، هاوواَلتيان ئاوارة بووينة، كشـتوكاَل تَيكوـووة، ئـاذةَل كـوذراون، خةَلكةكـة دةربـةدةر       

بـةقوةاان كـردووة، بةداخـةوة رَيزمـان بـؤ       بووة، لةم ماوةية زؤر لة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان حةرةكـةتَيكي   
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راطةياندنةكان هةية لةزؤر جار باس دةكرَيت كةئةنةما ثةرلةمان هيوي نةكردووة، هةر بؤ ئاطاداري ئَيوةي 
بــةِرَيزو خــةَلكي كوردســتان لــةو ماوةيــةي كــة تؤثبارانةكــة دةســ  ثــَي كــردووة، مــن خــؤم شةخصــي وةك    

زم كـاك دكتـؤر ئةرسـةالن بـايز لـة ثةيوةنـدي بووينـة، لةطـةَل رَيـزدار          سةرؤكي ثةرلةمان لةطةَل براي بـةِريَ 
سةرؤك كؤماري عَيراق، ئَيمة لة بيدايةتةوة ثةيوةندميان كردووةو قسةمان لةطةَلي كـردووة دةربـارةي ئـةو    
وةزعة، لةطةَل ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق لـة ثةيوةنـدي بووينـة تـاكو طةيشـتة ئـةوةي كـة ليذنةيـةكي            

رةك لة ليذنةي ديفاع و خارجيةشيان بَينة ثةرلـةماني كوردسـتان لةطـةَل ليذنـةي نـاوخؤ و ليذنـةي       موشتة
ثَيشمةرطةو ليذنةي مام مرؤة و ئةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردستان سةرداني مةيداني بكةن، ثاشان 

لـة ثةيوةنـدي بووينـة، بـؤ      راثؤرتي خؤيان بنووسن، لةطةَل سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ئَيمة بـةردةوام 
ئــةوةي ضــارةيةكي ديبلؤماســي سياســي زوو بــؤ ئــةم كــارة بدؤزرَيتــةوة، لةطــةَل ســةرؤكايةتي حكومــةت لــة   
ثةيوةندي بووينة، بةردةوام لةطةَل كاك دكتؤر بةرهةم و كاك ئازاد بةرواري لة ثةيوةندي بووينة، هةوَلمان 

كرَيـت، لةطـةَل وةزيـري خارجيـةي عَيـراق كـاك وشـيار        داوة كة رَيطايـةك بدؤزرَيتـةوةو زةخـت لـة بةبـدا ب     
زَيباري لة ثةيوةندي بووينة، داوامان لَي كردووة كـة تـةدةخول بكـةن لـة رَيطـاي وةزارةتـي خار يـةوة، كـة         
كاري خؤيان بكةن، بؤ ئةوةي ئةو تؤثبارانـة كؤتـايي بـَي  و موباشـري لةطـةَل نوَينـةراني كؤمـاري ئيسـالمي         

لةطةَل ضةند قونسوَليان، لةطةَل نوَينةريان كـة لـة تارانـةوة هـاتووة، ئَيمـة بـةردةوام لـة         ئَيران دانيشتووين،
ثةيوةندي بووينة لة موناسةباتي موختةليفيش ئيدانةمان كردووة، ضونكة هةرضي بَي موبةرير، موبـةرير  

شـةهيد بكـةيت و   ئةوة نيية تؤ طوند بؤردومان بكةيت و مزطةوت برووخَيين و قوِرئان بسووتَيين و خةَلك 
خةَلك بريندار بكةيت، لة هةمان كات ئَيمة ئيحتريامي سنووري سيادةي دةوَلةتةكاني جـريان دةطـرين و بـؤ    
هيض كةسَيك نيية ئيستيفادة لة سنوورمان بكات و زةرةر بة اليةنةكةي تريش بطةيـةنَيت، لـة موناسـةباتي    

ــةالتي تةلــ     ــة موقاب ــردووة، ل ــةمان ك ــود ئيدان ــةليو وةك ط ــدي   موخت ــةكان، وةف ــةَل رؤذنام ةفزيؤني و لةط
ليستةكاني موختةليفي ناو ثةرلةماني كوردستان لة طشـت اليةنـةكان لـة دةسـةاَلت و ئؤثؤزسـيؤن سـةرداني       
مةيدانيان كردووةو خةَلكةكانيان بينيوة، لة سةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئيسـتيابالي وفودمـان كـردووة، كـة بـؤ       

ــة رَيطا   ــة، ك ــةماني كوردســتان هــةر     ئــةو موناســةباتانة هاتوون ــة ثةرل ــةوة نيي ــةوة، يــةعين ئ ــةك بدؤزرَيت ي
حةرةكةتَيك بكاتن ناضَيت ئيعالني بكاتن، بةاَلم لةمانةش زؤرتر كة بؤ ئَيوةي بةِرَيز بامسان كردووة، ئَيمـة  
بةردةوام لةسةري بووينةو، ئَيستاش دةبَيت كار بكةين، بؤ ئةوةي رَيطايةك بدؤزينـةوة، ئـةو تةعدايـة، ئـةو     

وَلمة لة خةَلكي ئَيمة كؤتايي ثَي بَيت، ئَيمةش خاوةني خةَلكي خؤمانني و دةَلَيني خةَلكةكةمان لـة ئـةمان   ز
بذين، لة ئيستيارار بذين و باوةِريان بةوة هةبَيت كة تةعدايان لَي ناكرَيت و زوَلميان لَي ناكرَيت، ئَيسـتاش  

ايي ئةنداماني ثةرلةمان بوو، كة داوايـان كـرد كـة    ئةم كؤبوونةوةية كة ئةجنام درا لةسةر داواي ذمارةي ياس
جةلســةيةكي نائاســايي بكرَيــت، هــةروةها ثَيشــنياري ليذنــةي نــاوخؤ و ليذنــةي ثَيشــمةرطةو ليذنــةي مــام    
مــرؤةيش بــة هــةمان شــَيوة، ئَيســتا داوا دةكــةين ليذنــةي ياســايي نــاوي ئــةو بةِرَيزانــة  ــوَينن، كــة داواي    

 .و، فةرموودانيشتين نائاساييان كرد بو
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 :رؤذان عبدالاادر دزةيي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 داواكاري كؤبوونةوة/ بابةت
ئَيمة وةكو كؤمةَلَيك ئةندامي ثةرلةماني كوردستان، كة ناو و واذوومان لة خوارةوة كردووةو هـاتووة، داواي  

نائاسايي ثةرلةمان دةكةين، بؤ طفتوطؤ كردن لةبارةي ئةو هَيِرشـة تؤثبارانـةي واَلتـي    سازداني كؤبوونةوةي 
لـة  ( 36)ئَيران بؤ سنووري هةرَيمي كوردستان، هةروةها ثَيشنياري ليذنةي مام مرؤة بة نووسراوي ذمـارة  

19/7/1111. 
 :ناوي ئةو ئةندامانةي كةوا داواي دانيشتين نائاساييان كردووة

 .حسن رضاسةرطوَل  -1
 .زكية سيد صاحل -1
 .مصطفىصبيحة امحد  -3
 .تارا حتسني ئةسعةدي -4
 .مصطفىهاذة سليمان  -5
 (.ئاسؤ)بكر كريم حممد -6
 .مسرية عبداهلل امساعيل -7
 .ساالر حممود مراد -8
 .محدية معروف امحد -9

 .بةفرين حسني خةليفة -11
 (.ئارام)ايوب نعمت قادر -11
 .صباح حممد حنيب -11
 (.بالل)امحد سليمان عبداهلل -13
 .ناسك تؤفيق عبدالكريم -14
 .نةرميان عبداهلل قادر -15
 .بهاءالدينعمر عبدالعزيز  -16
 .محة سعيد محة علي -17
 .بةيان امحد كؤضةري -18
 .رَيباز فتاح حممود.د -19
 .هاوِراز شَيخ امحد -11
 .كاردؤ حممد ثريدواد -11
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 .كاروان صاحل امحد -11
 .حممد عثماندنان ع -13
 (.وةرتي)امحد ابراهيم علي.د -14
 .ةيان عبدالرحيم عبداهلل -15
 .ثةميان عزالدين عبدالرمحن -16
 .ثةيام امحد حممد -17
 .امحد عثمانسيوةيل  -18
 .عبداهلل حممد نوري -19
 .جنم الدين حسن عظيمة -31
 .شريو عبداحلافظشَيرزاد  -31
 .ثةميان عبدالكريم عبدالاادر -31
 .عبدالرمحن حسني ابابكر -33
 .مصطفىنةسرين  ال  -34
 .ئاش  عزيز صاحل -35
 .علي حسني -36

 .ئةو بةِرَيزانة بوون كةوا داواي دانيشتين نائاساييان كردووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ليذنةي هاوبةش ئةطةر راثؤرتةكةتان  وَيننةوة
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 راثؤرتي هاوبةش سةبارةت بة تؤثباراني ناوضة سنوورييةكاني هةرَيمي كوردستان/ بابةت

نـاوخؤ و ثَيشـمةرطةو   )وةفدَيكي ثةرلةماني كوردسـتان، كـة ثَيكئـاتبوو لـة ليذنـةكاني       11/7/1111رؤذي 
ئاسـايش و بـةرطري و   )بـة يـاوةري وةفـدَيكي ثةرلـةماني عَيراقـي كـة ثَيكئـاتبوو لـة ليذنـةكاني          ( ةمام مرؤ

، وةفدةكة سـةرداني هـةردوو دةةـةري باَلةكايـةتي و     (حسن سنيد)بة سةرثةرش  ( ثةيوةندييةكاني دةرةوة
و دةةةرةكـة لـة   ثشدةري كرد، جطة لة دانيشتين فةرمي و بينيين دامودةزطـا ئيـداري و فةرميـةكاني هـةردو    

نزيكةوة ناوضة تؤثبارانكراوةكاني بةسةر كردةوة، دواي طوَيطرتن و ثرسيار كردن لة دانيشتواني ناوضةكةو 
خةَلكي ئةو طوندانةي كة ئاوارة بوون، ليذنةكةمان لةم خااَلنةي خوارةوةدا سةرنج و تَيبيين و ثَيشـنيار بـؤ   

 :ةوةبارودخي ناوضةكة روون دةكاتةوة، بةم جؤرةي خوار
 :خاَلي يةكةم



 11 

مــاوةي مــانط و نيوَيكــة تؤثخانــةكاني كؤمــاري ئيســالمي ئَيــران رؤذانــة تؤثبــاراني ناوضــةكاني هــةرَيمي  -1
كوردســتان دةكــةن، ئةمــةش بؤتــة مايــةي ئــاوارة بــووني طوندنيشــيناني ســنووري ناوضــةكاي باَلةكايــةتي و   

لةبيسـت كيلؤمـةتري زةمـيين دوورن لـة     ثشدةر، تؤثبـاران كردنةكـة ئـةو طوندانةشـي طرتؤتـةوة كـة زيـاتر        
طوندي سوونيَي و ثـردي بةردينـةو ئاريـةرةش و    )سنووري واَلتي ئَيران و هةرَيمي كوردستانةوة، بؤ منوونة 

سَيوكةو سةرخان و ناوضـة كوَيسـتانةكاني طونـدي رةزطـة، كـة دةكةوَيتـة سـنووري ناوضـةي ذاراوةي قـةزاي          
 (.ندةكاني ئَييَن و وَيزةو كاني سثي لة دةةةري باَلةكايةتيثشدةر لة دةةةري ثشدةرةوة، هةروةها طو

زيــاني طــةورة بــة بةرذةوةندييــة ئابووريــةكاني ناوضــةكة طةيشــتووةو زيــاني مــاددي و مةعنــةوي زؤري   -1
لَيكةوتؤتــةوة، جطــة لــة شــةهيدو برينــدار بــووني ضــةندين هــاوواَلتي، هــةروةها ئــاوارة بــووني دانيشــتواني  

سةدان هَيكتار زةوي كشـتوكاَلي و رةزو بـا ، كـة زيـاني ئـاذةَلي و كشـتوكاَلي زؤر زؤرة،        طوندةكان و سووتاني
لةبةر ئةوةي دةةةرةكـة دةةـةرَيكي لـةبارة بـؤ ئاذةَلـداري و كشـتوكاَل كـردن، هـةروةها لةناوضـووني سـةدان           

 .سةرة مةِرو بزن و ضةندين كوورة هةنط
ي و بة تَيرو تةسةلي بؤ ليذنةكةيان روون كردةوة، كة ئيدارةي هةردوو قةزاي ضؤمان و ثشدةر بة روون -3

ضةندين سـاَلةو لـة مـاوةي ثـانزة سـاَلي رابـردوودا سـااَلنة لـةم وةرزةدا ناوضـةكانيان رووبـةِرووي ثـةالماري            
ــران دةبَيتــةوة، بةتايبــةتيش لــةم وةرزةدا، كــة وةرزي ضــاندن و      تؤثخانــةكاني واَلتــي كؤمــاري ئيســالمي ئَي

كشـتوكاَليةكان و ئـاوةداني طونـدةكان و هـاتين ماَلـة كؤضـةريةكانة، بـة مةبةسـ  خـؤ           ضنينةوةي بةرهةمة
 .ذياندن و بةرهةمداري

خةَلكي دةةةرةكة ثَييان راطةياندين كة ئةو ناوضانةي تؤثباران دةكرَين لةناو خاكي هـةرَيمي كوردسـتان    -4
، ئةطـةر هـةبَيت لـة ضـياي قةنـديل و      و بووني ضةكداري ئةو رَيكخراوةي لـَي نييـة  ( ثذاك)هيض بارةطايةكي 

 .ئةو ناوضة شاخاوية سةختانةن كة هيض ئاوةدانيةكي لَي نيية
خةَلكة ئاوارة بووةكة لة بارَيكي دذواري مرؤيدا ثَيويستيان بـة هانـاوة ضـووني بـة ثةلـة هةيـة، طةرضـي         -5

ة ئاوارةكــاني كــةل و ثــةلي فريــاطوزاري بةســةر بةشــَيك لــ ( IOM)و رَيكخــراوي ( UNHCR)رَيكخــراوي 
دةةةري ثشدةر دابةش كردووة، بـةاَلم ناوضـة زةرةمةندةكـة بةطشـ  ثَيويسـتيان بـة هانـاوة ضـووني خَيـرا          

 .هةية
 :خاَلي دووةم

بةثَيويس  دةزانني ثةرلةماني كوردستان بة فـةرمي لةطـةَل ثةرلـةماني عَيراقـدا، حكومـةتي ئيتيحـادي        -1
كي دبلؤماسي، بؤ راطرتين تؤثبارانةكان و دؤزينـةوةي ميكـانيزمي   رابسثَيرن بؤ ضِركردنةوةي هةموو هةوَلَي

 .مةدةني، بةثَيي رَيزطرتن لة سيادةي هةردوو واَلت، بؤ كؤتايئَينان بةو بارودؤخة نائارامة
داواكاري سةرةكي خةَلكةكة راطرتين تؤثبارانةكان و ئاسانكاريية بؤ طةِرانةوةيان بؤ سةر زَيـدو لـةوةرطاو    -1

 .نطوندةكانيا
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بةردةوام بووني ئةم دؤخة ئةطةري مةترسيداري لَي دةكةوَيتةوةو كاريطـةري دةبَيـت لةسـةر ثةيوةنـدي      -3
، ئةمةش لة قـازاجني هـةرَيمي كوردسـتان و    (عَيراق  و هةرَيمي كوردستان و كؤماري ئيسالمي ئَيران)نَيوان 

 .بَيطومان هيض اليةكي تري تَيدا نيية
ــةرَيمي  -4 ــان       ثَيويســتة حكومــةتي ه ــةهاناوة ضــووني زي ــؤ ب ــت، ب ــك بئَينَي ــداني ثَي ــي مةي كوردســتان تيم

لَيكةوتووان و ئاماركردني ئةو زيانة ماددي و مةعنةويانةي لة ئةجنامي ئاوارة بوون بة تؤثباران كردن بةر 
 .خةَلكةكة كةوتووة

ةزاي ثشـدةرو  ليذنةكةمان هةَلسةنطاندني ئيجـابي هةيـة بـؤ هـةردوو قائيمااميـةتي قـةزاي ضـؤمان و قـ         -5
 .هَيزةكاني ثاسةواني سنوور، كة تا ئَيستا بة طياني بةرثرسيارانةوة لةطةَل ئةو دؤخة مامةَلةيان كردووة

لةبةردةوام بووني تؤثبارانةكاندا بـة ثَيويسـ  دةزانـني سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ديراسـةي كؤبوونـةوةي         -6
رَيمي كوردستان و هةوَلدان بـؤ كؤتـايي هَينـان بـةو     نائاسايي ثةرلةمان بكات، بؤ دياري كردني هةَلوَيس  هة

 .دؤخة نالةبارة
بةِرَيزان، دواي سةردامنان بؤ قةزاي ثشدةرو قةزاي ضؤمان، لة دوا جار تؤثباران دةس  ثَي كرد لة سنووري 
قةزاي سؤرانيش، بةتَيبيين ئةوةمان نووسيوة، كة لة قـةزاي سـؤران و ناحيـة سـيدةكانيش ديسـان تؤثبـاران       

س  ثَي كردووةو، ديارة تا دواي نووسيين ئةو راثؤرتةش تؤثبارانةكان بةردةوام بوون، ئةمة زيانطةياندن دة
و ماَلي زياتري بـة دواي خؤيـةوة هَينـاو، لةوانـة دوو شـةهيدو برينـدار بـووني ضـةند هاوواَلتيـةكي تـر لـة            

ري سـؤران و ضـؤَل كردنـي بـة     دةةةري سيدةكان سةر بة قةزاي سؤران و شـةهيد بـووني منـداَلَيك لـة دةةـة     
تةواوةتي كوَيستانةكاني دةةةري سيدةكان لةاليةن رةوةندةكانـةوة، لةبـةر ئـةوة داواكـارين بـةزووترين كـات       

 .مامةَلةي شةهيدةكان بؤ ئةو شةهيدانة بكرَيت، واتا وةكو شةهيد حيسابيان بؤ بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيز، بةِرَيزان، ئَيستا وا بؤ ئَيوةي بةِرَيزة، ئةوانةي دةيانـةوَيت لةسـةر ئـةم بابةتـة     زؤر سوثاس بؤ ئَيوةي 
بدوَين ناويان دةنووسني، كَي دةيةوَيت لةسةر ئةم بابةتة قسة بكـات  ئـةم بةِرَيزانـةي كـة ناويـان نووسـيوة       

وي دةنووســني، رَيــزداران دةيانــةوَيت موداخةلــة بكــةن، دةنوَينينــةوة، كــَي نــاوي نةنووســرا بَيــت ثاشــان نــا
امحـد وةرتـي، عمـر عبـدالعزيز،     .كاردؤ حممد، دَلشاد شئاب، هاذة سليمان، ئارام قـادر، عبـدالاادر بازرطـان، د   )

فازل حسن، محة سعيد، بةفرين حسني، بالل سليمان، طوَليزار قادر، خـةليل عومسـان، بَيرينـان سـةرهةنط،     
الدين، عبداهلل مال نوري، كاروان صاحل، سيوةيل عومسان، كـاوة  ئاسؤ كةريم، ثةميان عبدالكريم، عةزمية جنم 

حممد امني، مسرية عبداهلل، بةيان امحد، عـةوني بـةزاز، نـةرميان عبـداهلل، نةسـرين  ـال، عـدنان عومسـان،         
ثــةميان عزالــدين، ةيــان عبــدالرحيم، عبــدالرمحن حســني، ئاشــ  عزيــز، دلَيــر حممــود، طــؤران ئــازاد، فــازل  

 .، كةسي تر هةية  فةرموو كاك كاردؤ(ر نورةديين، ناسك تؤفيق، ئامينة زكريبةشارةتي، عم
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 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةِراي ئةوةي كة هةوَلي ليذنةكاني ناوخؤ و مام مرؤة و ثَيشمةرطة دةنـرخَينني، هـةروةها سـةرؤكايةتي    

اســ  ئــةم كؤبوونةوةيــة، يــان ئــةو دانيشــتنة، ئــةو دانيشــتنةية كــة    بــاس لــةو هةواَلنــة دةكــات، بــةاَلم بةرِ 
دواكــةوتووة لةطــةَل رووداوةكانــدا، كــة دةبوايــة لــةكاتي خــؤي ثةرلــةمان بــة ئــةركي خــؤي هةَلبســتَيت، كــة   
هةموومان دةطرَيتةوة، بؤ ئةو رووداوانةي كة سااَلنة لةسةر سـنوور دووبـارة دةبَيتـةوة، بـةبَي ئـةوةي هـيض       

لة واقيعي سنوورو كوردستان روويـدا بَيـت، ئَيمـة لةكاتَيكـدا ثةيوةندييـةكي بـةهَيز هةيـة لـة زؤر         طؤِرانَيك 
رووةوة، هةر لةِرووي ئابووري، سياسي، ئةمين، لةطةَل واَلتاني دراوسـَي، كـة دةتـوانني فشـاري زيـاتر بكـةين،       

يـةكان، بةتايبـةتي حكومـةتي    بةاَلم بة داخةوة لة ئاست ئةو ئةركانة دابووين بةتايبةتي موئةسةساتة رةمس
هةرَيم زؤر جار داوا لة دةوَلةتي عَيـراق دةكـةين، ضـونكة دةَلـَيني ئـةم كَيشـانةو تؤثبارانـةي كـة سـااَلنة لـة           
وةرزي بةرهةمئَيناندا بة خةَلكةكة دةكةوَيت و، خةَلك شةهيد دةكات و بريندار دةكـات و، زةرةرو زيـانَيكي   

ي دراوسَي داوا لة عَيراق بكةين ثَيويستة تؤ سـنوورةكان بثـارَيزي و فشـاري    زؤر دةدات، وةكو واية لة واَلتَيك
سياسـي و ياسـايي و دةسـتووري خــؤت بـةكار بـَيين بـؤ ئــةو واَلتانـة، وةكـو وايـة ئَيمــة هاوبـةش نـةبني لــةو            
حكومةتـة، نوَينـةراني ئَيمـة لـةوَي نـةبن كـة بتـوانن بةتايبـةتي ئةوانـةي كـة ثةيوةنـدي بـة وةزارةتـةكاني              

ارجيةوة هةية، ثةيوةندي بة سةرؤك كؤمارةوة هةية، ثةيوةنـدي بـة ثةرلةمانـةوة هةيـة، ثةيوةنـدي بـة       خ
هةموو ئةو دامودةزطا رةمسيانةوة هةية، كـة ئَيمـة داوا دةكـةين ثَيويسـتة ئيدانـةي ئـةم تؤثبارانـة بكرَيـت،         

اتَيكـدا سـااَلنة ئـةم رووداوانـة     ثَيويستة ثشتطريي لَي بكرَيـت، ثَيويسـتة هةوَلـةكاني خؤتـان  ةنةطـةِر، لـة ك      
لةسةر خةَلكي كوردستان، بةتايبـةتي لةناوضـة سـنوورييةكان دووبـارة دةبَيتـة، ئةمـة سـةرةِراي ئـةوةي كـة          
ئَيمــة نــةمانتوانيووة لــة رووي حكوميــةوة ئــةو هَيــزةي خؤمــان، يــان ئــةو بةرذةوةندييــة هاوبةشــانةي كــة   

يارات بازرطاني ئةوان لةو واَلتةي ئَيمة هةية بةكار بَيـنني،  ثةيوةندي بة سةدان كؤمثانياي ئةوان، سةدان مل
بــؤ ئــةوةي ثشــتطريي لــةو رووداوانــة بكــةين، كــة بــة زةرةرو زيــانَيكي زؤر بــؤ ســةروةري واَلتةكــةمان، بــؤ      
هةرَيمةكــةمان، بــؤ خــةَلكي هــةذارو كــةم دةرامــةت، كــة هــةموو ســةروةت و ســامانيان ئةوةندةيــة، كــة كــؤي  

كاتي وةرزي بةديئَينان و بةرهةمئَينانيدا تووشي ئةو رووداوانة دةبـن، بؤيـة ثَيويسـتة    دةكةنةوة، كةضي لة 
 :ئَيمة هةندَي ش  عةمةلي بكةين

سةرةِراي ئةو ليذنة رةمسيانةي هةية بة ئةركي خؤيان هةَلدةس ، ليذنةيـةكي ئيستيسـنائي دروسـت    / يةك
وة لـة رووي ديبلؤماسـي، لـة رووي سياسـي، لـة      بكةين لةم ليذنانة بؤ بةدواداضوون، ئايا حكومةت ضي كردو

رووي ئةمنيةوة، لة هةوَلةكاني خؤي  لة كاتَيكدا ئَيمة ئاطادارين بةهؤي ئةم بةَلطةنامانةي كـة لـةم دواييـة    
لةنَيوان ئَيران و هـةرَيم دروسـت بـوو، ئةطـةر راسـت بـن، يـان راسـت نـةبن، بـةس ثَيويسـتة حكومـةت لـةم              

بؤ بةَلطةنامةكاني و، بـةكارهَيناني ثةيوةندييـةكاني خـؤي بـؤ رَي طـرتن لـةم        بارةيةوة روون كردنةوة بدات
رووداوانةي كة كَيشـةيةكي طـةورةي لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا دروسـت كـردووة، ئةمـة سـةرةِراي ئـةوةي كـة            
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ثةرلةمان ئةو ليذنـةي خـؤي ضـؤن موتابةعـةي حكومـةت دةكـات  كـَي لَيرةيـة لـة حكومـةت جـوابي ئَيمـة             
َيمة ثرسيارمان هةية لة حكومةت، كة حكومةت ضي كردووة بؤ ئةم خةَلكة  ضي كردووة لةطةَل بداتةوة  ئ

ئَيران  ضي كردووة لةطةَل عَيراق  كَي جوابي ئَيمة دةداتةوة  بؤ حكومةت ئامـادة نييـة بَيتـة ثةرلـةمان و     
ئَيمـة داوامـان كـرد     ثةيوةندييةكي تةندروست لةناو ئـةو دامودةزطـا رةمسيانـة ثَيـك بَيـت  كـة هـةر كاتَيـك        

بةرثرسياريةتي حكومةت كَيية لة ئاست ئةو رووداوانةدا، يان ئةم كَيشانة  كة ثَيويسـتة بـة ئـةركي خؤيـان     
ــةكان ضــني،          ــةكان ضــؤنن، كَيش ــزانني ثةيوةنديي ــةوة، ب ــةمانتاران بدةن ــوابي ثةرل ــرة ج ــَين لَي هةَلبســ ، ب

مة ثتشطريي لةو وةزعة بكةين، ئةمة سـةرةِراي ئـةوة   طؤِرانكارييةكان ضي بوون، هةوَلةكان ضي دراوة  تا ئَي
ثةرلةمان خؤي بودجةيةكي هةية بؤ هةندَي ش  فرياكةوتن دةتوانَيت تـةرخاني بكـات بـؤ ئـةو ئاوارانـةي      
كة ئَيستا وةكو ثَيويست بة هانايانةوة نةضووين، بؤية من ثَيم باشة هةم ليذنةكـة ثَيـك بَيـت، يـةعين ئـةم      

بةدواداضوون، هةم بانطي بةرثرسياراتي حكومةت بكرَيت، هةم نوَينـةراني خؤمـان لـة    ليذنةي ثةرلةمان بؤ 
بةبدا، جارَيك بَينة ئَيرة بؤمان روون بكةنةوة، كـة ئـةم رووداوانـة ضـية سـااَلنة دووبـارة دةبَيتـةوة، بـةبَي         

َيت، نوَينـةراني  ئةوةي حكومةتي عَيراق، راستة ليذنة دروست دةكرَيـت، بـةاَلم هةَلوَيسـتَيكي رؤشـنيان هـةب     
 .ئَيمة لةبارةي ئةم كَيشانةي كة رووبةِرووي كوردستان دةبَيتةوةو، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار دَلشاد شئاب كةرةم بكة

 :بةِرَيز دَلشاد شئاب حاجي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
مان بة كةسوكاري شـةهيدان و لـَي قـةومان و زيـان لَيكـةوتووان رادةطةيـةنني،       سةرةتا ثرسةو هاوخةمي خؤ

ئةوانةي كة لة دةرئةجنامي ئةو هَيِرشة ناِرةوايانة كةوتوونةتة بةر زيـاني طيـاني و مـاَلي و سـةرو ماَليـان و      
اشـيان دةكـةين   ذيانيان لَي شَيواوة، بةتايبةتي لة سةرو بةندي ئامادةسازي بؤ مانطي ثـريؤزي رةمـةزان، دَلني  

كــةوا ئَيمــةي ئةنــداماني ثةرلــةمان ئــَيش و ئــازارو مةينةتيــةكانيان دةكــةين و هــةموو هــةوَلَيك و هــةموو    
 .توانايةكيش دةخةينة طةِر، بؤ كةمكردنةوةي ئةو ئَيش و ئازارةي كةوا ثَييان طةيشتووة

اَلنة لة وةرزي كؤض كـردن و، يـاخود   بةِرَيزان، دووبارة بوونةوةي ئةم كارة نادروستة، ئةم تةعدا ناِرةواية، سا
ــة        لــة وةرزي ضــووني هــةمي كــؤض بــةراني خــةَلكي خــاوةن مــةِرو مــااَلت بــؤ ناوضــة ســنوورييةكان، هــةم ل
دانيشتواني ناوضة سنووريةكان، كة وةرزي بةرهةمي ماندي بووني ضةند مانطيانـة، ئـةم دةسـتدرَيذيية بـؤ     

يرَيكي ياسايي، كة رَيطا بـة شـةرعيةت بـةم كـارة بـدات و،      سةر خةَلكي بَي ديفاع بةبَي هةبووني هيض موبةر
بةتايبةتي لة كار طةيشتنة سـةر ئـةوةي كـةوا دةسـت درَيـذ كـردن لةسـةر طيـاني خـةَلكي و خـوَيين خـةَلكي            
هــةرَيمي كوردســتان بــة هــةدةر بــدرَيت و بــة رةوا بزانرَيــت، كــة ئةمــة بــة ديــتين مــن دذي هــةموو بــةها     

وةندييـةكاني دراوسـَييةتي و ثةيوةندييـة نَيودةوَلـةتي و تةنانـةت دذي بـةها       مرؤييةكان و دذي هةموو ثةي
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ثريؤزةكــاني ئــايين ثــريؤزي ئيســالمة، بةتايبــةتي لــة ســةرو بةنــدي ئــةم مانطــة ثــريؤزةدا لةاليــةن دةوَلــةتي  
كؤمــاري ئيســالمي ئَيرانــةوة، هــةروةها بــة ثَيويســ  دةزا  كــةوا رؤَلــي ليذنــةكاني ثةرلــةمان، ئــةوةي كــة    

اماذةي ثَي كرا بةرز بنِرخَينني لـة ئامـادة بوونيـان لـةكاتي رووداوةكـان و، هاوكارامنـان لـةو ليذنانـة دةم و         ئ
دةســت بــة ئــةركي خؤيــان هةَلســتان لــة بةســةركردنةوةي ئــةو خةَلكانــةو ســةرداني كردنــي ئــةو ناوضــانة،    

وَينــةراني عَيــراق لــة هــةروةها بــة بــةرز نِرخانــدني بةشــداري كردنــي وةفــدي ئةنــدامان لــة ئةجنومــةني ن  
بةشــداري كردنــي ئــةو بةســةركردنةوةيةو لَيكؤَلينــةوة لــةو رووداوانــةي كــة هــةن، بؤيــة لةبةرامبــةر ئــةو    
روواداوة طةورانةدا داوا دةكةين هةرضي زووة كؤماري ئيسالمي ئَيران دةست بةجَي و بؤ دواجـار دةسـت لـة    

ني تـري دراوسـَيش لـة رَيزطـرتن لـة دراوسـَييةتي       تؤثباران كردني ناوضة سنوورييةكان و هـةروةها دةوَلـةتا  
ضــاك و ثــةروةردة كردنــي طيــاني ثَيكــةوة ذيــان، ضــونكة بَيطومــان ئةمــة لــة ئاينــدةدا رةنطدانــةوةي بةســةر  
ثــةروةردةي داهــاتووي جيلــةكاني ئَيســتاو داهــاتووش دةبَيــت، بةتايبــةتي كــة ناوضــة ســنوورييةكاني ئَيمــة   

ن و تةنانـةت تَيكـةاَلو بـووني كؤمةاَليـةتي و خزمايـةتي و دراوسـَييةتي       بةرذةوةندي هاوبةش و ثَيكةوة ذيا
لةنَيوانياندا هةية، كة ئةمانة هةمووي دةكةونة ذَير مةترسـييةوة، جطـة لـة مةترسـيةكاني تـري سياسـي و       
ئابووري بةسةر ئـةو وةزعانـةي كـة هـةن، داوا لـة رَيكخـراوي مرؤيـي و نةتـةوة يـةكطرتووةكان و خـةَلكاني           

اليةنةكان دةكةين، بةتايبةتيش داوا لة كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي و جيئاني ئيسالمي دةكةين، كـة رَي   دؤست و
و شوَيين ثَيويست بطرنة بةر بؤ ثاراسـتين طيـاني خـةَلكي بـَي ديفـاع و بـَي دةسـةاَلتي مـةدةني و زةمانـةتي          

اني خـةَلكي بـَي ديفـاع دةسـت     ئةوة بكةين، كةوا ضيرت دةست بؤ سةر طياني خةَلكي و سةروةت و ساماني ذي
درَيذيان نةكرَيتة سةريان، ثَيويستة لةسـةر حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان هـةموو تواناييـةكي ديبلؤماسـي        
خؤي لة كةناَلةكاني ثةيوةندييةكاندا  اتةِروو، من ثشـتطريي ئـةو طوتنانـةي هاوكـاري بـةِرَيزم كـاك كـاردؤ        

حكومـةت، ئةطـةر برادةرانـي ليذنـة، ئةوانـةي كـةوا بـةدواي         دةكةم، لةوةي كـة ثَيويسـت وايـة هـةنطاوةكاني    
ضووينة زانياريان دةربارةيان هةبَيت بؤمان  ةنة ِروو، ئةطـةرنا ثةرلـةمان داوا لـة سـةرؤكايةتي حكومـةت      
بكــات، كــةوا هــةنطاوةكاني بــة فــةرمي ثةرلــةماني لــَي ئاطــادار بكاتــةوة، ض ئــةو هةنطاوانــةي كــةوا لــة رووي   

ديبلؤماسي نَيردراون، ض ئةو هةنطاوانةي كةوا بؤ بةهاناوة ضووني ئةو خةَلكةي كةوا لَيي  ثةيوةندييةكان و
قــةوماوة، داوا لــة ئةجنومــةني نوَينــةراني عَيــراقيش دةكــةين كــةوا توانــاي خؤيــان  ةنةطــةِر لــة ثاراســتين  

ش ئةمــة ســةروةري خــاكي عَيــراق، ضــونكة ئَيمــة لــةم مةســبووليةتةدا هاوبةشــني، بــة دةرةجــةي يةكــةمي   
ــا          ــةثَيي ياس ــتوور، ب ــةثَيي دةس ــةوا ب ــة، ك ــةني نوَينةران ــي ئةجنوم ــدراَلي و ه ــةتي في ــبووليةتي حكوم مةس
كارثَيكراوةكان، بةثَيي ثةيوةنديية نَيودةوَلةتيةكان هةنطاوي ثَيويست و رَي و شوَيين ثَيويسـت بطرنـة بـةر،    

ــة رَيطــاي ســنوورةكاني هــة      ــة ل ــراق، ك ــؤ ثاراســتين ســةروةري خــاكي عَي ــة  ب رَيمي كوردســتانةوةية، داواش ل
حكومةتي فيدراَل دةكةين بةو توانا ديبلؤماسيانةي هةية، بةو توانا دارايي و ئيمكانيةتةي كة لةبةردةسـتة  
هةوَل بدات بؤ كةم كردنةوةو، ياخود هةنطاو بنَيت بؤ كـةم كردنـةوةي ئـازارو مةنيةتيـةكاني ئـةم خةَلكـة،       

من لةطةَل ئةوةدام كةوا بـةردةوام بةتايبـةتي لـةو ماوةيـةدا ضـاودَيري      ليذنة ثةيوةندارةكاني ثةرلةمانيش، 
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بةِرَيوةضوون و بةدواداضووني هةنطاوةكان بكـةن، هـةم لـة تـةرةم حكومةتـةوة، هـةم لـة ضـاودَيري كردنـي          
تةواوي وةزعةكةو هةرضي لة توانـاي ئَيمةشـدا بَيـت وةكـو ثةرلـةمان  ةينـة طـةِر، بـؤ فشـار خسـتنة سـةر            

 .ارةكان، بؤ بةهاناوة ضووني ئةو خةَلكة لَي قةوماوانة، سوثاستان دةكةمثةيوةنديد
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار هاذة سليمان كةرةم بكة

 :مصطفىبةِرَيز هاذة سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

ــةتي     ــازادي و عةدال ــة ليســ  ئ ــة ل ــةرَيمي     ســةرةتا ئَيم ــنوورةكاني ه ــاراني س ــةي تؤثب ــةتي ئيدان و كؤمةاَلي
كوردستان دةكةين لةاليةن كؤماري ئيسالمي ئَيرانةوة، كة بؤ ماوةي ضةند ساَلَيكة لـة وةرزي هاوينـةدا ئـةم    
تؤثبارانانة دووبارة دةبنةوة، كة بوونة هؤي شةهيد بـوون و برينـدار بـووني ضـةند هاوواَلتيـةكي هـةرَيمي       

 .زةرةر طةياندن بة رةزو با  و مااَلتي هاوواَلتيانكوردستان و 
لةِراستيدا ئةو ثاساوانةي كة كؤماري ئيسالمي ئَيران دةيئَينَيتةوة بؤ تؤثباران كردني ناوضة سنوورييةكان، 
ثاساوي ياسايي نني، ئةو شةئنة شةئنَيكي ناوخؤيي كؤماري ئيسـالمي ئَيرانـة، دةتوانَيـت لـة رَيطـاي ديـالؤ        

زة ئؤثؤزســـيؤنةكاني خـــؤي يـــةكاليي بكاتـــةوة، نـــةوةك بـــةوةي هَيـــِرش بكاتـــة ســـةر واَلتـــة    لةطـــةَل هَيـــ
دراوسَييةكاني، ئةو هةنطاوانةي كة زؤر طرنطة ئَيمة لة ئَيستادا بنـَيني، بـؤ ئـةوةي تؤثبارانـةكان رابطريَيـت،      

ةاَلم ئـةوةي كـة   هةرضةندة لةو ضـةند رؤذةي رابـردوو تؤثبارانـةكان بةشـَيوةيةك لـة شـَيوةكان وةسـتاوة، بـ        
ثَيويستة بكرَيت، بؤ ئـةوةي تؤثبارانـةكان بةشـَيوةيةكي يـةكجارةكي رابطريَيـت، ئةوةيـة كـة ئَيمـة بةِراسـ           
ثاراستين سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان بةثَيي دةستووري هةميشةيي عَيراقـي، بـةثَيي ئيختيصاصـات لـة     

وضع سييايعةسسس)دةَلَيـت  ( 111)ووةمـدا مـاددةي   بابي ضوارةم ئيختيصاصاتي سوَلتةي ئيتيحادي لـة بِرطـةي د  
االمنسالوطينسوتنفيذهاسمباسيفسذلكسانشعاءسوعوامسمحع وةسواتارتهعاسل عامةسوايعةسوضعمانسامعنسرعدوتسال ع ا سسسسسسسسسسس

، يةعين بة ئةركي سةرةكي دةكةوَيتة سةر حكومةتى فيدراَلى عرياق بؤ ثاراستنى سنوورةكانى (والدفاعسعنه
دةوَلةتى عرياقن، ئةوةى تر بةِراستى تـاوةكو ئَيسـتا عـرياق لـة ذَيـر بةنـدى        هةرَيمى كوردستان، كة سنوورى

ى نةتــةوة يةكطرتووةكاندايــة، كــة ثَيويســت دةكــات بــةثَيى ئــةو بةنــدة، هَيزةكــانى هاوثــةميانان   7مــاددةى 
اسـتى  سنوورةكانى حكومةتى عرياق لة هةموو دةست درَيذيةكانى دةرةوةو، واَلتانى دراوسَى بثارَيزن، كة بةِر

ــة         ــارى ل ــة ثارَيزط ــةوةى ك ــؤ ئ ــةمياننان هــيض هــةنطاوَيكيان نةهاوَيشــتووة، ب ــانى هاوث ــاوةكو ئَيســتا هَيزةك ت
سنوورةكانى عرياق بكةن، خاَلَيكى تر كة هةنطاوَيكى تر بؤ ئةوةى بتوانني ئةو تؤث بارانة ِرابطرين ئةوةية، 

وةكانـةوة بطرينةبـةر، ضـونكة هةريـةك لـة واَلتـى       كة دةبَى ِرَي و شوَينى ياسايى لة ِرَيطـاى نةتـةوة يةكطرتو  
عرياق و ئَيـران ئةنـدامى هةميشـةين لـة نةتـةوة يـةكطرتووةكان، واذويـان كـردووة لةسـةر ضـةند ِرَيكـةوتن            
نامةيةك، لةوانة ِرَيكةوتنامةى ثاراستنى سنوورةكانى يةكرتى، بؤية ثَيويست دةكات ِرَى و شوَينى ياسايى لة 
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تووةكان بطريَيتة بـةر، بةِراسـتى ئَيمـة ثشـتطريى  دةكـةين كـة ِرَيكخراوةكـانى كؤمـةَلى         ِرَيطةى نةتةوة يةكطر
مةدةنى لةو ماوةيةدا كردوويانة، هةموو ضني و توَيذةكانى كؤمةَلطةى ئَيمـة كـة ئـةو ضـاالكية مةدةنيانـةى      

ك  ةنـة سـةر   كردوويانة، بؤ ئةوةى كة بةهةرشيوةيةك لة شَيوةكان، هـةوَلَيك بـدةن بـؤ ئـةوةى كـة فشـاريَ      
كؤمارى ئيسالمى ئَيران بؤ ِراطرتنى تؤث بارانةكة، هةروةها ثَيويست دةكات كة ئَيمة بةِراستى لة حكومةتى 
هـةرَيمى كوردسـتان، ثَيداضـوونةوةيةك بــة هـةموو ئـةو ثةيوةنديـة بازرطــانى و ئابووريانـة بكـةين، لةطــةَل         

َيمى كوردسـتان، هـةموو دةروازة سـنووريةكانى    كؤمارى ئيسالمى ئَيران، ضونكة بةِراسـتى سـنوورةكانى هـةر   
هةرَيمى كوردستان وااَلن و لةسةرثش  بؤ ئةوةى كة ئةو ثةيوةندية بازرطانى و ئابووريانة لةطـةَل كؤمـارى   
ئيسالمى ئَيراندا هةبَى، بؤية ثَيويست بـةوة دةكـات كـة ئَيمـة ثَيداضـوونةوةيةك بـةو ثةيوةنديانـة بكـةين،         

كؤتايى من ئةوةية كة ئَيمة دةبَى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ئـةركى سةرشـانى    ئةوةى زؤر طرنطة خاَلى
حكومةتة كة قةرةبووى ماددى و مةعنةوى هةموو ئةو هاوواَلتيانةى كة ض شةهيد بوون، يـان ئةوانـةى كـة    

مـن هـيض    بريندار بوون، يان ئةوانةى كة ئاوارة بوون، ضونكة بةِراستى تاوةكو ئَيستا بـة ثَيـى زانياريـةكانى   
قةرةبويةك نةكراونةتةوة، هيض هاوكاريةكى حكومةتى هةرَيم نةطةيشـتووة بةوانـة، بؤيـة ثَيويسـت دةكـات      
كة حكومةتى هةرَيم لة زووترين كاتدا هاوكارى بطةيةنَيت بة هةموو ئـةو ئاوارانـةى كـة بـة سـةبةبى ئـةو       

 .تؤث بارانة ئاوارة بوون، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اس، بةِرَيز ئارام كةرةمكةسوث
 (: ئارام)بةِرَيز ايوب نعمت قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
، ئةمـةش   8/8كؤبووينةوة بـؤ هـةمان مةبةسـت، بـةاَلم وا ئةمسـاَل         8/6ئَيمة لة ساَلى ِرابردوو لة ِرؤذى 

ؤ ضارةسـةرَيكى  ئةوة دةردةخات كة بةِراستى حكومـةتى هـةرَيم بـة ئـةركى سةرشـانى خـؤى هةَلنةسـتاوة بـ        
ِريشةيى ئةم كَيشةية، كة سااَلنة دووبارة ئةبَيتةوة، هةروةها كةم تةرخةمى نوَينةرانى كورديش لة بةبـداد  
دةردةخات بةشَيوةيةكى ِراشكاوانة، لةكاتَيكدا كة كورد لـة بةبـدا بووةتـة هـةوَين بـؤ ثَيكئَينـانى حكومـةتى        

حكومةتى ناوةندية لة ِرووى ياساييةوة، بةاَلم بةِراستى ئةمة  ناوةندى، بةَلَى، ئَيمة دةَلَيني ئةركى سةرشانى
ئةركى حكومةتى هةرَيم كةم ناكاتةوة لةو بـوارةوة، لةبـةر ئـةوة مـن ضـةند ثَيشـنيارَيك دةكـةم بـؤ ئـةوةى          
ثةرلــةمانى كوردســتان لــةم كؤبوونةوةيــةدا تــةنئا لــة ضــوار ضــَيوةى ئيدانــة كــردن و، بــةيان دةركردنَيكــدا    

نووردار نــةبَى، بــةَلكو ثَيويســتة هةَلوَيســتَيكى ديــاريكراو دةربــِبين، ئــةويش بــة دةركردنــى    هةَلوَيســتى ســ
كؤمةَلَيك بِريار يـاخود كؤمـةَلَى تةوسـيةى مـولزةم بـؤ سـةر حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، خـاَلى يةكـةم،            

َينـةرامنان لـة   ئةويش برييتية لة دةسـت نيشـان كردنـى ميكانيزمَيـك لـة نَيـوان ثةرلـةمانى كوردسـتان و نو        
بةبدا، تاوةكو ئَيستا هيض ميكانيزمَيك نية، لـة كاتَيكـدا ئـةوان كةمتةرخـةمى دةنـوَينن، يـاخود بـة ئـةركى         
سةرشانى خؤيان هةَلناس ، هـيض لَيثرسـينةوةيةك بةِراسـتى نيـة،  لـة اليـةن ثةرلـةمانى كوردسـتانةوة، لـة          
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ةرزترين دةسـةاَلتى سياسـى لـة كوردسـتاندا،     ضوار ضَيوةى ئـةوةى كـة ثةرلـةمانى كوردسـتان برييتيـة لـة بـ       
هــةروةها ثَيشــنيار دةكــةم كــة لــةم كؤبوونةوةيــةدا بِريــارى ئــةوة بــدرَيت كــة وةفــدَيكى حكومــةتى هــةرَيم،  
سةردانى كؤمارى ئيسالمى ئَيران بكات، بؤ ئةوةى كة هةوَلى ضارةسةرَيكى سياسى و ياسايى ئةم مةسـةلةية  

ــَيو      ــوار ض ــة ض ــة ل ــةوةى ك ــؤ ئ ــدات، ب ــَيوةيةكى شــةفافانة     ب ــَيت، وةبةش ــةكان دةربو ــة حيزبي ةى ثةيوةندي
هاوواَلتيانى كوردستان، هةوَلى حكومةتى هةرَيم بزانن بـؤ كؤتـايى هَينـان بـةم كَيشـةية، ثَيشـنيارى سـَييةم        
ئةوةية كة داوا لة حكومةتى هةرَيم بكرَيت كة قةرةبووى ئـةو زيـان َ  كةوتوانـة بكاتـةوة كـة لـة ئـةجنامى        

ران زيانى ماددى و مةعنةويان َ  كةوتووة، هةروةها ئةركَيكى ترى حكومـةتى هـةرَيم، كـة ثَيويسـتة     تؤث با
ئَيمة داوايان َ  بكةين، ئةوةية كـة كؤمـةَلَيك ِرَيكخـراوى مرؤيـى لـةناو كوردسـتان و عرياقـدا هةيـة، خاضـى          

ة ئـةركى سةرشـانى خؤيـان    سوور، مانطى سوور، نةتـةوة يـةكطرتووةكان كـة بةِراسـتى بةشـَيوةيةكى شـياو بـ       
هةَلنةستاون، داوايان َ  بكرَيت، كة ئةوانيش بة ئةركى سةرشانى خؤيان هةَلبش  بةرامبةر بة هاوواَلتيانى 
ــة          ــة وةزارةت ــةك ل ــةت ليذنةي ــة حكوم ــت ل ــة داوا بكرَي ــة ك ــايم ئةوةي ــنيارى كؤت ــةروةها ثَيش ــتان، ه كوردس

سـةردانى مةيـدانى ناوضـة سـنووريةكان بكـات، هـةروةها       ثةيوةنديدارةكان ثَيـك بئَينـدرَيت، بـؤ ئـةوةى كـة      
 .بةدواداضوون بؤ ئةو كَيشةية بكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز عبدالاادر بازرطان

 :بةِرَيز عبدالاادر اكرام  يل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زةكـانى  ئـورى ئيسـالمى ئَيـران، جَيطـاى ئةسـةفة،  ضـونكة        سةبارةت بة تؤث بارانةكانى ئةم دواييـةى هيَ 
لةناو خاكى هةرَيمى كوردستان خةَلكَيكى زؤر ئاوارة بوون و مـاَل و سـامانيان لـة دةسـت داوة،  يـةعنى ئـةم       
ــةو         ــةعنى ئ ــة، ي ــتان ني ــةمانى كوردس ــتان و ثةرل ــةرَيمى كوردس ــةتى ه ــةى حكوم ــةت قةزي مةســةلةية فةق

اشرى هةية بة حكومةتى عرياقيةوة، يةعنى دةبَى حكومةتى عرياقى بـةِرَيطاى  مةسةلةية ثةيوةنديةكى موب
ثةيوةنديةكانى خؤى دةبَى ئيتيسـاَل لةطـةَل حكومـةتى ئَيـران بكـات، وة ئيتسـاَل لةطـةَل ئومـةم موتةحيـدة          
ان بكات، ئيتيساَل لةطةَل ئاسايشى دةو  بكات، ضونكة ئةو ئيشة ئيشى حكومةتى عرياقية، هةرَيمى كوردسـت 

بةشَيكة لة هةموو عرياق، ئةمة لة اليةكةوة، لة اليةكى ترةوة، ئَيسـتاكة ئـةو قةزيةيـة ثةيوةنديـةكى زؤرى     
هةية بة حكومةتى ئةمريكيةوة، يان بة ئةمريكاوة، ضونكة ئَيسـتاكة هـةرَيمى كوردسـتانى عـرياق، حيسـاب      

اوة، كةواتة دةبَى ئةمةريكاش هةَلوَيستى دةكرَيت بة هةرَيمَيكى يان دةوَلةتَيكى داطري كةر لة اليةن ئةمةريك
خؤى هةبَى كة ضؤن بتوانَيـت ديفـاع لـة خـاكى هـةموو هـةرَيمى كوردسـتانى عـرياق بكـات، ئَيمـة هـةروةكو            
ضاكسازى توركمان، ئيدانةى ئةم تؤث بارانانة دةكةين، يـةعنى ئايـا ئَيسـتاكة ثرسـيارم ئةوةيـة،  حكومـةتى       

يان كـردووة لـة حكومـةتى ئَيرانـى، ئةسـبابى ئـةو تـؤث بارانـة ضـية ،          هةرَيم، يان حكومةتى عرياقـى سـكاالَ  
ة، يةعنى بة سـةراحةتةوة، مـن داوا   ( ك.ذ.ث)يةعنى ئةطةر هاوارى حكومةتى ئَيرانى ئاوا بَى كة سةبةبةكة
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دةكةم جوَلةى سةربازى لة ناو سنوورى هةرَيمى كوردستان ِرابطرَيت، ضونكة دةبـَى حيسـاب بـؤ    ( ك.ذ.ث)لة 
ونى هةرَيمى كوردستان بكات، ئةمما ئةطةر قةزيةكة ئةوة نةبَى، ئةو كاتة ئـةو ئيشـة دةكةوَيتـة بـةر     ئةزمو

ساحةى حكومةتى عَيراقى، ئيتيسااَلتى خؤى لةطةَل دةوَلةتان  و، لةطةَل ئومةم موتةحيدة بكات، لة كؤتايدا 
حكومـةتى هـةرَيم و حكومـةتى     داوا لة حكومـةتى ئَيـران دةكـةم ئـةو تـؤث بارانـة ِرابطـرَي، ديـالؤ  لةطـةلَ         

عَيراقيدا بكات، هةروةها ضونكة ئةوة يةعنى خةَلاَيكى موتةوازين نية، لةطةَل عيالقاتى دةو ، لـة كؤتايـدا   
داوا لة حكومةتى عرياقى و حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكـةم، يارمـةتى مـاددى ئاوارةكـانى سـةر سـنوور       

 .بدات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحد وةرتى.سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز د
 (:وةرتي)امحد ابراهيم على.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةطــةَل دةســت خؤشــى لــة ليذنــةكانى ثةرلــةمان و ثشــتطريى ِراثؤرتــةكانيان ســةبارةت تــؤث بــارانى ناوضــة    

و ضـؤمان و سـيدةكان، وَيـِراى     سنووريةكان، لة ِراستيدا تؤث بـارانى ناوضـة سـنووريةكانى قـةزاكانى ثشـدةر     
بريندار بوونى دةيان هاوواَلتيانى سنوورةكان و طوند نيشينةكان، بة سةدان كةس ئاوارة بوون و لةسةر ِرةز 
و با  و مةزراكانيان هةَلكةندراون، ِرووبةِرووى سـووتاندنى طونـدةكانيان و ِرةزو بـا  و خةلـةو خـةرمانيان      

نيان كـوذراون، ئةمـةش سـااَلنة بـؤ ئـةو هاوواَلتيـة جوتيـارو  كاسـب كارانـة          بوونةتةوة، يـان مـةِر و مااَلتـةكا   
دووبارة دةبَيتةوة، ناتوانن سوود لة بةرهةم و بةرو بووم و حاساَلتى وةرزيان وةربطرن، لة اليةكى تريشةوة 

ن كــة ئَيســتا بــةم مــانطى ثــريؤزى ِرةمةزانــةوة، بــةم طــةرماى هاوينــةوة ئاوارةكــان لــة ئاكــامى تــؤث بارانــةكا  
طوندةكان و ناوضةكانى خؤيان بـةجَى هَيشـتووة، ذيـانَيكى ناِرةحـةت و دوور لـة ثَيداويسـتية سـةرةكيةكانى        
ذيان بةسةر دةبـةن، بـَى ئومَيديـةكى زؤر ِرووى تـَى كـردوون، كـة نـةتوانن بطةِرَينـةوة طونـد و شـوَينةكانى           

و، لـة ِرووى سايكؤلؤذيشـةوة كاريطـةرى     خؤيان، لةبةر نةبوونى زةمانةتى دووبارة بوونةوةى تؤث بارانـةكان 
خراثى لةسةر ئاوارةكان دروست كردووة، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، حكومـةتى ئيتيحـادى بـة ثَيـى مـاددةى      

ى دةســتوورى عرياقــى، كــة بــةِرَيز هــاذة خــانيش ئامــاذةى ثَييــدا، دةســةاَلتة حةســريةكانى دةســةاَلتة    111
و ياســـايى و ئـــةخالقى لـــة ئةســـتؤ دايـــة، كـــة ثارَيزطـــارى لـــة ئيتيحاديةكـــةى بةرثرســـيارَيتى دةســـتوورى 

سنوورةكانى واَلت بكـات، دابـني كردنـى ثاراسـ  و زةمانـةت و ئاسايشـى سـنوورةكانى عـرياق و، بـةرطرى َ           
كردنيان لة بِرطةى دووةمى ماددةى سةرةوةدا، لة دةسـةاَلتة حةسـريةكانى حكومـةتى ئيتيحاديـدا دانـراون،      

ة سةرؤكى حكومةتى عرياق، بـةِرَيز نـورى مـالكى و سـةرؤكى ئةجنومـةنى نوَينـةران و       ئةطةرضى هةريةكة ل
وةزيرى دةرةوةى عرياق ئيدانةى تؤث بارانـةكانيان كـردووة، بـةاَلم هةَلوَيسـتى حكومـةتى عرياقـى جطـة لـة         

تـى عـرياق   ئيدانة كردن و هيوا خواس  بؤ ِراطرتنى تؤث باران، تَيك نةضوونى ثةيوةندى نَيوان هةردوو واَل
و ئَيران وثَيكئَينانى ليذنة هيض هةنطاوَيكى جدى ترى بة دوادانةهاتووة، بؤية ضارةسةر كردنى ئةم كَيشـةو  
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طرفتــة، بــةو ئيعتيبــارةى كــة ئةمــة ثَيشــَيل كردنــى ســةروةرى و ســيادةى عرياقــة، لــة ئةســتؤى حكومــةتى    
انــةكان، لــة اليــةن ســةرؤكى هــةرَيم و  عرياقيدايــة، لــة اليــةكى تريشــةوة ســةِرةِراى ئيدانــة كردنــى تــؤث بار 

سةرؤكى حكومةتى هةرَيم و حيزبةكانيش لة كوردسـتان، بـةاَلم هَيشـتا  هةَلوَيسـتةكان الوازن و حكومـةتى      
هةرَيم نةيتوانيوة بة ئةركى سةرشانى خؤى هةَلبستَيت، لة بةدةمةوة ضوونى ئاوارةكان و ثَيشكةش كردنـى  

ــةك و يارمــةتى ثَييــان، ثَيويســتة هــ     ةردوو حكومــةتى ئيتيحــادى و حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان،     كؤم
هةَلوَيستى ِروونيان هةبَى، هيض شـتَيكى نئَينـى لـة مةسـةلةكةدا نةمَينَيتـةوة، ئةطـةرنا ثَيويسـتة ثةرلـةمان         
هةَلوَيستى توندترى هةبَى بةرامبةر بة حكومةت، ضونكة وةك باس دةكرَيت جؤرَيك لة هةماهـةنطى هةيـة   

ــوان حكومــ  ــة نَي ــران، بــؤ ئــةو تــؤث بارانــةو حكومــةتى هــةرَيميش تــاوةكو ئَيســتا ِروون     ل ةتى هــةرَيم و ئَي
كردنةوةى ثَيويستى نةداوة، جطة لـةوة بـاس لـةوةش دةكـرَى جؤرَيـك لـة ِرَيكـةوتن و ِرةزامةنـدى هةيـة لـة           

مان ئَيمة لة نَيوان حكومةتى ئيتيحادى و اليةنى ئةمريكى، سةبارةت بةو تؤث بارانة، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلة
فراكسيؤنى بزوتنةوةى ئيسالمى ئةم خااَلنة بة ثَيويسـت دةزانـني ثَيشـنيار دةكـةين، يةكـةم، بـة لةبةرضـاو        
طرتنى ثةيوةنديةكانى هةردوو واَلت و طة  عرياق و ئَيـران، لـة بوارةكـانى مَيـذوويى و ئـاينى و ئـابوورى و       

نةكان ِرابطريَين، هـةموو طـريو طرفتـةكان بـة ِرَيطـةى      كؤمةاَليةتى و بةرذةوةندى هاوبةش، ثَيويستة تؤث بارا
دبلؤماسى و طفتوطؤوة لة ضوارضَيوةى ثرةنسيث و ِرَيكةوتننامةى عورفة نَيودةوَلةتيةكان، بـة دوور طرتنـى    
خـــةَلكى مـــةدةنى و ناوضـــةو شـــوَينةوارة مـــةدةنى و ناســـةربازيةكان، لـــة ملمالنـــَى و شـــةِرو شـــؤِرو تَيـــك  

اران كــردن، لـة ثَينـاو ثاراسـتنى ثةيوةنديــة هاوبةشـةكانى هـةردوو واَلتـى عــرياق و       هةَلوـوونةكان و تـؤث بـ   
ئَيران، ذيان و سةرو سامانى مةدةنيـةكان، ضـونكة بـَى طومـان عـرياق و هـةرَيمى كوردسـتان، ثَيويسـتيان بـة          

و ِرَيـز  ثةيوةندى بةهَيز و هاوسةنط هةية لةطةَل واَلتـانى دراوسـَى، لةسـةر بنـةماى بةرذةوةنـدى هاوبـةش       
طرتن لةسةرى و دةخالةت نةكردن لة كاروبارى ناوخؤى يةكرتى، بَيطومـان بـة كارهَينـانى هَيـزو هةَلوَيسـتى      
ــةركردنى         ــةك طةيشــ  و ضارةس ــة لةي ــابَى، بؤي ــةجنامى باشــى ن ــات، دةرئ ــةكان ناك ــد، ضارةســةرى كَيش تون

نى ئـةمن و ئاسايشـى يـةكرتى بَيطومـان     طرفتةكان بة هَيمنانة، لة ِرَيطةى طفتوطؤوة  باشرت و ضاكرتة، ثاراسـت 
ئةرك و بةرثرسيارَيتى هةردوو واَلتة، دوووةم، حكومةتى ئيتيحادى و حكومةتى هةرَيم هاوكـارى ثَيويسـت   
ــك       ــةم مــانطى ثــريؤزى ِرةمةزانــةدا، وة ليذنةيــةكى تايبــةت ثَي ثَيشــكةش بــة ئاوارةكــان بكــةن، بةتايبــةت ل

ثَيويست بطةيةندرَيت ثَييان، قةرةبوو بكرَينةوة لة زيانة طيـانى و  بئَيندرَيت، بؤ ئةوةى كؤمةك و يارمةتى 
ماددةيةكان، دَلنياى طةِرانةوةيان بؤ زَيد و ناوضةو  طوندةكانيان ثـَى بـدرَيت، بةتايبـةتيش كـة ئَيسـتا ئَيمـة       

بَيطومـان   بةرةو وةرزى خوَيندن دةِرؤين، ثَيويستة ئايندةى منداَلةكان و قوتابيةكان لةبةر ضاو بطريَيت، كـة 
ساَلى ثاريش بة هةمان شَيوة ئَيمة لة سةردانيةكى مةيدانيدا، بؤ ئاوارةكان هـةمان طرفتيـان هـةبوو بَيجطـة     
لة كَيشةكانى تريان، كَيشةيةكى تريان بريتى بـوو لـة كَيشـةى منداَلـةكانيان و خوَينـديان كـة بـةرةو وةرزى        

و هةر هَيز و اليةنَيكى تر، كة بـة بيـانووى ئـةوان    ( ك.ذ.ث)خوَيندن دةِرؤن، سَييةم، زةرورة داوا بكرَيت لة 
لة سنوورةكان تؤث بارانى ئـةو طونـدو ناوضـانة دةكرَيـت، ِرةضـاوى بـارودؤخى هـةرَيمى كوردسـتان بكرَيـت،          
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نةبنة هؤى تَيك ضوونى ئارامى و ئاسايشـى هـةرَيم و ناوضـة سـنووريةكان، تَيكوـوونى ذيـانى هاوواَلتيـان و        
ةية، سنوورةكانى هةرَيم بة دوور بطرَين لة هةرملمالنَييـةكى سـةربازى، لةطـةَل ِرَيـز و     جوتيارانى ئةو ناوض

 .سوثامساندا
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز عمر عبدالعزيز
 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا دةست خؤشـى بـؤ ئـةو كؤبوونةوةيـة، هةرضـةندة تؤزَيـك       بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، 

دواكـةوت لــة وادةى خــؤى، بــة ثَيــى ئــةوةى كــة داواكاريةكــة ثَيشــرت بــوو، ســةرةِراى ئــةوةى بــةِرَيز ســةرؤكى  
ثةرلــةمان و ليذنــة بــةِرَيزة هاوبةشــةكة، ئاماذةيــان كردبــوو بــة ضــةند ضــاالكى و هــةوَل دراوة لــة مــاوةى      

ةست خؤشيم بؤ ئةو ضاالكية، بةاَلم دةبـَى دان بـةوة دابنـَيني كـة ئيـدارةى كوردسـتان بـة        ِرابردوو، لةطةَل د
شَيوةيةكى طشتى نةيتوانى بؤ ئةم ضـةند سـاَلة ضـارةيةكى ِريشـةيى ئـةو طرفتـة بكـات، كـة سـااَلنة دووبـارة           

ة بــة ئــةركى ئةبَيتــةوة، دةبــَى دان بةوةشــدا بنــَيني كــة ئَيمــة وةكــو ثةرلــةمانى كوردســتان، نــةمان توانيــو    
لَيثرسينةوةو بة دواداضوونى خؤمان بؤ هؤكارى ئةم الوازية لة هةوَلةكانى حكومةت بكةين، ئةم مةوزوعـة  
ئةبعادى جؤراو جؤرى هةن، ثار ساَليش ئاماذةمان بةمة كرد كـة بوعـدى سياسـى هةيـة، بوعـدى دبلؤماسـى       

كة ئةم تؤث بارانـةى كؤمـارى ئيسـالمى     هةية، بوعدى ئينسانى هةية،  سةرةتا ثَيويستة ئاماذة بةوة بكةين
ئَيـــران بـــؤ ســـنوورةكانى هـــةرَيمى كوردســـتان، ثَيوـــةوانةى هـــةموو ِرَيككةوتننامـــةى نَيونةتةوةييةكانـــة،  

بؤيــة كــارَيكى مةحكومــة ( حســن ااــوار)ثَيوــةوانةى مــافى دراوســَييةتى و ئــةوةى ثَيــى دةوتــرَى ياســاكانى 
و بةهةموو ثَيوةرة ئاينيةكان، ثَيوةرة زةمينيـةكانيش جَيطـةى   وةشةهيد و بريندار كردنى خةَلكى مةدةنى 

ئيدانــة كردنــة، جطــة لــةوة كــة بؤتــة هــؤى ســووتاندنى ِرةزو بــا  و كشــتوكاَلى هاوواَلتيــان، زيــانَيكى زؤرى    
مةدةنى لةو نيشتةجَييانةى ئةو شوَينة، لة ِراستيدا ئةم تؤث بارانـة هؤكارةكـانى سـةرهةَلدانةوةى سـااَلنةى     

رزى طــةرماو طةشــتياريةدا، لــةم مــانطى ثــريؤزى ِرةمةزانــة، ئــاَلؤزى و نــا ِروونيــةكى ثَيــوة ديــارة، كــة  لــةم وة
جَيطةى ثرسيارة، بةتايبةتى كة كؤمارى ئيسالمى ئَيران بة تايبةتى هيزة سـةربازيةكانى كؤمـارى ئيسـالمى    

مـةتى هـةرَيم، كـة حـةق وابـوو      ئَيران، باس لة ِرَيككةوتنَيك دةكـةن، لـة نَيـوان ئـةو هَيزانـةو ئيـدارةى حكو      
ِرؤشنرت ثةرلةمان ئاطاى َ  بَى، بؤ ئـةم مةبةسـتةش مـن ثـَيم وابـوو كـة ثَيويسـت بـوو نوَينـةرى حكومـةتى           
هةرَيم بَيت، لَيرة ئامادةبَى بـؤ وةاَلمدانـةوةو ِروون كردنـةوةى ئـةم بابةتـة، ِراسـتى ئـةم مةسـةلةية ضـؤنة،          

لَيدوانــةى بةرثرســانى ئَيــران نةدراوةتــةوة، بؤيــة بةشــَيك لــة  ضــونكة بــة شــَيوةيةكى فــةرمى وةاَلمــى ئــةو  
مةسبولةيةتى ئةم حاَلةتة كة ِروو ئةكاتة حكومـةتى هـةرَيم، ض لـة ِرووة سياسـيةكةى و ئةمنيةكـةى، ض لـة       
ِرووة ئينسانيةكةى، ض لة ِرووة ثةيوةندية دبلؤماسيةكةشيةوة، من ثَيمواية ئةبَى لـة ِرووى سياسـيةوة  ئـةم    

ــران و حكومــةتى ناوةنــد يــةكال بكرَيتــةوة، ئــةو قةدةرةشــى كــة بةرثرســيارَيتى     بابةتــة ل ةســةر ئاســتى ئَي
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حكومةتى هةرَيمة بة تةبيعةتى حاَل ئةبَى تيايدا بةشدار بَى، وةكو هاوِرَييا  ئاماذةيان ثَيى كـرد، بـة ثَيـى    
تة ئـةركى حكومـةتى   ى دةستوورى عرياقى، ثاراسـتنى سـنوورو ديفـاع كـردن لـة سـنوور، ِراسـ        111ماددةى 

ناوةنــدة لــة زمنــى دةســةاَلتةكانى حكومــةتى فيدراَلــة، هــةروةها لــة ئــةركى وةزارةتــى دةرةوةشــة كــةوا لــةم  
زةمينةية طفتوطـؤ بكـات، هةوَلـة دبلؤماسـيةكانى ضـِربكاتةوة، ئَيمـة ثَيمـان وايـة ئـةبَى هـةردوو حكومـةتى            

كى ِريشةيى ئةم حاَلةتة بكةن، بةشى بيانوو و عرياق و ئيدارةى هةرَيمى كوردستان بة جدى باس لة ضارةية
هةجنةتةكان بِبن كة سـااَلنة دووبـارة ئةبَيتـةوة، كؤبوونـةوةى سـااَلنةى ثةرلـةمان لـةم وةرزة دادَيـك نـادات          
ئةطةر ئَيمة نةتوانني ضارةيةكى ِريشةيى ئةم دياردةية يان ئـةم حاَلةتـة بدؤزينـةوة، خـاَلَيكى تـر ثَيويسـتة       

ين كـة هَيـز و اليةنـة كوردسـتانيةكانى ئَيـران، ثَيويسـتة ِرةضـاوى ناسـكى هـةل و مـةرجى           ئاماذة بـةوة بكـة  
كوردستان و ئاسايشى هةرَيمى كوردستان  و عرياق بة طشتى بكةن، مةرزةكانى هـةرَيمى كوردسـتان نةكةنـة    

طاى طفتوطؤى ثَيطةى ضاالكى سةربازى، دذى سنوورةكانى كؤمارى ئيسالمى ئَيران، بؤخؤشيان واباشرتة كة ِرَي
ــةِرةتى       ــؤ ضارةســةرى بن ــةر، ضــاالكية دبلؤماســيةكانيان ضــِربكةنةوة، فــراوانرت بكــةن، ب ــة ب ئاشــتيانة بطرن
كَيشةكانى خؤيان لةطةَل ئةو واَلتة، بـة كـورتى ئَيمـة ثَيمـان وايـة ثاراسـتنى ئـةمن و ئاسايشـى نَيودةوَلـةتى          

ة ثَيى تواناى خؤى، لـة كؤتايـدا ئَيمـة دووسـَى     ئةركى سةرشانى هةموو اليةكة، هةركةس بة ِرادةى خؤى و ب
ثَيشنيار عةرز دةكةين، كة برايانيش ئاماذةيان ثَيى كرد، تةسنية لةسةر ئةوانة، يةكـةم ئَيمـة بـة ثَيويسـت     
ئةبينني، كة بة شَيوةيةكى فةرمى قونسوَلطةرى ئيسالمى ئَيران، لة اليةن حكومـةتى هةرَيمـةوة بانطئَيشـت    

ة بدات لةسةر هؤكارى داواكةو، ئاطادار كردنةوةيان بة شَيوةى داتا لةو زةرةرو زيانانةى بكرَيت، ِروونكردنةو
كة كةوتووة لة طوندنشينان، دووةم ثَيويسـتة ليذنةيـةك ثَيـك بئَينـدرَيت، ئيكتيفـا بـةو ليذنـة ثةرلةمانيـة         

ثَيشنيار دةكـةين لـة    هاوبةشة نةكرَيت، لةطةَل دةست خؤشيمان بؤ ماندوو بوونيان، ئةو ليذنةيةى كة ئَيمة
حكومةتى هةرَيم و حكومةتى ناوةند، بة هاوكارى قونسوَلطةريةكانى ئَيران، سةفارةتى ئَيران لة بةبـدا، بـؤ   
طفتوطؤيةكى جدى لةسةر ئةم بابةتة، وةكو ناومان نـا بـؤ ضارةسـةرى ِريشـةيى ئـةم مةسـةلةية، دواى ئـةوة        

ان و زيـان َ  كـةوتووةكان بكرَيـت، كـة ئـةوة مـةعلو        باس لـة بةدةمـةوة ضـوونى لَيكؤَلينـةوةى لـَي قـةوماو      
عيلةتَيكى ترة كة ئـةَلَى دةراوى شـتَى حاَلـةتَيكى تـرة، كـة ضارةسـةرى حاَلةتةكـة ئةولةويـةتى ثـَى بـدرَيت،           
سَيئةم، لة ِرووى مةيدانيةوة ثَيويستة حكومةتى هةرَيم ثالنى فةورى هةبَى، نةوةك هةميشة دوا دةكةوَيت 

ؤ بةدةمـةوة ضـوونى ئاوارةكـانى سـةر سـنوور، ضارةسـةرى طرفتـةكانيان، قـةرةبووى زيـان َ           لةم مةسةلة، بـ 
كةوتووةكانيان، لةبةر ئةوة ثشتطريى ئةو ِرايانة دةكةين، كة برايان باسيان كرد، كـة ثرسـة بـؤ شـةهيدانيان     

نى هـةموو ئـةو قةزايـة    بكرَيت، قةرةبووى زيان َ  كةوتووانيان بدرَيتةوة، خةمَيكى منااَلنيـان  ـورَى، يـةع   
ئينسانيانة ئيشى فةورى حكومةتة، ثَيويستى بة ياد خستنةوةى ثةرلةمان نيـة، ثَيشـنيارى كؤتـايم ئةوةيـة     
كة ثَيويستة ئةمِرؤ ثةرلةمان ياداشتنامةيةك ئاراستةى حكومةتى عرياق بكات، دةربارةى ئةم ِرووداوة، داتاو 

اخةوة كة لة ِراثـؤرتى ليذنةكـة ِرةنطـة هـى ئـةوة بـووبَى زوو       ، بةد...مةعلوماتى وردى مةيدانى بة ثَيى ئةو
بةدةم ِرووداوةكةوة ِرؤيشتوون، داتاو زانيارى كةمى تَيدابوو، كة ئةطةر بكرَيـت بـة داتـاوة ئـةو موزةكةرةيـة      
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بدرَيت بة حكومةتى عرياق، داواى َ  بكات كة بة ئةركى دةستوورى خؤى هةَلبستَيت، وةكو ئاماذةمـان ثَيـى   
هةروةها ئةكرَيت وَينةى ئةو ياداشتة بدرَيتة نوَينةرانى نةتةوة يةكطرتووةكان، كـؤنطرةى ئيسـالمى و    كرد،

 .كؤمكارى عةرةبى، بة شَيوةيةكى طشتى ِراى طشتى ئاطادار بكرَيتةوة لةو ِرووداوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن فاضلسوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز 
 :اعيلحسن امس فاضلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ســةرةتا دةســت خؤشــى بــؤ ئــةو دانيشــتة، بــةاَلم ديــارة هــةمووجار هــةر ِرووداوَيكــى ئــاوا كــة دَيتــة ثــَيش،     
دانيشتنةكان تـةئخري دةبـَى، باشـرتة كـة زووتـر بـَى، مـن ثـَيم باشـة ئـةو دانيشـتنة زيـاتر بـؤ ِروودانـى ئـةم                

ى تر بَى، ضونكة ديارة ئةوة ماوةيةكة ئةو بؤردومانة بةردةوامة بؤ مةسةلةية بؤ جارَيكى تر، يان بؤ ساَلَيك
سااَلنى تريش، ماوةيةك بةردةوام دةبَى دوايي بؤردومانةكة نامَينَيت، ئةمةش ديارة كؤمةَلَيك ثاساوى خؤى 

ة، ئـةو  هةية، ئَيمة ثَيمان واية كة بؤ ِرَيطرى كردن نةوةك هةر نةهَيش ، ضونكة ديارة ئةو ئَيستا بةردةوام
هةواَلنةى كة كراوة هيض جةدوايـةكى نـةبووة، بـةاَلم دةكرَيـت بـؤ لةمـةو دوا، بـؤ جـارَيكى تـر، سـااَلنة ئـةو            
بؤردومانة دةكرَيت لة ناوضة سنووريةكان، بؤ ِرَيطةطرتن ثَيمان واية كة يةكةم لة ِرَيطاى كارى دبلؤماسيةوة 

اس دةكرَيـت لـة ِرَيطـاى عـرياق، مـن ثَيموايـة ئةطـةر        دةبَى، يةعنى هةوَلة دبلؤماسيةكان، جارَى ئةوةى كـة بـ  
عرياقيةكان، وةكو حكومةتى عرياق ئةطةر بةشداريش نـةبن، لـةم بؤردومانانـة بةِراسـتى ثَييـان خؤشـة يـان        
بَلَيى ثَييان ناخؤش نية، ئةما بؤية لةطةَل ئةوان هيض ناكرَيت، سـةبارةت بـة مةسـةلةى كـورديش ديـارة لـة       

ةســةاَلتة نيــة، جــارَيكى تــريش طلــةييمان كــردووة، لــة نــاوخؤش هــيض نــةكراوة، بــؤ حكومــةت الوازن، ئــةو د
مةسةلةى داواكردنى هَيزيش نة هَيزى عرياقى ئةو هَيزةية بَيت بتوانَيت شةِرى ئَيـران لةسـةر سـنوورةكان،    

ان بـؤ  بؤخؤيان هَيشتا مةشاكيلى ناوخؤيـان نـاتوانن ضارةسـةر بكـةن، بةِراسـتيش داواكردنيـان و طةِرانـةوةي       
كوردستان، لةوانةية ثَيشيان خؤش بَى، كة جارَيكى تريش بـة هـةر شـَيوةيةك بَينـةوة كوردسـتان، وةكـو لـة        
ــة دبلؤماســيةكان     هــةوَلى ثَيشوشــيان، ئــةوةى دةكرَيــت ســةبارةت بــة خؤمــان لــة هــةرَيمى كوردســتان، هةوَل

ة وةكـو مـةعلومات مـن زانيومـة     دةكرَيت لـة ِرَيطـاى ئـةو قونسـوَلطةريةى ئَيـران كـة لَيـرة هةيـة، هةرضـةند         
هــةوَليش دراوة، ئَيرانيــةكانيش بــة ســةراحةت وةاَلميــان داوةتــةوة، وةاَلمةكــةيان ئةوةيــة، ئــةوان بــة مــافى  
خؤيان دةزانن ئةوةى دةيكةن، بةِراشكاويش دةيَلَين، جا دةمينَيتةوة سةر حكومةتى هةرَيم، دوا ِرةئى ضية  

ئةوةندةى تا ئَيستا كراوة، يـان هـةر ئـةوة دةكرَيـت، دةكرَيـت ئةطـةر       سةبارةت بة هةوَلة دبلؤماسيةكان هةر 
وةكو قةتعى عيالقة ئاسـان نيـة، ضـونكة ئَيمـة كؤمـةَلَيك جطـة لـة عيالقـاتى حكومـةتى هـةرَيم، عيالقـاتى            
حيزبيش زؤرة لةطةَل ئَيـران، بـةاَلم هـيض سـوودَيكى نييـة، سـةبارةت بـة هـةوَلى ِرَيكخراوةكـانى كؤمةَلطـةى           

، هةرضةندة ئةوةى كة كراوة، بةِراستى ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطـةى مـةدةنى قسـوريان نـةكردووة، لـة      مةدةنى
ضاو حكومةت، لة ضاو دةزطاكان بة طشتى يةعنى، بـة ثةرلـةمان و بةحكومـةت و بـة سـةرؤكايةتى هـةرَيم،       
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ى زياتريـان َ  بكرَيـت،   ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطـةى مـةدةنى هـةوَلى باشـيان داوة، بـةاَلم دةكرَيـت ثشـتيوانيةك       
يةعنى هةوَل بدرَيت زياتر فشار لة ِرَيطاى ِرَى ثَيوان، لـة ِرَيطـاى خؤثيشـاندانةكان، فشـارةكان زيـاتر بكـرَين،       
يةعنى ناضار بكرَين، يةعنى ئةو هةواَلنة زيـاتر كاريطـةريان هةيـة كـة ناِرةزاييـةكان بـة ئاسـتَيك بَيـت كـة          

ان ناِرازية، ضونكة ئةو بَى دةنطيةى كة هةية، يةعنى وةكـو ئـةوةى كـة    كاريطةرى هةبَى، كة خةَلكى كوردست
زؤر طرنط نةبَى، تةنئا ئةوةى كـة زيـاتر ناخؤشـة بـؤ ئـةو خةَلكـةى كـة لةسـةر سـنوورةكانة، سـةبارةت بـة            
هةوَلى سةربازى، يان ِرَيطة ضارةى سةربازى، هةرضةندة ديارة ئةوة لةوانةية وةكو وا باس بكرَيت، كة ئةمة 

َيكى موستةحيل بَى هةر نةكرَيت، بةاَلم من ثَيمواية دةكرَيت ئةوةندةى كة ثَيمان دةكرَيت، مةسةلةن بؤ شت
منوونة، ئَيمة لةكاتى كة هَيزةكانى عرياق ويستيان بَينة خانةقني، هَيزى ثَيشمةرطة كؤ كرايةوة، بـؤ ئـةوةى   

جةيشـى عـرياق بةشـَيكى كـوردة، ئَيمـة       ِرَى طرى بكات و بة فعليش كراو كاريطةرى خؤشى هـةبوو، لـةكاتَيك  
ضووين بةر سينطى ئةوامنان طـرت كـة بَينـةوة شـارَيكى كوردسـتان، كـة لـة ضوارضـَيوةى حكومـةتى عرياقـى           
فيدرال داية، هةروةها بؤ مةسةلةى كةركووك، ئةم ساَل يةعنى تةنانةت طومانَيك هـةبوو، هـةوَلَيك هـةبوو،    

ــتةكان و بةشــ   ــتةكان و تريؤريس ــة شؤةينيس ــارى     ك ــؤنرتؤَلى ش ــَين ك ــةوَى ب ــيش، دةيان ــة جةيشــى عرياق َيك ل
كةركووك بكةن، لةماوةيةكى قياسى زؤر كةم، بةبَى ئةوةى مةسةلةن بَلَيني ثةرلةمانيش ئاطادرابَى، يان زؤر 
ئةوةندة موناقةشةو طفتوطؤى لةسةر بكرَيت، بةشَيكى زؤر هَيزةكان يةكسةر طةيشتنة خةتى تةماس، ماناى 

ئَيمة هَيزَيكى ئاوامان هةية، دةتوانني ديفاع لة هةرَيمى كوردستان بكةين، ئةطةر تةنانـةت ئـةوة   واية ديارة 
لةناو خؤية، لة شوَينى طةرمة، لة شوَينى حةساسة، ئَيمـة لةطـةَل عـرياق لـة شـوَينة ناكؤكـةكان ناخؤشـرتين        

بيل بنب، يان بَلـَيني هـةر وةك   مةشاكيلمان هةية، زؤر حةساسة هَيزى ثَيشمةرطة ئاوا بةبَى ِرةزامةندى موقا
ــةتى ئــاوا لــة بةرامبــةر بــة ئَيــرانيش هــةمان      دةَلــث ثرســة خةســوانةكى ثــَى بكــةى، بؤيــة دةكرَيــت لــة حاَل
هةَلوَيســتمان هــةبَى، جطةلــةوة ئَيمــة زؤر جــاران بــؤ كَيشــةو مةشــاكيلى ناوخؤطــان هيــزى ثَيشــمةرطة           

بــِرين و تــؤث بــاران كــردن و ســووتاندنى خــةَلكى   دةجــووَلَينني، باشــة بــؤ ناكرَيــت لــة بةرامبــةر كوشــ  و 
كوردستان و طوندةكانى كوردستان، ئَيمة بـَى هةَلوَيسـت بـني، تةنانـةت بـة بوـووكرتين هةَلوَيسـتةكان باسـى         
ئةوة نةكرَيت، هةتا تةنانةت وتة بَيذى وةزارةتى ثيشمةرطة، باس لةوة دةكات كة تةداخول نية، يةعنى زؤر 

اندا لة كاتَيك كة ثَيويست بوو هةَلوَيستى هةبَى، لة ِرووى سةبازيش ئَيمة ثَيويستيمان بَى ئاطايي خؤيان نيش
بة هةَلوَيست هةية، جا ئةوة بةِراستى ئةم مةسةالنة هةر بؤ ئةجمارة نية، ئةوةى ئـةجمارة ئـةوة يـةك، دوو    

ة سـاَلَيكى تـر و جـارَيكى تـر،     ِرؤذة بَى دةنطيشة، ئينشائةَلاَل هةر نامَينَيـت، بـةاَلم بـؤ دووبـارة نةبوونـةوة لـ      
لةكؤتايشدا ثرسةو سةرةخؤشيمان بـؤ كـةس و كـارى شـةهيدةكان و، هةرضـى زووة هيـواى ضـاك بوونـةوةى         

 .بريندارةكان دةخوازين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، بةِرَيز حةمة سةعيد
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 :بةِرَيز محة سةعيد محة على
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ا ثرســةو سةرخؤشــى بــؤ كــةس و كــارو بنةماَلــةى شــةهيدةكان دةنَيــرين، دواى شــيفاى بــة ثةلــة بــؤ     ســةرت
بريندارةكان دةكةين، بةشدارى بةم و ثةذارةو و مةينةتيةكانى خةَلكى دةةةرةكان دةكةين، سوثاس بؤ ئـةو  

ى خاَلـةكانى  كؤبوونةوةية، دةست خؤشى لة ليذنةكانى نـاوخؤ و ثَيشـمةرطةو مـافى مـرؤة دةكـةين، ثشـتطري      
دةكةين بة تايبةتى خاَلى ضوار و ثَيـنج لـة تـةوةرةى يةكـةم، خـاَلى يـةك و دوو سـَى و ضـوار، لـة تـةوةرةى           
دووةم، هةرضةندة ئةو كؤبوونةوةية درةنـط وةخـت بـوو، بـةاَلم طرنطـى و ئةهميـةتى خـؤى هةيـة، ئـةوةى          

مـةتى هـةرَيم، وةكـو ثَيويسـتة لـة      ثَيويستة بـوترَى بؤضـى ئيـدارةى هـةرَيمى  كوردسـتان، بـة تايبـةتى حكو       
ئاستى ئةو مةينةتى و كَيشةيةدا بة ئةركى خؤى، بـة ِرؤَلـى ئاسـايى و سياسـى و دبلؤماسـى و مرؤيـى خـؤى        
هةَلنةستا  وةكو ثَيويست بة دةم ئاوارةكانةوة نةبوو، دةبَى بةِراسـتى حكومـةت بـانط بكرَيـت، ثرسـيارى َ       

َيكى تــر دةبـَى ئَيمــة هؤكــارة بنةِرةتيــةكانى ئــةم كَيشــةية وة ئــةم  بكرَيـت بؤضــى ئــةو ِرؤَلــةى نــةبينى  خــالَ 
ِرووداوانــة كــة دووبــارة دةبنــةوة ضــني ، بطــةِريني بــة دواى ضارةســةرَيكى بنــةِرةتى و هةميشــةيى كــة بــة     

 :شَيوةيةكى سياسى و بة شَيوةيةكى ئاش  بكرَي، بؤ ئةم مةبةستة ئةم ثَيشنيارانة دةكةم
طةَل دةسةآلتداراني عَيراقي و حكومةتى عَيراق بة تايبةتي قسة بكرَي و، وةفدَيكي ثَيشنيار دةكةم كة لة -1

هاوبةشي هةرَيم لةطةَل عَيراق سةرداني ئَيران بكةن و ديراسةيةكي قووَلي مةسةلةكة بكةن، ِرَيطاضـارةيةك  
 .دابنَيني بؤ ئةو كَيشانة بؤ دووبارة نةبوونةوةي

َيكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان و كؤنطرةى جيئاني ئيسالمي، جاميعةى ياداشتَيك بدرَيت بة ر/ خاَلَيكي تر
عةرةبي و، هةوَل بدرَي، بؤ ئةوةي تةدةخولَيكي جيددي بكـةن بـؤ ضارةسـةركردني بةشـَيوةيةكي ياسـايي و      

 .بةشَيوةيةكي ئاش 
حكومةتــةوة كـة ثَيشــنيار دةكـةم، يارمـةتي مرؤيــي و بةدةمـةوة ضـووني ئاوارةكــان لـة اليـةن        / خـاَلَيكي تـر  

 .بةشَيوةيةكي خَيراو فرياطوزاري، ضونكة وةزعيان زؤر خراثةو لة بارودؤخَيكي ناهةمواردان
ليذنةيةك لة وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان ثَيك بئَيندرَيت، بؤ قةرةبووكردنةوةي طياني و ماددي / خاَلَيكي تر

ان، ثَيشنيارَيكي تر، حكومةتي هـةرَيم و  بؤ شةهيدةكان، بؤ بريندارةكان، بؤ زةوي و زارو زيان لَي كةوتووةك
ــؤ          ــران، ب ــةكاني ئَي ــة كورديي ــةن، اليةن ــةكان بك ــة كورديي ــةَل اليةن ــة لةط ــتان قس ــةرَيمي كوردس ــدارةى ه ئي
ِرةضاوكردني بارودؤخي هةستياري ئةمين و سياسي هةرَيمي كوردستان و ئةوان بؤ ئـةوةى لـة سـنوورةكاني    

ر  ةنةوة، بؤ ئةوةي بيانوو نةدةن بة دةست حكومـةتي ئَيرانـةوة،   هةرَيمي كوردستان و ضاالكيةكانيان دوو
كة تؤثباراني ناوضة سنوورييةكان بكات و زيان بة خةَلكةكان بطةييَن، هةر هةوَلَيكي تري سياسي و ياسـايي  

مي و لة ئاس  ئياليمي و لة ئاس  دةوَلةتي بدرَي، بؤ ئةوةي لة اليةن هيض دةوَلةتَيكةوة بةرامبةر بة هةرَي
 .كوردستان ثَيشَيلكاري، يان سنوور بةزاندن، يان تؤثباران نةكرَي و، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز بةفرين خان فةرموو
 :بةِرَيز بةفرين حسني خليفة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ني ناوضة سنوورييةكاني هـةرَيمي كوردسـتان بـةكارَيكي    ديارة من وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان، تؤثباران كرد

ناِرةواو ناشياو ئةزا ، ئةمةش كَيشةيةكي بةردةوامةو بةردةوام هةميشـة دووبـارة دةبَيتـةوة، ثَيويسـ  بـة      
ضارةيةكي ِريشةيي بنةِرةتي هةية، ديارة يةكَيك لـة بنـةماكاني دراوسـَييةتي، يـان خـؤش دراوسـَييةتي، يـان        

تي ثابةند بوونة بة ثاراستين سنووري هاوبةشي نَيوان دةوَلةتان و، بةزاندني ئةو سـنوورةش  باش دراوسَيية
ديارة دةستدرَيذكردنة بؤ سةر سةرةوةري خاكي هـةر دةوَلـةتَيك و، ثَيشـلكاري مافـةكاني مرؤةـةو، ثَيشـلكار       

كردني ياساي نَيودةوَلةتية، كردني سةرجةم ئةو ثرؤتؤكؤَلة نَيوةدةوَلةتيانةية كة لةم بوارةوة هةن و، ثَيشَيل
ديارة ئَيمة لة وةرزي طةرماي هاوين و لـةو طـةرما تاقـةت ثرؤكَينـةي هـةرَيمي كوردسـتان سـاآلنة دووبـارةو         
دووبارة تؤثخانةكاني وآلتـاني دراوسـَيي توركيـا و ئَيـران سـاآلنة تؤثبـاراني ناوضـة سـنوورييةكاني هـةرَيمي          

راوي سياسي و ضةكداري، لة كاتَيكدا كة بـووني ئـةو رَيكخراوانـة    كوردستان ئةكةن بة بيانووي بووني رَيكخ
تـةنئا لـةنَيو قــوآليي خـودي ئــةو وآلتانـةدا وجوديـان هةيــةو ضـاالكيةكانيان ئــةجنام دةدةن، بؤيـة ثَيويســتة        
ئةوةش كَيشةيةكي ناوخؤي خودي ئةو وآلتانةيـة، ثَيويسـتة لـة ِرَيطـةى كةناَلـةكاني طفتوطـؤوة كَيشـةكانيان        

ةن و، خصوصيةتي تايبةاةندييـةتي هـةرَيمي كوردسـتانيش لـةم بارةيـةوة ِرةضـاو بكـرَي، ضـونكة         حةل بك
تاكة زةرةرمةندي سةرةكي لةم بارةيةوة تةنئا خـةَلكي سـينيل و بـَي دةرامـةت و بـَي ديفاعـة، هـةر ئـةوانن         

ن دانيشــتوواني دةبنــة كؤضــي قوربــاني، بؤيــة ئَيمــة رؤذانــة بــة دةيــان ثةيوةنــدميان ثَيــوة ئــةكرَي لــة اليــة  
سنوورةكاني ناوضة تؤثبارانةكانةوة، بةهؤي ئةو زةرةرو زيانةي كةوا ثَييان طةيشـتووة لـة زةرةري طيـاني و    
ماَلي شةهيدو بريندار هةبووةو زةرةري ئـابووري بةركـةوتووة، بةتايبـةت لـةم وةرزةي كـة وةرزي دروَينـةو       

ويست بةوة دةكات كة ضارةسـةرَيكي دةسـت و بـرد    ضنينةوةي بةربوومي كَيَلطةو رةزو باخةكانة، ئةمةش ثَي
بؤ ئةم طرفتة بدؤزرَيتةوة، ديارة ئَيمة لة رابردوودا لةطةَل كؤماري ئيسالمي ئَيران لة شةِري هةشت ساَلةي 
نَيوان عَيراق و ئَيراندا، دةتوا  بَلَيم ثةيوةندييةكي تؤكمةمان هةبوو بةرامبةر بة يـةك دوذمـين هاوبـةش    

و ئةطةريش زياتر بتوانرَيت ثةرة بةم ثةيوةندييانة بـدرَيت باشـرتة لةوانـةي لـة رابـردوودا،      ئَيمة جبةنطني 
ئَيمة عةمةلياتي هاوبةشيشمان لةو بارةيةوة لة شةِري هةشـت سـاَلةي نَيـوان عَيـراق و ئَيـران هـةبوو بَيـت،        

ذةوةندييـةكي هاوبـةش   ئَيستاش ثةيوةندييةكي باشي ئابووري و كؤمةاَليةتي و كةلتووري هةية، كةواية بةر
لةنَيوان ئةم واَلتانةدا هةيـة، ثَيويسـتة ئـةوانيش خصوصـيةتي هـةرَيمي كوردسـتان لةبةرضـاو بطـرن ضـيرت          
خةَلكي بَي دةرةتان وسينل نةكةنة قوربـاني، بؤيـة ثَيويسـتة حكومـةتي عَيراقـي، يـان نوَينـةراني ئَيمـة لـة          

، بؤ زياتر زةخت كردن لةحكومةتي ناوةنـدي بـؤ   بةبدا، لة حكومةتي مةركةزي حزوري خؤيان بةكار بَينن
ضارةسةر كردني ئةم كَيشةو طرفتانـة، ديـارة بـةطوَيرةي دةسـتووري هةميشـةيي عَيـراقيش ثاراسـتين يـةك         
ثارضةيي خاكي عَيـراق، ثاراسـتين سـيادي خـاكي عَيـراق لـة ئةسـتؤي حكومـةتي مةركـةزي دايـة، ثَيويسـتة            
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و عَيراقــي فيدراَلــدا ئــةو مافــةمان ثــَي بِبدرَيــت و زيــاتر قســةي  ئَيمــةش وةكــو هــةرَيمَيكي ســةربةخؤ لــةنا 
 .جدديانة ترو هةَلوَيستَيكي زياتر لةوبارةيةوة بنوَينرَيت

بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان، ديــارة ئةوانــةي كــة زةرةرمةنــد بــوون ثَيويســتة قــةرةبوو بكرَينــةوةو دةســ      
لــةم وةرزة طةرمــةي هــاوين و لــةمانطي ثــريؤزي  هاوكــاري و كؤمــةكي زيــاتر، كؤمــةكي ثَيويســترت، بةتايبــةت

رةمةزانــدا بطةيةنرَيتــة ئــةو دانيشــتوانةي كــةوا زةرةرمةنــد بــوون، بةتايبــةتي ناوضــة كوَيســتانةكان و          
 .كؤضةريةكان، كة ئَيستا لةسةر زَيدو حاَل و ئاوي خؤيان نةماون

سةردةمي بةكارهَيناني هَيزو عـةرزي   بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، لة كَيشةيةكي ئةوهادا ديارة ئَيستا سةردةم
ــةكاني     ــة ديبلؤماســيةكانة، طرتنةبــةري ســةرجةم كةناَل عــةزةاَلت نييــة، بــةَلكو طرتنةبــةري ســةرجةم كةناَل
وتوَيذو طفتوطؤ و تاكة ضارةسـةرة بـؤ كَيشـةو طرفتـةكان، بـؤ ضارةسـةري كردنـي كَيشـةو طرفتةكانـة، بؤيـة           

اوا بكــةين ض حكومــةتي هــةرَيم، ض حكومــةتي مةركــةزي، ض راي ئَيمــةش لَيــرة بةثَيويســ  دةزانــني كــةوا د
طش  جيئان، من ئةوةندةي دةبينم راي طشـ  جيئـان لـةم مةسـةلةيةدا زؤر بـَي دةنطـة، ثَيويسـتة كـارَيكي         
ئةوتؤ بكات، بةتايبةتي رَيكخراوةكاني كؤمـةَلطاي مـةدةني هـةموو وجـودو حـزوري خؤيـان بـةكار بَيـنن بـؤ          

ــرة       دروســت كردنــي رايــةكي  ــد لَي ــؤ فشــار خســتنة ســةر بابــةتَيكي وا طــرنط، كــة تــةنئا زةرةرمةن طشــ  ب
ــت        ــةوة، بتوانرَي ــةكان هــةموو ضــِر بكرَين ــةوة هةوَل ــةم بارةي دانيشــتواني هــةرَيمي كوردســتانة، ثَيويســتة ل
بةشــَيوازي ئاشــتيانة كَيشــةكان حــةل بكرَيــت، ســوثاي ثاســدارانيش ضــيرت ســنوورةكاني هــةرَيمي كوردســتان  

 .ران نةكةن بة بيانووي جؤر بةجؤر، زؤر سوثاستؤثبا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار بالل سليمان كةرةم بكة
 (:بالل)بةِرَيز امحد سليمان عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم
ان و طوندنيشـان و كؤضـةراني ئَيمـة لـة     ، ديارة هاوواَلتيـ (من قتل نفس بغري نفس فكأمنا قتل الناس  يعًا)

سنوورةكاني بةداخةوة دةَلَيم هةم ئَيران و هةم توركيا زؤر جار تووشي ئةو طرفتانـة دَيـن و، زؤر جـار ئـةم     
زوَلم و ستةمةيان بةرامبةر دةكرَيت، كة تؤثباران دةكرَين و دةكوذرَين و بريندار دةكـرَين، ئـاوارة دةكـرَين،    

ايبةتيش لةم دواييانةدا ئـةم تؤثبارانـةي لةاليـةن كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران كـرا، كـة         دةربةدةر دةكرَين، بةت
بةِراسـ  جَيطــةي نيطةرانييـةو، جَيطــةي ئةوةيــة كـة ئيدانــة بكرَيـت و، هــةموو ئــةو تونـدو تيذيانــةش كــة      

ِراسـ   دةكرَين، جطة لةوة بةشَيوةيةكي طش  لةاليةن شةخصةوة دةبَيت، يان حكومةت، يان اليةن بَيـت، بة 
جَيطةي ئةوةيـة كـة ئيدانـة بكـرَين و، مـن لـةالي خؤمـةوة ئيدانـةيان دةكـةم بةِراسـ ،  جطـة لـةوةش ئـةم              
زوَلمةي كة دةكرَيت لـة هاونيشـتمانيامنان، بةِراسـ  ثَيويسـتة حكومـةتي كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران هـةموو          

ان لة رَيطةي تؤثبارانةكاني كؤماري خةسارةي طياني و مالي ئةم خةَلكة هةذارة بداتةوة، كة لةسةر سنوورةك
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ــةو        ــةري حكومــةتي كوردســتانيش ل ــة نوَين ــة دةبواي ــات، مــن ثَيمواي ــَي دةط ــان ث ــةوة زياني ئيســالمي ئَيراني
كؤبوونةوةية بةشداري بكرداية، بةِراس  من خؤم يةكَيكم لةوانةي كة ئيمزام كردووة لـةو ضـةند بـةِرَيزة،    

خؤي دةدزَيتةوة لةو مةسبووليةتة، من ئـةو ئيمزايـةم نـةدةكرد بـؤ     ئةطةر مبزاني بواية نوَينةري حكومةت 
كؤبوونةوةيةكي لةو شَيوةية، ضونكة ثَيمواية ئـةم كؤبوونةوةيـةش هـةروةكو كؤبوونـةوةكاني رابـردوو، كـة       

 .................لةسةر ئةم بابةتة كردمان، بةتايبةتي ساَلي رابردوو، هةروةها
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ مةعلوماتي جةنابت بانطي نوَينةراي حكومةاان نةكردووةو خؤشيان نةدزيوةتةوة، ضونكة داوايـان  هةر 
لــَي نــةكراوة، ئةمــة بــؤ جةلســةيةكي نائاســايي بــوو، حكومــةت حــازرة بــؤ هــةر جةلســةيةك، هــةر وةزيــر،     

 .م بةسةرؤكةكةي، جَيطرةكةي دَين ئامادة دةبن، ض بؤ ليذنةكان، ض بؤ ئَيرة، فةرموو بةردةوا
 (:بالل)بةِرَيز امحد سليمان عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةَلَي، من نةمطوتووة ئةوان نايةن، لةوانةية خةلةلةكة لة ثةرلةمان، لة ئَيمـة بَيـت نةمانووسـيوة نوَينـةري     
 حكومةت بَيت، بـة هـةر حـاَل زيـاتر ئـةوةي كـة ئَيمـة ئاطامـان لَييـة لـة تةسـروةكاني مةسـبوولي كؤمـاري             
ئيسالمي ئَيران و، لةو كؤبوونةوانةش كة دةكرَيت، لة كؤبوونةوةي هةردووال، من كةسـَيك نـيم بـَي ئاطـا       
لة قةزيةكان، ئةو ليذنةيةي كة لة بةيين كؤماري ئيسالمي و هةرَيمي كوردستان كؤ دةبَيتـةوة، ضـةند جـار    

اَلم قسةكانيان بةِراسـ  وةكـو يـةك    من هةردوو تةرفيا  بينيووة بة جيا جيا، هةردووكيان قسة دةكةن، بة
نيية، جياوازة لةوةي لة الي ئَيمة دةطوترَيت، بؤية ثَيويست بوو ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان وردياتي ئةم 
ــةالي ئَيمــة        ــةوةي ل ــت، ئ ــت لةوانةيــة شــتَيك بَي ــة دةكرَي ــةوةكاني ك ــت، ضــونكة كؤبوون ــة بزانَي كؤبوونةوان

قســةي جيــاواز هةَلــدةطرَيت، بةرثرســاني كؤمــاري ئيســالمي ئَيــران دةطوترَيـت بــة شةخصــي شــتَيكي تــرةو،  
دةيَلَين كة قسةيان ضي بووة لـةالي ئَيمـة كردوويانـة لـة رَيطـاي ثةيوةندييـةكاني خؤمانـةوة، كـة مـن ئاطـام           
ــة           ــةي ك ــةم توندوتيذييان ــت ئ ــة دةبَي ــردووة ك ــةش بامســان ك ــةوةي هاوب ــة كؤبوون ــة ل ــَين ئَيم ــةتي دةَل لَيي

كرَيت و، ترسي ئةمين دروست كردووة لةسةر واَلاان، ئَيوة بيوةستَينن، لةبةر ئةوةي لـةناو  بةرامبةرمان دة
خــاكي هــةرَيمي كوردســتانةوة بــؤ ئَيمــة دَيــت، ئــةوان دةستةوةســتاني خؤيــان نيشــانداوة، يــةعين هــةرَيمي    

هةَلوَيسـتَيك   كوردستان، مةسبووليين بـااَل، دةستةوةسـتاني خؤيـان نيشـانداوة، بؤيـة ئَيمـةش ناضـارين هـةر        
بنوَينني لة تؤثباراندا، يان لة هةر هةَلوَيستَيكي تريش كة لة داهـاتوودا دةيكـةين، ضـونكة ئـةوة بـة حـةقي       
خؤمان دةزانني و ثَيشمان واية حةقة، ئةطةر ضي ديارة ئيتيفاق، من ثَيمواية دةبَيت لَيرةشـدا ئَيمـة لةسـةر    

ي طشــ ، هــةموومان تَيــدا مةســبوولني لــةو قةزةيــة، ئــةوة بوةســتني وةكــو هــةرَيمي كوردســتان بةشــَيوةيةك
ئةوةش بةوة دةكرَيت ئَيمة ئةو كَيشةية بةِراس  ثَيويستة بةشَيوةيةكي بنةِرةتي ضارةسةري بكةين و، بـةو  
شَيوةية نةيئَيَلينةوة، ضونكة مانةوةي بةو شَيوةية، لةوانةية دواجار زةرةري طةورة بـةو ئةزموونـةي ئَيمـة    

ويستيشة ئةو اليةنة ضةكدارانة، ئةو اليةن و هَيزانة، هةتا شةخصيش لةوانةية هـةبَيت، كـة   بطةيةنَيت، ثَي
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كَيشةي هةية لةطةَل واَلتةكةي خؤي، جـا لةطـةَل توركيايـة، لةطـةَل ئَيرانـة، ئةطـةر هَيـزي ضـةكداري بـةكار          
ةن، بـة تةئكيـد ئـةوان    دَينن رَيز لة ياساو رَينماييةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان بطرن، ئةطـةر وا نةكـ  

قازانج ناكةن و، دواتريش زةرةرَيكي طةورة بة ئةزمووني هةرَيمي كوردستان دةطةيةنن، ديارة بـؤ ثاراسـتين   
سنوورةكان، سنوورةكامنان ثَيويستة رَيز لة ياساكان بطريَيت، ئَيمة وةكو عَيراق كة كوردستانيش بةشَيكة لـة  

ةتـةوة يـةكطرتووةكان ئةنـدامن، بـةثَيي ئيتيفاقيـة بةنـدَيك لـة        عَيراق و، كؤماري ئيسـالمي ئَيـرانيش لـة ن   
ئيتيفاقيةدا ئيمزا كراوة، ثَيويستة رَيز لَينان هةبَيت لة سنوورةكاندا، بةاَلم بةداخةوة ئةم ئيتيفاقيـة وةكـو   
، خؤي جَي بةجَي ناكرَيت، كة جَي بةجَي ناكرَيت ثَيويستة ئَيمة بري لةوة بكةينةوة ئيتيفاقيةي دوو جانيب
دوو اليةنة بكةين، ئةو ئيتيفاقيةش بةوة دةكرَيت كة بةشَيوةيةكي روون و شةفاف بَيـت، بةتايبـةتي ئَيمـة    
كـة ســنوورَيكي فراوامنــان هةيــة لةطـةَل كؤمــاري ئيســالمي ئَيــران، ثَيويسـتة ئــةو ئيتيفاقيــة بةنــدةكاني لــة    

هـةموو اليـةك تَييـدا مةسـبوول      كؤبوونةوةيةكي داخراوي ئةم ثةرلةمانة قسةي لةسةر بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي   
بَيت و بةرثرسيار بَيت، تةنئا اليةنَيك نةبَيت، راستة دواجار حكومةت جَي بةجَيي بِريارةكـان دةكـات، ئـيرت    

 .ثةرلةمان لة وردياتي ئةم ئيتيفاقية ئاطادار بيََِت و ثَيويستيشة بكرَيت
خةسارةي مالي و مةعنـةوي و طيـاني   جطة لةوةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان كار بكات لةسةر ئةوةي كة 

هاوواَلتيان لة كؤماري ئيسالمي ئَيران وةربطرَيتةوة، ثَيش ئةوة حكومةت زؤر بة جددي ئيش لةسـةر ئـةوة   
بكات و ثةلة بكات لةسةر ئةوةي ئةم هاوواَلتيانةي ئَيمة كة ئـاوارةو دةربـةدةر بـوون بـةو طـةرماي هاوينـة،       

كات فريايان بكةوَيت و كؤمةكيان بكات لة رووي مالي شـوَين و جَيطـةو   بةو رةمةزانة، ثَيويستة بةزووترين 
رَيطةيان بؤ دابني بكات و، خواي طـةورةش شـةهيدةكان بـة شـةهيد قـةبوَل بكـات و، لـة هـةمان كاتيشـدا لـة           

 .هةرَيمي كوردستان وةكو شةهيد حيسابيان بؤ بكرَيت لة رووي مالييةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار طوَليزار قادر كةرةم بكة
 :بةِرَيز طوَليزار قادر امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثشتطريي لة قسةكاني بةِرَيز دكتؤر ئةمحةد دةكةم و دةستخؤشي لة ليذنةكاني ثةرلـةمان دةكـةم، ثشـتطريي    

ديالؤ  و رَيطاي ديبلؤماسي ضارةسةري لة راثؤرتةكةيان دةكةم، منيش داكؤكي لةوة دةكةم كة بة طفتوطؤ و 
 .ئةم كَيشةية بكرَيت لةطةَل كؤماري ئيسالمي ئَيراندا، ئةمة خاَلي يةك

حكومةت زؤر بة جددي هةَلوَيست وةربطرَيت و قةرةبووي زؤر باشي هاوواَلتياني خؤي بكات، / خاَلي دووةم
لـة مـانطي ثـريؤزي رةمةزانـدا ئـةوان لةبـةر       بةتايبةتي ثَيداويستية سةرةكيةكانيان، وةكو ئـاو و كارةبـا، كـة    

 .طةرماي هاويندا دةناَلَينن بؤيان جَي بةجَي بكات
بــة رةمســي ليذنةيــةكي حكــومي ســةرداني ئــةوان بكــات، ســةرداني ســةر ســنوورةكان بكــات،   / خــاَلي ســَييةم

 .لةنزيكةوة حاَلي ئةوان ببينَيت كة ذياني ئةوان ضةند لةناخؤشيداية
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كَيشانة بنـبٍَِِ بكرَيـت و جـارَيكي تـر دووبـارة نةبنـةوةو، ئـةوةش لـة رَيطـةي ثةيوةنـدي           ئةو / خاَلي كؤتاييم
 .ديبلؤماسي هةرَيم و حكومةتي عَيراق و كؤماري ئيسالمي ئَيراندا، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار خةليل عومسان كةرةم بكة
 :محدامني عثمانبةِرَيز خليل 

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
سةرةتا ئيدانةي ئةو تؤثبارانةي ئةم دواييـةي سـنوورةكاني هـةرَيمي كوردسـتان دةكـةم، هةرضـةندة ضـةند        
رؤذَيكة وةستاوة، كة هيوادارم ئةمة بة يةكجاري بَيت و دووبارة نةبَيتـةوةو، ثَيشـم وايـة ئةمـة ثَيوـةوانةي      

نةي هةموو رَيساو ياسا نَيودةوَلةتيـةكان و، هـةروةها   هةموو رَيساو بنةماكاني مام مرؤة و، هةروةها ثَيوةوا
نةري  سياسي دراوسَييةتي نَيوان دوو دةوَلةتة، لَيـرةدا ثرسـةو سةرةخؤشـي لـة كةسـوكاري شـةهيدةكان و،       
هةروةها هيواي ضاك بوونةوة بؤ بريندارةكان و هاوخةمي خؤطان بؤ هةموو ئةو خةَلكانة دةردةبِرين كـة  

 .ة دؤخي طةرماي هةويندا ئاوارة بوون و لة زَيدو شوَينةكاني خؤيانئازاريان ضةشتووة ل
( 6)بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، دةبوو ئَيمة زووتر ئةم دانيشتنةمان كرد بواية، ضونكة هةم بـةثَيي مـاددةي   

ر كة رَيكخستين جةلسةكان لة دةسةاَلتي سةرؤكي ثةرلةمان داية، كة دةبوو ثةرلةمان ثَيش دامةزراوةكاني ت
ــة،        ــة ضــارةيةكي طوجنــاودا بطةِراي ــةوةي رَيط ــةدواي دؤزين ــةروةها ب ــة، ه هةَلوَيســ  روون ئاشــكراي هةبواي
ئةوةندةي مـن ئاطـادار   حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، ئـةوةي كـة دةضـَيتة ضوارضـَيوةي كـاري بـة هانـا             

ةكو لةطةَل هاوكـارا  ئَيمـة   ضوونةوة، ئةوةي دةضَيتة ضوارضَيوةي كاري حاَلةتي تةوارييةوة، بةِراس  هةرو
وةكو شتَيكي مرؤيي سةردانَيكمان كردووة بؤ ئـةو ناوضـةية، لةطـةَل كـاك طـؤران و مامؤسـتا سـيوةيل خـان،         
دةبينني زؤر شتةكان جَي بةجَي كراوة، هةر لـة مةسـةلةي كارةبـاوة، هـةر لـة مةسـةلةي خَيمـةوة، هـةر لـة          

كؤمـةَلَي ثَيداويسـ  تريـان بـؤ دابـني كـراوة، بـةاَلم ئةمـة          ثَيويس  ئازووقة، هةروةها تاوةكو بـةفرو ئـاو و  
ماناي ئةوة نيية ئةمة كافية، بةاَلم ناكرَيت ئةمانة ناديدة بطريَيت و بوترَيت حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان  
هيوــي نــةكردووة، ئةوةنــدةي مــن ئاطــادار   ثارَيزطــاري ســلَيمانيش بِريــاري ئــةوةي دابــوو كــة كــةمثَيكي     

ؤ دروســت بكــات، بــةاَلم نــازا  ئــةوة تــا كــةي دةضــَيتة حاَلــةتي جــَي بــةجَي بوونــةوة، هيــوادارم  باشــرتيان بــ
دؤخةكة زووتر ضارةسةر بكرَيت، هةروةها داوا لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةم، بةتايبةتي هةندَيك 

هـةَلئَينَيت، بـؤ بـة    وةزارةت و فةرمانطةي ثةيوةنديداري خؤيةوة فشاري زياتر، هةنطاوي ديبلؤماسـي زيـاتر   
يةكجاري راطرتين ئةم تؤثبارانة، هةروةها ثَيشم باشة وةزارةتي كشتوكاَل لة رَيطةي فةرمانطـةكاني خؤيـةوة   
هةموو ئةو زةرةرو زيانانـةي سـاماني رووةكـي و ئـاذةَلي  ـةمَلَينرَيت بـة ديكؤمَينَيـت بكرَيـت و ئاراسـتةي          

ةوَلــةتي بكرَيــت، هــةم لــة رووي ساســييةوة، هــةم لــة رووي  حكومــةتي فيــدراَل و، هــةروةها كؤمــةَلطاي نَيود 
ــت، بــؤ ئــةوةي بتــوانن هــةم       ــان لَيكــةوتووان بايــةخي خــؤي دةبَي ئابوورييــةوة بــؤ قــةرةبوو كردنــةوةي زي
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حكومةتي هةرَيميش قةرةبووي باشرتي ئةوان بكاتةوةو هاوكاريان بَيت، هةرضةندة ئاطادارم كـة حكومـةتي   
 .ي داوة، بةاَلم ثَيمواية دةبَيت زياتر هاوكاري بكرَينهةرَيم بِرياري هاوكارييةك

خاَلَيكي تر كة طرنطة، بةِراس  من ثَيمواية ثَيكئَينـاني ذوورَيكـي عةمـةلياتي هاوبةشـي نَيـوان ثةرلـةمان و       
حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان لةاليـةك، هـةروةها نوَينـةراني ئَيمـة لـة ثةرلـةمان و حكومـةتي فيـدراَل بـؤ            

ــةت كرد ــة        ديراسـ ــ  بـ ــةكة بةطشـ ــةموو ناوضـ ــة هـ ــةتي كـ ــارَيكي زةرورة، بةتايبـ ــة كـ ــي وردي حاَلةتةكـ نـ
هةلومةرجَيكي سياسي و بارطاويدا دةِروات، ثَيمواية دةبَيت بة وردي ديراسـةيةك هـةبَيت و هةماهةنطيـةك    

ئَيمـة  هةبَيت بؤ دؤزينةوةي رَيطة ضارةيةكي طوجناو و ريشةيي بؤ ئةم مةلةسـةية، كـة هيـوادارم و دةمَيكـة     
دةَلَيني بؤ هةموو ثرسةكاني نَيوان ئَيمةو حكومةتي عَيـراق، حةقـة ئـةوها ئـةم ذووري عةمةلياتـة، يـاخود       

 .ئةو جؤرة هةماهةنطية هةبَيت لةنَيوان ئَيمةو نوَينةرةكاني ئَيمة لة بةبدا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

شتنة كرا، بؤ ئاطاداريت، ئةو خوشك و برايانةي تائَيسـتا  تةَلةبي ئةم داني 31/7زؤر سوثاس، بةِرَيز هةر لة 
طوتوويانة، ئَيمة زؤر لةوة زيـاتر حةرةكـةاان كـردووة، ثَيشـرت بـؤ جـةنابتان بامسـان كـردووةو لـة سـةرؤك           
كؤمارةوة بطرة هةتاكو بَين نوَينةرةكاني ئَيـران لةطـةَليان قسـة كـراوة، ثةرلـةمان هـةوَلي خـؤي داوة، بـةاَلم         

موعةقــةدترة لــةوة، دوايــَي ئَيمــة موئةسةســةيةكني لــةناو هــةرَيمَيكي فيــدراَلي لــةناو دةوَلــةتي   مةســةلةكة 
عَيراقي ئيتيحادي، ثاراستين سنوورو و ئامسـان سياسـيةتي خـارجي عايـدي حكومـةتي ئيتيحادييـة، دةبَيـت        

ي ياســا زةخـت لــةوَي بكـةين، بــؤ ثةيوةندييـةكان و بــؤ هـةموو شــت دةبَيـت موئةسةســةيةك لـة ضوارضــَيوة      
 .حةرةكةت بكةين، زؤر سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار بَيرينان كةرةم بكة

 :بةِرَيز بَيرينان امساعيل سةرهةنط 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر لة ثَيشنيارةكاني من باس كران بؤ ضارةسةر كردني، يان ناِرةزايي بةرامبةر ئةو تؤثبارانة، بةاَلم منيش 

يوَيـك بةسـةر ضـووني تؤثبـاراني الدَييـةكاني كوردسـتان و هاوواَلتيـاني كوردسـتان         دووبارة دةَلَيم مـانط و ن 
 .دانيشتنَيكي نائاسايي ثةرلةمان بكرَيت دةرنطة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

داوات كردووة، ئةوة قائيمةكةية، ئـةوة ئيمزاكةيـة لـة     31/7ئةي بؤ داوات نةكرد ثَيشرت، داوات نةكردووة، 
داوا كراوة، ثَيشرت داوا نةكراوة، ثاشانيش ئةو شـتانةي ئَيسـتا مـن ثـَيش جـةنابت روو  كـردةوة بـؤ         31/7

هةموو مةجالَيك هةوَل دراوة، سةرؤكي هةرَيم هةوَلي خؤي داوة، سةرؤك كؤماري عَيراق هةوَلي خؤي داوة، 
ــة      ــةكي بوــووك ل ــةتَيكي طــةورة بةهانةي ــةنَيوان دةوَل ــة ل ــةكي موستةعســي هةي ــي   نوقتةي ــة ثَي مةنتياةيان

 .ئيستيفزاز دةبَي ، ئةويش زؤر موعةقةدةو ئاسانيش نيية، زؤر سوثاس، رَيزدار ئاسؤ كةريم كةرةم بكة
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 (:ئاسؤ)بةِرَيز بكر كريم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ثَيشـةكي دةستخؤشـي لــة راثؤرتةكـةي ليذنــةي هاوبةشـي ثةرلـةمان دةكــةم و، لةطـةَل يةكــة يةكـةي خــاَل و       
ثَيشنيازةكانياندا، هةروةها ثشتيواني لة قسةكاني براي بةِرَيزم كاك دَلشاد شـةهاب دةكـةم، لةطـةَل ئةوةشـدا     

خةَلكَيك لة ئةجنامي ئةو تؤثبارانـةدا زةرةرمةنـد بـووة،    / ثَيم باشة دوو خاَل لةيةك جيا بكةينةوة، يةكيان
ة بكرَيت كة لَييان كـةوتووة، بـؤ ئـةوةي دواتـر     ئاوارة بووة، بؤية ثَيويست دةكات بة ثةلة جةردي ئةو زيانان

حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة رَيطةي خؤيـةوة لةطـةَل حكومـةتي ئيتيحـادي، بـؤ ئـةوةي داوا لـة كؤمـاري         
ئيسالمي ئَيران بكرَيت كة تـةعويزي ئـةو خةَلكةكـة بكاتـةوة، ضـونكة بـةثَيي قـانوني نَيودةوَلـةتي ئـةوانن          

 .ن بة خةَلكي ئَيمة طةياندووة، ئةمةيان يةكبةرثرسيارن كة زةرةرو زيانيا
ــة       / دوو ــة، ثَيويســتة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان بةشــَيك ل ــة ثةل بةنيســبةت موســاعةداتي ئينســاني ب

طةياندني موساعةداتي بة ثةلة بؤ ئةو خةَلكة ئاوارة، ئةو خةَلكة زيان لَيكةوتووة، كة لةسةر جَيطةو رَيطةي 
دةكات مشوريان لَي  وات، بةخَيرايي بة ثرييانةوة بوَيت، ديارة شـت كـراوة،    خؤيان هةَلكةندراون، ثَيويست

بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا بةثَيي راثـؤرتي هاوبةشـيش، بـةثَيي ئـةو سـةردانانةي كـة كـراون، ئـةو خةَلكـة زيـان           
كان بـة  لَيكةوتوو و ئاوارانـة ثَيويسـتيان بـة هاوكـاري هةيـة، بؤيـة ثَيويسـت دةكـات وةزارةتـة ثةيوةنديـدارة          

 .خَيرايي بطةنة ئةو ناوضانةو هاريكاري ثَيويستيان بؤ دابني بكةن
ئةوةي دةمَينَيتةوة بةِراس  خاَلي دووةمة، كة بةِراسـ  ثَيويسـتة قسـةي زؤرتـري لةسـةر بكرَيـت، ئـةويش        

بـؤ ئـةوةي   ئةوةية راستة بيلفيعل سَي، ضوار رؤذة سنوورةكان هَيمنرت بوونةتةوةو تؤثباران  راطرياوة، بةاَلم 
 :ضيرت ئةو تؤثبارانة دووبارة نةبَيتةوة، نة ئةمساَل و نة سااَلني تر، من ثَيمواية ثَيويستة دوو شت بكرَيت

ثشتيواني لةو ثَيشنيازةي كاك كاردؤ دةكـةم، كـة ثَييوايـة ليذنةيـةكي ثةرلـةماني ثَيـك بَيـت بـؤ         / يةكةميان
 .موتابةعةي ئةو مةوزوعة، ئةمةيان يةك

حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان وةفــدَيك بــؤ ســةرداني بةبــدا بنَيرَيــت، بــؤ ئــةوةي لةطــةَل    بــة خَيــرا/ دوو
حكومةتي ئيتيحادي، لةطـةَل نوَينـةراني خؤمـان لـة بةبـدا بكةونـة طفتوطـؤ، ئـةويش ديـارة ثَيشـةكي رَي و           

قدا، بةتايبةتي شوَين بؤ هةر كَيشةيةك ئةطةر هةبَيت، بة تةئكيد هةية لةنَيوان هةردوو واَلت ئَيران و عَيرا
سةبارةت بة بؤردومان كردني ناوضة سنوورييةكان، ثَيويست دةكات يةكةم جار لة رَيطةي كـةناَلي سياسـي و   
ديبلؤماسييةوة بَيت، بؤ ئةوةي كَيشةكان بطريَينة بةر، بؤ ئةوةي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان لـة رَيطـةي      

يةوة ميكانيزمي طوجنـاو بدؤزرَيتـةوة، بـؤ ضارةسـةر     خؤيةوة لةطةَل حكومةتي بةبدا، لة رَيطةي نوَينةرةكان
كردني ئةو كَيشانةو دواتـريش لـة رَيطـةي ئـةم ليذنـة هاوبةشـةي كـة لـة ثةرلةمانـدا دروسـت دةكرَيـت، بـؤ             

 .ئةوةي ثةرلةماني كوردستان و خةَلكي كوردستاني لَي ئاطادار بكرَيتةوة، ئيرت زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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نةي تايبةت بؤ وةزعي ناوخؤي كوردستان ليذنةي ناوخؤية، هةية، ليذنةي ثَيشمةرطة بؤ سنوورو بةِرَيز ليذ
ئيش و كـاري ثَيشـمةرطةو تةحـةروك هةيـة، ليذنةيـةكي تايبةتـة، دائيميـة، ليذنـةي مـام مـرؤة هةيـة، كـة             

نـة، بؤيـة   ليذنةيةكي سابتة لة ثةرلةماني كوردسـتان، ليذنـةكاني تـريش هـةموو مـةعنني بـةو ئـيش و كارا       
ليذنةكان كاريان كردووة، يةعين ئينسان ناتوانَيت بَلَيت كاريان نةكردووة، بةاَلم ئةو ليذنانة بةردةوام ببةن 
لــةنَيوان خؤيــان تةنســيق بكــةن بــة موشــتةرةكي بــِرؤن، خؤيــان بــة تــةنئا دةِرؤن، زؤر زؤر تةبيعييــة، زؤر   

 .سوثاس، رَيزدار ثةميان عبدالكريم كةرةم بكة
 :ثةميان عبدالكريم عبدالاادربةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وَيِراي ثشتطريي كرد  لة كـاك كـاردؤ، دةمـةوَيت ئـةوة بَلـَيم هةَلوَيسـ  حكومـةتي هـةرَيم و ئةندامـةكاني          
ــت        ــوردة، دةبَي ــراق، ضــونكة خــؤي ك ــري دةرةوةي عَي ــراق و وةزي ــاري عَي ــةماني بةبــداو ســةرؤك كؤم ثةرل

ــتةق  ــتَيكي راس ــةر        هةَلوَيس ــة بةس ــةختةي ك ــة س ــةو زروف ــةم رؤذةدا ل ــت، ل ــنرت بَي ــةرترو رؤش ينةترو كاريط
ــالمي ئَيــران بكــات و           ــةي كؤمــاري ئيس ــَيوةيةكي فــةرمي ئيدان ــةِرَيت، هــةروةها بةش ــتاندا تــَي دةث كوردس
بةشَيوةيةكي ديبلؤماسيانة جةخت لةسةر ثابةندبوون بكات، لةسـةر رَيككةوتننامـة نَيودةوَلةتيـةكان بكـات،     

ــوان واَلتــاني تــري طرتؤتــة خــؤي، بــووني رَيكخــراوي نةتــةوة     كــة  ــةتي نَي مــام ثاراســتين ســنووري نَيودةوَل
يةكطرتووةكان و كؤنسوليةتي زؤربةي واَلتاني طرنطي جيئان لة هةرَيمي كوردستان، كة ئةو واَلتانة تيايانـدا  

ؤ وجودي ئةوانة لة كوردستان كـة  مام مرؤة طرنطةو ثَيشَيل كردني تيا ناكرَيت، زؤر بة طرنط دةزا  ئةمِر
ــاَل       ــةند سـ ــت دواي ضـ ــورد دةكرَيـ ــي كـ ــة مرؤةـ ــةق بـ ــة دةرهـ ــَيلكارييانةي كـ ــةو ثَيشـ ــَيوة رةفتارانـ ــةو شـ ئـ
ــة         ــةو دةنط ــة ئ ــراق، ئةمِرؤك ــاني عَي ــة جؤراوجؤرةك ــة ســةر دةســ  رذَيم ــورد ل ــي ك ضةوســاندنةوةي مرؤة

جيئـان ئاطـادار بـن لـةو ثَيشـَيلكارييانةو لـةو زروفـة         بةطةيندرَيتة رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان تيايدا واَلتاني
سةختةو لةو شـَيوة رةقـةي كـة دةرهـةق بـة ئينسـاني كـورد دةكرَيـت، ئـةويش ئةوةيـة بـة تؤثبـاران كـردن              
طوندةكان كاوَل دةكرَين و ذياني ئاراميان لَي هةراسان دةكرَيت، بؤية داواكارم ئةو كؤبوونةوةيةي ئةمِرؤمان 

هـةبَيت تيايـدا بـة بـةرز كردنـةوةي راثـؤرتي ثةرلـةماني هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ طشـت            كاردانةوةي طرنطي 
 .رَيكخراو و كؤنسولطةريةكان وا لة كوردستان وجوديان هةية

قةرةبوو كردنةوةي ئةو خَيزانة ئاوارانة، يةعين بةشـَيوةيةكي ئينسـاني لـة بودجـةي هـةرَيم و،      / دووةميان
مي ئَيران، كـة ئـةو زةرةرو زيانانـة قـةرةبوو بكاتـةوة بـؤ خـةَلكي ئـةو         ثابةندكردني دةوَلةتي كؤماري ئيسال

ناوضة سنوورييانة، ضونكة خؤي ئةو خةَلكةي تووشي ئةو زةرةرانـة كـردووة، هـةروةها ثابةنـد بكرَيـت بـة       
 .ئيلتيزاماتة دةستوورييةكان، كة لة رَيككةوتننامة نَيودةوَلةتيةكاندا دةست نيشان كراوة

م ئةوةية، كة هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان دةوري خؤي ببينَيت لةو رؤذة طرنطةدا، لـةو  داواكاري سَييةميش
زروفة سةختةدا، ئةوةش سةنطةرة ثريؤزةكاني بـابَلَيني ناوضـة سـنوورييةكان لةوَيـدا سـةنطةر بطرَيـت و دذ       

كـة لـةناو    بةو جؤرة ثةالماردان و هَيِرش كردنة سةر كوردستان رابوةسـتَيت، نـةك مةسـةلةن ئـةو زروفـةي     
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كوردســـتان روويـــدا، ثَيشـــمةرطة بـــؤ ســـةركوت كردنـــي خـــةَلكي نـــاو كوردســـتان بـــةكار هـــات، بـــةاَلم            
 ...............ؤئةمِر

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تكاية ثَيشمةرطة بؤ سةركوت كردني ناو خةَلكي كوردستان نيية، رجائةن دانيشة، بةِرَيز عةزمية جنم الدين 

 .كةرةم بكة
 :جنم الدين حسن ظيمةعبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة قسة كردن لةسةر تؤثبارانةكاني هةرَيمي كوردستان كة ماوةي زيـاد لـة مانطَيكـة دةسـ  ثـَي كـردووة،       
بةاَلم بةداخةوة لة هةرَيمي كوردستاندا هةَلوَيستَيكي جددي وا نةبووة، نة لةاليةن حكومةتةوة، نة لةاليةن 

ــة ضوارضــَيوةي هــةرَيمي كوردســتان      جــةماوةري هــةريَ  ــة ل ــةتَيكي وا ك ــة حاَل مي كوردســتانةوة، مــن ثَيمواي
ســنوورةكان ببــةزرَينرَيت و خةَلكةكــة ئــاوارةو دةربــةدةر بكرَيــت، جــارَيكي تــر وَيرانــي بــؤ خــةَلك دروســت  

يةتي دةكةوَيتة بكرَيتةوة، بةِراس  بَي دةنط بوون لة ئاست كارةساتَيكي وا طةورةدا، من ثَيمواية بةرثرسيار
ئةستؤي خةَلكي كوردستان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة دةرةجةي يةك، لـة كاتَيكـدا ئةطـةر هـةرَيمي     
كوردستان بة هةر بيانوويةك بَيت ئةو هَيِرشانة، يان بابَلَيني ئةو تؤثبارانانة دةكرَيتة سـةر ئـةو طوندانـةي    

ة ئةمانة لة ضوارضَيوةي سنووري هةرَيمي كوردسـتاندا  هةرَيمي كوردستان، بة هةر بيانوويةك بَيت كة طواي
هَيزةكاني ثذاكي لَيية، بةاَلم خؤ ئةو طوندانةي كة ئَيستا تؤثباراني لةسةرة لة ماوةي ئةم مانطةدا تؤثبـاران  
كراون، تا ئَيستا ئةو هَيزانةو ضةندين كةس كة سةرداني ئةو شـوَينانةي كـردووة، هَيزَيـك، يـان مةقـةرَيكي      

زانــة لــةناو طونــدةكاني هــةرَيمي كوردســتاندا نــةبووة، تــا بــةو بيــانووة لــةناو جةرطــةي الدَييــةكان    ئــةو هَي
تؤثباران بكرَيت و خةَلكةكةي ئاوارةو دةربةدةر بكرَيت، بةِراس  مايةي نيطارانية لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا    

ني لة دةست بوَيت، هـةروةها ئـةو   ئَيستا جارَيكي تر خةَلك لةسةر سنوورةكان ئاوارة بَيتةوةو ذيان و طوزةرا
خةَلكانةي كة لة طوندةكاني هةرَيمي كوردستانن كة ثشتيان بةستووة بة بةروبووم و رةنج و مانـدو بـووني   
خؤيان، بة رةزو با  و داهاتي خؤيان، ئةمِرؤ هةموو ئةوانةيان لـة ذَيـر تؤثبارانةكانـدا بَيـت و خؤشـيان لـة       

ماددي و طيانيان بةركـةوتووة، هـةروةها كاريطـةري دةروونـيش لةسـةر       ذَير خَيمةكاندان، جطة لةوةي زياني
منداَلةكانيان هةية بة بةرضاويانةوة ثَينج كيلؤمـةتر تؤثـةكان لـة سـنوورةكان دوورن لـةوَيوة كـة تؤثبـاران        
دةكرَين، بةِراس  من ثَيمواية لَيرة حةقـة هـةموو جـةماوةري كوردسـتان، حكومـةت رَيطـةي نةطرتايـة، بـؤ         

خؤثيشاندانَيكي جةماوةري بؤ كونسلخانة ئَيران و بةردةم كؤنسولي ئَيران لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا،     ئةوةي
هـــةروةها حكومـــةت بةياننامةيـــةكي رةمســـي دذ بـــةو تؤثبارانانـــة دةر بكردايـــة، هـــةروةها ثةرلـــةمانيش  

ةكـاني نـاوخؤ و مـام    ليذنةيةكي دروست بكردايةو ئةو اليةنة ثةيوةنديدارانةي كة ئَيستا باسي كرد لـة هَيز 
ــةرَيمي            ــةتي ه ــةَل حكوم ــت لةط ــينةوة بكرَي ــَي ثَيو ــةوةي ل ــؤ ئ ــةن، ب ــةوةي بةدواداضــوون بك ــؤ ئ ــرؤة، ب م
كوردستاندا، بؤ ئـةوةي ض هـةنطاوَيكي ديبلؤماسـي نـراوة، ض ياداشـتَيك دراوة بـة حكومـةتي عَيراقـي لةطـةَل          
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داشـت و داواكـاري ناكـات، ئَيمـة داوا لـة      ئةوةي كة لة حكومـةتي عَيراقـي خؤمـان بةشـدارين ثَيويسـت بـة يا      
حكومةتي عَيراقي بكةين كة هةَلوَيست بنوَينَيت و ض زةمانةتَيكيش هةية ئَيستا بؤ طةِرانةوةي ئةو ئاوارانة 

 .لة سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو كةرةم بكة، عبداهلل مال نوريزؤر سوثاس، رَيزدار 

 :بةِرَيز عبداهلل حممد نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثشتيواني ئةوة دةكةم كة بة شَيوةي ئاشـتييانة  % 111ديارة قسةكان زؤربةي كران، ئةوةي دةمَينَيتةوة من 

و لة ِرَيطةي دبلؤماسي يةوة هةوَل بؤ ضارةسةر كردني ئةو طرفتة بدرَي، لة ِراستيش دا هةر ئةوة تواناكانة، 
ية ِرَيطةي ِراست ئةوةية كة واقيعي ئَيمةش هةر ئةوةندة دةكرَي هـةوَل بـدةين لـة ِرَيطـةي ياسـاوة، لـة       ثَيموا

ِرَيطةي فشـاري دبلؤماسـي يـةوة، لـة ِرَيطـةي حكومـةتي فيدراَلـةوة هـةوَل بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو طرفتـة              
ةم ئةوةي كة من مةترسي يةكـةمم  بدرَيت، بةآلم ئةوةي كة دةمَينَيتةوة من بيَلَيم لة ِراس  دا نوقتةي يةك

لَيي هةية، ئةويش ئةوةية كة مةترسي ئةوةم هةية كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئاطـاداري ئـةم بابةتـة    
بَي، ياخود بة شَيوةيةك لة شَيوةكان وةكو مامؤستا عمر ئاماذةي ثَي دا، جؤرَيك لة ِرَيككةوتين ذَير بـة ذَيـر   

ِرابـردوودا كؤمـةَلَيك بةَلطـة بآلوكرايـةوة، نـازانني بةَلطـةكان تـا ضـةند          هةبَي، بـة تايبـةت كـة لـة ماوةكـاني     
ِراس ، بـةآلم نـةمانبيين لةاليـةن حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانةوة ِروون كردنةوةيـةك، يـاخود وةآلمَيكـي          
ِرةمســي، فــةرمي هــةبَي لةاليــةن حكومةتــةوة كــة ِرةددي ئــةو بابةتــة بكاتــةوة، لةاليــةكي تريشــةوة ئَيمــة      

يستني لَيرة و لةوَي لَيدواني بةرثرساني ئَيرانة كة باسي ئـةوة دةكـات كـة ِرَيككـةوتن هةيـة، بـَي دةنطـي        ئةب
حكومةتي هةرَيميش لةبةرامبةردا يةعين جؤرَيـك لـة طومـان دروسـت دةكـات، بؤيـة مـن نوقتـةي يةكـةمم          

مَيكي ِروون و وازحي هةم ئةوةية كة داوا دةكةم لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة يةكةم هةنطاوي دا وةآل
بؤ ثةرلةماني كوردستان، هةم بؤ ِراي طش  هةبَي كة ئايا بةَلَي ئةو ِرَيككةوتنة هةيـة يـاخود نـةخَير نيـة      
نوقتةيةكي تر ئةوةية كة برادةران باسيان كرد، ئةوةية كة هةموو اليةك كؤكني لةسـةر ئـةوةي كـة هـةوَلي     

وةيةكي بنةِرةتي، بؤية من ثشتيواني ئةوة دةكـةم ئـةو لَيذنانـةي    ضارةسةر كردني ئةو كَيشةية بدرَي بة شَي
كة باس دةكرَي، ئةو وةفدانةي كة باس دةكرَي ئـةركَيكي تريـان  رَيتـة ئةسـتؤ، ئـةويش ِرؤَلـي ناوبـذيواني        
كردن بَي لـة بـةيين كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران لةاليـةك و برايـاني ثـذاك، لـة ِراسـ  دا كَيشـةيةك هةيـة لـة              

وة، ئةوة كَيشةيةكة كَيشةي كوردي ثَي دةوترَي، بؤية ئةطـةر مبانـةوَي ئـةو كَيشـةية ضارةسـةر بكـرَي       ئَيرانة
دةبَي قسة لةسةر ئةصَلي مةسةلةكة بكةين، نوقتةيةكي تر كة من دةمـةوَي ئامـاذةي ثـَي بـدةم لـةم ماوانـة       

يـةي ئـةو بابةتانـة بكـةن،     ضةند طرووثَيك، ضةند دةستةيةكي ئيعالمي دةيانةوَي بونة ئةو شوَينانة تةبتي
ِرَيطريــان لــَي دةكــرَي، بؤيــة ثَيويســتة ثةرلــةماني كوردســتان لةســةر ئــةو مةســةلةيةش هةَلوَيســ  هــةبَي،    
دةرفةت بة كةناَلة ناوخؤييةكان بدرَي كة بِرؤن ئةو كَيشانة بؤ خةَلكي كوردستان بطوازنةوة، ئاخري نوقتةي 
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دةزانني لة ئةجنامي ئةم كَيشانة، لة ئةجنامي تؤث بارانةكان، لة  من ئةوةية بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة
ئــةجنامي ئــةو فشــارة ســةربازييانةي كــة لةســةر ســنوورةكاني هــةرَيمي كوردســتان هةيــة، كؤمــةَلَيك كَيشــة،  
كؤمةَلَيك دةرئةجنامي مرؤيي و هةروةها ئابووري لةسةر هةرَيمي كوردستان دروست كـردووة، واتـا كؤمـةَلَي    

ةورةي بة خةَلكي كوردستان طةياندووة، لةاليةكي تريشةوة بة هـةمان شـَيوة، كَيشـةيةكي تـر هةيـة      زياني ط
كة هةمان زياني بة خةَلكي كوردستان طةياندووة، كة من ثَيشنيار دةكةم لَيذنةيةك بـؤ بةدواداضـووني ئـةو    

بةشَيكة لةو سياسةتةي كة  كَيشةية دروست بكرَي، ئةوةي طرتنةوةي ئاوي ئةَلوةن و كؤمةَلَيك ئاوي ترة، كة
ــران ئــةمِرؤ بةرامبــةر بــة هــةرَيمي كوردســتان ثــةيِرةوي دةكــات، بؤيــة داواكــارم ثةرلــةماني      حكومــةتي ئَي
كوردســتان لــة زووتــرين كــات دا لَيذنةيــةك ِرةوانــةي خانــةقني و هــةروةها ناوضــةكاني ثَينجــوين بكــات بــؤ  

 .كردني ئةو كَيشةية، سوثاستان دةكةم ئامادةكردني ِراثؤرتَيك لةسةر ئةو بابةتة و ضارةسةر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابت، بةِراس  ئةوةي ئاوي ئةَلوةنيش ِراستة، لةسةر ئةوةش ئيشمان كردووة بؤ 
مةعلوماتتان، لةسةر كارَيكي تريش كار دةكةين كة لة خوارةوة جةيشَيك دَيتة مةنتياةي سةعدية و 

يش ئيغتيال دةكرَي، دةكوذرَي، بة بَي حيساب دةتؤقَيندرَي و كاكةييةكانيش جةلةوال، لةو ناوة كورد
دةكوذرَين، يةعين موئامةرةيةكي طةورة لةسةر ئةو هةرَيمة هةية لة هةموو اليةكةوة، لة مةندةلي بطرة، 

وة تؤث لة خانةقني بطرة، لة مةنتياةي طةرميان بطرة، ئينجا بِرؤ بؤ سنجار، ئينجا بؤ نةطبةتي لةو اليةشة
بارامنان دةكةن، بة هةر سةبةبَيك بَيت ئةو موبةريرة نية تؤث باران بكات، سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز 

 .كاروان صاحل، فةرموو

 :بةِرَيز كاروان صاحل امحد

 .  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مام مرؤة و لَيذنةي  دوا بة دواي ئةوةي ئَيمة لةطةَل لَيذنةي ناوخؤ و هةروةها بة هاوبةشي لةطةَل لَيذنةي

ثَيشمةرطةش بةيةكةوة سةرداني سنوورةكامنان كرد، ثاش ئةوةي كة هةواَلي تؤث بارانةكةمان ثـَي طةيشـت،   
ي مانطي حةوت طةيشتينة شوَيين مةبةسـت لـة قـةزاي ضـؤمان بةدواداضـوومنان كـرد لةطـةَل        (11)ئَيمة لة 

اسـ  حـةزم دةكـرد برادةرانـي لَيذنةكـةمان خؤيـان       بةِرَيز قامياامي ضؤمان طةيشتينة هةندَيك ِراسـ ، بةرِ 
باسي ئةو خاآلنةيان بكرداية، بةِراس  قامياامي بةِرَيز نايشارَيتةوة كة تةجاوزات هةية لةسـةر سـنوورةكة،   
زؤر بةِراشكاويش باسي ئةوة دةكات كة ئةو تةجاوزاتانة نةشاراوةن، يةعين ئةوةي كـة مـن ثَيموايـة جَيطـاي     

كة برادةراني ناو ئةجنومةني نوَينةراني عرياق، نـة ئةوانـةي كـة بـة خؤطـان ضـووبووينة       ثرسيارة، ئةوةي 
ئـةوَي زؤر ثةجنـةيان لةسـةر ئـةوة دانــةطرت كـة بَلـَين وةَلالهـي هَيزةكــان سـنووريان بةزانـدووة، بـةآلم مــن           

م بؤتة سـةربازطة،  دَييةكة/ دَيم بيين، لةبةردةمي كامرياكان هاواريان دةكرد( 15)خةَلكي ناوضةكة، خةَلكي 
من بة ضاوي خؤم شؤفةَلم بينيوة لة شوَينَيك كة ناو سنووري هـةرَيمي كوردسـتانة، جـاددةي سـةربازي لـَي      
دةدرَي، ئَيمة لَيـي بـَي دةنطـني، بةِراسـ  ئـةوة جؤرَيكـة لـةوةي كـةوا ضاوثؤشـي كردنَيكـة، يـان ثـةردةثؤش             
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يشـتيمانة دةيكـةين، بؤيـة كـةس لـة سـنووري قـةزاي        كردنَيكة ثَيموابَي ناهةقييةكة بةرامبةر ئةو خـاك و ن 
هةزار طوللة تؤث و كاتيؤشا بةس لةو سنوورة ( 51)ساَل ( 15)ضؤمان بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، لة ماوةي 

كةوتؤتة ئةو شوَينة كة برينداري لَي كةوتؤتةوة، ِرةز و باخي لَي سووتاوة، طوندي ثَي كاول كـراوة، ئـاذةَل و   
كيلؤمـةتري سـنووري قـةزاي    ( 68)زةرةرو زيـاني مـاددي و مةعنـةوي لـةو سـنوورةداية، لـة       باَلندةو دةيـان  

ــةو  ( 111)ثاســةواني ســنووري هــةرَيممان هةيــة،  ( 111)ضــؤمان تةنانــةت  ثاســةواني ســنوورمان هةيــة ل
ثاسةوان ئةو سنوورة بةس موراقةبـة بكـرَي  بـةس ضـاودَيري بكـرَي  كـة       ( 111)مةنتياة، ئايا دةكرَي بة 

يان بة ضاالكرتين شَيوازي ضاودَيري كـردن و جـل و بـةر  و تةكنـةلؤجيا و ضـةك و تةقةمـةني يـةوة        خؤش
لةو سنوورةن، كة هةندَي جار لةوةش ناضَي كة سـةرباز بـن، بةِراسـ ، يـةعين ئـةوة كارَيكـة نوقصـانييةكي        

، لة قةزاي سؤران زيـاتر  زؤر طةورةية لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان كة دةبَي بةِراس  ئةوة ثِر بكرَيتةوة
كيلؤمةتر بة هةمان شَيوة ثاسةواني سـنوور  ( 136)كيلؤمةتر بة هةمان شَيوة، لة قةزاي ثشدةر ( 111)لة 

تةواجوودَيكي زؤر الوازي هةية، ئةو تةواجوودةش بةِراس  لة شوَينة ئاوةدانكراوةكانة، لةو شوَينة نية كـة  
ضـةند طونـد تـؤث بـاران كـراوة، ضةنديشـي ضـؤَل كـراوة، ضةنديشـي          بزانَي، ئَيستا بـِرؤ لَيـي بثرسـة نـازانَي     

تةجاوز كراوة، من بؤية نايشارمةوة كؤماري ئيسالمي ئَيران خةريكي هَيناني ِرَيطاية بؤ ضـياي سـةكران، لـة    
طؤمي بَيخوديان، لة كؤثكي كاني ِرةش، لةوانة هـةمووي سـةربازطةي دانـاوة، يـةعين بـا نةيشـارينةوة، ئَيـرة        

ئةوةية كة قسةي لَي بكةين بةِراس ، حةق واية ثةرلةماني كوردستان بةِراي من حكومةتي هةرَيمي شوَيين 
كوردســتان ئاطــادار بكاتــةوة، يــةكَيكيان ئَيمــة بةِراســ  جــةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمان، خاَلَيــك هةيــة كــة زؤر  

ــةكان ضارةســةري      ــة ثةيوةنديي ــةو قةيرانان ــانة، ئ ــةو كَيش ــة، ئ ــةو ناكؤكييان ــة، ئ ــاري   طرنط ــة ِرَيك ــات، ب دةك
دبلؤماسي، ثةيوةندييةكاني ئَيمة بةداخةوة تا ئَيستا ثةيوةندي حيزبني، ثةيوةندي حكومي نني، بؤيـة مـن   
داوا دةكةم لةو ثةرلةماني كوردستانة كة ئةو ثةيوةندييانة ِرَيك  اتـةوة، يـةكيان بطرَيتـةوة، موةحـةدييان     

وةي بتـوانني بـة نوَينةرايـةتي حكومـةت قسـة لةطـةَل ئـةو        بكاتةوة، بيكا بة ثةيوةندييةكي حكومي، بـؤ ئـة  
ــدَيك جــار          ــةبووة، هةن ــدييان ه ــةكان ثةيوةن ــتا حيزب ــا ئَيس ــزب، ت ــةتي حي ــةك نوَينةراي ــةين، ن ــة بك وآلتان
ضاوثؤشيان كردووة، ِرةنطة جار جار تووشي سازش بنب لة هةندَيك مةسـائيل، بةداخـةوة دةَلـَيم، بؤيـة مـن      

ئةو ثةيوةندييانة بة دامةزراوةيي بكةينـةوة، كـة ثةرلـةماني كوردسـتان بةِراسـ       ثَيم خؤشة، يةعين ئَيمة 
دةبَي بة ئةهميةت هةَليطرَي، بؤ ئةوةي جارَيكي تر هةر دةست درَيذييةك بؤ سـةر هـةرَيمي كوردسـتان بـَي     

لةاليـةكي   بة ِراست و ِرةوايي شـتةكامنان ثـَي بطـات، نـةوةكو ئاوهـا بـة شـَيوازي طومانـاوي  و شـَيوازي ئـةوة،          
ترةوة داوا لة بةِرَيزتان دةكةم ئَيمة ساَلي ثـاريش كؤبوونـةوةي ناياسـاييمان لةسـةر هـةمان مةبةسـت طرتـة        
بةر، ضةندين بِرطةمان، ضةندين ِراسثاردةمان دا بة حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ئَيمة فشارةكامنان لةسةر 

َيوان نني، جةنابي سةرؤك كؤمار كـوردة، وةزيـري   حكومةتي عرياقي بة تايبةتي ئَيمة شةريكني لةطةَليان، م
دةرةوة كوردة، سوثاساالر كوردة، ضـةندين قونصـولطةري و ضـةندين وةزارةت و ضـةندين بةرثرسـي طـةورة       
لةو حكومةتة كوردن، ئَيمة نازا  بؤ بَي دةنطي قبول دةكةن ئةو برادةرانةي ئَيمـة  ئةجنومـةني نوَينـةران    
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هةَلنةستاوة  ئةطةر دةَلـَين ئـةو لَيذنةيـةي كـة لـة ئةجنومـةني نوَينـةران هاتـة          بؤ تا ئَيستا بة ئةركي خؤي
سنوورةكة، من بةداخةوة دةَلَيم برادةرانيش كاك ساالر و كاك إمساعيل و برادةران ئاطايان لَي ية، من لةطةَل 

( 17)تةمةن  ئةو برادةرانة تووشي كَيشمة كَيشيش بووم، يةعين خوشكَيكي بريندار بة ناوي مةنيجة عمر
حت فععميس ععةس نعع س)ســاَل لــة نةخؤشــخانة ضــووينة ســةرداني، زؤر بةداخــةوة خــةريك بــوو ســوَيندي بــدةن،  

يةعين بةِراس  ئينسان نية تووشي ئـةوة دةبـَي كـة ئةوانـة بـة ضـاوي شـك و        (   جن ر سبالشظاياساإلي انية
ة خـوَيين خـةَلكي كوردسـتان تؤمـار     طومانةوة دَينـة هةرَيمةكـةي ئَيمـة، ئـةو دةسـتووري عرياقـي فيدراَلـة بـ        

كـــراوة، هـــةموو ثَيكئاتـــة سياســـييةكان تَيكؤشـــانيان كـــردووة، هـــةموو كةســـايةتي يـــة سياســـييةكان ئـــةو   
دةستوورةيان بؤ ئةو هةرَيمة و بؤ ئةو وآلتة دروست كردووة كةوا مافةكاني ئةو هةرَيمةشي تَيـدا ثـارَيزراو   

ات كـة حكومـةتي عرياقـي دةبـَي ئيلتيزامـاتي خـؤي جَيبـةجَي        بةِراشكاوي باسي دةكـ ( 111)بَي، لة ماددةي 
بكات بةرامبةر بةو سنوورانةي ئَيمة، بَي دةنطي حكومةتي عرياقي لة كاتَيك دا كة جـةنابي سـةرؤك كؤمـار    
لة تارانة تؤثباراني ئةو هةرَيمة دةكرَي، من ئةوة بة ثَيشَيلكارييةكي زؤر طةورة دةزا ، لـة هـيض ِرَيكـارَيكي    

اسي لة دنيادا نية سةركؤمارَيك بوَيتة وآلتَيكي تر، وآلتةكةي تؤثباران بكـرَي لـة ِراسـت ئـةو وآلتـةش      دبلؤم
بَيدةنطي بنوَينن، لة كاتَيك دا كة جَيطري يةكةمي ئةمحةدي نةذاد دَيتة الي بةِرَيز مـاليكي تؤثبـاراني ئـةو    

وآلتي ئَيمة دووضـاري قـةيران و كَيشـةيةكي     هةرَيمة دةكرَيت، ناةيان لَيوة نايةت، من بؤية دةَلَيم بةِراس 
زؤر طةورة بووة، بؤية ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستان نوَينةري ِراسـتةقينةي ئـةو خةَلكـةين، دةبـَي كَيشـةكة      
وةكو خؤي باس بكةين، دةبَي هةوَلي ئةوة بدةين حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة ثةلـة بكةوَيتـة كؤمـةكي    

ران و بؤ كَيشة و بؤ ئةزمات بودجةيـةك لـةو ثةرلةمانـة، بودجةيـةكي ديـاري      ئةو خةَلكة، حكومةت بؤ قةي
كراومان داناوة بؤ ئةو حكومةتة كة لة حاَلةتي ئةو قةيرانانة بكةوَيتة خؤ، تا ئَيستا هيض هةنطاوَيكي وةكـو  

، مـان لـةو سـنوورة بينيـوة، لةطـةَل خاضـي سـوور       (أمع سم وعد سس)ثَيويستت نـةناوة، ئَيمـة ضـةند خَيمةيـةكي     
تائَيستا ئؤردوطا كةوتؤتة بةر شاآلوي تؤثباران، ئؤردوطاي بوضةهر ئةويش طواستوويتةوة، تا ئَيستا سنووري 

طونــد ضــؤلة جــةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمان، ئَيمــة بةِراســ  لــةوة  ( 116)قــةزاي ســؤران بــة شــَيوازي زيــادة  
ةتي هةية، بؤ ناضـي لـة دادطـا تؤمـاري     نةثَيوينةوة كة ِرَيكارة ديبلؤماسييةكان نةطرينة بةر، ياساي نَيودةوَل

بكةي  من داوا دةكةم ثةرلةماني كوردستان لةسةر حكومةت فةرز بكات كة بـةثَيي ياسـاي نَيودةوَلـةتي داوا    
تؤمار بكات لةسةر كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران، هـةروةها داوا لـة بـةِرَيزتان دةكـةم هـةموو ئـةو سـةربازطانةي           

دستان هةية، بة زووترين كات مولزةميان بكةين كة بونة دةرةوة لـة خـاكي   توركيا و ئَيران لة هةرَيمي كور
هةرَيمي كوردستان، ضونكة ئةوة خاكَيكة هي ئةوان نية، هيض ثرؤتؤكؤلَيكيشمان لةطةَليان ئيمـزا نـةكردووة   

ؤيان، بَين لة ناو خاكي ئَيمة تةراتَين بكةن، خؤيان بةرثرسن لة ثاراستين سنوورةكاني خؤيان، كَيشةكاني خ
قةيرانةكاني خؤيان، دةبَي لة ناو خاكي خؤيـان ضارةسـةر بكـةن، نةيطوازنـةوة بـؤ نـاو هـةرَيمي كوردسـتان،         
ئَيمة هةرَيمَيكني زؤرمان لةوة خواردووة، زؤرمان ضَيشت لـةوةي كـة ئـةنفال بكـرَيني و شـةهيد و قوربـاني       

اردةي لـةو كؤبوونةوةيـة دةردةضـَي بـة     بدةين، بؤيـة مـن داوا لـة بـةِرَيزتان دةكـةم ئـةو خاآلنـةي لـةو ِراسـث         
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طرنطرتي هةَلطرين وةكو ساَلي ثار بةِراس  جؤرَيكيان لة فةرامؤشي بيين لةو ِراسثاردانةي كة لة ثةرلةماني 
كوردستان بـؤ حكومـةت ِرؤيـي، مـن هـيض نايشـارمةوة لـةوةي كـة جؤرَيـك كةمتةرخـةمي دةبيـنم، ئـةو بـَي              

تي لةاليـةن بةِرَيزتانـةوة جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمان، دةبـَي زيـاتر        دةنطييةش حةقة بشكَيندرَي، بة تايبـة 
جةخت لةسةر ئةوة بكةنةوة حكومـةتي هـةرَيم و حكومـةتي عرياقـي فيـدراَل ضـيرت واز لـة ِرذانـي خـوَيين          
منداَلَيك نةهَييَن، كة جارَيك دةسووتَيندرَي لة هةرَيمي كوردستان من بة شةهيد كردني ئينسانَيكي دةزا ، 

ؤمةَلَيك هةنطةوان من لةوَي بووم لةطةَل ئةو كاك ئيسماعيلة ضوار سةد سةر مةِر ثاسداراني ئَيران بـة  كة ك
 .تاآلن برديان، كَي هةية لة مام ئةو خةَلكة بثَيوَيتةوة، زؤر سوثاس بؤ بةِرَيزتان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرمووعثمانسوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز سيوةيل 

 :عثمانيوةيل بةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من ثشتيواني لة قسةكاني هاوكارا  كاك كاروان و كاك عبداهلل مال نوري دةكةم، هـةموو قسـةكانيان   
ِراســتة، ئَيمــةش ســةردانَيكمان كــرد لةطــةَل هاوكــارا  كــاك خليــل و كــاك طــؤران ضــووينة ناوضــةي ثشــدةر   

ــَي      ســةردانَيكمان كــرد، حــةز دةكــةم باســ   ــاني ل ــوو زةرةري طي ــاش ب ــؤ بكــةم، بــةس ب ــةك حاديســةتان ب ي ي
نةكةوتةوة، ضووينة سوونَي، سوونَي زؤر دوورة تةبعةن لة حدودة، تؤث بـة ناوةِراسـ  جاددةكـة كـةوتبوو،     

سـةرخَيزان بـوو، بـاش بـوو بـةوةي       11ئةوة يةك، تؤث بة ماَلَيك كةوتبوو، ئةو ماَلة شةو بوو نووستبوون، 
سـةرخَيزانةي لـَي نةنووسـتبوو، لـة ذوورَيكـي تـر نووسـتبوون،         11ؤثةكةي ثَي كةوتبوو ئـةو  ئةو ذوورةي ت

سةقفةكةشيان خؤَل نةبوو بَلَيي سةقفةكة خؤَل بوو لةبةر ئةوةي تؤث دةيِبي، هةتا ناو ذوورةكةش سةقو 
سةرخَيزانة  11و كةوتبوو، ئةو خانووة وَيران ببوو، هةموو كةل و ثةلةكانيان لةوَي بوو، بةس باش بوو ئة

لةو ماَلةي زةرةرمةند نةببوون، بة نيسبةت طياني، بَلَيني مادي ئةوة زؤر زةرةرمةند بوونة، بةس باش بوو 
هيويان لَي شةهيد و بريندار نةببوون، جطة لةوة ضووينة قوتا انةي سوونَي، قوتا انةي سوونَي ئـةويش  

ة ضةند شوَيين تر عةينةن شت تؤثباران كراوة، من دةَلَيم بة هةمان شَيوة وَيران بووة، تؤثي ثَي كةوتووة، ل
ئَيران بة ض ثاساوَيك تؤثباراني سنوورةكاني هةرَيم دةكات  هـةرَيمي كوردسـتان، وةك هاوكـارم كـاك كـاروان      
باسي كرد، با كَيشةي خؤي لة ناو خؤي حةل بكات، ئةطـةر دةَلَيـي سـنووريان نةبةزانـدي يـة، نـةخَير ئَيمـة        

نووريان بةزاندووة، لةبةر ئةوةي سةيارةي ثاسداران كةوتبووة خوارةوة لة ناو هةرَيمي كوردستان، دةَلَيني س
هةتا دوايي بة خؤشيان نةيانوَيرابوو، نـازا  ضـةند كةسـَيكيان نـاردبوو سـةيارةكةيان بـؤ ِرةوانـة بكةنـةوة،         

ي سةروةري سـيادةي هـةرَيمي   ئةي ئةوة بةزاندني سنووري هةرَيمي كوردستان نية  ئةي ئةوة ثَيشَيل كردن
كوردستان نية  بة نيسبةت حكومةتي ناوةند، ئةطـةر حكومـةتي ناوةنـد بةرثرسـة تـةنئا ئـةو وةفـدةي كـة         
هات ئةنداماني ئةجنومةني نوَينةران لةطةَل ئةنداماني ثةرلةماني كوردسـتان سـةردانيان كـرد، ضـيان كـرد،      

ةوانةي ئةو ِراثؤرتة بوو كة نووسرابوو وةك كاك كاروان وابزا  ِراثؤرتةكةي بةبداش خوَينديانةوة بة ثَيو
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باســي كــرد، هيوــي باســي زةرةرةكــاني هــةرَيمي كوردســتانيش و ناوضــةكاني كوردســتانيان نــةكرد، بــة            
طوندةكانيشةوة، ئةو كاتةي منداَلَيكم ديت كة ضوومة بن خَيمةكان لةطةَل ذنةكان دانيشتم، منداَلَيكم ديـت  

نيو بوو، طود ئةوة لةبةر ضي دةطريَي ئةو منداَلة  دايكةكة طوتي بة من ناوةسـ    ساَل و 1دةطريا تةمةن 
لةبةر ئةوةي داوا دةكات دةَلَي ئَيرة زؤر ناخؤشة ، زؤر طةرمة، ناحةوَيينةوة لَيـرة، لَيـرة منـداَل دوو سـاَل و     

بطةِرَينـةوة سـةر جـَي     نيو بَي هةست بةوةي بكات كة شوَينةكةيان ناخؤشة، زةرةرمةند بوونة، داواي دةكرد
و ِرَيي خؤيان، ئايا دةبَي طةورةكان هةست بة ض بكةن  ِراسـتة حكومـةتي هـةرَيم لـة قاميااميـةتي قـةآلدزَي       
ئاو و كارةباو بةفري بؤ دابني كردينـة، بـةآلم بـة نيسـبةت بـة تايبـةت بـؤ ذنـان زؤر زؤر ناخؤشـة، جَيـي و           

ةو خَيزانانة هةمووي كؤبووينةوة لةو دةشتةي، بة بـَي ئـةوةي   ِرَييان، ثَيداويس  زؤريان ثَيويستة، يةعين ئ
هيض هاوكاري بكـرَين، زؤر نـاخؤش بـوو، هةرضـةندة ئَيمـة بـة نـاوي ئةنـدام ثةرلةمانـةكاني شـاري كؤيـة و            
هاووآلتياني دؤَلي خةلةكان، هةندَيك هاوكاريشمان برد بؤيان، تةنئا هاوكارييةكي ِرةمزي بوو بؤمـان بـردن،   

كردن، بة نيسبةت حكومةتي هةرَيم، يةك طلةيي لة حكومةتي هـةرَيم دةكـةين كـة عبـداهلل مـال      سةردامنان 
من شكم لةوةي هةية كة حكومةتي هةرَيم ِرةزامةنـد بـي، يـان ئاطـاداري ئـةوة بـَي،       : نوري باسي كرد، طوتي

وونـةوةي  زؤر باش بوو سةرؤكي حكومـةت ئـةو ِرؤذةي بـة فورسـةتَيك قؤسـتةوة لـة حةفتـةي ِرابـردوو كؤب        
ئةجنومةني وةزيران بوو، دواي ئةوةي كؤبوونةوةي ئةجنومـةني وةزيـران تـةواو بـوو، دواي ئـةوةي ئيمـزاي       
لةسةر ضةند ياسايةك كرد و ثةسندي كرد، ِرةوانةي ثةرلةماني كرد، ئينجـا بـة هـةلَيكي قؤسـتةوة و باسـي      

ة سـةرؤكي حكومـةتي هــةرَيمي   تؤثبارانةكـةي كـرد و ئيدانـةي تؤثبـاران كردنةكـةي كـرد، بـؤ خـؤي دةبوايـ         
كوردستان لة يةكةمني ِرؤذةوة ئيدانةي ئةو كارة ناِرةوايةي ئَيراني بكردبا، بـة نيسـبةت ثاسـةواني هـةرَيم،     
ِراســتة ثاســةواني هــةرَيم باســتان كــرد ئــةوة ثاســةواني ســنوورةكان لــة ئةســتؤي حكومــةتي ناوةنــدة، ئــةي   

وخؤ و وةزيري ثَيشمةرطة ئيش و كاريـان ضـي يـة  ئةطـةر     ثاسةواني هةرَيم ئيشيان ضي ية  وةزيرةكاني نا
بَي هةَلوَيست بن بةرامبةر ئةو كارة ناِرةواية، زةرةر و زيان، ئةوة باسي زةرةر و زيـان هـةر ناكـةين زؤريـان     
لَي كةوتووة، ِراستة حةق واية ئَيران زةرةر و زيانةكةي بداتةوة، بةآلم من شكيشم ئةوةية، ِراستة دوو، سـَي  

ِراوةستاية، شكم ئةوةية سبةييَن توركياش دةست ثَي دةكاتةوة، لةبةر ئةوة با ئَيمة هـةوَلَيكي جيـددي    ِرؤذة
ــةو كةســايةتيانةت كــرد، كــة ئَيمــة        ــةني ديبلؤماســي و ئ ــدة كةســايةتي و الي ــةِرَيزت باســي ئةوةن ــدةين، ب ب

َلـة، بـةآلم ئةجنامةكـةي ضـي يـة       ثةيوةندميان ثَييان كردووة، هةوَلمان داوة، هةوَلدان، ِراسـتة هةوَلـدان هةو  
ئةجنامةكةمان دةوَي، مةرج ئةوةية ئةو تؤثبارانة بوةسَ ، هـةتا هةتايـة، بنـِب بكرَيـت، نـةك ئـةوِرؤ ئَيـران        
ــةش           ــةو خةَلك ــاني ئ ــا زةرةر و زي ــارين ب ــةوة داواك ــةر ئ ــةوة، لةب ــَي بكات ــت ث ــا دةس ــبةي توركي ــتا، س ِراوةس

 .و، زؤر سوثاسبنووسرَيتةوة، قةرةبوو بكرَينةوة، تةوا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابت، سيوةيل خان ئةطةر نةشيَينة ناو سنوور، خؤ تؤثةكان دَيت، تؤث دَيت لة دَييةكة 
دةدات، لة مةدةني دةدات، خةَلك دةكوذَيت، يةعين ئيرت ثَيويست دةكات عةسكةرةكةي بَيت يان نةيَيت  
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بؤردومانت كرد، خةَلكت كوشت، زراعةتت سووتاند، ئةوة ئيعتيداية،  عةينةن شتة، كة تؤ بة تؤث لَيت دا،
ئيعتيدائَيكي زؤر طةورةية، فةرمووت كة نةتيجةي ضي ية  نةتيجة لة دةست ئَيمة ئةو هةوآلنةمان داوة، 
بةآلم ئةوةي ئيعتيداكة نةتيجةي لةوَي ية، دةبَي ئةو قانع ثَي بكةي، قةناعةت هةبَي بةو، بةِرَيز كاوة 

 .                                  د أمني، فةرمووحمم
 :بةِرَيز كاوة حممد أمني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة قةناعةتي من ئةو ِرووداوةي ماوةي ِرابردوو لة سنووري هـةرَيمي كوردسـتان نـة يةكـةم ِرووداوة، نـة دوا      

و درَيـذي لةطـةَل هـةرَيمي كوردسـتان و      ِرووداويش دةبـَي، وآلتـي ئَيـران وآلتَيكـي طـرنط و سـنوورَيكي دوور      
عرياق بة طش  هةية، ئَيمةش بةرذةوةندي زؤرمان لةطةَلـدا هةيـة، بةرذةوةنـدي و ثةيوةنـدي مَيـذووييمان      
لةطةَل وآلتي كؤماري ئيسالمي ئَيران دا هةية، ثَيمواية تةعامول كردن لةطةَل ئةو وآلتة طرنطة كة لة ِرووي 

ي يةوة ئَيمة لةطةَلمان دا هةية، دام و دةزطا ِرةمسييةكاني هةرَيمي كوردسـتان  سياسي و ئابووري و فةرهةنط
بةقةدةر حة ي ئةو ِرووداوة مامةَلةيةكي بابةتي واقيعانةيان كردووة، بؤ منوونة كة لةطةَل دةستثَيكردني 

ةجنومـةني  تؤثبارانةكة سةرؤكايةتي هةرَيم ئيدانـةي كـردووة، سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئيدانـةي كـردووة، ئ      
ــةي        ــا ئيدارييةك ــةو دوو دةزط ــردووة، ئ ــدار ســةردانيان ك ــةكاني ثةيوةندي ــردووة، لَيذن ــةي ك ــران ئيدان وةزي
ــاوارةبووني        ــة ثــري تؤثبارانةكــة و ئ ــان هةَلســاون، ب ــةركي خؤي ــة ئ ــة ب ــة شــاهيدي لَيذنةك ســنوورييةكةي ب

ــةمان ســةردانيان كــردوون، وةزيــ    ري تةندروســ  ســةرداني خةَلكةكــةوة ضــوون، هــةروةها لَيذنــةكاني ثةرل
مةنتياةي كـردووة، هـةردوو ثارَيزطـار سـةردانيان كـردووة، لـة ِرَيطـاي قامياامييةتةكانـةوة بـة دةنطايانـةوة           
ضووينة، بة قـةدةر حـة ي ِرووداوةكـة دام و دةزطـا شـةرعييةكان و رةمسييـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان تـا          

هـةر وةكـو ئامـاذةم ثَيـدا لـة بيدايـةت، ئـةو ِرووداوة نـة         حةدَيكي باش بة ثري ِرووداوةكانـدا ضـووينة، بـةآلم    
يةكةم ِرووداوة، نة دوا ِرووداويشة، شتَيكي حةساسة، يةعين كؤنرِتؤَل كردني ئةو سنوورة وا بة ئاساني و بة 
قسة و بة دروشم و بة ش  عاتيفي ناكرَي بةِراس ، ئَيمة تؤزَيك دةبَي بـة واقيعانـة سـةيري بكـةين، بؤيـة      

عةتي ئَيمة دةتوانني زياتر لة ِرَيطةي جئودي ديبلؤماسي لةطةَل حكومـةتي فيـدراَل دا، لةطـةَل دام و    بة قةنا
دةزطــا ديلؤماســييةكاني خؤمــان، لةطــةَل ئــةو كةناآلنــةي كــة ثةيوةنــدميان هةيــة، ثةيوةندييــةكاني ئَيمــة ض  

ض وةكـو حيزبـةكاني   لةسةر ئاسـ  حكـومي، لةسـةر ئاسـ  حيزبـي، ض وةكـو هـةردوو حيزبـي دةسـةآلتدار،          
ئؤثؤزســيؤنيش عيالقــاتي تايبــةتييان، تونــد و تؤليشــيان هةيــة، لةبــةر ئــةوة دةتــوانني ئَيمــة لــةو كةناآلنــة 
بتوانني كة وةزعةكة هَيورتر بكةينةوة، ئارامي بثارَيزين، بؤ ئةوةي بتوانني لة داهاتوودا ئةطـةر شـتَيكي وا   

 .هات باشرت بَينة دةست، زؤر سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر

 .سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز مسرية طؤران، فةرموو
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 :بةِرَيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةطةَل دةستخؤشي بؤ ِراثؤرتي هاوبةش و لَيذنـةي هاوبـةش كـة سـةرداني سـنوورةكةيان كـردووة، هـةروةها        

اكبوونةوةي برينـدارةكان دةخـوازين، ئَيـران بـة     سةرةخؤشي لـة بنةماَلـةي شـةهيدةكان دةكـةين، هيـواي ضـ      
ثاساوي ثذاك سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان تؤثباران دةكات، هةندَيك جاريش داخيلـي سـنووري هـةرَيمي    
كوردستان دةبَيت و دةبَيتة هؤي شـةهيد بـوون و برينـدار بـووني خـةَلكي سـنيل، ئَيـران دةوَلةتـة دةتـوانَي          

نــةهَيَلي دزةكردنــي ثــذاك بــؤ نــاو خــاكي كوردســتان هــةبَي، بــؤ ِراطــرتين    ســنوورةكاني خــؤي بتــةو بكــات،  
هاوســةنطي جريانــةتي و بنــةماي ياســاي نَيودةوَلــةتي، بؤيــة ثَيويســتة لةســةر حكومــةتي هــةرَيم هــةنطاوي   

 : جيددي بنَيت و هةَلوَيس  هةبَي، هةَلوَيست وةربطرَيت بؤ ضارةسةركردني ِريشةيي، وةكو
 .سولي ئَيران لة هةولَيربانطئَيشت كردني قون - أ
داواكردني ِروونكردنةوةيةك بة ثةلة لة حكومةتي ماليكي، بؤ تا ئَيستا بانطئَيش  باَليؤزي ئَيراني  - ب

 .نةكردووة  بة شَيوةيةكي فةرمي ِروونبكرَيتةوة

ثاراسـ  و ئاسايشـي   ( 1)بِرطـةي  ( 111)ضونكة سـنووري هـةرَيمي كوردسـتان بـة ثَيـي دةسـتوور، مـاددةي        
 .ةي ئةو هةرَيمة لةسةر ئةستؤي حكومةتي فيدراَلةناوض
بــؤ لــة مــةحافيلي دوةلــي ســكاآل تؤمــار نــةكراوة دذ بــةم زَيدةِرؤييانــةي ئَيــران كــة دذ بــة هةرَيمةكــةمان  -ج

 دةيكات  
ــردةوة          -د ــةم ك ــؤ ئ ــة  ب ــةم ســيناريؤية ني ــاي ل ــَيين ئاط ــة شــَيوةيةكي نئ ــدراَل ب ــي في ــا حكومــةتي عرياق ئاي

 .ران دةبَيت، ئةم مةسةالنة يةكال بكرَيتةوة بة شَيوةيةكي فةرميناِرةوايانةي ئَي
سوثاسي ئةندامي ئةجنومةني نوَينةران دةكةين لةطةَل ئةوةي ئةجنومةني نوَينةراني كورد كـة سـةرداني    -ه

سنوورةكةيان كردووة، بةآلم داواش لة ئةندامة بةِرَيزةكاني كورد دةكةين لة ئةجنومةني نوَينةراني عرياقـي  
يدراَل، كة هةَلوَيس  جيددي وةربطرن، داواكارييةكةيان تةفعيل بكةن، ئةطةر ثَيويستيش بـوو بانطئَيشـ    ف

 .نوري ماليكي بكرَي
بؤضي لةسةر برية نةوتَيك لةسةر سنوورةكاني كوَيت و عرياق لةاليةني كوَيت هةآليةك دروسـت دةبَيـت،    -ح

ران دةكـرَي و خـةَلك شـةهيد و برينـدار دةكرَيـت، زيـاني       بةآلم ِرؤذانة ناو خـاكي هـةرَيمي كوردسـتان تؤثبـا    
 .ماددي و مةعنةوي لة خةَلكي كوردستان دةدرَيت، بةم جؤرة بَي دةنطي و سيس  دةنوَينن

ئــةم مةســةلة هةَلوَيســت نيــة، بــة هانــا هــاتين خــةَلكي لــَي قــةوماوة، بــةَلكو تــةنئا بــة هانــا هاتنــة، بؤيــة   - 
لةو مةسةلةيةوة ضارةسةرَيكي ِريشةيي بكرَيـت، لـة برييشـمان نةضـَي كـة       ثَيويستة هةنطاوي عةمةلي بنَيت

ِراثؤرتي هاوبةش باسي ئةوةي نةكردووة كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بـة هانـاي لـَي قـةوماوان هـاتووة      
كة كارةبا و ئاو و حةمام و ئةو شتانةيان بؤ دابني كردووة، هةر خَيزانَيكيش يةك مليؤن ديناري بؤ سـةرف  

 .ةكرَيت، ثَيويستة ئةوةش لة ِراثؤرتةكة دياري بكرَيت، زؤر سوثاسد
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز بةيان أمحد، فةرموو

 :بةِرَيز بةيان أمحد كؤضةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ايةكي عاجيل بؤ بريندارا، تةبعةن دةستثَيكَي سةرةخؤشيَي بنةماآل وان شةهيدان دكةين و كةس و كارا شيف

بؤ خةَلكي مةي خؤراطر ل دةةةرَي سنووري، ثشت دةستخؤشيَي ليجنا بةِرَيزي دكةم كو مانـدي بـوون، خـاآل    
ديــرت بِراســ  ئــةز دبَيــذم ئــةة كــاري هــةنَي كــو بــةردةوام ســاآلنة بةردةوامــة و خاَلَيــت ســنووريَيت هــةرَيما  

ن و زيـان لـَي دكـةةي ، ئـةة كـارَي هـةنَي كـارةكي نامةقبولـة،         كوردستانَي و خةَلكَي مـة دَيتـة تؤثبـاران كـر    
ــذم         ــةز خــاالدي دبَي ــةن ئ ــةوما تةبع ــة، ل ــةيي مةقبول ــةم مةحكةمــة دكــةين هــةمي مــةعايرياةا ن بِراســ  ئ
ئيجرائاتَيت حوكمةتا مة، حوكمةتا عرياقي بيت، ض هةرَيمي كوردستان بيـت، ئـةز دبَيـذم هةنطاةـةكي سـارد      

وتةئـةخري بووينـة ل ئاسـَ  حةدةسـي نةبووينـة، ل ئاسـ  ئـةو قوربانيـة و خـةَلكي          بووينة، هةنطاةـةكي م 
ئاوارة تةبعةن نةبووية، خاال دي ترَي تةبعةن ئةز دبَيذم نةزةرا من خاال طرنط و خاال سوِر هـةمي ثَيكةةـة   

قةدةرا ( كانه)ثشتينانا لَي دكةين و ئةودي دةكةين ئةةةيا تاكَي مةية، خةلكَي مةية تةبعةن، خةلكي هةية 
ةي خةلكيا ِرؤذانة قوربانيا ببيني ، ئةة قوربانيا نووكة خةَلكي مة دي  بةس نةبوون  ئةةة ئةةرؤكةشي 
ساآلنة تةبعةن لة مةنتياة حدودي دَيتة كرنـَي، ئةةـة هةميشـي تةبعـةن جَيـي هَيندَييـة، كـو ِراوةسـتياناكا         

سوور ئـةوة، ئـةمن و ئـةمناهي و سـةالمةتي سـةر و       ئةذي تةبعةن سةر بَيتة كرنَي، ضونكة ئةز دبَيذم خاال
مالَي خةلكَي مةية، خوشتنية، خاال  دي تر حةق ئةوة بوو تةبعةن ئةم بَيذين ئـةو ليذنـة يـان ئةجنومـةني     

هةروةســا لَيذنـة وةزارةتــا بـةرطري ديـا ةــا هـةنطاةي، هةنــدةك      (تقصعميساحلقعا  سس)نوَينـةران هاتيـة هــةرَيمَي   
بانة، بؤ سنت كردنا موعانَيت خةَلكَي مة، بـةس ئـةوة هـةنيني تةبعـةن نةهاتيـة      هةنطاةَيت عةمةلي هاةَيت

كرن، طةلةكا طرنطة يةعين جانيب ئينساني ثَينطاةَي ثالسـت، ثَينطـاةَي هـاوار هـاتن بـؤ خـةلكَي مـة هاتبايـة         
تبانـة،  كرن نة خاست نة ةي وةرزيدا، هـةم طةرمـة، هـةم رةمةزانَييـة، ةيـا دا تةبعـةن هـةنطاةا ثالسـت هاةيَ        

حوكمةتا مة تةبعةن كومة ئيحتياتةكي تايبةت هةي، ئيحتياتا تةواري هةية، حةقة هاريكاريـةكا هـةذي بـؤ    
ــا هــةمي قةنــةواتَيت ديبلؤماســي و       ــةكا طرنطــة كاراكرن ــةك و طةل خــةلكَي خــؤش تنــي هاتباتــة كرنــَي، طةل

وام خاَلَي سنووري خةلكَي مة كوشتيب، طفتوطؤيَيت ةَيت بَينة كرنَي بؤ بنِب كرنا ئةةَي دياردا كرنا كو بةردة
تةبعةن تووش دبي ، لةوما ئةز دبَيذم بؤ ضارةسةر كرنَي جانيب ئينساني طةلةك و طةلةكا طرنطـة كـارةكي   
بَيتة كرني و لة ئاسـ  رووداو بـي ، خـاال دي تـر ئةةةيـة لَيذنةيـةك ثَيـك بـَي  كؤمـارا ئيسـالميا ئريانـَي            

دستانَي بؤ تةعويز كرنا ياةي خةلكي هةنَي، بـؤ هةنـدَي كـؤ فيعلـةن ئـةم بَيـذين       عرياقا فيدراَل، هةرَيما كور
موجةرةد ئيدانة كرن، موجةرةد دل طران كرن كيفايةت نينـة ئةةرؤكـةدا، ضـونكي بـةردةوام كـارةكي دَيتـة       
 كرنـَي، كـارةكي دَيتــة ئـةجنام دان قوربــاني لـَي دةكــةةن، لـةوما طةلـةك و طةلــةكا يـا طرنطــة يـةعين هةنــديَ        
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بن بؤ ةَي كَيشةهانَي و تةبعـةن كَيشـةهانَي بَيتـة حـةل كـرن،      ( جذري)ئيجرائاتي دي بَينة كرنَي كو حلولي 
ئةز ثَيشنيار دكةم لَيذنةيةك بَيتة ثَيكئَينان، هةر ثةرلةماني كوردستانَي و ئةجنومةني نوَينةران سةردانةكا 

نـةكا وازح هـةبي  و ئـةم طفتوطـؤيَي دطـةل وانـا       ئةجنومةني شوورايا كؤماري ئيسالميا ئَيران بكاتن، مة ثال
بكةين، كو فيعلةن ئةةة هةنَي بَيتة ِراوةستيان، ضونكة هةموو مةعايريا نة مةقبوولة، خاال دي ترَي طةلةك 
و طةلةكا يا طرنطة لَيذنةيةكا دي بَيتة ئةودي كرن، دانان بؤ قةرةبوو كرنا خةلكي زيان لَي كـةة  ئامارةكـا   

ئامارة هةمي لة ناة راثؤرتـا لَيذنـةي بـةِرَيز دا نـةبوو، ذمـارة شـةهيدا، ذمـارة برينـدارا، ئـةو           هةبَي، كة ئةة
خَيزانَيت ئاوارة بوون، كو ئةةة خاالك طةلةك و طةلةك طرنطة، دةَي  بـةيانا ئةةرؤكـة ثةرلـةماني كؤبـؤوة     

دةزطايَيت نَيندةوَلةتي و ِراي هاتة ئةودي كرن، طةلةكا هةبي ، ئةة ِراثؤرتا هةنَي تةبعةن ثَيشكةشي هةمي 
طش  بَيتـة كرنـَي، كـو فيعلـةن ببَيتـة ثَينطاةَيـك، ئةةرؤكـة ئـةم موحتاجـا كرياراينـة، ثَينطاةَيـت عةمـةلي،             
ثَينطاةَيت جيددي، كو ئةةانة دووبارة نةبي  بةِراس ، ضونكة خـةلكي مـة يـةعين ض حـةقي ِرؤذانـة بَيتـة       

يش ِرةئي خؤي بدا، هةست بة بةرثرسـياري بكـاتن، ثَينطـاةَي تـر بَينـة      ئةودي كرن، لةوما ثَيتنية، هةر ئَيك
 .هاةَي  موعاناتَي هةنَي، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز عةوني بةزاز، فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة بةِرَيزانـة دةكـةم كـة داوايـان كـرد ئـةم كؤبوونـةوة نائاسـايي يـة سـاز           لة سةرةتادا دةستخؤشي لةو ئةندامـ 

بكرَيت، ئةطةرضي دةبوايـة ئـةو كؤبوونةوةيـة زؤر زووتـر ئـةجنام بدرابايـة، سـةبارةت بـة تؤثبـاران كردنـي           
ناوضــة ســنوورييةكاني هــةرَيمي كوردســتان و شــوَيين دوورتــريش لةاليــةن كؤمــاري ئيســالمي ئَيرانــةوة كــة 

طةَل هةموو ياساكاني نَيودةوَلةتي و ناوخؤيي، بؤية لَيرةوة ثرسة و سةرةخؤشي خؤمان ئاراستةي ناكؤكة لة
ــواي           ــوون، هي ــةهيد ب ــة ش ــةو تؤثباران ــةجنامي ئ ــة ئ ــة ل ــةين، ك ــةهيدةكان دةك ــاري ش ــةس و ك ــةماَل و ك بن

ردوو دةكـةين،  ضاكبوونةوةي هةرضي زووة بؤ بريندارةكان دةخوازين، ئيدانةي ئةو تؤثبارانةي ِرؤذانـي ِرابـ  
ثشتطريي ِراثؤرتي لَيذنةكاني ثةرلةمان دةكةين بؤ ناوضة سنوورييةكان كة ئةمِرؤ خوَيندرايـةوة، ئاشـكراية   

 كرد كارةيان ئةو ئيدانةي هةرَيميشسةرؤكايةتي ثةرلةمان و سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان و حكومةتي 
 حكومـةتي  دةكـةين  داوا و دةكةين هةرَيم كومةتيح و ثةرلةمان سةرؤكايةتي هةَلوَيس  ستايشي ئَيمة وة ،

 ثاراسـتين  ئـةركي  كـة ( 111) و( 119) ماددةكـاني  بـةثَيي  عَيراق هةميشةيي دةستووري بةطوَيرةي عَيراق
 بـةِرَيطاي  و هةَلبسـتَيت  خـؤي  ئةركي بة ، ثَيدا ئاماذةيان برادةرانيش وةكو ئةستؤداية لة عَيراقي سةروةري

ــدات هــةوَل ديبلؤماســي ــة ب ــة مئ ــارة تؤثباران ــةوة، دووب ــةجاوز ضــونكة نةبَيت ــة ت  ســةروةريي لةســةر كردن
 و هاوســَييةتي ثرةنســيثةكاني لةطــةَل ناكؤكــة و يــةكطرتووةكان نةتــةوة لــة ئةنــدام ســةربةخؤو دةوَلــةتَيكي

 ئةطـةر  و يـةكرتي  نـاوخؤي  كاروبـاري  نةخرَيتة دةست ِروانطةيةشةوة لةو هةر. يةكرتي سيادةي لة َيزطرتنِر
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 بؤ ثةنابردن نةك بَيت طفتوطؤوة و دانوستان لةِرَيطاي ضارةسةركردنةكةي ثَيويستة هةبَيت وطرفتَيكيشطري
 .كردنةوةى يةكاليي بؤ هَيز بةكارهَيناني

 ئةحكامةكاني بةثَيي بكات ناوةندي حكومةتي لة داوا كة دةكةين كوردستان ثةرلةماني لة داوا لَيرةوة بؤية
 حكومةتي لةنَيوان كَيشةكان كردني ضارةسةر بؤ هةَلبستَيت خؤي ئةركي بة فيدراَل عَيراقي دةستووري

 .ئَيرانةوة و عَيراق
 بؤ بدرَيت هةوَل كة هةية بةوة ثَيويس  حاَلةتةكة سياسي ئاس  لةسةر و ديبلؤماسي ئاس  لةسةر

 و هةية دةواميبةر ةوة(1117) لةساَلي هةر كة موزمينة كَيشة ئةو بؤ ِريشةيي ضارةسةرَيكي دؤزينةوةي
 هاووآلتياني و هةرَيم بة زؤري زيانَيكي  زةرةرو كة دةبَيتةوة دووبارة كَيشةية ئةو ساآلنة ئَيستاش تا

 ناوضة طوندنشيين خةَلكاني ئاوارةبووني هؤي دةبَيتة و دةطةيةنث هةرَيم ئاسايشي و ئابووري و مةدةني
 .سنووريةكان
 ئةو و مَيذوويية ثةيوةندييةكي كوردستان هةرَيمي و ئَيران ئيسالمي كؤماري نَيوان ثةيوةندي ئاشكراية

 و كوردستان لَياةوماوي خةَلكي و تَيكؤشةران ثةناطةي ديكتاتؤريةت دذي خةبات سةخ  ؤذانيِر لة وآلتة
 و ئابووري و سياسي ثةيوةندي كوردستاندا خؤبةخؤي دةسةآلتي و ئازادي سايةي لة ؤشئةمِر بوو، عَيراق

 لةبةرذةوةندي كة ثةيوةندييةكان ثاراستين لةثَيناو و، باشداية لةئاستَيكي هةردووال واننَي ؤشنبرييِر
 هةرَيمي و عَيراق دةوَلةتي سيادةي و سةروةري لة ِرَيز ئَيران ئيسالمي كؤماري ثَيويستة هةردووالداية
 ةواسيايم و قةوانني هةموو كردني ثَيشَيل كردنَيك ثَيشَيل هةر ضونكة بطرَيت، كوردستانيش
 .نَيودةوَلةتيية

 و هَيرش ئةم ئيسالميش بنةماكاني لة و ئيسالميية دةوَلةتَيكي و دراوسث دةوَلةتَيكي ئَيران دةوَلةتي
 هةر بة نيية تؤثبارانكردندا و تيذي و توند لةطةَل هيض ئيسالم و ناِرةواية كارَيكي تؤثبارانة و ثةالماردان
 .بَيت بةهانةيةك

 زووة هةرضي دةكةين داوا يةوةةتئيسالم بةناو و برايةتي بةناوي و اوسَييةتيدر مام بةناوي بؤية
 .دابندرَيت حاَلةتة ئةم بؤ سنوورَيك

 و فيدراَل عَيراقي حكومةتي ئاراستةي ثةرلةمانةوة لةاليةن ياداشتنامةيةك كةوا دةكةين ثَيشنيار بؤية
 مرؤيي و مةدةني كؤمةَلطةي َيكخراوةكانير و، يةكطرتووةكان نةتةوة ، و ثةيوةنديدارةكان اليةنة طشت

 سنوورةكامنان سةر بؤ ئَيران تةجاوزانةي ئةو ِراطرتين بؤ كاربكةن خؤيانةوة لةِرَيطاي ئةوانيش كة ، بكرَيت
. بكرَيت زيانلَيكةوتووان مةعنةوي و ماددي قةرةبووي كات بةزووترين بكرَيت ناوةندي حكومةتي لة داوا و

 .عَيراقي دةستووري بةثَيي عَيراقداية ناوةندي يحكومةت لةئةستؤي ضونكة
 خَيزانانة ؤ ئةوب شوَينانةو بةو مرؤيي يارمةتي زياتر كةوا بكرَيت هةرَيم حكومةتي لة داوا هةروةها

 زياتري دابينكردني  و بةثةلة ماددي كؤمةكي بةطةياندني بكةن، ثَيشكةش زياتريان هاوكاري و بطةيةنَيت
 .زيانلَيكةوتووان و ئاوارةكان بؤ مةعنةوي و ماددي قةرةبووكردنةوةي و رؤذانة ذياني ثَيداويستيةكاني
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 ئارامي كات زووترين بة هيوادارم و دةكةم تؤثبارانكردنة و شهَيِر ئةو ئيدانةي دووبارة كؤتاييدا لة
. خؤيان سابةتيكة  و طوزةران و ذيان و شوَين و ماَل سةر بؤ بطةِرَينةوة خةَلكةكة تاكو ناوضةكة بطةِرَيتةوة

 . سوثاس زؤر و
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك نةرميان فةرموو
 :بةِرَيز نةرميان عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو دةست درَيذيانةى كة لة اليةن وآلتانى دراوسَيوة دةكرَينة سةر هةرَيمى كوردستان ساآلنَيكة بةردةوامة 

هةندَى جار ضِر تر دةبَيتةوة، ض لةاليةن دةوَلةتى ئيسالمى ئَيرانةوة  و هةندآ جار بة شَيوةى ثوِر ثوِر و
بَى و ض لةاليةن وآلتى توركياوة، ضةندين جؤرى بةخؤيةوة بينيوة ئةو دةستدرَيذيانة، هةر لة تؤثباران و 

وة، بةزاندنى سنوورةكان و لة ئامسانيةوةو لةبةريةوة و لة تؤثباران كردنةوة و هاتنة ذوورة و طةرَِانة
هةندَى جار تةداخول كردن، كار طةيشتووةتة ئةوةى كؤمارى ئيسالمى ئَيران ئَيستا داوا دةكةم لةم 
كؤبوونةوةية دا ئةهميةتى بةستنى سةرضاوة ئاوة طرنطةكان كة دَيتة هةرَيمى كوردستانةوة لةاليةن 

ايبةتى ئاوى ئةَلوةند كة كؤمارى ئيسالمى ئَيرانةوة دةستى ثَى كراوة، هةندَيكيشى جث بةجَى كراوة بة ت
ئاوَيكى سةرةكيةو ذمارةيةكى زؤري خةَلكى دانيشتوانى بة تايبةتى مةنتياةى خانةقني ثشتى ثَى 
دةبةستَى و تةئسريَيكى زؤرى كردووةتة سةر ذيانى خةَلك، بؤية ئةمةش ثرسَيكى طرنطة كة ثةرلةمانى 

ست دةكات لة ياداشتةكةيدا داى بِرَيذَى، كاتى ئةوة كوردستان بةهةر بِريار و ياداشتَيكةوة كة دةردةضَى ثَيوي
هاتووة بةِراستى ئةم ثرسة بة ثرسَيكى زؤر طرنط و ذيارى و ثةيوةند بة ضارةنووسى هةرَيمى 
كوردستانةوة  ةينة بةرباس و لَيكؤَلينةوةو طشتطري تربَى لةوةى كة تةنئا تايبةت بَيت بة ئَيران و 

ةوة بةشَيوةيةكى ثوِر  1117يشةوة، بةتايبةتى كؤمارى ئيسالمى ئَيران لة توركياشةوة، بة وآلتانى ئياليم
ثوِر و هةندَى جار زياتر دةبَيت و ئةو دةستدرَيذيانة دةست ثَى دةكات، ئةمة كَيشةيةكى سياسية و 
كَيشةيةكى ناوخؤيى كؤمارى ئيسالمى ئَيرانة، هةرَيمى كوردستان بةشَيك نية لةو كَيشةية و لةو 

ةى كة هةية لة ناو كؤمارى ئيسالمى ئَيران بة تايبةتى كوردستانى ئَيران، بؤية هةر بيانوو و ملمالنَيي
ثاساوَيك بؤ دةستدرَيذى كردنة سةر هةرَيمى كوردستان كؤك نية لةطةَل ياساى نَيودةَلةتى و ياساى ئياليمى 

ى حساب دةكرَيت، لة كاركردنى و ثةمياننامة نَيودةوَلةتيةكان دا، بؤية ئةمة بة دةست درَيذى نَيودةوَلةت
ئَيمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان بؤ خةم خواردن لةوةى ثارَيزطارى بةرذةوةنديةكانى طةل و 
نيشتمانةكةمان بكةين و بةشَيكيشني لة عرياق ثَيويست دةكات بة جدى كار لةسةر ئةوة بكةين و من 

لةمانى كوردستانة تا ضةند بةهَيز بَى ئةوةندة ثَيمواية ئةو بِريار و تةوسيانةى كة ثَيى دةردةضني لةم ثةر
باكطراوندى بةهَيزى ثشتيوانى كردنى عرياق و نَيودةوَلةتيمان ال دروست دةكات، بةآلم ئةم بةهَيزية 
بةماناى ئةوةية كة ِرَيطاى دبلؤماسى و ئاشتيانة ضارةسةرى هةموو كَيشةكانة و ثةنا ببةينة بةر ئةو 
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ة دةستى ئَيمةوة هةية وةكو وةرةقةيةكى كارت كة ض ياسا و دةستوورى ثرسانةى كة ثَيويست دةكات ب
نَيودةوَلةتى و ض ئابوورى و بازرطانى بةكارى بئَينني، بؤية ثَيويست دةكات ئَيمة لةسَى ئاست كاربكةين، يان 
بة بِريار و تةوسيةكامنان لة سَى ئاست دابَيت، لة ئاستى نَيودةوَلةتى و ئياليمى و جيئانى ئيسالمى 

تايبةتى كة ئةمة ِرؤَلَيك و فاكتةرَيكى زؤر طرنطة بؤ ثةستان خستنة سةر وآلتانى ئياليمى بة طشتى و بة 
تايبةتى كؤمارى ئيسالمى ئَيران بؤ ئةوةى لةو دةستدرَيذيانة وازبَينَى و وازهَينانةكةشى دائيمى بَى و نةك 

ة ئاستى عرياقيش ثَيويست دةكات هةنطاوى بة شَيوةيةكى كاتى و ضةند مانطَيك و ضةند ِرؤذَيك بَيت، ل
جدى بنَيني و لة ئاستى هةرَيمى كوردستانيش، لة ئاستى نَيودةوَلةتى و لة ئاستى ئياليمى و جيئانى 
ثَيويست دةكات ئَيمة وةكو لة بِريارى ثةرلةمان وتةوسيةكاندا داوا لة هَيزةكانى هاوثةميانان بكرَى بة 

سيادةى عرياق و هةرَيمى كوردستانيش كة بةشَيكة لة عرياق بة تايبةتى  ئةركى خؤيان هةس  لة ثاراستنى
داوا لة نةتةوة يةكطرتووةكان بكرَى  بة ِرؤَلى سياسى و / كة دةكةوَيتة بةردةم ئةو دةستدرَيذيانة، دوو

ةها ياسايى و دبلؤماسى و مرؤةانةى خؤى هةَلبستَى، لةبةرئةوةى عرياق ئةندامَيكة لةو ِرَيكخراوة و هةرو
ى ياساى نَيودةوَلةتى نةتةوة يةكطرتووةكان داية كة ئةوة ئةركَيكى ئةخاتة سةر كة  7عرياق لة ذَير بةندى 

ِرؤَلى خؤى بطَيِرَى لة هةمان كاتدا داوا لة وآلتانى جيئانى ئيسالمى بكرَيت كة ِرؤَلى خؤيان بطَيِرن بةو 
ثَيوةرة ئايينى و ياساييةكان ئةوة تةعةدايةكة كة ثَييةى كة هةردوو طة  دراوسَى موسوَلمانن و بة هةموو 

كؤمارى ئيسالمى ئَيران دةيكاتة سةر عرياق و كوردستان بة تايبةتى، عرياقيش وآلتَيكة لة وآلتةكانى 
جيئانى ئيسالمى، داوا بكرَيت لة وآلتانى هةرَيمى كة ِرَيز لة سةروةرى عرياق و كوردستان بطرن و ياسا و 

َلةتيةكان ثَيشَيل نةكةن سةبارةت بة سنوورةكان، داواى ياسايى لةاليةن عرياق و هةرَيمى ثةمياننامة نَيودةو
كوردستان لة دادطاى نَيودةوَلةتى تؤمار بكرَيت لة كاتَيك دا ئةطةر هاتو كؤمارى ئيسالمى ئَيران و توركياش 

تةوة يةكطرتووةكان بكرَى كة دةسبةردارى ئةو دةستدرَيذيانة نةبوون، لةكاتى بةردةوام بوونيان، داوا لة نة
داوا لة كؤمارى ئيسالمى ئَيران بكات كة كَيشةى سياسى و ناوخؤى بة ِرَيطةضارةى ئاشتيانة و سياسيانة و 
دبلؤماسيانة ضارةسةر بكات، دةسبةردارى توندوتيذى بَى لة حةل كردنى ئةو كَيشانة، لةبةرئةوة ئَيستا 

ةكشةى كردووة بؤ حةل كردنى كَيشة سياسيةكان، زمانى زمانى توندوتيذى و ضةك و ئاطر وئاسن ثاش
طفتوطؤ وديالؤ  جَيطةى طرتووةتةوة، كة كؤمارى ئيسالمى ئَيران داواى َ  بكرَى كة هةمان ِرَيطةضارة 
بطرَيتة بةر، لة ئاستى عرياقيش دا داوا بكرَيت لة ثةرلةمانى عرياق و حكومةتى فيدِراَلى و سةرؤكايةتى 

بة ئةركى جدى خؤيان هةَلبس  بةرامبةر بةو ئةركة دةستووري و ياساييةى كة  كؤمارى عرياق كة
دةكةوَيتة ئةستؤيان ض لة دةستوورى عرياقى و ض لة ياساكانى نَيودةوَلةتى بؤ ثارَيزطارى كردنى 
بةرذةوةنديةكانى عرياق  وهةرَيمى كوردستان بة تايبةتى، داوا بكرَى بة ِرةمسى نوَينةرانى كورد ئةركى 
بنةِرةتى خؤيان ببينن لةم بوارة، من ثَيمواية ئةطةر خؤمان خةمى كَيشةكانى خؤمان بة دةرةجة يةك 
نةخؤين، ثَيموانية نوَينةرةكانى تر لة عرياق و ئَيمة وةزعى عرياق دةزانني لةِرووى سياسي و نائاراميةوة 

نى ئَيمة كة نوَينةرى ئةو طةلةن ضؤنة و بؤية كةمرت دةثةرذَينة سةر هةرَيمى كوردستان، بؤية نوَينةرةكا
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ثَيويست دةكات بةِراستى و بةجدى ِرؤَل بطَيِرن، بةآلم بةداخةوة لة ِراستى دا ئةو ِرؤَلة وةكو ثَيويست 
نةبووة كة ئَيستا طَيِراويانة و ئةوةندة من ثَيمواية اليةنة عرياقيةكان و عةرةبيةكان قسة دةكةن، ئةوةندة 

كو ئةوان قسة ناكةن، داوا بكرَى لة حكومةتى عرياقى فيدِراَلى ئيدانةى اليةنة كورديةكانى خؤمان وة
ِرةمسى ئةم دةستدرَيذيانة بكةن و بانطئَيشتى سةفريى كؤمارى ئيسالمى ئَيران بكةن و بةِرةمسى تةسليم 
بكرَى و ئيدانةو سةرزةنشت كردن و ئةوانة، من ثَيمواية لة ئيعالم لة تةلةفزيؤنةكان و لةهةرَيمى 

دستان و ض لة عرياقيش دا زؤر دةوترَى، بةآلم وةكو ئةو ئيدانانانةى كة بةِرةمسى كاريطةرى هةية لة كور
مةحافلى نَيودةوَلةتى دا وةكو ئةو ئيدانانانةية كة بة نووسراوى ِرةمسى دةدرَيت بة نوَينةرةكان، لةبةرئةوة 

وَلةتيةكان دا، حكومةتى عرياقى داوا ئةوانة كارى لةسةر دةكرَيت لة كارى دبلؤماسى و ثةيوةندية نَيودة
بكات لة كؤمارى ئيسالمى ئَيران بةِرةمسى كة ئةو دةستدرَيذيانة ِرابطرَى و ثةيوةنديةكان و 
بةرذةوةنديةكانى خؤى لةطةَل عرياق و هةرَيمى كوردستان و سيادةى عرياق بثارَيزَى و دووبارةى نةكاتةوة 

لة ئاستى هةرَيم ثَيويست دةكات هةر سَى سةرؤكايةتى ئيدانةى و بةشَيوةيةكى كاتى نةبَى وةستانةكة، وة
ئةم دةستدرَيذيانة بكةن بة شَيوةيةكى وا بانطئَيشتى نوَينةرى كؤمارى ئيسالمى ئَيران كة قونسوَلى كؤمارى 
ئيسالمى ئَيرانة لة سلَيمانى و هةولَيريش هةية بةِرةمسى ثَييان بدرَيت، ِرَيطةضارةكانيش ئاراستةيان 

َيت، داوا بكرَيت ئَيران قةرةبووى زيان َ  كةوتووانى هةرَيمى كوردستان بكاتةوة، لةبةرئةوة زيانَيكى بكر
زؤر بةر هةرَيمى كوردستان و خةَلكةكةى كةوتووة و ئةمة ثَيمواية بة ثَيى ياساي نَيودةوَلةتيش دةكةوَيتة 

َيشَيلكردووة، داواكاريةكانى بِرطةكانى ئةستؤى كؤمارى ئيسالمى ئَيران لةبةرئةوةى ياساي نَيودةوَلةتى ث
ثَيشوو تر بةِراستى لةِرَيطةى ليذنةيةكى تايبةتةوة كة بةدواداضوون بكات و ئاليةتَيك دابنَى ئةو ليذنةية 
ثَيك بَيت لة هةرسَى سةرؤكايةتيةكة، سةرؤكايةتى حكومةت و سةرؤكايةتى هةرَيم و سةرؤكايةتى 

بؤ ئةو تةوسية و بِريارانةى كة لة ثةرلةمانى كوردستان دةردةضَى و ثةرلةمان بةجدى بةدواداضوون بكةن 
لةماوةى كورت دا ِراثؤرتى كؤتايى ثَيشكةش بة ثةرلةمانى كوردستان بكةن و ِراى طشتى و ِراى هةرَيمى 
كوردستان و خةَلكةكةى َ  ئاطادار بكةنةوة كة بة ض ئاقارَيك طةيشتوون، هةروةها حكومةت ثَيويست دةكات 

طةَل كؤمارى ئيسالمى ئَيران و توركياش و لة وآلتانى دةوروبةر بة سياسةتى خؤيان بونةوةو ئَيمة لة
كؤمةَلَيك كارتى زةختمان هةية كة بتوانني بةكارى بئَينني بؤ ئةوةى ئةو دةستدرَيذيانة نةمَينَى، بؤ 

ى زؤر بةهَيزمان هةية كة منوونة ئَيمة لةطةَل كؤمارى ئيسالمى ئَيران ثةيوةنديةكى بازرطانى و ئابوور
سوودى ئةساسى بؤ كؤمارى ئيسالمى ئَيرانة و لةكاتَيك دا كة كؤمارى ئيسالمى ئَيران لة ذَير حةسارَيكى 
نَيودةوَلةتى توند دايةو لةِرَيطةى هةرَيمى كوردستانةوة مةنفةزَيكى ئةساسية بؤ ئةو، بؤية ناكرَى كؤمارى 

تان بةو شَيوةية بداتةوة، بؤية ثَيويست دةكات ئَيمة ئةو كارتة ئيسالمى ئَيران ثاداشتى هةرَيمى كوردس
بةكاربَينني لةكاتَيك دا كة كؤمارى ئيسالمى ئَيران دةسبةردارى ئةو دةست درَيذيانة نةبَى، ئَيمة بةكارى 
بئَينني و داوا بكرَيت لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةزوويى نووسينطةكانى خؤى لة سةفارةكانى عرياق 

حكومةتى هةرَيمى كوردستان بؤى هةية  4بِرطةى  111جيئاندا دروست بكات، بة ثَيى ماددةى  لة
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نووسينطةكانى خؤى كة ثارَيزطارى لة بةرذوةنديةكانى هةرَيمى كوردستانة بكاتةوة لة سةفارةتةكانى عرياق 
ت ساَلة تا ئَيستا لة هةموو جيئاندا دابنَى بةداخةوة ئةوة ضةندين ساَلى بةسةردا تَى دةثةِرَى، هةش

نةمانتوانيوة نوَينةرةكانى خؤمان دابنَيني كة طرنطيةكى زؤرى هةية لة كاتى ِروودانَيكى لةم شَيوةية كة 
بتوانَى لة ئاستى نَيودةوَلةتى دا ِرةئى عالةمى كؤبكاتةوة بؤ ثشتطريى كردنى قةزيةى كوردى كوردستانى 

دةكات داوا بكرَيت لةِرَيطةى وةزارةتى خارجيةوة كة بة دةست عرياق، بؤية تا ئَيستا دانةمةزراوة و ثَيويست 
 .كوردةوةية و بةِراستى ماددةيةكى دةستوورى كة تا ئَيستا ثَيك نةهاتووة ثَيكى بئَينَى، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نةسرين خان فةرموو
 :بةِرَيز نةسرين  ال

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
م دةستخؤشى لة ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى ثَيشمةرطة و ليذنةى مافى مرؤة و ئةو ئةندام ديارة من وةكو خؤ

ثةرلةمانانةى كة سةردانى سنوورةكانيان كردووة و هةروةها دةست خؤشى لة ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى 
مةدةنى و رؤذنامةنووسانيش دةكةم، بةِراستى ئةمانة هةريةكةى لة ئاستى خؤيةوة كاريطةرى خؤى 
هةبووة لةسةر وةزعةكان و هةوَلةكانيشيان زؤرجار ثَيش هةوَلةكانى ثةرلةمانيش  و حكومةتيش كةوتووة، 
من لَيرةوة دةمةوَى داخلى ئةوة ببم كة زؤرينةمان بامسان لةوة كردووة كة ئةم كؤبوونةوةى ثةرلةمان 

ةوة كة ئةو ياداشتةشى تةقديم دةكرا كة لةسةرةتاى تؤثبارانةكانةوة بوواية، هةفتةى يةكةم بوواية، بةداخ
بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان كرا زؤر دواكةوت، ئةطةر بئاتاية و ئةو هةوآلنةى كة لةسةرةتاوة درا وةكو 
ثَيشنيارةكةى ئَيمة دواكةوت، ثةرلةمانتاران  و كَوبوونةوة نائاساييةكة دوا كةوت، دةكرا سةرؤكايةتى 

ؤ دةسةآلتى هةبوو و لةطةَل هةوَلة بةردةوامةكانى خؤيان بؤ ثةرلةمان لةبةرئةوةى بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخ
وةزعةكة دةكرا ثَيشنيارةكة لة جةنابيانةوة بوواية و بؤ ئةوةى بِرياريان بداية كؤبوونةوةيةكى نائاسايى 
بكراية، ضونكة لةم كؤبوونةوة نائاساييةى كة ئةمِرؤ كردمان كؤمةَلَى ِرةخنة و كؤمةَلَى ثَيشنيارى زؤر 

و زؤر بةقوةت ثَيشكةش كرا كة دةكرا ئةو ثَيشنيارانة ئةطةر كؤبوونةوةكة زوو بة ئةجنام جوان 
بطةيةنراية ئةو ثَيشنيارانة كؤبكرايةتةوة و ببواية بة هةوَلَيكى تر بؤ ثَيشخس  و بؤ بةرةو ثَيشةوة 

ان كة دةبَى جدى ضوونى هةوَلة بةردةوامةكانى كة ئةم هةوَلانة هةر هةمووى بة دةرةجةي يةكةم هةوَلةك
بَيت هةوَلى حكومةتى هةرَيمى كوردستانة كة دةبَى لة هةرهةموومان جدى تر بَيت بؤ داكؤكى كردن 
لةسةر هةرَيمى كوردستان كة هةوَلةكان هةر كةسَى هةوَلَيكى دابَيت واجبى سةر شانى هةموو تاكةكانى 

دةمةوةضوونى ئاوارةكاندا و لةقةرةبوو هةرَيمى كوردستانة، بةداخةوة حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة بة
كردنةوةى ئاوارةكاندا كةم تةرخةميةكى نواندووة، وةكو عةرزم كردن ئةم ثَيشنيارانةى كة ئَيستا هةية 
ئةطةر ببوواية و لةسةرةتاوة بوواية ئةبوواية كؤبكرايةتةوة بة قوةت تر دةبوو كة بؤ داكؤكى كردن لةسةر 

نى كوردستان و جوهدةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةبَى قةزيةكةمان، جوهدةكانى ثةرلةما
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تةواوكةرى يةكرتى بَى بؤ ئةوةى كة ببَى بةزةختَيك لةسةر سةرؤك كؤماريش و لةسةر وةزيرى دةرةوةش 
و لةسةر هةموو نوَينةرةكانى كورد لة بةبدا، بؤية ئةوة رةخنةيةكة كة لةسةرةتاوة لةخؤمانى دةطرم و 

تى ثةرلةمان دةبَى بة سنطَيكى فراوانةوة قبوَلى بكات، ضونكة ئةوة واجبى سةر شانى دواكات لةسةرؤكاية
هةموو اليةكمانة داكؤكى كردن لةسةر هةرَيمى كوردستان، خاَلَيكى تر كة من دةمةوَى ئاماذةى ثَيى بدةم 

دانى ئةو مةسةلةى قةرةبووكردنةوةى ئاوارةكانة كة ئةمة بة ثَيى ِراثؤرتى ليذنةكان و بة ثَيى سةر
برادةرانةمان كة ضوونة طةورةترين زةرةرمةند زةرةمةندةكانى ئةو دَيئاتانةية كة لةِرووى كشتوكاَليةوة و 
لةِرووى ئابووريةوة و لةِرووى ماددى و مةعنةويةوة طةورةترين زةرةرمةند بوون، بؤية ثَيويست بةوة 

ويان بكاتةوةو دةتوانَى لةِرَيطةى وةزارةتى دةكات كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة باشرتين شَيوة قةرةبو
ماليةوة كة بودجةى وةزارةتى مالية بةشَيكى تيا هةية كة بؤ حاَلةتى كارةساتةكان ئةو بودجةية تةرخان 
كراوة، دةكرَى لةِرَيى وةزارةتى ماليةوة دةستى ئاوةآل بَيت بؤ قةرةبوو كردنةوة و ئةو ِراثؤرتةى كة 

ة، من داوا كارم كة ِراثؤرتةكة وةكو ِراثؤرتةكةى ساَلى ثارى َ  بةسةر نةيةت، ليذنةكان تةقدمييان كردوو
ئةم ِراثؤرتة كؤبكرَيتةوة بة باشرتين شَيوة ِراثؤرتَيكى موفةسةَلى زؤر جوانى َ  ثَيك بئَيندرَى كة 

دابَى،  دةنَيردرَيت بؤ حكومةت و حكومةتى فيدراَل بةِراستى ناردنةكة دةبَى جوهدَيكى ديكةى لةطةَل
ئةويش ئةو ثَيشنيارةى كاك كاردؤية كة وتى ليذنةيةك تةشكيل بكرَى، ئةو ليذنةية كة دةضَى سةردانى 
حكومةتى عرياقى دةكات ئةو ِراثؤرتةشى لةطةَل بَيت بؤ ئةوةى ليذنةكةى ئَيمة دةتوانَى داكؤكى باشرت بكات 

بتوانَى زةختَيكى طةورة لةسةر حكومةتى  و بةرضاوى ِروونرتة و حةقياةتةكانيشى زياتر لةالية بؤ ئةوةى
عرياقى دروست بكات بؤ قةرةبووكردنةوة و بؤ ئةوةى ضيرت هةموو ساَلَيك لة وةرزى بةروبووم و داهاتدا 
ئةو تؤثبارانانةى كة ئَيران و توركيا دةيكةن و ئةو ئاو طرتنةوةى ئةَلوةن و ثَينجوَين كة ئَيران دةيكات 

ؤ دابندرَى و ئةمانة يةكاليى بكرَيتةوة و ئةو موبةررانةى كة حكومةتى ئَيرانى بةِراستى ئةمانة حةدَيكى ب
دةيئَينَيتةوة بؤ تؤثبارانى سنوورى هةرَيمى كوردستان بةِراستى هيض موبةررَيكى ئةوتؤ نية و هةمووى 

 .موبةررى زةعيفة، تةنئا بيانوو طرتنة و شتى تريش ئةطةر هةبَى ئةوةيان نازا ، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةِر

 .كاك عدنان فةرموو

 :عثمانبةِرَيز عدنان 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيم وابَى زؤربةى قسةكان كرا من تةنئا دةمةوَى تةئكيد لةسةر قسةكانى هاوكارا  بكةمةوة و دةست 
ةِراستى دا دةمةوَى خؤشيان َ  دةكةم بة تايبةتى قسة بة نرخةكانى كاك كاروان و ثشتطريى َ  دةكةم و ل

تةئكيد لةسةر ئةو ثَيشنيارةى كاك عبداهلل و كاك نةرميان بكةمةوة كة باسيان لة مةسةلةى ئةَلوةن و ئةو 
ناوضانة كرد و ئةو ليذنةيةى كةكاك عبداهلل ثَيشنيارى كرد بة كارَيكى زؤر طرنطى دةزا  و ليذنةيةكى 

هاوكارامنان لة ئةندامانى ثةرلةمان ولة ِرَيكخراوةكانى ثةرلةمانى سةردانى ناوضةكة بكات، ئةو سةردانةى 
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كؤمةَلطةى مةدةنى و ِرؤذنامةنووسان جَيطةى ِرَيز و تةقديرة و ِراستة ئةوة ئةرك و واجبة، بةآلم بةِراستى 
 .كارَيكى طةورةيان كردووة و دةست خؤشيان َ  دةكةين و سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةميان خان فةرموو

 :ةِرَيز ثةميان عزالدينب
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةِراستى دا ئةوةى كة ئةمِرؤ باسى دةكةين مةسةلةيةكى تازة نية، مةسةلةيةكيش نية ثَيموابَى لةوة دا 
مابَيتةوة كة ئَيمة ئةمِرؤ قسة لةسةر ئيدانةكردنى يان داواى دروست كردنى ليذنة يان قةرةبووكردنةوة 

ناوةوةى ئَيران بؤ سنوورةكانى هةرَيمى كوردستان و بؤ شارؤضكةكانى تةنانةت  بكةين، ضونكة هاتنة
ةوة  19/7/1996ناطةِرَيتةوة بؤ تةنئا ئةم سَى، ضوار ساَلةى كة ئَيستا تؤثبارانى سنوورةكان دةكات، لة 

اقوَلى و ئةم حاَلةتة دةستى ثَى كردووة كة ئَيران زؤر بة ئاسايى راجيمةكانى هَينا و لة تةق تةق و مس
بةرزاييةكانى هةيبةت سوَلتانةوة تؤثبارانى دميوكراتى ئَيرانى كرد، كة ئةمة ئةو كاتةش بة حاَلةتَيكى 
ئاسايى وةرطرياو هةتاوةكو ئَيستاش ئةم تؤثباران كردنة بةردةوامى هةية بة دةرةجةيةك كة ئَيستا واى َ  

بزانَى كة تؤثبارانى ئةم سنوورانة بكات و بة هاتووة طةيشتووةتة ِرادةيةك ِرةنطة ئَيران بة حةقى خؤى 
بةشَيك لة سنوورى خؤى بزانَى، ِرةنطة ئَيمة لة ساآلنى داهاتوو دا ئةطةر وةزع بةم جؤرة بِروات لة جياتى 
ئةوةى بَلَيني تؤثباران طوَيى خؤمانى َ  كةِر كةين و بَلَيني ئةو تةقة تةقة ضية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم، 

جيالةوةى كة ئةو ليذنة بةِرَيزانة هةستاون بة ئيشةكانى / ش هةية كة ئَيمة دةبَى بيكةين، يةككؤمةَلَى ئي
خؤيان بؤ بةدواداضوون كة ئةمانة كؤمةَلَيك كارى طرنطن و دواى ِرووداوةكة ئةجنام دةدرَيت، طرنطة ئَيمة 

يذنةيةكى كاتى لة ى ثةيِرةوى ناوخؤى ثةرلةمان وةربطرين بؤ دروست كردنى ل 48سوود لة ماددةى 
توَيذينةوة، ضونكة ئَيمة لة حاَلةتى تؤثباران كردنداو بةزاندنى سنووردا لةبةردةمى دوو حاَلةت داين كة 
سَييةمي تيا نية، يان بةزاندنى سنوورة و دةبَى بة ثَيى ياساى نَيودةوَلةتى مامةَلةى بكرَى كة ئةمةش 

لة بةزؤر سةحب ثَى كردنى قونسوَليات و ثَيويستى بة طرتنةبةرى ِرَيوشوَينى طرنط دةكات 
سةفارةتةكانيانةوة، لة قةتعى عيالقاتى تيجاريةوة، لة قةتعى عيالقاتى بازرطانيةوة، ضونكة ناكرَى ئةطةر 
تؤ دَلنيا بيت لةبةردةمى خةرق كردنى ياساى نَيودةوَلةتى داى و لة هةمان كاتدا ِرَيطة بدةى ثَيشانطاى 

رَيتةوة لةناو شارةكانى هةرَيمى كوردستان دا، جطة لةوةى كة حاَلةتَيكى تر هةية نَيودةوَلةتى بازرطانى بك
ئةطةر ئةم حاَلةتة تةئكيد بني لةسةر ئةوةى كة ئةوة خروقاتة، دةبَى بة ثةلة ئَيمة لة ثةرلةمان 

ة بةر بؤ ليذنةيةك تةشكيل بكةين و لةطةَل ئةجنومةتى نوَينةرانى عرياق دا ِرَيوشوَينى بة ثةلة بطريدرَيت
ئةوةى ئةم خروقاتة نَيودةوَلةتية ِرابطرين، حاَلةتى دووةم هةية ئةوةية كة ئةطةرَيك هةية زؤر لة 
برادةرانيش باسيان كرد ئةوةية كة دةسةآلتدارانى هةرَيمى كوردستان كارتى سةوزيان هةَلكردبَى، بؤية 

انةمان هةية، لةم حاَلةتةشدا ديسانةوة عرياقيش بَى دةنطة و بؤية ئَيمةش بَى دةنطني يان دةنطَيكى شةرمن
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ثَيويستمان بةو ليذنةى لَيتوَيذينةوة هةية كة ثَيك بئَيندرَى بؤ ئةوةى ئَيمة بزانني و بة فعلى خةَلكى 
هةرَيمى كوردستانيش لةسةر ئةو نوقتةية ِرابطري، ئَيمة بةِراستى كارتى سةوزمان هةَلكردووة و 

ؤمبابارا  بكات  بؤية ئَيمة ئاوايى قسةى لةسةر ناكةين، ياخود ئةوان بةرزكردووتةوة بؤ ئَيران كة بَيت ب
خةرقَيك دةكةن و ديسانةوة دةبَى ئَيمة دةسةآلتى كوردى و عرياقى ناضار بكةين لةوةى كة لةبةرامبةر ئةو 
خروقاتانة دا ئيجرائاتى جدى وةربطرَى، بؤية من تةئكيدى دةكةمةوة و داواى دروست كردنى ليذنةيةكى 

اتى لَي توَيذينةوة دةكةم بؤ ئةوةى ئَيمة لةسةر ئةرزى واقع بوةستني و بزانني ئةم تؤثباران كردنة بة ك
 .فعلى ِرَيطة ثَيدراوة ياخود خةرقى قانونة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تؤثبارانةى  تكاية ئيلتزام بة بةرنامةكة بكةن و لة بةرنامة دةرمةضن، ئَيستا ئةم دانيشتنةى ئَيمة بؤ ئةو
ئةم جارةى ئَيرانة، لةسةر ئةو سنوورة و مةطةِرَينةوة بؤ تاريخ، ئةوة يةك، دوو هيض كةس كارتى سةوزى 
هةَلنةكردووة، ئةوة دَلنيا بن، دةوَلةتَيكة و تارنَيكى هةية و جريانى تؤية و ثَيت دةَلَى الى تؤوة خةَلك دَى 

بيانة، ئَيمة بانطى قونسوَلمان كردة ئَيرة و لةطةَلى دانيشتني تةقةم َ  دةكات و منيش لَيت دةدةم، ئةمة جوا
و بة سةراحةت دةَلَين هةتا ئةوة هةبَى ئَيمة بةردةوام دةبني، ئةمة ِرةئيانة، يةعنى ئَيمة لَيتان ناشارينةوة، 

ةبَى نة حكومةت و نة هةرَيمى كوردستان و نة كةس  ئةو كارتةى ثَى نةداوة، بةآلم تةعةدات َ  دةكات، ئ
ئَيمة هةَلوَيستمان هةبَى و وةكو هةرَيمَيك ضى دةتوانني بكةين  ضةند دةسةآلتت هةية ، دةتوانني 
لةشكركَيشى بكةين و شكستى ثَى بينني  دروستة  ئةطةر دروستة فةرموون، بةآلم حةقياةت  ئينسان 

دةستوورى خؤطان دةبَى مةنتاى بَى و واقعى بَيت، سةيرى وةزع بكةين و سةيرى سنوورى قانونى و 
بكةين و سةيرى وةزعةكةش بكةين و سةيرى ئةوانةش بكةين كة ئةو موبةررانةش بكةين كة ئةوان 
دةيئَيننةوة، ئَيمة لَيرة وةكو ئةوةى ئيشارةى ثَى كرا ئَيمة سوثاسى ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى 

يةك كة دةنطيان بةرزةوة كرد، ئةو كوردستان دةكةين كة زؤر دةوريان هةبوو، سوثاسى هةموو خوشك و برا
جئودانةش كة نةقل دةكرَيت، سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئَيستا دواى ئةم جةلسةيةش هةروا دةكرَى، هةر ئةو 
شتانةية و لةطةَل سةرؤكى كؤمار قسة دةكةى و لةطةَل حكومةتى عرياق قسة دةكةى و لةطةَل ئةجنومةنى 

كانى دةرةوة و ناوةوة قسة دةكةى، ئيرت تؤ ئةمِرؤ لةو مةوقعة نى نوَينةران قسة دةكةى و لةطةَل ِرَيكخراوة
بِرؤى شةِرى كةس بكةي، ئَيمة ئيدانةى توندوتيذميان كردووة، كَيشة بة توندويتذى ضارةسةر ناكرَيت، 
ئينجا ض كَيشةى خؤمان بَى و ض كَيشةى ئةو وآلتة بَى كة وابزانَى سةبةبةكى لَيرةوة بؤى دةِروات، بؤية تكا 

ةكةين هيض كةسَيك دةستى تاوان بؤ كةسى تر درَيذ نةكات، كةس كةمتةرخةم نية و هةمووتان و ئَيوةش د
و ئةوانةى لةدةرةوةشن و ئةوانةى لة دةسةآلتيشن و لة مةعارةزة هةمووى بةدَلسؤزى ئيش دةكات بؤ 

ن لةبةرذةوةندى بَى و ئةوةى ئةم هةرَيمة بثارَيزَيت، بةآلم ئةو ديالؤ  و ئةو طفتوطؤيةى ئةمِرؤ دةيكةي
بتوانني شتَيكى ئيجابى بؤ هةرَيمةكةمان بة دةست بئَينني و جريانةتى خؤطان بثارَيزين و ئةو 
تؤثبارانةش بنِب بَى و كؤتايى ثَى بَيت و هةموو ِرؤذَيك نةدةنة تةوق سةرمان و موبةرر نية بة تؤث لَيت 
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خةَلكَيك لَيرةوة دةضَى و لَييان دةكوذَى و كة  بدات لةبةرئةو سةبةبة، ئةطةر باسى ئةوة دةكرَيت كة
نايبينى و نازانى واية يان وانية، ضونكة سنوورَيكى دورودرَيذ و ضيا و معةقةدة لة شارةكانى خؤشيان 
هةية و لة مةنتياةى خؤشيان هةية، يةعنى ئينسان نابَى هيض كةسَيك لةطةَل ئةوة بَى كة موبةرر هةبَى و 

ضؤن ِرَيى بؤ بدؤزينةوة و ثَيويستة ئَيستا ئةم دانيشتنة نةتائيجَيكى ِرَيك وثَيكى هةبَى  لَيمان بدرَيت، بةآلم
 .و ئةو نوقاتانةى ثَيشكةشى دةكةين وةزن و مةعنا و تةئسريى خؤى هةبَى، زؤر سوثاس، ةيان خان فةرموو

 :بةِرَيز ةيان عبدالرحيم
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةرَيمى كوردستان دا كة بةِراستى بوون بة كَيشةيةكى موزمن و ساآلنة  دوو كَيشةى زؤر طرنط هةية لة
دووبارة دةبَيتةوة، دةتوا  بَلَيم هةموو يةكَيك لة ئَيمة يان هةموو تاكَيكى كوردى دةزانَى لة ض كاتَيك دا 

تان و ض هةردوو كَيشةكة دووبارة دةبنةوة، كة بةداخةوة لة هةرَيمى كوردستاندا ض وةك ثةرلةمانى كوردس
وةك حكومةتى هةرَيم و ض وةك دامةزراوة فةرميةكان هةموو كات لة ئاست كَيشةكاندا هةَلوَيستى درةنط 
وةختمان دةبَى، ئَيمة ئةطةر باسى دانيشتنة نائاساييةكان بكةين لة ثةرلةمانى كوردستان دا نةمانتوانيوة 

كة حكومةتى هةرَيمى ثَى ئيلزام بكةين ض لة كؤتايى هةموو دانيشتنَيك دا تةوسيةيةكى مولزةم دةربكةين 
لةسةر ئاستى سياسى بَيت و يان ياسايى و يان لةسةر كؤمةكى ماددى بتوانرَى ئَيمة ئةو ئيشانة كة 
كردوومانة لةناو ثةرلةمان دا كة ضةندين ثَيشنيار و تةوسية كراوة ئيلزامى حكومةتى ثَى بكةين، يةكَيك 

ى تؤثباران و سنوورةكانى هةرَيمى كوردستانة كة ساآلنة دووبارة لةو كَيشانة ئةمة جطة لةوةى كَيشة
دةبَيتةوةو كَيشةى دووةممان مةسةلةى كةركووك و ناوضة جَى ناكؤكةكانة كة هةموومان وةكو شعر و 
دَيرى قورئان لةبةرمان كردووة و ساآلنة دووبارة دةبَيتةوةو ثَيويست بةوة دةكا ئَيمة دانيشتنى بؤ بكةين، 

ان ئَيمة بةردةوام طوَى بيستى ثةيوةندى دؤستانة دةبني لةطةَل كؤمارى ئيسالمى ئَيران وياخود بَى طوم
بوونى ثةيوةندى بازرطانى لةطةَل دةوَلةتى توركيادا، بَى طومان هةموو ئةم ثةيوةنديانة لةسةر ئاستَيكى 

نوورى جوطرافيان هةية مَيذوويى بَى يان لةسةر ئاستى سياسى بَيت كة ئةمانة دةوَلةتى دراوسَين و س
لةطةَل هةرَيمى كوردستان دا بَى طومان ثَيويستيشة لة ئاست بوونى ئةو ثةيوةنديانة تؤ ذيانَيك يان 
سةقامطرييةك بؤ هاووآلتيانى هةرَيمةكةى خؤت دابني بكةى، بةآلم بةداخةوة دةكرَى ئَيمة ثةيوةندى 

مةكةت، ياخود تةنازول كردن بَيت لة سنوورةكانى دؤستانة و تةنازول كردن بَى لة حةقى هاووآلتيانى هةرَي
خؤت، يان لة وَيران كردنى طوندةكانى خؤت، من دةمةوَى كَيشةى تؤثبارانةكان لةضةند ِروويةكةوة باس 
بكةم لة هةرَيمى كوردستان دا، ياخود لةسةر ئاستى حكومةتى عرياقى فيدِراَلةوة، بَى طومان ئةطةر لةسةر 

لة هةرَيمى كوردستان دا ياخود لةسةرجةم  تارىءبكةين، بَى طومان هةر حاَلةتَيكى ئاستة مرؤييةكة باسى 
عرياق داكة ِروودةدات ثَيويستة، بةآلم ئَيمة كة ئَيستا باسى دةكةين لة هةرَيمى كوردستان داية و كة 

كى فرياطوزارى ثَيويست بوو حكومةتى عرياقى بة هاوكارى لةطةَل هةرَيمى كوردستان لةم حاَلةتةدا هةَلمةتَي
بة زووترين كات ئاراستةى سةر سنوورةكان بكرداية كة ئَيمة ساَلى ثاريش لةطةَل هةندَى لة ئةندامانى 



 55 

بةِرَيز سةردانى ئةو سنوورانةمان كردووة بينيومانة لة ض حاَلةتَيكى نامرؤةانة دا دةذين، كة هيض 
سةردانى وةزيرى داراييمان كرد كة وتى بةَلَى  ثَيداويستى سةرةتاييةكانى ذيانى تَيدا نةبووة، من وةكو خؤم
، بةآلم ئةبَى حكومةتى هةرَيم ئةمرمان تارىءلة ئيحتياتى وةزارةتى دارايى دا بِرَيك ثارة هةية بؤ حاَلةتى 

دا كتابَيكم ئاراستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان كرد، بةآلم بة داخةوة دووجاريش بريم  13/5ثَى بكات، من لة 
ستا وةآلمى ئةو كتابةم نةبووة كة بزانني ئايا ئَيمة بةجدى لة خةمى هاووآلتيانى خستةوةو تا ئَي

هةرَيمةكةمان داين لةكاتَيك دا بتوانَي يارمةتيدان ياخود بكرَيت بةهاوكاري بؤ هاووآلتياني سنوور، بةآلم 
ؤشتووة، ئةطةر لةِرووي نةتواندرَيت بةو شَيوازة وةآلم بدرَيتةوة كة ئَيستا ساَل و نيوَيك زياتري بةسةردا ِر

سياسيةوة سةيرَيكي مةسةلةي تؤثباران بكةين لة هةرَيمي كوردستاندا، ِراستةو طرنطة كة باية  بدرَيت بة 
ثرسة سرتاتيذييةكان لة هةرَيمي كوردستاندا كة ئةويش ثاراستين ئاسايشي هةرَيم و سةقامطريبوونيةتي، 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةرثرسة لة ِرَيكخستين  بةآلم طرنطة ئَيمة لَيرةشةوة ئةوة بزانني كة
ثةيوةندييةكان، ثَيويستيشة ِروونكردنةوةي هةبَيت لة ئاست ئةو ثةيوةندييانةي كة هةيةتي لةطةَل 
دةوَلةتاني دراوسَيدا، بةآلم تا ئَيستا نةمانزانيوة حكومةتي هةرَيم ض كةناَلَيكي دبلؤماسي خؤي خستؤتةطةِر، 

ووة يان ض هةوَلَيكيداوة بؤ ضارةسةركردني ئةم كَيشانة ، يةكَيك لة كَيشةكاني تر تا ئَيستا ض طوشارَيكي كرد
نةمانتوانيوة طوشارَيك بكةين لةِرَيطةي كةناَلي دبلؤماسيمان لة حكومةتي عَيراقي فيدِرال، كةنةمانتوانيوة 

د كورداني ئَيمة هةموويان بةهيض شَيوازَيك لةكاتَيكدا كة ئةتوا  بَلَيم دةسةآلتداراني كورد ياخو
بةرثرسيارَيتيةكي زؤريان هةية لةناو حكومةتي عَيراقي فيدِرالدا، بةآلم هيض كام لةوانة نةيانتوانيوة 
بةرثرسيارَي  ئةو ياساية بةكار بئَينن بةرامبةر بة هةرَيمي كوردستان، ئةطةر لةِرووي ياساييشةوة ئَيمة 

ئيدانة دروست كراوة، يان ضةندين قسة وتراوة، بةآلم ئَيمة لةِرووي ئةطةر سةير بكةين، ِراستة بةياننامةي 
ياساييةوة هةندَيك حاَلةتي طرنط هةية كة ثَيويستة كة هةم وةك ثةرلةماني كوردستان هةم وةكو 
سةرؤكايةتي هةرَيم كة ئَيمة بةثَيي ياسا مةسبوليةتَيكي ناوخؤيي لةهةرَيمدا هةية، بةمثَييةش بةثَيي 

كة سةرؤكَيك بؤ هةرَيم هةَلدةبذَيردرَيت كة لة ئاس  ناوخؤو  1115ي ساَلي (1)ذمارة  بووني ياساي
مان هةية، كة  1115ي ساَلي (1)دةرةوةدا نوَينةرايةتي خةَلكي كوردستان دةكات، ثاشان بِرياري ذمارة 

كة  ثةرلةمان تاكة مةرجةعي سياسي ودةستووريية لة ئاست ثرسة ضارةنووس سازةكاني طةلي كورد،
ئةتواندرا بة تةنسيق سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ئةنداماني ثةرلةمان لةطةَل سةرؤكي هةرَيم، كة ئَيمة بةثَيي 
ياسا بتوانني هةندَي مةسةلةي ناوخؤيي ضارةسةر بكةين، بؤ نةتواندرَيت بكرَيـت، كة تؤ بةثَيي ياسا 

عَيراقيش مةسبوليةي ناوخؤمان  دةتوانيت نوَينةرايةتي ميللةتةكةي خؤت بكةيت، ثاشان لةسةر ئاس 
كة ئةمانة هةمووي مةسبوليةت دةخاتة سةر سةرؤك كؤمار و (61و  8و  7)هةية، بةثَيي ماددةكاني 

سةرؤكي وةزيران كة ثَيويستة ئةمانة لة ئاست بووني ئةم كَيشانةدا بن كة ئَيمة بةِراس  بةثَيي ماددةكاني 
آلم ئةطةر بِريارة ئَيمة هاووآلتي بني ثَيويستة بةثَيي ئةو هاووآلتي حكومةتي عَيراقني، بة(111و  119)

ماددانة ئةركي سيادةي هةرَيمي كوردستانيش بكةوَيتة ئةستؤي ئةمان، ئةطةر لةِرووة ئةخالقيةكةوة 
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سةيري ئةم مةسةلةية بكةين، ئَيمة بَيطومان لةاليةن هاوكارامنانةوة ضةندين شت بآلوكراوةتةوة، ياخود 
لةسةر زاري ضةندين بةرثرسي ئريانيةوة وتراوة كة ئةمة ياخود ئيشارةتة بةوةي كة  ئةتوا  بَلَيم

تةنسياَيك هةبَيت، ئةطةر ئةمة ِراست بَيت بَيطومان ئةمة يةكَيكة لة هةرة تاوانة طةورةكان كة بةرامبةر 
ي ئةو ثَيشنيارةي بة هةرَيمي كوردستان و هاووآلتياني هةرَيمي كوردستان كراوة، بؤية بة بِروام من ثشتطري

ثةميان خان دةكةم، كة ثَيويستة بةزووترين كات ليذنةيةك ثَيك بئَيندرَيت بؤ لَيكؤَلينةوة، هةم لةبووني 
ئةو بةَلطةنامانة، هةم لةبووني ئةو كَيشانةي تر كة ِرووبةِرووي هةرَيمي كوردستان بوونةتةوة، لةِرووي ئةو 

 .ردستان ِرووبةِرووي بوونةتةوة، زؤر سوثاسثَيشَيلكارييانةي كةسنوورةكاني هةرَيمي كو
 : بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بةحةقياةت كة سَيك كة لَيت بـدات، بتكوذَيـت، دَيكـةت وَيـران بكـات، زةراعةتةكـةت بسـووتَينَيت،        
ــةوة ئةضــَيتة       ــة ئ ــت ئةمــة بةموافةقةت ــِروخَييَن، ئةطــةر بَلَيي ــت، مةكتةبةكــةت ب مزطةوتةكــةت بِرووخَينَي

َلةوة ، يةعين ئةبَيت ئينسان ئةوة بةئاساني ئاوا قبوَل بكـات، لةهـةموو مـةجالَيك هـةموو حماوةلةيـةك      عةق
 .هةية، ض لةسةرؤكي هةرَيم ض لة عَيراق، لةهةموو شوَينَيكةوة هةية، كاك عبدالرمحن فةرموو

 :بةِرَيز عبدالرمحن حسني بابكر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةآلم ثشتطريي قسةكاني كاك كاروان دةكةم، قسةكاني هةمووي لـةجَيطاي خـؤي    قسةكاني من زؤربةي كران،
بوون، ئةمة ئةطةر بَيت و سةيري بكةين، ئةم تؤثبارانةي ئَيران نة ئةمِرؤ و بـةياني و دووبـةياني وسـاَلَيك    

مووي كـاتي  ودوو ساَلة، ئةمة ضةند ساَلَيكة بةردةوامة و كؤتايي نةهاتووة، كة ئةمة ئةطةر وةستابَيتيش هة
بــووة، لةوانةيــة تؤثبارانةكــة مــةرامَيكي طــةورةي لــة ثشــت هــةبَيت، كــة ئــةوة بــؤ ئَيمــة ديــار نيــة، بــةآلم      
لةدواِرؤذدا ديار دةبَيت، ضونكة ئةطةر بة بيانووي ثذاك بَيت كة تؤثباراني هةرَيمي كوردستان دةكات، ئـةوة  

ا با طفتوطؤيان لةطةَل بكـةن، بانطيـان بكـةن و    ثذاك ئةسَل و ئةساسي نية، ثذاكيش كَيشةيةكة لةناو خؤياند
بيبةنة ناو خؤيان، بةخؤيان بانطيان دةكةن و دةَلَين ئَيمة دةسبةرداري ضةك دةبني و بابوينة ناو ئَيـران و  
ئيشي سياسي بكةين، بةآلم ئَيران قبوَل ناكات، نةك ئَيران هةموو دوذمنةكاني كـورد قبوَليـان نـةكردووة تـا     

ن قبوَلي بكات، بةآلم ئةوة خؤي بيانوويةكة بؤضي ِرووباري ئةَلوةنيان بةند كردووةو نايـةَلَيت  ئَيستا تا ئَيرا
بَيتة ناو هةرَيمي كوردستان، ئةوةش ثذاكي لَيية ، بؤية ئةمة هةر بيانوويةكةو هيوـي تـر، ئةمـة مـن ثـَيم      

طاي لَيبَيت، ضونكة بَيدةنطيةكي واية ئَيران و توركيا ئاطايان لةيةكرت هةية، لةوانةية حكومةتي عَيراقيش ئا
زؤري نواندووة، كة ئَيمة دةَلَيني بؤ حكومةتي عَيراق مةوقيفي نية، يان ثَيي بَلَيني ئَيمة نوَينـةرمان لـةوَي   
 7هةية، سةرؤكي كؤمار لة ئَيمةية، جَيطري ئةجنومةني نوَينةران لة ئَيمةيـة، وةزيـري دةرةوة لـة ئَيمةيـة،     

ي ئةوانـة ضـي لـةوَي دةكـةن ، كـة شـتَيكي وا لةسـةر هـةرَيمي كوردسـتان هـةبَيت           وةزيرمان لةوَي هةية، ئة
ــاو مةســةلةكان            ــد بوــنة ن ــةوَي بةشــَيوةيةكي تون ــرن، دةبــَي ل ــةوان مــةوقيو وةربط ــتة يةكســةر ئ ثَيويس
وكؤبوونةوةكان لةسةر ئةم مةسةلةية قسة بكةن، ئَيمةش لَيرة هان بـدةن كـة شـتَيك بكـةين بـؤ ئـةوان، بـؤ        
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يةكةوة شتةكان ِرةد بكةينةوة، بةآلم كـة ئَيمـة بـاس دةكـةين بَيـدةنطي نوانـدووة، بؤيـة الي ئَيمـة         ئةوةي بة
طومان دروست بووة، بؤ قسة ناكةن  بؤ لةيةكةم ِرؤذةوة هةَلوَيست وةرناطرن ، ئةي ئيشي ئَيمـة ضـية ، كـة    

سـتدرَيذيية دةكرَيتـة سـةر    من مةسبول   يان بةرثرس   يان سةرؤكي شتَيك  ، كة ئةو ثَيشَيلكاري و دة
هةرَيمي كوردستان و خةَلكي ئَيمة ئـةي ئـيرت كـةي قسـة بكـةين، ئـةي بؤضـي ئَيمـة هـةين ، ئـةي بـؤ ئَيمـة             
مةســبولني  ئــةي كــَي بةرثرســـيارة لــة كوشــتين ئـــةو خةَلكــةي كــة لةســـةر ئــةو ســنوورانة كـــوذراون ،          

خيـان سـووتاوة، ئـةي كـَي بةرثرسـة ، ئـةي كـَي بـؤ         مةِرووماآلتيان سووتَينراوة، ماَليان وَيران كراوة، ِرةزو با
ئَيمة قسةي لةسةر ئةكات ، ئةطةر ئَيمة خؤمان نةبني، كةس هةية مافمـان ثَيبـدات ، ئةطـةر ئَيمـة خؤمـان      
مام خؤمان نةسَينني، كةس نية لةدوونيادا ماف بةكةس بدات ، كةس نية حـةقي خـؤي لـة طريفـاني خـؤي      

ر، بةآلم ئَيمة دةبَيت هةَلوَيستمان هةبَيت، هةر كةسَيك لة ئَيمة هةر تاكَيك دةربئَينَيت وبيدات بةكةسَيكي ت
لة ناو ئةم هةرَيمةدا بةرثرسيارة لةهةموو كةموكوِريةكي ناو ئةم هةرَيمة، دةبَيـت هـةموومان هةَلوَيسـتمان    

ئـةم ئةزموونـةي    هةبَيت، لةهةموو كاتَيك من ثَيم واية، مةرامَيكي طةروة لةثشت ئَيرانةوةية، كة دةيـةوَيت 
هةرَيمي كوردستان لَيمان تَيك بدات، هةر لةدروست بووني كؤمـاري ئيسـالمي ئَيرانـةوة، مـةرامي هةيـة كـة       
عَيراق داطري بكات، ضونكة ئةوة لة مَيذةوةية كة ئةوان بؤ خؤيان كارَيك يان ئةم برية لة برييانداية كة بَين 

بؤية من داوا دةكةم كة ئَيمـة مـةوقيفَيكي تونـدمان هـةبَيت،     و بةَلكو بة شوَينَيكي ثريؤزي خؤياني دةزانن، 
جةختيش بكةينة سةر حكومةتي هةرَيم، سةر حكومـةتي فيـدرِلالي كـة ئـةو نوَينةرانـةي ئَيمـة كـة لـةوَين،         
ئةطةر بَلَيني كةمتةرخةمن يان نا، بةس با بةتوندي لةسةر ئةم مةسـةلةية بوةسـ  و ئـةم تؤثبارانـة بنـِب      

ة نةبَيتةوة، ضونكة ئةوانةي كة دةكوذرَين وئةسووتَيندرَين ئةمانة هةمووي خـةَلكي كـورد و   بكةن و دووبار
ناتوانن هةموو ساَلَيك ماَلَيك دروست بكةن، بؤية ئَيمة هةموو كاتَيك دةَلَيني با كشـتوكاَل ثـَيش بكـةوَيت بـا     

مِرؤ بوم خانوويةك بكةم لةسـةر  طوندةكان ئاوةدان بكرَينةوة، بةم شَيوةية ضؤن ئاوةدان دةكرَيتةوة، من ئة
طوندَيك لةم سنوورةو دوايي تؤثباران بكرَيت، منيش دووبارة ئاوارة ببمةوة، دوايي بوم ئـاوةداني بكةمـةوة   
ديسان، بؤية قةت ئاوةدان ناكرَيتةوة بةو شَيوةية، قةت كشتوكاَليش ثَيش ناكةوَيت، ئةطـةر ئَيمـة ثشـتطريي    

دةبَيت ئَيمة هةموومان مةوقيفَيكي توندمان هةبَيت، ئةم تؤثبارانة بنِب  لَي نةكةين وحيمايةي لَي نةكةين،
 .بكةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيز كاك عبدالرمحن، كاكة عَيراق خؤ لةبةرضاومانة ض عَيراقَيكمان هةية، يةعين بة حةقياةت ديارة، ض 
بةنيســبةت ئــةو بةِرَيزانــةي كــة لةبةبــدادن، بــا لــة  حكومــةتَيك و ض وةزعَيكــةو هــةمووي بــةض شــَيوةيةكة،

هةوَلةكانيان كةم نةكةينةوة، ئَيمة ئاطامان لَييانـة، هـةموو هـةوَلَيك دةدةن بـةس بـة قسـةيان ناكـةن، بؤيـة         
هةتا ئَيستاش هةوَلي دبلؤماسي هةية، تةمةنا دةكةين كة سةر بكةوَيت، كوردستانيش دةنطـي خـؤي هةيـةو    

َل دةدات بؤ ئةوةي مةشاكيل بةخؤشي تةواو ببَيت، بةآلم هـةموو بـرادةران هـةوَل    وةزني خؤشي هةية، هةو
 .دةدةن، لة هةموو شوَينَيكةوة، هةموو حةرةكةتَيكي خؤيان دةكةن، بةِرَيز ئاش  عزيز، فةرموو
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 :بةِرَيز ئاش  عزيز صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

آلم ئةوةي كة ثَيويست بَيت كـة جـةخ  لةسـةر بكةمـةوة،     لةِراستيدا من بةشَيكي زؤر لة قسةكا  كران، بة
وةكو هاوكارا  ئيدانةي ئةو تؤثبارانة وةحشيةي كة حكومةتي ئَيران ناوضة سنوورييةكاني كوردستاني ثَي 
دةكات، هةمووطان هاوخةمني لةطةَل ئةو خَيزانانةدا، بةآلم لةِراستيدا يةكَيك لـة طرفتـة سـةرةكيةكان، لـة     

ي هاوكارانيشمدا ئةوةية، كة هةوَل بدرَيت كة بةِراس  كَيشةيةك هةيـة لةسـةر ئاسـ  دةرةوة،    تَيكِراي قسة
ئةطةر جؤرَيـك لـة شـةفافيةت هـةبَيت، لةاليـةن حكومـةتي هةرَيمـةوة، لةطـةَل ثةرلـةماني كوردسـتاندا، بـؤ            

ئـةوة دةبَيـت    ئةوةي ئةو كَيشةية لةئاسـ  سـنوورييةوة نـةبَيت بـة كَيشـةيةك بـؤ نـاوخؤي كوردسـتان، كـة         
بةخةمَيكي تر، بةِراس  ئَيسـتا ئَيمـة جؤرَيـك لـة طومامنـان لـةال دروسـت بـووة، كـة جؤرَيـك لـة ِرَيككـةوتن             

ِرَيكخراوي كوردستان  51، كة كةمثينَيك بةناوي ئَيران بوةستة، 16/7/1111هةبَيت، نزيكرتين بةَلطة، لة 
ــوون، بةشــَيوةيةكي فــةرمي ضــوونة الي قونســوَلطة   ــة كــؤنطرة   بةشــدار ب ــران، بةشــَيوةيةكي ئاشــكرا ل ري ئَي

ِرؤذنامةوانيةكانيشياندا لةكةناَلة حزبي و ناحزبيةكانيشياندا ئاماذةيان بةوة كـرد، كـة قونسـوَلطةري ئَيـران     
ئاماذةي بةوة كردووة كة لة سـاَلي ثـارةوة ِرَيـك كـةوتنَيك هةيـة لةطـةَل هـةرَيمي كوردسـتاندا سـةبارةت بـة           

شوَينانةي كة ثذاكي لَيية ، نا شةفافيةت لةوةآلم نةدانةوةي حكومةتي هةرَيم بـؤ ئـةم   تؤثباران كردني ئةو 
ِرَيكخــراون بةشــَيوةيةكي فــةرمي، ِرَيطــا ثَيــدراون، لَيــدوانَيكي ئــاواش لةاليــةن ســةفريي   51ِرَيكخراوانــة كــة 

ئةطةر وا نية، ئيدانةي ئَيرانةوة، ئةمة دةكرَيت كة هةَلوةستةي لةسةر بكرَيت، لةهةمان كاتدا ثَيويست بوو 
ئةو لَيدوانة بكرَيت، بةرثةرض بدرَيتةوة، كة ش  وا نية، كـة بةشـَيك لـةو طومانـةي لةاليـة خـةَلك دروسـت        
بوو، بةِراس  ِرادةي موسةيتةري وةآلمدانةوةي قونسوَلطةري ئَيران بوو بـؤ ئـةو دؤخـة، بةتايبـةت كـة ئـةو       

رانـي بوونـةوةو زؤر خـةم سـاردانة لةوةآلمـدا بـوون، ئةمـة        تيم و كةمثينانـة كـة ِرووبـةِرووي سـةفارةتي ئيَ    
بةشــَيك، بةشــَيكي تــري بةِراســ  كؤمــةَلَيك ِرَيكخــراوي كوردســتان، ِرَيكخــراوي بازرطــاني وئــابووري لــة           

ياداشـــتيان دةركـــرد ســـةبارةت بـــةوةي كـــة ئةطـــةر هـــاتو قةســـو كردنـــي ناوضـــةي شـــري     1/8/1111
بَيتة هؤي خةتـةرَيك و ئيعالنَيكـي وايـان كـرد كـة ثةيوةنـدي ئـابووري        سنووريةكان بةردةوام بَيت، ئةوة دة

نَيوان كوردستان و ئَيران لةثاشةكشَيدا دةبَيت، ئةطةر كؤمـةَلَيك ِرَيكخـراو لةئاسـت ئـةو بةرثرسـيارييةتيةدا      
ــت، ئايــا ئــةم بةرثرســيارَيتية ِرادةيــةكي طــةورةتر لةســةر دامودةزطاكــاني حكومــةتي هــةرَيم وكؤمثانيــا      بَي
بازرطانيةكاني كة سةر بةهةرَيمة بةشَيوةيةكي فةرمي ئةمانة زياتر بةرثرسيارَيتيان ناكةوَيتة سةرشان كـة  
لةم ِرووةوة لَيدوانَيك دةربكةن كةجؤرَيك لـة خةتـةر  ةنـة ِروو، ئةطـةر ثةيوةنـدي بازرطـاني تَيـك بوـَيت         

بَيت، لةبةرامبةريشـدا ئـةو سـنوورانةي    لةهةرَيمي كوردستان وابزا  تةنئا هةرَيمي كوردستان زةرةرمةند نا
كة كراوةتةوة بةِرووي ئَيراندا دياريكراوة، باشرتين سنوورةكان سـنووري هـةرَيمي كوردسـتانة، كـة بتوانَيـت      
ئاَلوطؤِري بازرطاني تَيدا بكات، من داواي شتَيكي تر دةكـةم وَيـِراي داواكـاري هاوكـارا ، ئايـا لةسـاَلي ثـارةوة،        

يشارةتي ثَيدا، من لةبريمة لةكاتي بؤردوومان كردنةكةدا، هاوكات بوو لةطةَل كردنـةوةي  وةكو ثةميان خان ئ
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ثَيشنطاي نَيودةوَلةتي بازرطاني ئَيراني و كؤمةَلَيك بةرثرسي حكومةتي هةرَيم بةشـدار بـوون لةكردنـةوةي    
شـةكة زيـاد دةكـات ،    ئةو ثَيشانطايةدا، ئايا ميان ِرةوي حكومةتي هةرَيم وبةرثرساني حكومـةتي هـةرَيم، كيَ  

يان ئةوةية كـة ئَيمـة دةمانـةوَيت دؤخةكـة بـةرةو تونـد تـر بـِرؤين وهؤشـيارميان نيـة، بةقـةبارةي سياسـي             
وياسايي وئـابووري هـةرَيمي كوردسـتان، ئةمانـةوَيت هـةرَيمي كوردسـتان بـةرةو خةتـةرَيكي طـةورة بـةرين،           

ةوي ئَيمـة، وة ناشـةفافيةت لـة سياسـةتي حكومـةتي      بةَلكو بة ثَيوةوانةوة مـن لـةو بِروايـةدام ِرادةي ميـانرِ    
هةرَيمي كوردستاندا لةطـةَل ئَيـران ئةمـة واي كـردووة كـة طومانَيـك دروسـت ببَيـت، وةكـو لةسـةرةتادا ود،           
بةِراس  ئَيمة دةضينة بةردةم خةتةرَيكي تر، ئةو كَيشانةي كة لة ئاس  سنووردا دروست دةبَيت، بةِراس  

ــةرَيمي كورد  ــاَلي ه ــن وةكــو           م ــت، كــة م ــدا دروســت دةبَي ــةناو خؤي ــة طومــان ل ــَي هةَلبوةشــَيت ك ســتاني ث
ثةرلةمانتارَيك، وةكو نوَينـةري خـةَلك ئةمـةش يةكَيكـة لـة خةمـة طـةورةكان كـة ِرووبـةرووي ميللةتةكـةم           
دةبَيتةوة، بؤية من داوا دةكةم سةرةِراي ئةوةي كة دةستخؤشي لةهـةموو ئـةو ثارتـة سياسـيانة دةكـةين كـة       

يوةنديي دبلؤماسي باشيان هةية، وة ئَيمة دةستيان دةطوشني لةبةر ئةوةي  كةسـَيك بتوانَيـت هـةنطاوَيك    ثة
بــاش بــؤ هــةرَيم بنَيــت مايــةي ئةوةيــة كةئَيمــة شــانازي ثَيــوة بكــةين، بــةآلم ثَيشــيان دةَلــَيني كــة هــةنطاوة   

امي وَيرانكاري و كاولكارييةكةيـة،  دبلؤماسيةكاني ئَيوة بةثَيي ثَيويست نةبووة، طةورةترين بةَلطةش بةردةو
بؤية ئَيمة داوا دةكةين هةموو ئةو تواناو هةوآلنة  رَيتة ئاس  ثةرلةماني كوردستان وحكومةتي هةرَيمي 
كوردستان، ضونكة بؤمان دةركةوت لةسةر ئاس  حزبة سياسيةكاندا ناتوانـدرَيت لـةكاتي ئاشـتيدا ئـةبينني     

دي و قــةبارةي دؤســتايةتيان لةطــةَل ئَيرانــدا بةثلةيــةكي زؤر بــةرز  حزبــة سياســيةكاني كوردســتان ثةيوةنــ
دةنرخَينن، لةكاتَيكدا كة هةِرةشةمان دةكةوَيتة سةرشان، قـةبارةي هـةرَيمي كوردسـتان بوـووك دةبَيتـةوةو      

ئةوة ثةيوةندييةكاني كوردستان لةطةَل ئَيراندا دةكةوَيتة ئاستَيكي الوازو هةِرةشة لَيكراوةوة، بةِراس  كاتي 
هاتووة بةشَيوةيةكي فةرمي ئةنداماني ثةرلةمانيش ئاطادار بن لةهـةموو ئـةو ثةيوةندييـة سياسـيانةي كـة      
لةطــةَل دةرةوةي هــةرَيمي كوردســتاندا دةبةســرتَيت، ئةمــة اليــةنَيكي ئيجــابي طــةورةي هةيــة بــؤ حكومــةتي 

ئةنــدامَيكي ئؤثؤزســيؤن هــةرَيمي كوردســتان، بــؤ حزبــةكانيش لــةوةدا خــؤي دةبينَيتــةوة كــة منــيش وةكــو 
ودواتريش بةشدار دة  لةو بةرثرسيارَيتيةي كة دةكةوَيتة سةرشاني هةرَيمي كوردستان نةك بةشي تـةنئا  
دوو حزبي سياسي لةخةتةرةكانيشدا بكةوَيتة سةرشاني ئـةوان، بؤيـة ئَيمـة بةديوَيكـدا لةضـةند حاَلةتَيكـدا       

ة ئَيمة داواي شةفافيةتي زياتر لةحكومةتي هـةرَيم دةكـةين   قورسة، بةديوَيكي تردا حاَلةتَيكي ئيجابية، بؤي
لةهةموو هةنطاوَيكي ديبلؤماسي و سياسيدا دةبَي حكومةتي هةرَيمي لَي ئاطادار بَيت، من ثَيشنيارَيكم هةية 
وةكو ئيزافة، ئةطةر لة حاَلةتَيكدا ئةم دؤخة ضارةسةر نةبوو، ئةطةر ئةم خةتةرةش هةية ضونكة ساَلي ثار 

رانيش ئةوةيان باسكرد، ضونكة ئةمة ماوةيـةكي زؤر بـةر لـة ئَيسـتا ئـةم قةسـو كردنـة بةشـَيوةيةكي         هاوكا
بةردةوام هةية، ثَيويستة حكومةتي هةرَيم ذيرانة موعامةلـة لةطـةَل كَيشـةكاندا بكـات، ئةطـةر موعامةلـةي       

ي كوردسـتان بـةناوي   ثَينةكرا لةطةَل ضارةسـةركردندا، ئـةويش ئةوةيـة سـاآلنة ئـةبَيت بودجةيـةكي هـةرَيم       
حاَلةتي تةواريبةوة دابندرَيت، ضونكة ئةمة الفاوَيكي سروش  نية، بَلَيني ئةطةر هةيـة دروسـت ببَيـت يـان     
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: دروست نةبَيت، ئةمة ضةند ساَلَيكة بووة بة هَيرشَيكي بـة ثـالن، يـةك بودجـةي بـؤ دابـني بكرَيـت، دووةم       
دا بؤ بةهانا ضووني خةَلك تا دةستبةجَي خـةَلك بوـَيتة   كةمثَيك بكرَيتةوة لة ناوضة شريتيية سنووريةكان

ئةو كةمثانةوة، نةك لةدواي مانطَيك لةم وةرزة طةرمةدا خةَلك تازة بـؤكس و فلـيين سـةهؤَل وثَيداويسـتية     
سةرةتاييةكانيان لةدواي مانطَيك ثَي بطات، يان بوكةَلةو كؤمةَلَيك ثَيداويس  دوور لةثَيداويس  ذيانيان ثَي 

، بؤية مـن داوا دةكـةم حكومـةتي هـةرَيم بةتايبـةت وةزارةتـي ثالنـدانان بـري لـةوة بكاتـةوة كـةمثَيكي            بطات
ــةو ناوضــة ســنووريانةدا لةهــةر شــوَينَيك خةتــةر هــةبَيت       ــت، ل هــةبَيت ئةطــةر بةشــَيوةيةي طــةِرؤكيش بَي

طـةي مـةدةني كـة سـةرداني     بتواندرَيت بةشَيك لةم كةمثة بطوَيزرَيتةوة وةكو ِراثؤرتي ِرَيكخراوةكاني كؤمةَل
كةمثــةكانيان كــردووة تــةنئا ثَيداويســتية تةندروســـتيةكان بؤكســي ســةحيان نيــة بــؤ ثاراســـتين دةرزي         
ودةرمانةكانيش، كةواتة ثَيداويستيةكان بـةثَيي ثَيويسـت نيـة، ثَيويسـتيان بةثَيداويسـ  زيـاتر هةيـة، زؤر        

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةقياةت حةز دةكةم ِروون بَيت بؤ هةمووتان، هةوَلدانَيكي ديبلؤماسي زؤر بةقوةت سوثاس بؤ جةنابت بةح
هةية، لةهةموو ئاستَيك بةشَيوةيةك كة نةتيجةكةي ضارةسةر بَيت، بة مةعاول و مةنتاي، ئةطةر هةنـدَي  

ة بـةردةوام  شت قبوَل بكراية لةِرووي نةتةوةييةوة زةرةرمان دةكرد، حةز دةكةم ئةوة ِروون بَيت التان، بؤيـ 
بـووة، ضـونكة لــة اليـةني موعتـةدي مــةرجَيكي هـةبوو، ئةطــةر ئـةوة بكرايـة ِرةنطــة لـةِرووي نةتةوةييــةوة         

 .هةموومان زةرةرمان بكرداية، زؤر سوثاس، بةِرَيز دلَير حممود، فةرموو
 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــران دةكــةم، كــة تؤثبــاراني هــةرَيمي   ثَيشــةكي ئيدانــةي تؤثبــاران و بؤردوومانــ  ةكاني كؤمــاري ئيســالمي ئَي
كوردستان دةكات، كة ئةم تؤثباران كردنة بووةتة هؤي شـةهيد بـوون و برينـدار بـووني خـةَلكي بَيتـاوان و       
سنيل لة هةرَيمي كوردستاندا، هةروةها سـووتاندني ِرةز وبـا  ولةوةِرطـةي خـةَلكي، لةهـةمان كاتـدا زةرةرو       

بة ماَلي خةَلك و بة بنكةي تةندروس  و بة مزطةوتةكان و بة قوتا انةكان طةياندووة، لةبةر  زياني زؤري
ئةوة ئَيمة زؤر بةتوندى ئيدانةي ئةو تؤثباران كردنة دةكةين، لةهـةمان كاتـدا ئـةم تؤثبـاران كردنـة خـؤي       

يسـتة لةسـةر حكومـةتي    لةخؤيدا بةدرة، ياسا شكَينية، سـنوور بةزاندنـة بـؤ سـةر هـةرَيمي كوردسـتان، ثَيو      
هةرَيمي كوردستان بةثَيي دةستووري عَيراقي بَيدةنط نةبَيت لة ئاست ئةم كَيشةيةدا، لةبةر ئةوةي بـةثَيي  
دةستووري عَيراقي ئَيمة بةشَيكني لة عَيراق، وة ثَيويسـتة لةسـةر حكومـةتي عَيراقـي هـةموو سـنوورةكاني       

ي بكـات، ضـونكة ئةطـةر بـةو شـَيوةية نـةكات هةَلبةتـة        عَيراق وةكو يـةك بثارَيزَيـت و بةيـةك ضـاو تةماشـا     
دواجاريش هةرَيمي كوردستان لةوانةية لةكاتَيكي تردا مةوقيفَيكي تر وةربطرَيت، لةوةي كة كـةمرت هةسـت   
ــةماني        ــة عَيراقــدا، مــن واي بةضــاك دةزا  كــة ثَيويســتة لةســةر ثةرل بــة هــاووآلتي بــووني خــؤي بكــات ل

ــةرَيمي     كوردســتان و ئةجنومــةني نوَينــ  ــراق وه ــةري كؤمــةآلني خــةَلكي عَي ــة نوَين ــة ئةمان ــراق ك ةراني عَي
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كوردســتانن لــة ِرَيطــةي هــةموو كةناَلَيكــةوة ض بةنووســراوو بةشــَيوةي ِرةمســي هــةموو وآلتــاني دونيــا بــةزل  
ــراوة نَيــو دةوَلةتيــةكان و ِرةمســي و ناحكوميــةكان، هــةموو ئــةو          ــزةوة، نةتــةوة يــةكطرتووةكان، ِرَيكخ هَي

خراوانةشــي كــة ثاَلثشــ  ئــارامي ومــام مــرؤة و مــام طــةالن وِرَيكخــراوة ئيســالميةكان دةكــةن، ئاطــادار    ِرَيك
بكرَينةوة، وة كَيشـةكان بـة ئاراسـتةيةكي نَيودةوَلةتيـدا ببَيـت، دةنطمـان كـة دةنطَيكـي زوآلَل و حةقـة بـةو           

و دميوكراسـي و ديـاَلؤطيش بطريَيتـة     شَيوةية بَيت، طشت دونياي ثَي بطرَيتةوة هةموو ِرَيطةيةكي ديبلؤماسي
بةر بؤ ئةو مةبةستة، واضاكرتة ئَيران ئةو كَيشةي ناوخؤيةي كـة هةيـةتي لـةناو خـاكي خؤيـدا ضارةسـةري       
بكات، بةشَيوةيةكي دميوكراسيانةو ديالؤ ، وة تةصديري كَيشةكة كة خؤي مـةوجودة نـةيكات بـؤ هـةرَيمي     

تة لةسةر طةلي كوردي ئَيران و ثذاك كة خاوةني كَيشةيةكي ِرةواو كوردستان و دراوسَيكاني، هةروةها ثَيويس
عادلن، لةناو خاكي خؤيان و ئَيران يةكاليي بكةنةوة، ئيرت بةض ِرَيطةيةك دةبَيت ئةوة خؤيان دةتوانن بِريار 
ــة لةطــةَل هــةرَيمي       ــةوةيي و بةرثرســيارييةوة مامةَل ــةطياني نةت ــذَيرن، وة ب ــةك هةَلدةب ــدةن كــةض ِرَيطةي ب
ــة بةخــةبات و       كوردســتان بكــةن كــة منوونةيــةكي تاقانةيــة لةهــةموو كوردســتاني طــةورةدا، ئــةم ئةزموون
تَيكؤشاني ضةند ساَلةي ميللةتةكةمان وخوَيين سةدان هةزار شةهيد و ضةندجار طوندو شار سووتان وكـاول  

سـتا هةيـة لةسـةر    بوون بةدةست هاتووة، لةهةمان كاتيشدا من واي دةبيـنم بةنيسـبةت ئـةم فشـارةي كـة ئيَ     
هةرَيمي كوردستان، ئةمة من  وةك فشارَيكي دةبينم، بؤية لةهةمان كاتدا طرتنةوةي ئاوي ئةَلوةن و مـاوةي  
هةفتةيةكيشة هةم ديسان طرتين جؤطةي طوندي وشياري لةناوضةي ثَينجـوَين كةئةمـةش زؤر لةباخـةكاني    

شدا ئةبَيت لَيرةوة ئةوةش بَلـَيني هـةم ديسـان    وشك كردووة، ئةمانة خؤي لةخؤيدا فشارَيكة، لة هةمان كاتي
حكومةتي عَيراقي لةم ماوةي ثَيشوودا دةس  كردووة بة تريؤركردن و ِراطواستين خةَلكي كورد و دؤسـتاني  
كـورد لةناوضــةكاني ســةعديةو جةلـةوال، ئةمــة خــؤي لةخؤيـدا لــةجياتي ئــةوةي حكومـةتي عَيراقــي بَيــت،     

ياسي بطرَيتة بةر بؤ ثارَيزطاري سنوورةكاني هةرَيمي كوردسـتان، ئـةويش   هةموو ِرَيطةيةكي ديبلؤماسي و س
لةوالوة زياتر فشاري خستؤتة سةر هةرَيمي كوردستان، لةبةر ئةوة واجبة لةسةر هةموو تاكَيـك لةهـةرَيمي   
كوردستان وة هةموو يةكَيك هةرضي ِرَيطةيةكي ديبلؤماسي هةية بيطرنة بةر، هةرضي ِرَيطةيةكي ثَيويسـ   
هةية بيطرنة بةر، بؤ ئةوةي كؤتايي بةم تؤثباران كردنة بئَينَيت، بيكات بة كَيشةيةكي نَيودةوَلةتي، لةبـةر  
ئةوةي وةكو ئاشكراية كَيشةي نَيودةوَلةتي ئَيران و سنووري كوردستان كَيشةيةكي زؤر سةختةو زؤر دذوارة، 

ــوري   لةســةردةمي ِرذَيمــةكاني ثَيشــوودا نــةتوانراوة بــةو شــَيوةية ســةي    ــت بةســةريدا، وةكــو  ئ تةرة بكرَي
ئيسالمي ئَيرانيش، كة  ئوريةتَيكي طةورةية، خـاوةن توانايـةكي طةورةيـة، وآلتَيكـي ئيسـالمية، ثَيويسـتة       
حسابي ئةوةش بكات كة كوردستانيش وآلتَيكي ئيسالميةو بةو شَيوةية تةعامول بكات، وة كَيشـةكاني خـؤي   

رة كَيشةكاني خؤي يةكاليي بكاتةوة، لةبةر ئةوة مـن واي بـة بـاش دةزا ،    نةنَيرَيت بؤ ئَيرة، وة بيةوَيت لَي
هةر لةئَيستاوة وةكو ئةو ضارةسةرانةي كة باسم كرد، ئَيستاش وةكو شتَيكي ئاني لـةم ِرةمةزانـةدا، لةاليـةن    

 .زؤر سوثاس خةَلكي كوردستانةوة بايكؤتي كِريين ئةو كاآليانةي ئَيراني بكرَيت كة لَيرة هاوشَيوةيان هةية،
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز طؤران ئازاد، فةرموو

 :بةِرَيز طؤران ئازاد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا من سةرةخؤشي بؤ كةسوكاري شةهيدان دةنَيرم، وة ئومَيـدي ضارةسـةر بـؤ برينـدارةكان دةكـةم، وة      
و تؤثبــاران و ســنوور بةزانــدنَيكي هــةرَيمي كوردســتان دةكــةم، لــةذَير هــةر   ئيدانــةي هــةموو دةســتدرَيذي 

ناونيشانَيكةوة بَيت، لةو سةردانة مةيدانيةي كـة لةطـةَل هاوِرَييـا  كـاك خـةليل و سـيوةيل خـان كردمـان،         
ئَيمة بؤ ناوضـةي ثشـتدةر و كـةمثي طؤجـار ، بينيمـان ِرَيكخراوةكـان هاوكارييـةكي باشـيان طةياندؤتـة ئـةو           
ناوضانة بؤ خةَلكةكة، وة حكومةتيش، ئَيمـة كـة بـاس لـة مةسـبوليةتي حكومـةت دةكـةين لـةدؤخَيكي وادا         
ئــةوةمان لــةبري نةضــَيت كــة ذيــان لــةدةرةوةي مــاَل و حــاَل وطونــد وشــوَيين نيشــتةجَيبووني خــؤت لةهــةر    

كوِري هةر دةبَيت، بةآلم شوَينَيكي تر بَيت، بةم طةرماية ئةستةمة ِرَيكخس  وثَيداويستيةكان، لةئاست كةمو
ئةوةي كة ئيمة بينيمان لةم دؤخةدا كة ثَيش ِرةمةزان بـوو، ئـةو كاتـة تؤثبارانةكـةش هـةر بـةردةوام بـوو،        
كارةبــا طةشــتبوو، ئــاو طةشــتبوو، ِرؤذانــة ســةهؤَليان بــؤ دةِرؤشــت، ئيســعام بــةردةوام لــةوَي بــووني هــةبوو،  

ــذ و ثَيداويســتي    ــؤ مةســةلةي نوَي ــوون،   تةنانــةت خيمــة ب ــةناويان ب ــةردةواميش ل ــوو، ب ةكانيش دابــني كراب
ثارَيزطارو ئةوانةش سةردانيان كردبوون، كة حةمام و تةوالَيت و شوَيين تـري ثَيويسـتيان بـؤ دابـني بكـةن،      
بةآلم لةطةَل ئةوةشدا وةكو ود ذيان لةدةرةوةدا هةر قورسةو هاوكاري مادديشيان ئـةوةي كـة بِريـارة يـةكي     

بوَيت، بةنيسبةت قةرةبوو، ديارة ئـةم ثرسـة ئَيمـة ئةطـةر موتـةفق بـني لةسـةر ئـةوةي كـة          مليؤنَيكيان بؤ 
ئةمة شـتَيكي سـياديية، ئـةم قـةرةبووة حكومـةتي عَيراقـي دةيطرَيتـة بـةر، مـن لـة ثةيوةنـدي كـرد  بـةو              

ئَيمة  ليذنةي كةوا سةرداني ناوضةكةي كردبوو، ئَيستا خةريكي كؤكردنةوةي ئامارةكةن، ئةوةشي كة طرنطة
ئةو ئامارةمان لةبةردةستدا بَيت، كة سةرداني ئةو ناوضةيةطان كرد، طلةيي ئةوة هةبوو كـة سـاَلي ثـار لـة     
تةعويزةكةدا كؤمةَلَيك كةس هاتوون بؤ تةعويز مام ئةواني تريشيان خواردووة، كـة لةئةسـَلدا نيشـتةجَيي    

ا ئَيستا ئيش لةسةر ئةو تةعويزة دةكةن، هةر طوندةكان نةبوون، بؤية ئةطةر ئامارَيكي وردمان هةبَيت، ئةو
لةم ِرؤذانةدا ليذنةيةكي مام مرؤةي ثةرلةماني عَيراقيش هةر بؤ ئةو مةبةستة سةرداني ناوضةكة دةكةن، 
من لَيرةدا دةمةوَيت بةِراس  دةستخؤشي لة هةوَلةكاني سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكةم لةسةر ئـةم حةدةسـة،   

ــن تَيط  ــووني مـ ــونكة بةبؤضـ ــؤ    ضـ ــت بـ ــان دةبَيـ ــةكان هاوكارمـ ــاوةي كَيشـ ــةكان و لةسةرضـ ــة كَيشـ ةيشـــ  لـ
ثَيشنياركردني ِرَيطة ضارة، لةدؤخَيكي ئاوادا ثَيم واية ئةركي ثةرلةمان يةكةجمار بريتية لة ئيدانـة كردنـي   

ستة ئةم كارة كة ثَيم واية، ثةرلةمان و سةرؤكايةتي ثةرلةمان ثَيي هةستاون، دووةم ليذنة مةعنيةكان ثَيوي
ســةرداني ئــةم ناوضــانة بكــةن و ِراثــؤرتي خؤيــان ثَيشــكةش بكــةن، كــة بةدةستخؤشــيةوة ئةمــةش كــراوة،     
سَييةمينيان ئةركي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بريتية لـة هـةوَلي بـةردةوام و ثةيوةنـدي طـرتن لةطـةَل اليةنـة        

تي جَيبـةجَي كـردن بـؤ    ثةيوةنديدارةكاني ناو حكومةتي عَيراقي ض لـة دةسـةآلتي ياسـا دانـان ض لـة دةسـةآل      
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كةمكردنةوةو كؤتايي هَينان بةم ئةطةرةي كة هةية، ضونكة بة بؤضووني من لةِرووي ياساييةوة ئةم ثرسة، 
ثرســَيكي ســياديية، وة ئةطــةر هــةرَيمي كوردســتان زةرةرمةنــدي يةكةمــة، بــةآلم مةســبوليةتي ِراســتةوخؤ    

ياساي نَيودةوَلةتي ِرَيكي دةخات وقاعيدةو ِرَيسـاي  حكومةتي عَيراقية، وة ثرسي ِرَيكخستين سنوور ثرسَيكة 
ياساي نَيودةوَلةتي لةسةر جَيبةجَي دةبَيـت، وة بريمـان نةضـَيت ئَيمـة بـاس لـة هَيـزي ثَيشـمةرطة دةكـةين،          
بريمان نةضَيت ئَيمة دةوَلةت نني، ئَيمة هةرَيمني، هةرَيمَيكني لةناو دةوَلـةتي عَيراقيـدا، دةوَلـةتي عَيراقـي     

بةهـةموو ئـةو كارتــة فشـارانةي كـة ئَيمــة باسـي دةكـةين لــةِرووي ديبلؤماسـي، لـةِرووي ئــابووري،          مولزةمـة 
لةِرووي بازرطاني بةكاري بئَينني، ئَيمة لةناو حكومةتي عَيراقيدا ميوان نني، شـةريكني، نوَينـةرمان هةيـة،    

ك هةوَلـةكان وثَيشـنيارةكان   سةرؤك كؤمارمان هةية، طروثَيكي طةورةي لؤبي ثةرلةمانيمان هةية، بؤية كاتَي
دةكةين، ثَيويستة جةخت لةسةر ئةو اليةنانةي ناو نوَينةرةكان بكةينةوة لةناو حكومةتي عَيراقيدا، لـةناو  
ثةرلــةماني عَيراقيــدا بــؤ ئــةم مةبةســتة مــن ئــةوة بــةباش دةزا  كــة دةستخؤشــي دةكــةم لةهــةموو ئــةو      

سـةرؤكايةتي هـةرَيم، وة بـؤ زيـاتر بنـِب كردنـي ئـةم        هةوآلنةي كة دراون لةاليةن ثةرلـةمان و حكومـةت و   
كَيشةية بةشَيوةيةكي بنِب و كؤنكري  نةوةك هةموو ساَلَيك لةو وةرزةدا دووبارة ببَيتةوة، وةك واان ئـةم  
ثرســة ثرســَيكة تايبةتــة بــة حكومــةتي عَيراقــي، بؤيــة بــةو ثَييــةي كةســةرؤكي هــةرَيم تةمســيل لــة             

َيمي كوردستان دةكات، طرنطة بةبؤضووني مـن بـؤ ئـةم ثرسـة سـةرداني بةبـداد       بةرذةوةنديية باآلكاني هةر
بكات، لةطةَل اليةنـة عَيراقيـةكان دابنيشـَيت، وة لةنزيكـةوة لةطـةَل اليـةن و طروثـة كورديـةكان لةهـةرَيمي          

م لَي بوو كوردستان بَيت يان لةبةبداد دابنيشَيت و هةوَلةكان لةو بارةيةوة ضِر بكرَيتةوة، ئةوةي كةمن طوَي
لة بريكاري وةزيري ثَيشمةرطة دوو ساَلة بِريارَيك هةية كة وةفدَيكي حكومةتي عَيراقي و ئَيراني سـةرداني  
سنووري هةرَيم بكـات، بـؤ ديـاريكردن و ِرووثَيـو كردنـي سـنووري هـةرَيمي كوردسـتان، ضـونكة ئـةوةي كـة            

وري هـةرَيمي كوردسـتان بـةهؤي شـةِري     بةدةست من طةيشتووة لـةو زانياريانـةي كـة تـا ئَيسـتا هةيـة، سـنو       
ضةندين ساَلةي عَيراق و ئَيرانةوة ِروون نية ، بؤيـة زؤرجـار ئـةو هةواآلنـةي كـةباس دةكـرَين كـة بارةطـاي         
هَيزةكاني ثذاك لةناو خاكي عَيراقداية ئايا ئةمة ِراستة، يان نا ، بة فيعلي ئةمة خـاكي عَيراقـة يـان خـاكي     

اوة ، ئةوة دوو ساَلة ئةو وةفدة سةرداني نةكردووة بؤ ئةوةي ئـةم سـنوورانة   ئَيرانة يان ناوضةى قةدةبةكر
تةسبيت بكات، ئاخر شتم لةكاتي داواكردني هةر هةَلوَيست وةرطرتنَيك لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة 

ستة بة ثـالن  ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني، بؤ بايكؤد كردني ئاَلوطؤِري بازرطاني و هةر شتَيكي تر، ثَيوي
بَيت، بة بةديلي موقابيل بَيت، ضونكة لة ئةجنامدا كؤمةآلني خةَلك زةرةرمةند دةبن، ئَيمة بريمان نةضَيت 
بةس لةبواري تةندروستيدا ِرؤذانة سةدةها كةس لةم هةرَيمةي ئَيمة لةاليةن دكتؤري ئَيرانيـةوة ضارةسـةر   

رطاني دةكرَيـت، من نـاَلَيم نـةكرَيت، بـةآلم دةَلـَيم هـةر      دةكرَين، سةدةهاش بؤ ئةوَي دةضَيت و ئاَلوطؤِري باز
هــةنطاوَيكي لــةم شــَيوةية هــةبوو بــة ثالنــي تؤكمــة بَيــت بــؤ ئــةوةي نةتيجــة كؤمــةآلني خــةَلكي كوردســتان  

 .زةرةرمةند نةبن، سوثاس
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 .زؤر سوثاس، بةِرَيز فازَل بةشارةتي، فةرموو

 :درحممد قا فاضلبةِرَيز 
 . بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديــارة ئــةم مةســةلةية مةســةلةيةكي زؤر طرنطــةو ضارةنووسســازة بةنيســبةت طــةلي كوردســتان، هــةروةكو    
هاوكاراني بـةِرَيزم ئيشـارةتيان ثَيـدا، ئةمـة سـاآلنة دووبـارةو ضـةند بـارة دةبَيتـةوة، بـةِراي مـن ئـةوةي كـة              

طايانةي كة طرنطـة لةبـةري بطرَيـت بـؤ ضارةسـةركردني ئـةم       ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةو ِرَي
طرفتة طةورةي كة ساآلنة ضةند بارة دةبَيتـةوة، لةطـةَل دةوَلـةتَيكي دراوسـَي كـة كؤمـاري ئيسـالمي ئَيرانـة،         
ــةوةي كــة واقيعــة و الي هــةموومان ِروون وئاشــكراية، ضــةندين جــار وة ســةرجةم بةرثرســاني هــةرَيمي       ئ

ي كؤماري ئيسالمي ئَيرانيان كردووة، بةرامبةر بةو ِرؤآلنةي كة لةِرؤذة سةختةكاندا كوردستان ستايشي ِرؤَل
بةرامبةر بة طةلي كوردستان هـةيبووة، ئـةم وةزعـةي كةئَيسـتا ثيـادة دةكرَيـت، لةاليـةن كؤمـاري ئيسـالمي          

ش ئيدانةي ئةو جـؤرة  ئَيرانةوة، بةبِرواي من ئةوة ضةند اليةنَيكي تَيداية، بؤية وةكو هاوكارا  دةَلَين مني
هةَلوَيستانة دةكةم، بـةآلم هةَلوَيسـتةكان ضـؤن سةرضـاوة دةطرَيـت، ئَيمـة هةميشـة داواي ئـةوة دةكـةين كـة           
موعارةزةي ئَيراني موِراعاتي زروم سياسي هةرَيمي كوردستان بكـةن، مـن ثـَيم وايـة ئةطـةر لةهـةر تـاكَيكي        

داواي موراعـات لةئَيمـة دةكـات لةسـنوورةكاني خـؤي،       ئَيراني، لةهةر بةرثرسـَيكي ئَيرانـي بثرسـني ئـةويش    
بؤية ئةمة تةنئا بة بِرواي من ضارةسةر نية، لةدانيشتنَيكي ثةرلةمان يان لةسةرداني ضـةند ليذنةيـةك بـؤ    
ناوضة تؤثباران كراوةكان، ثَيداويستيان ثَي بطةيةنني يان لة بةياننامةيةكي ِراطةياندنةكانـدا ئيدانـةي ئـةم    

نة بكةين، بةبِرواي من ئةمانة هيوـيان ضارةسـةر نيـة، ضارةسـةر ئةوةيـة كـة زؤر لـة هاوكـارة         جؤرة حاَلةتا
بةِرَيزةكانيشم ئيشارةتيان ثَيدا، ئةمة ثرسَيكي سياسية، ثرسـة سياسـيةكةش ثَيويسـتة هـةرَيمي كوردسـتان      

ةتي بـؤ ئـةم كَيشـةية    لةطةَل دةوَلةتي ناوةندي لةبةبدادو لةطةَل كؤماري ئيسالمي ئَيران ضارةسةرَيكي بنةِر
بدؤزنةوة، بةبِرواي من ئةم كَيشةش كة كؤماري ئيسـالمي ئَيـران لةبـةري طرتـووة، ثـَيم وانيـة هـيض جـؤرة         
ــةتَيكي قــةدميي هاوســنووري هــةرَيمي       ــران دةوَل ــران بدؤزَيتــةوة، ئَي ضارةســةرَيك بــؤ كؤمــاري ئيســالمي ئَي

ة ئَيسـتا ئَيـران و نـة ئَيسـتاي توركيـاو نـة ئَيسـتاى        كوردستان ولةِرابردووش دةوَلةتي عَيـراق وئَيستايشـة، نـ   
ســورياش نــةيانتوانيوة كــؤنرتؤَلي ســنوورةكاني خؤيــان بكــةن، كؤمــاري ئيســالمي ئَيــران بَيــت بيــانووي يــان  
موبةِريِري ئةوة بئَينَيتةوة كة ناوضةكاني ئَيمة، خةَلكاني طونـد نشـيين ئَيمـة، كوردسـتاني برينـداري ئَيمـة       

ةسةر ئةوةي كة مةفرةزةيةكي ثذاك ضووة ضاالكيةكي سةربازي ئةجنامـداوة، بةِراسـ  مـن    تؤثباران بكات، ل
دةَلَيم كَيشةي هةر كوردَيك لةسةرتاسةري جيئاندا  كَيشةي ئَيمةية، بةآلم هـةر كوردَيـك تايبةاةنـدي ئـةم     

ي خؤي دةكات، هةرَيمةي كوردستان لةبةرضاو نةطرَيت نة دؤس  ئةم هةرَيمةية، نة خةباتيش بؤ ناوضةكة
بؤية ئةمة تاكة دةسكةوتَيكة كة ساَلةهاي ساَلة كة ئَيمة هةزارةها قوربانيمـان لـةثَيناودا داوة، ناكرَيـت بـةو     

ثاســدار بكوذَيــت و  4شــَيوة ئاســان و ســووكية مامةَلــةي لةطــةَل بكرَيــت، مةفرةزةيــةكي ثَيشــمةرطة بوــَيت   
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ئَيرانـي ِرووخانـدووة، طـةورةترين زوَلـم و ئـةم طــؤِري      ِرابكاتـةوة بـؤ ئةمـديو، وا بزانَيـت كؤمـاري ئيســالمي      
بةكؤمةَلة دةكرَيت كة لةسةر بةدةسـتئَيناني ئـةم ئةزموونـة هـاتووة، هـةموومان زؤر بـاش دةزانـني ِرؤذانـة         
بةسةدان هـةزار ثاسـدار لـةناو كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران لـةناو نةضـووة، بؤيـة وةكـو زؤربـةي كـات دووبـارة              

ؤذي ديالؤطة، ئـةمرٍِؤ رٍِؤذي وتـو وَيـذة، ئـةمِرؤ رؤذي بـةكارهَيناني مةسـائيلي سـةربازي        دةكرَيتةوة ئةمرٍِؤ ِر
نيــة، بةتايبــةتي بــؤ ضارةســةركردني كَيشــةي سياســي كــورد لةهــةركام لــة ثارضــةكاني هــةرَيمي كوردســتان،   

ثـَيم وايـة   هةندَي لة حزبة قةدميةكاني كؤماري ئيسالمي ئَيران زؤرجَيطاي ِرَيز وتةقديري ئَيمـةن، ضـونكة   
بةقةدةر ئَيمة وةكو كورد موراعاتي زروم سياسي هةرَيمي كوردستانيان كردووة، اليـةنَيكي تـر كـة مـن زؤر     
ثَيويستة ئَيشارةتي ثَي بدةم، بةحةقياةت مةسةلةي دةسـةآلتي ناوةندييـة لـة بةبـداد، دةسـةآلتي ناوةنـدي       

وة زؤر بةورد بينانة ضاويان لةسةر ناوضـة   لةبةبداد ئةوةندةي كة هةموومان لَيي بةئاطاين، زؤر بةدياةت
، بـةآلم بَيباطـان، ضـاويان نوقانـدووة،     141كَيشة لةسـةرةكانة، بـؤ جَيبـةجَي نـةكردني بوـووكرتين مـاددةي       

طوَيشيان كةِرة، لة تؤثباران كردن و وَيران كردني طوندةكاني ئَيمة، بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم، وة داواو ِرجـا    
مي كوردســتان بــة هةَلوَيســتة سياســيةكاني خؤيــدا بوــَيتةوة، هــةم بةرامبــةر بــة    دةكــةم، حكومــةتي هــةريَ 

دةوَلـةتي ناوةنــدي كــة بـةو نةوعَيتــة ئــةوة ضــةندين جـارة خــؤي بَيباطــاو كــةِر دةكـات لــةو هــةموو كَيشــةو     
لـة  تؤثبارانةي كة تووشي هةرَيمي كوردستان و ناوضة سنووريةكاني ئَيمة دةبَيت، بةآلم زؤر باش بة ئاطايـة  

، ثَيويستة ئَيمة كَيشةي خؤمان لةطةَل دةوَلـةتي  141جَيبةجَي نةكردني بوووكرتين بِرطةو بابةتي ماددةي 
ناوةندي يةكالبكةينةوة، نةك وةَلآل من لةطةَل ِرَيزو تةقديرم نامةوَيت لة ئةهةميـةتي ئـةو بةِرَيزانـةي كـة     

يان ئةو بةِرَيزانـةي كـة لةبةبـدادةوة هـاتن و      لةثةرلةماني كوردستان، لة ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني
ضوون سةرداني ناوضة سنوورييةكانيان كرد، ضارةسةر كردني ئةو تؤثبارانة لة حاجي ئؤمةران، لة ضـؤمان  
نية، لة بةبداد و تاران ولة واشنتؤنة، ئةمة حةقياةتَيكة حكومةتي ئةمريكا زؤر باش بة ئاطاية لة نـاردني  

كني نية بةبَي ئاطاداري ئةو بنَيردرَيت، مومكني نيـة بـةبَي ئاطـاداري ئـةو نرخـي      يةك قةترة نةوت، وة موم
نةوت نة سةر بكةوَيت نة دابةزَيت، بةآلم زؤر بَي ئاطاية لةوة، كة دةيان ئـةجئيزةي ئـةمين بةسـةر هـةموو     

سـةت لةسـةر   سنووري عَيراق و هةرَيمي كوردستانيشةوة هةية، بَي ئاطاية و بَي دةنطة زؤر بةزةقي دَيت سيا
حسابي وآلتَيكي وَيران كراوي ئَيمة دةكات، ئةمة بةراستيةكةي ثَيداضوونةوةي دةوَيت، حكومـةتي هـةرَيمي   
كوردستان لةطـةَل ئـةمريكا، وة ثـَيم وايـة، لةناوضـةكة بةطشـ  تـةنئا طـةلي كوردسـتان بـووة، بةرثرسـان و            

يكيةكانـةوة ئَيمـة تؤثبـاران دةكـرَيني، بـةس      سةربازاني ئةمريكاي طوَلباران كردووة، بةآلم بةبةرضاوي ئةمر
بةجواب نايةت، ئةمة بةحةقياةت ثَيويستة ئَيمـة ثَيداضـوونةوة بةسياسـةتي خؤمـان بكـةين، هـةم لةطـةَل        
ئةو برا شؤِرشطَيرانةي خؤمان كـة دةبَيـت موراعـاتي ئـةم هةرَيمـة بكـةن، ئـةوان ئةطـةر ضـاالكي دةكـةن بـا            

ات، نةيةت لـة سـنووري نةبـةدة بوـَيت بيكـات و ِرابكاتـةوة بـؤ ئةمـديو،         بوَيت لة سةقز ولة دَيوان دةرة بك
ئةمـة بةِراســ  مــن بةدذايــةتي كردنــي هــةرَيمي كوردســتان دةزا ، نــةك تؤثبارانــةكاني كؤمــاري ئيســالمي  
ئَيران، وة كؤماري ئيسالمي ئَيران دةبَيت زؤر باش ئةم حةقياةتة بزانَيـت، دةياجنـار وةكـو ئيشـارةد ثَيـدا،      
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اليةن بةرثرساني هةرَيمي كوردستانةوة، ستايشي رِلؤَلي كؤماري ئيسالمي ئَيران كراوة، ئةطةر ئةم وةزعـة  لة
بةردةوام بَيت، ثَيم واية طةورةترين زةرةرمةند كؤماري ئيسالمي ئَيرانة، كةوا طةلي كوردستان هةم تووشي 

سـاَل ئَيمـة لةطـةَل كؤمـاري      11ي هةَلوَيست هةم تووشي طلةيي و طازنـدة لـة خـؤي بكـات، ضـونكة بـؤ مـاوة       
ئيسالمي ئَيران يةك هةَلوَيست، يةك سةنطةر، يةك بِريارمان هةبووة، بؤ لةناوبردني ِرذَيمي ديكتـاتؤري لـة   

 .بةبداد، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ,زؤر سوثاس، بةِرَيز عومةر نورةديين، فةرموو
 :بةِرَيز عمر محة امني خدر

 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي
لــة ئــةجنامي تؤثبــاراني هَيــزة ســةربازييةكاني كؤمــاري ئيســالمي ئَيــران، هــةم لةســاآلني ِرابــردوو هــةم لــة    
ئةمساَليشدا، بةشَيوازي جؤراو جؤر بؤ هاووآلتياني مةدةني ئَيمة كارةساتي لةطةَل خؤي هَيناوة، بةهةزارةها 

و لَياةوماو بوون، بةدةيان هاووآلتي مةدةني ثياو وذن هاووآلتي و بةسةدان خَيزان و ماَل ئاوارةو ثةِراطةندة
و منداَل شةهيد و برينـدار و ثةككةوتـة بـوون، بةسـةدان سـةر مـةِر و بـزن و مـاآلت و مـَيش هـةنط لـةناو            
ضوون، ِرةزو باخي هاووآلتيان و دَي ودةبَل و دانيان سووتاوة، هةروةها خاَلَيكي هةرة طرنطي تر، ئةوةية كة 

ــرؤذةي       ثرؤســةي ئاوةدا ــةوتووة، ضــونكة ضــةندين ث ــةكي ك ــتا ث ــة ســةد لةســةد ئَيس ــةو طوندان ــةوة ل نكردن
خزمةتطوزاري وةكو دروست كردني ثرد و ِراكَيشاني ِرَيطاو ضاككردني ِرَيطاو دروستكردني قوتا انة بؤ ئـةو  

لــةِرووي طوندانــة هــةن، بــةآلم ئَيســتا ثــةكيان كــةوتووة، ئــةم دةرئةجنامــةي كــة لــة تؤثبــاران كةوتووةتــةوة  
ــةردووني مــام مــرؤة، وةناكؤكــة لةطــةَل ثرةنســيثة           ــةخالقي و ئينســانيةوة ناكؤكــة لةطــةَل جــاِرداني ط ئ
سةرةكيةكاني ِرَيكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان، ناكؤكة لةطـةَل دةسـتوور وبِروانامـةي ِرَيكخـراوي كـؤنطرةي      

َيودةوَلـةتي كـة ثةيوةنـدي ديبلؤماسـي     دةوَلةتاني ئيسالمي، ناكؤكة لةطةَل ثرةنسيثة سـةرةكيةكاني ياسـاي ن  
لةطةَل وآلتان ِرَيك دةخات، هةروةها ِرَيطا ضارةي داناوة بةشَيوةي ئاشتيانة بؤ مامةَلة كـردن لةطـةَل قـةيران    
و نيزاع وكَيشمة كَيشمةي نَيوان دةوَلةتان كة ِروودةدات، بؤية هيض ثاساوَيكي ياسايي شةرعي ئةوتؤ نية كـة  

ــة ئــ   ــدات ب ــةتي ب ــةدةني و      ِرةواي ــةربازي دذي خــةَلكي م ــزي س ــاني هَي ــةكار هَين ــةروةها ب ــةو ه ةم تؤثباران
ِرووخاندني قوتا انةو مزطةوت و ماَلي هاووآلتيان، ضونكة لةكاتي جةنطيشدا بةطوَيرةي ياساي نَيودةوَلةتي 

ا ئَيمـة وةكـو   ماَل و طوندي هاووآلتيان و دةزطاي مـةدةني وئـاييين نابَيـت بكـرَين بـةئامانج، بؤيـة لةِراسـتيد       
هاووآلتياني هةرَيمي كوردسـتان لـةجياتي ئـةوةي كـة ضـاوةِرَيي ئـةوة بـني لـةكؤماري ئيسـالمي ئَيـران بـةم            
شَيوةية مامةَلةمان لةطةَل بكات، ئَيمة لةِروانطةي ئـةو ثةيوةندييـة دَيرينـة ديبلؤماسـية كلتورييـة سياسـية       

ي ئيسالمي ئَيران هةمان بـووة، ضـاوةِرَيي ئـةوةي لـَي     كؤمةآليةتية ئابوورييةي كة لةِرابردوودا لةطةَل كؤمار
ــؤ هــةردووال، بيانكــةين       ــابووري ب ــة ناوضــةي بووذاندنــةوةي ئ دةكــةين، كــة ناوضــة ســنووريةكان بكــةين ب
بةناوضةي ضاالك كردني  وجوَلي بازرطاني بؤ هةردووال، بيانكةين بة ناوضةي قوَلكردنةوةي سـةقامطريي  
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بــةم شــَيوةي كــة ئَيســتا ئَيمــة دةرئــةجنام و واقيعةكــةو وَينةكــةي دةبيــنني،  و ئاســايش بــؤ هــةردووال، نــةك 
لةِراســتيدا لةســةردةمي ئَيســتادا لــة سياســةت كردنــدا لةســةر ئاســ  نــاوخؤ ودةرةوةدا، بةتايبــةتي بــؤ           
مامةَلةكردن لةطةَل كَيشةو قةيرانةكان، سةردةمي بةكارهَيناني جؤرَيك لة هَيزة، كـة ثَيـي دةوترَيـت هَيـزي     

ةرم، واتة ديالؤ ، ديبلؤماسيةت، بةتني كردني ثةيوةندي ئابووري و كلتوري نةك بةكارهَيناني هَيزي زبر ن
و هَيزي ِرةق، هَيزي خةشن، كة بريتية لـةهَيزي سـةربازي، دةركـةوتووة كـة بـةكارهَيناني هَيـزي سـةربازي        

ةوَلـةت بوـووك دةكاتـةوة، الوازي    هةم لةسةر ئاس  ناوخؤ هةم لةسةر ئاس  دةرةوة، لةسةردةمي ئَيستادا د
دةكات، تووشي خوَين بةربوون و بةزايةع ضووني سةرضاوةكاني هَيزي دةكات، بؤيـة لةِراسـتيدا بـؤ كؤمـاري     
ئيسالمي ئَيران باشة، كـة هـةوَل بـدات بـةخَيرايي دةسـتبةرداري بـةكارهَيناني هَيـزي سـةربازي و تؤثبـاران          

ات كـة ِرَيطـةي ديـالؤ ، ِرَيطـاي طفتوطـؤ، ِرَيطـاي سـوود وةرطـرتن لـة          كردن بَيت، لةبةرامبةر ئةوةدا هةوَل بد
سةرضاوة ديبلؤماسيةكان هةم لةسةر ئاس  ناوخؤ و هـةم لةطـةَل هـةرَيمي كوردسـتان هـةم لةطـةَل بةبـداد        
بطرَيتة بةر، بؤ ئةوةي ئةم كَيشةية ضارةسةر بكرَيت، تائةو ِرادةيةي كة ثةيوةندي بة هةرَيمي كوردستان و 

ــةَل        دةو ــة لةط ــة، مامةَل ــتانة، واقيعيان ــة ِرياليس ــت ئَيم ــتيدا دةبَي ــة، لةِراس ــةوة هةي ــي فيدِراليش ــةتي عَيراق َل
هؤكارةكــاني ســةرهةَلداني ئــةم كَيشــةيةو هــةروةها شــَيوازي ضارةسةركردنيشــي بكــةين، عــورم ديبلؤماســي  

َيرايي لة بةرثةرضـة كـرداردا،   ئةزمووني ضارةسةركردني كَيشةكان، ئةوةمان ثَي دةَلَين كة لةيةك كاتدا بةخ
ناكرَيــت ئَيمــة هــةموو كارتــةكان بــةكار بئَيــنني، ناكرَيــت لةيــةك كاتــدا ئَيمــة ســةركؤنة بكــةين، ثةيوةنــدي  
ديبلؤماسي قةتع بكةين، ثةيوةندي بازرطاني قةتع بكـةين، ثةيوةنـدي ئـابووري قـةتع بكـةين، ئـةم كارتانـة        

ةمةبةسـ  تـةحايق كردنـي بةرذةوةنـدي خـؤت و هـةروةها       هةنطاو بةهةنطاو لةكات و لـة شـوَيين خؤيـدا ب   
سةركةوتن لة كَيشةكةدا بةكاريان بئَينني، لـةماوةي ِرابـردوودا دةبيـنني ئيدانـةو سـةركؤنة كـردن هـةبووة،        
لةســةر ئاســ  دةزطــاي ِرةمســي لــة هــةرَيمي كوردســتان، لةســةر ئاســ  ســةرؤكايةتي هــةرَيم، لةســةر ئاســ  

سةر ئاس  سةرؤكايةتي حكومةت، هةروةها ثةنا بـردن بـؤ كـةناَلي ديبلؤماسـيش     سةرؤكايةتي ثةرلةمان، لة
طرياوةتــة بــةر، ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان، لةطــةَل قونســوَلي كؤمــاري ئيســالمي ئَيــران كؤبووةتــةوة، وةزيــري    
دةرةوةي عَيراق ثةيوةندي لةطةَل وةزيري دةرةوةي ئَيران كردووة، هةروةها بةشـَيوازي جـؤراو جـؤر هـةوَل     
دراوة كةناَلة ديبلؤماسيةكان وةطةِر  رَيت، لةسـةر ئاسـ  نـاِرةمسيش دةبيـنني كـة موئةسةسـاتي ئيعالمـي        
ميديا لةهةرَيمي كوردستان دةوريان بينيوة، هةروةها دامودةطاكاني كؤمةَلطاي مةدةني بة ئـةركي سةرشـاني   

بةشـدارييةكيان هـةبَيت بـؤ    خؤيان هةستاون، ض لـةوةي كـة ئيدانـة بكـةن، ض لـةوةش كـة هـةوَل بـدةن، كـة          
ثَيشــكةش كردنــي خزمــةتطوزاري بــؤ ئــاوارةو لَياــةوماوةكان، لــةباري مرؤييــةوة لةِراســتيدا ئَيمــة ســةرداني  
ضادرطةكاني ئاوارةكامنان كردووة، لةِراستيدا بةم ضلةي هاوينة بـة مـانطي تـةموزو ئـاب، بـةمانطي ِرةمـةزان       

تة كؤمــةَلَيك بــةرثرس لةســةر ئاســ  وةزيــرة بــةِرَيزةكان، ئــةوان لــة ِرةوشــَيكي نــامرؤيي و ســةختدان، ِراســ
ثارَيزطاكان، قائيم مةقامةكان، مـوديري ناحيـةكان، نوَينـةري حزبـة سياسـيةكان، دامودةزطاكـاني كؤمـةَلطاي        
ــة       ــةمان ســةردانيان كــردوون، بةشــَيك ل ــةِرَيزي ثةرل ــداماني ب ــةمان، ئةن ــةِرَيزةكاني ثةرل ــة ب مــةدةني، ليذن
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شيان بؤ دابني كـراوة، بـةآلم ئَيمـةش ئـةو هاووآلتيانـةش تـةوةقوعي ئـةوةمان لةحكومـةتي         ثَيداويستيةكاني
خؤمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةية، كة لة بةهاناوة ضوونيان، لة ثَيشكةش كردني خزمـةتطوزاري  

ردستان زياتر، لة ثَيشكةش كردني كؤمةكي ماددي، لةقةرةبوو كردنةوة لةسةر ئاس  حكومةتي هةرَيمي كو
و لةسةر ئاس  ناوةندي، هةوَلةكاني خؤي باشرت ضِر بكاتةوة، هةوَل بدات ميكـانيزم و دةسـةآلتةكاني خـؤي    
بةشــَيوةيةكي خَيراتــر و باشــرت  اتــة طــةِر، ضــونكة لةِراســتيدا ئــةوة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتانة كــة     

ــة ئيمكان     ــة، ك ــة موئةسةســاتي ثَيويســ  الي ــة، ك ــؤ    دةســةآلتي ثَيويســ  الي ــة، ب ــي الي ــاتي ثَيويســ  داراي ي
مامةَلةكردن لةطةَل ئةم كَيشةو لةطةَل ئةم قةيرانـةو لةطـةَل ئـةم مةئسـاتةي كـة ئَيسـتا لةسـةر سـنوورةكان         
هةية، جطة لةوة من بةباشي دةزا  كة هةوَلي ئةوة بدرَيت كة لةسةر ئاسـ  هـةرَيمي كوردسـتان و لةسـةر     

كي هاوبةشـي حكـومي و ثةرلـةماني ثَيـك بئَينـدرَيت، ئـةم وةفـدة        ئاس  حكومةتي عَيراقـي فيـدِرال وةفـديَ   
ِراثؤرتَيك ئامادة بكات، ِراستيةكاني تَيدا جـَيطري بكرَيـت، ديكـؤمَين  بـؤ ئامـادة بكرَيـت، ثاشـان ئـةم وةفـدة          
هــةوَل بــدات ئــةم ِراثؤرتــة دةوَلةمةنــدة بــة زانيــاري، بــةداتا، بــؤ ئةمســاَل و بــؤ ســاآلني ِرابــردوو بــؤ كَيشــة   

نوورييةكان بةتايبةتي تؤثبـاران، كَيشـة ئةمنيـةكاني تـر هـةروةها كَيشـةي ئـاويش، ئـةم ِراسـتيانة  ةنـة           س
بةردةم اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة كؤماري ئيسالمي ئَيران، ئةطةر ثَيويستيشي كرد هةوَل بدةن ئةم وةفـدة  

بـؤ ئَيـرة ئـةم وةفـدةي ئَيـرةش      هاوبةشة، هةوَل بدات كة زيـارةتي موتـةباديل بكـات، ئـةوان دةعـوةت بكـات       
سةرداني ئةوَي بكات، جطة لةوةش من ثَيشنياري ئةوة دةكةم و ئـةو ثشـتطريي ئـةو ثَيشـنيارةش دةكـةم كـة       
هاوكارا  كردييان، ليذنةيةكي تايبةت ثَيك بئَيندرَيت كة بةشَيوازي مةيداني سةرداني هـةموو ضـادرطةكان   

ةكي داراييــان بــة خَيرايــي ثَيكــةش بكــات، هــةروةها مــام  لةهــةموو ناوضــةكان بكــات، هــةوَل بــدات كــة كؤمــ 
قةرةبوو كردنةوةيان بؤ بةرجةستة بكات، ض لةسةر ئاس  حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان بَيـت، يـان لةسـةر     

 .ئاس  حكومةتي فيدِرال بَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةِرَيز ناسك تؤفيق، فةرموو
 :ك تؤفيق عبدالكريمبةِرَيز ناس

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة بةحوكمي ئةوةي كة كةوتوومةتة ئةخري و قسةكان هةمووي كران، منيش وةكو ئةندامَيكي ثةرلةمان 
و هاوكـارا  حــةز دةكــةم، ئيدانــةي ئــةو تؤثبــاران و شـةهيد و برينــدار كــردن و ئــاوارةو دةربــةدةر كردنــي   

ويستة بكةم، وة سةرةخؤشي خؤم ئاراستةي كةسوكاري شةهيدان و هةروةها هاووآلتياني ئةم هةرَيمة خؤشة
داواكارم لةخواي طةورة كة شـيفاي برينـدارةكان بـدات، وة هاوخـةمي خـؤم ِرادةطةيـة  بـؤ ئاوارةكـاني ئـةو          
دةةةرة كة بةِراسـ  هـةموو يـةكَيكمان وابـزا  ئـةوةي كـة كـورد بَيـت و ئـةوةي لـة كوردسـتاندا ذيـا بَيـت،              

ومان ئاوارة بوومنان ديوة، ئةزانني كة ضـةند ناِرةحةتـة، دوو جـؤر ئـاوارة بـوون هةيـة، ئاوارةبوونَيـك        هةمو
هةيــة كــة ئةكةويتــة ســنووري وآلتَيكــي تــر، كــة ئةمــة ئــةوكات زؤر جــاوةِراواني هةنــدَي يارمــةتي نابَيــت،    
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َيك لةناو هةرَيمي خؤتدا هةروةها ئةطةر يارمةتيةك بدرَييت زؤر دَلت خؤش ئةكات و بةزؤري ئةزانيت، كات
و لةكاتَيكدا لةناو وآلتي خؤتدا ئاوارة دةبيت، بةتايبةتي ئَيستا كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان حكومـةتي  
ــةوةي كــة ئَيســتا هةيــة، مــن حــةز دةكــةم وةكــو هاوكــارا        خؤمانــة، زؤر ضــاوةِرواني زيــاتري لَيدةكــةين ل

، بةتايبةتي ئةو ئةندامانةي كة سـةرداني شـوَينةكانيان   دةستخؤشي لة ليذنة ثةرلةمانيةكاني خؤمان بكةين
ــةو          ــةَل ئ ــةدا لةط ــرد لةوكات ــة هةســتمان ك ــردةوة ك ــةم ك ــة ك ــةركَيكيان لةســةر شــاني ئَيم ــرد، بةِراســ  ئ ك
ــةكاني ِراطةيانــدنيش كــة      خةَلكــةداين، بؤيــة دةستخؤشــيان لــَي دةكــةم، بــؤ هــةموو ئــةو ِرَيكخراوانــةو كةناَل

ناوضانةيان كرد، كة جَيطاي دةستخؤشني، ديارة وةكـو جـةنابت ئيشـارةتت ثَيـدا      تةختيةي ئةو وةزعةي ئةو
هةوَلي زؤر دراوة لةسةر ئاس  ثةرلةمان و لةسةر ئاس  حكومةتيش، بةآلم ئـةم هةوآلنـة بؤجَيطـاي خـؤي     
ناطرَيــت، بــؤ وةكــو ثَيويســت ئــةجنام بةدةســت ناهَينَيــت ، بــؤ وةكــو ثَيويســت هةســ  ثَيناكــةين ، ضــونكة    

ةرتةوازةية، لةسةر ئاس  تاكة، لةسةر ئاس  حزبة، يةعين لةسةر ئاس  موئةسةسات نية، من ثَيم وايـة،  ث
ِراستة كة دةلَََين ئةوةي كة ضوو با لةدواي نةضني، بةآلم ئةكرَيت ئةزمووني لَي وةربطريَيت، تةجروبةي لـَي  

ئةنـدام   38ةنئا ضـاوةِرَيي ئـةوة بَيـت،    وةربطريَيت، بؤ ئـةوةي كـة ناكرَيـت لـةكاتي ثشـووةكاندا ثةرلـةمان تـ       
ــت، وة          ــةكار بئَينَي ــةآلتي خــؤي ب ــةكرا دةس ــايي ئ ــةكي نائاس ــؤ كؤبوونةوةي ــةوةو ب ــزا كؤبكات ــةمان ئيم ثةرل
لةسةرةتاي تؤثباران كردنةكةدا يةكسةر بةرنامةي كاري هةبَيت، ئةو كات كة سةرؤكايةتي بةرنامـةي كـاري   

ثَيم واية تةكليفي لة نوَينةري حكومةت دةكرد لةسةرةتاوة ئةهات و هةبوو، بةرنامةيةكي باشرت دائةنَيت و 
بةشداري ئةم كؤبوونـةوةي دةكـرد، هـةموو ئـةو قسـانةي كـة ئَيسـتا ئـةكرا، ئةخرايـة ضوارضـَيوةي بِريـاري            
ثةرلةمان، ئةو كات وةكو ثةرلةمان و وةكو حكومةت بة بةرنامةيةكةوة بةرةنطاري ئةم وةزعـة ئةبوونـةوة،   

ديبلؤماسي و سياسيةوة، ض لةِرووي قـةرةبوو كردنـةوةوة، بؤيـة ئَيسـتا هةوَلـةكان وةكـو ثَيويسـت         ض لةِرووي
جَيطاي خؤي ناطرَيت، وةكو ثَيويست هاووآلتيان هةسـ  ثَيناكـةن، طلـةييمان لَيدةكـةن دةَلـَين بـؤ ثةرلـةمان        

حكومـةت وةكـو ثَيويسـت    دواي ئةوةي كة خةريكة تؤثبارانةكة ئةوةستَيت ئينجا كؤبوونةوة ئةكات، بؤضـي  
كار ناكات، ئةطةر بئاتايةو ئةمة لةسةرةتاوة بوايةو وةكو ثَيويست ئةم قسانةو ئةو ليذنة ثةرلةمانيـة لـةناو   
ثةرلةمانــدا ليذنةيــةكي تايبــةت لــةناو هــةر ســَي ليذنةكــةدا تةشــكيل بكرايــة، وة بــةبِرياري ثةرلةمانــةوة     

نةري حكومةت لَيرةبووابـة، برِليـاري قـةرةبوو كردنةوةكـة     بوووناية سةرداني ئةو ناوضانةيان بكردايةو نوَي
هةندَي لة بودجةي ثةرلةمانيشي بووايةتة سةر بودجة ئيحتياتةكةي حكومةت، ئةمانة هةمووي كؤمةَلَيك 
شت بوون دةبووة جَيطاي ِرةزامةندي هاووآلتيان و جَيطاي ئةطرت، ئةوة خاَلَيك خاَلَيكي تر، مـن هـةرطيز نـا    

ي هةرَيمي كوردستان كارتي سةوز هةَل ئةكات، ضونكة ئةو حةقة نادةم بةخؤم، بةآلم بةِراس  َلَيم حكومةت
كاتَي كة بـةِرَيزت دةَلَييـت حكومـةتي ئَيـران ئـةَلَيت لةسـنوورةكاني ئَيـوةوة شـةِرم لةطـةَل ئـةكرَيت، منـيش            

خوَلااوةو ئَيمة دةسةآلاان مةجبورم، كةواتة ئَيمة بة ئؤتؤماتيكي بَيدةنط دةبني، يةعين ئةزانني وةزعَيك 
نية تَييـدا، بؤيـة حـةقي خؤيـةتي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ئـةو ثَيشـنيارةي كـة ئاشـ  خـان كـردي،              
بةِراس  ثَيشرت مشوري ئةو خةَلكة  وات، مادام ئةزانَيت هةر تؤثباران ئةكرَيت كةواتة وةكو كـابرا دةَلَيـت   
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با ئةميش ثَيش ئةوةي تؤثبارانةكة بكرَيني ئةو خةَلكة ِرزطار (يةئةوة توَيكَلة مؤزةكةيةو ديسان كةوتنةكة)
بكةين بةالني كةمةوة بازةرةري ماددي بكةن نةك زةرةري طياني و جةسـتةيش بكـةن، يـةعين ئةمـة وةكـو      
اليةني ئينسانيةكةي، اليةني ديبلؤماسيةكةشـي جـارَيكي تـر دةيَلَيمـةوة بةِراسـي  ئَيمـة كـة قسـة دةكـةين،          

ةتي ناوةندي خؤ ئَيمة وةكو هاوكارا  وتيان خؤ ئَيمـة ميـوان نـني، ئَيمـة شـةريكني سـةرؤكي       لةسةر حكوم
ــةم كَيشــةيةوة ئــةويش هــةر كــوردة، جَيطــري ســةرؤكي        كؤمــار كــوردة، وةزيــري دةرةوة كــةزؤر مةعنيــة ب

ةكليو حكومةت كوردة، يةعين ئةمانة هةمووي ئةكرا، ئةطةر ئةو كؤبوونةوةي ئَيمة لةسةرةتاوة بكرايـة، تـ  
لةنوَينةراني خؤمان لة حكومةتي ناوةندي بكـةين كـة ئامـادة بوونيـان هـةبَيت، دواتـريش بةهةموومانـةوة        
ئةو بِريارانةمان دةربكرداية، ئةو كاتة هةوَلةكان زياتر جَيطـاي خـؤي ئـةطرت، وة خـةَلكيش زيـاتر دَلـي بـة        

 .موئةسةساتي حكومةت و ثةرلةمان خؤش دةبوو، سوثاس
 

 :ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
ســوثاس، بــةِرَيز مانــاي ئــةوة نيــة، كــة دانيشــ  نــةكرا، ئــةوة هــيض شــتَيك نــةكراوة، لةبةبــداد ،لةهــةرَيمي  
كوردســتان، لـــة ئاســـ  ثةرلـــةمان و ئةجنومـــةني نوَينـــةراني عَيـــراق، لـــة ئاســـ  ثةرلـــةماني كوردســـتان،  

موكةسـةف هـةبووة، شـةو ورِلؤذ     سةرؤكايةتي هـةرَيم، سـةرؤك كؤمـاري عَيـراق، وةزيـري دةرةوة، جئـودَيكي      
خةرَيك بوون، بةس ئَيران تؤثباران ِراناطرَيت، داخوازييان هةية، داخوازييةكةيان بةو شـَيوةي ئـةوان داواي   
دةكةن كة جَيبةجَيي بكةين، بةو شَيوةية ئَيمة وةكو نةتةوةيةك زةرةر دةكةين، لةبةر ئةوة ئـةم دانيشـتنة   

مان، وةكو بةِرَيزَيك ئيشارةتي ثَيـدا كـة بـةِرَيز سـةرؤكي كؤمـاري لـة تـاران        ثَيشواو ِروونيةكي زيادي داوة ثَي
بووةو قةسو كراوة، تةوةقوع ناكةن هةوَلَيكي وا دراوة كة هةرضي لةتاقةتيدا بَيـت بـؤ ئـةوةي ِراي بطرَيـت،     

كــات،  بــةآلم بــة قســةيان نــةكردووة، دةوَلةتَيكــة ئــةمِرؤ دةســةآلتي لــة تــؤ زيــاترة، ئةيــةوَيت خــؤي فــةرز ب    
حةقياةتةكة ئةمة نية كة ئةطةر دانيشتنةكة يةكةم ِرؤذ بكراية باشرت بوو، ئةو هةوآلنةي كةدراوة سوودي 
دةبوو، هةمان شتة، ئَيستاش ئومَيدةوارين كـة نةتيجةيـةكي بـاش بةدةسـت بئَيـنني بةشـَيوةيةكي مـةنتاي،        

ان لـة دراوسـَيكةطان نـةدةين،    مةعاول كة خؤمان زةرةر لـةخؤمان نـةدةين وةك نةتةوةيـةك، هـةروةها زيـ     
 .هةوَلَيكي بةو شَيوةية بدةين، بةِرَيز ئامينة زكري، فةرموو

 
 :بةِرَيز ئامينة زكري سةعيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس  قسةكاني من كران
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تؤمـاركردبوو، قسـةي خؤيـان كـرد      سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيزان ئَيسـتا هـةموو ئـةو بةِرَيزانـةي كـة ناويـان      

موداخةلةيان كرد، ثَيويستة ئَيمة ئةو شتانة ئامادة بكةين، لةطةَل ليذنة ثةيوةنديـدارةكان ئينجـا دوو ِرَيطـا    
 31/4، سـةعات  31/1سةعاتي تر كؤببينـةوة، ئَيسـتا سـةعات     1دةخةمة ثَيش جةنابتان، ئةتانةوَي دواي 

 ....لَيرة ئامادة بن، خواتان لةطةَل 11باشة بةياني سةعات بَيت،  11بَيينةوة يان بةياني سةعات 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)ارسالن بايز امساعيل               حممد قادر عبداهلل. د                    فرست امحد عبداهلل       
 سكرتَيري ثةرلةماني                       جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني       

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                            كوردستان  –كوردستان 
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 ي نائاسايي (1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1111\8\9رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ئاسايي ي نا(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 9/8/1111 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلةماني  9/8/1111رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , سةرؤك و جَيطري ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(1)

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

نائاسـايي   ي(1)درا دانيشتين ذمـارةي  ي بِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 9/8/1111ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي      (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كـات  خولي 

 :شَيوةية بَيت
ناوضــة   بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤ كــردن لــةبارةي تؤثبــاراني  ئوريــةتي ئيســالمي ئَيــران بــؤ          -1 

 .عَيراق –سنووريةكاني هةرَيمي كوردستان 

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميئرةبان

ــذاردن، ســاَلي دووةم، خــولي       ــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلب ــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةين ب
بــةثَيي : ، بةرنامــةي كــار9/8/1111ي نائاســايي، رؤذي دانيشــ  (1)طرَيــداني يةكــةم، ذمــارةي دانيشــ   

ي ثةرلـةماني  1991ي هةموار كراوي سـاَلي  (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 6)ي ماددة (1)حوكمي بِرطة 
ــدا بةرنامــةي كــاري دانيشــتين ذمــارة      -كوردســتان  ــةمان بِرياري ــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرل ي (1)عَي

/ 9/8ثَيش نَيـوةِرؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي      ي(11)نائاسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير 
 :دا بةم شَيوةية بَيت1111

ــة          -1 ــؤ ناوض ــران ب ــالمي ئَي ــةتي ئيس ــاراني  ئوري ــةبارةي تؤثب ــردن ل ــؤ ك ــةر طفتوط ــوون لةس ــةردةوام ب ب
 .عَيراق –سنووريةكاني هةرَيمي كوردستان 

ذنةي ناوخؤ و ليذنةي ثَيشمةرطةو ليذنـةي  ئَيستا داوا لة ليذنة ثةيوةندارةكان دةكةين، ليذنةي ياسايي و لي
 .مام مرؤة كةرةم بكةن بؤ سةر مةنصة، فةرموون ليذنةي ياسايي
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
تؤثبـاران كردنـي  ئـوري     ئَيستا دةقي بةياننامةي ثةرلةماني كوردستانتان بؤ دةخوَينمـةوة، سـةبارةت بـة   

 .ئيسالمي ئَيران بؤ ناوضة سنوورييةكاني هةرَيم
بة تَيروانني لة رووداوة نةخوازراوة يةك لة دواى يةكةكان، كة لة رؤذهةاَلتى ناوضة سنوورييةكانى 
هةرَيمى كوردستان لةطةَل كؤمارى ئيسالمى ئَيرانى دراوسَي كة لة دةرةجنامى بؤردومان كردنى ناوضة 

كة بؤتة مايةى كةوتنةوةى زيانَيكى . ةنى و طوندنشينةكان لة هةرَيمدا، لةاليةن تؤثخانةكانى ئَيرانةوةنيشت
لة ئاكامدا نةهامةتى و تَيكووونى بارى طوزةران و ئاوارةبوونيانى . طةورة بة دانيشتوانى سنيل و بَيتاوان

ى زؤر بةموَلك و ماَل و ئاذةَل و رةزو لَيكةوتؤتةوة، جطة لة دووركةوتنةوةيان لة طوندةكانيان و زيانَيك
باخةكانيان، لةوانةش نيطةران تر ضةندين هاوواَلتى شةهيدو برينداربوون، لةم روانطةيةوة ثةرلةمانى 

بؤ ديراسةت كردنى بارودؤخى  1111ى ئابي 9و 8ى رؤذانى ( 1)كوردستان لة دانيشتنى نائاسايي ذمارة 
 .رى ئيسالمى ئَيرانةوة تؤثباران كراوةناوضة سنوورييةكان، كة لة اليةن كؤما

ثةرلةمانى كوردستان لةكاتَيكدا كة جةخت لة ثاراستنى ثةيوةندى دؤستانة لةطةَل دراوسَيكانى بةتايبةت 
كؤمارى ئيسالمى ئَيران و بةردةوام بوونى دةكاتةوة، لةهةمان كاتدا ئيدانةو نيطةرانى خؤمان رادةطةَينني 

زؤرى بةطوندو ناوضةكانى هةرَيمى كوردستانى عَيراق طةياندووة، بةم جؤرة بؤ ئةو تؤثبارانة كة زيانى 
 :  ئةو زيانانةو كاريطةرى لةسةر دانيشتوانى مةدةنى و ماَل و موَلكيان بةم جؤرة رادةطةَينني

عَيراق  –ثةرلةمانى كوردستان بةتوندى ئيدانةى تؤثبارانى ناوضة سنوورييةكانى هةرَيمى كوردستان  -1
 .دةكات

داوا لة كؤمارى ئيسالمى ئَيران دةكةين دةمودةست تؤثبارانى ناوضة سنوورييةكان رابطرَيت و ثابةند  -1
بَيت بة بنةماكانى نَيودةوَلةتى و دراوسَيتى و رَيز لة ثةيوةندية مَيذووييةكانى نَيوان هةردووالو مافى 

ن بة طوندنشينانى ناوضة سنوورييةكان هاوواَلتيانى ناوضة سنوورييةكان بطرَيت و، كؤتايى بة زيان طةياند
 .بئَينَيت

داوا دةكةين حكومةتى عَيراقى فيدراَل هةوَلةكانى ضِربكاتةوة لة هةموو ئاستةكان بؤ ناضار كردنى  -3
كؤمارى ئيسالمى ئَيران بؤ وةستانى تؤثبارانةكان و دةست هةَلطرتن لة ضةند بارة كردنةوةى ئةم جؤرة 

 .نان بةم شَيوازة ناتةندروستة بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكانمامةَلة كردنةو كؤتايى هَي
لةكاتَيكدا هةوَلةكانى حكومةتى هةرَيم بةرز دةنرخَينني، بةاَلم هاوواَلتيانى دانيشتووى ناوضة  -4

سنوورييةكان زؤر زةرةرمةند بوون، بؤية ثَيويستة راستةوخؤ زياتر بة ثريى زيان لَيكةوتووان بوَيت بؤ 
 .ان لة كةمكردنةوةى ئةو زيانانةى لة دةرةجنامى تؤثباران لَييان كةوتووةهاوكارى كردني



 76 

بةو ثَييةى كة ثاراستنى بةرثرسيارةتى سنوورو زيان كةوتن لة دةرةجنامى تؤثباران لةاليةن واَلتانى  -5
سةروةرية، بؤية حكومةتى ئيتيحادى بةرثرسة بةرامبةر بة ( سيادية)دراوسَييةوة بةرثرسيارَيتيةكةى 

هاوواَلتيان، لةو اليةنةوة بةرثرسي يةكةمةو ثَيويستة لةسةرى هاوواَلتيانى زةرةرمةند لةِرووى ماددى و 
مةعنةويةوة قةرةبوو بكاتةوة، بةو ثَييةى كة هاوواَلتيانى زيان لَيكةوتوو قوربانى دؤخَيكى لةناكاو 

 .بوونةتةوة، كة لة دةروةى ويستى ئةوانة
َلةتيةكانى سةر بةنةتةوة يةكطرتوةكان دةكةين، كةوا رَيطاى طوجناو بطرَيتةبةر داوا لةرَيكخراوة نَيودةو -6

بؤ وةستاندنى ضاالكى سةربازى و تؤثبارانى ناوضة سنورييةكان لة اليةن كؤمارى ئيسالمى ئَيران، 
 .ةلةبةرئةوةى ئةم كارانة هةِرةشةية لةسةر ئةمن و ئاسايشى ناوضةكةو ثَيشَيلكردنى بنةماكانى مافى مرؤ

داوا لةرَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكانى مافى مرؤة دةكةين، ضاودَيرى بارودؤخى ئاوارةكان بكةن و رةوشي  -7
ذيان و طوزةرانيان تؤمار بكةن و ئةو زيانانةى لَييان كةوتووة ديارى بكةن و راستيةكان بؤ هةموو اليةك 

 .روون بكةنةوة
ردستان رادةسثَيرين كة خزمةتطوزارى ثَيويست بؤ وةزارةتة ثةيوةندارةكانى حكومةتى هةرَيمى كو -8

ناوضةكةو طوندة زيان لَيكةوتووةكان و هةروةها دابينكردنى ضارةسةرى ثَيويست بؤ كَيشةى ئاوارةبووةكان 
 .هتد، دابني بكات...... لةرووى تةندروستى، ثةروةردةيي، نيشتةجَيكردن

نى ثةرلةمان، بة رؤَلى ضاودَيرى كردنى خؤيان ثَيويستة ثةرلةمانتاران و ليذنة تايبةاةندييةكا -9
بةشَيوةيةكى راستةوخؤو بةردةوام لةناوضة زيان لَيكةوتووةكان هةَلسن و، سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئاطادار 

 .بكةنةوة لةبارودؤخى ئاوارةكان و، هةر ثَيشئاتَيك كة روو دةدات
ةرَيمى كوردستان و سنوورةكانى بطرَيت و ثَيويستة هةموو اليةك رَيز لة سةروةرى خاكى عَيراق و ه -11

هيض اليةنَيك خاك و سنوورى هةرَيمى كوردستانى عَيراق بؤ كردةوةى توندوتيذى بةكار نةهَينَيت و 
 .نةبةزَينَى

باشرتين رَيطةضارة بؤ كؤتايي هَينان بةم بارودؤخة نالةبارة، طرتنةبةرى شَيوازى ديالؤ  و  -11
انة لةثَيناو كؤتايي هَينان بة طرفتةكان، ضونكة رووداوةكانى مَيذووى دوورو ضِركردنةوةى هةوَلة هاوبةشةك

نزيك دةرياخنستووة كة كارتى سةربازى و بةكارهَينانى توندوتيذى نةك نابَيتة مايةى ضارةسةركردنى 
 .كَيشةكان، بةَلكو رةوشةكة ئاَلؤزتر دةكات، بةتايبةتى لةم سةردةمةدا

ان و كؤمارى ئيسالمى ئَيراندا ثةيوةنديى ئابوورى و بازرطانى و كةلتوورى لةنَيوان هةرَيمى كوردست -11
ثتةو هةية، لة هاتووضؤو ئاَلوطؤِرى كةرةستةو كااَلى بازرطانى، بةاَلم بةردةوامى ئةو دةستدرَيذيانة بَيطومان 

    .زيان بة ثةيوةنديية هةمةاليةنةكان دةطةَينَيت و، ئةمةش لةبةرذةوةندى هيض اليةكدا نيية
 ثةرلةمانى كوردستان                
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَيزان، ئةوةي خوَيندرايةوة طوَيتان لَي بوو دةنةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة         

 .دؤزؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموو كاك كار
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة دوَييَن دانيشتين نائاساييمان كرد سةبارةت بة تاوتوَي كردنـي وةزعةكـةو دؤزينـةوةي رَيطـة ضـارةيةك      
كة بتوانني ئةم رووداوانة، يان بَلَيني ئةم ئةركةي كة دةكةوَيتـة سـةر دامـةزراوَيكي وةكـو ثةرلـةمان ضـيةو       

دةتوانَيت هةم تةعويزي ئةم زةرةرو زيانانة بكات، هةم ضؤن هةوَلةكاني خؤي ضـِر بكاتـةوة بـؤ ثـَيش     ضؤن 
طرتن لةو رووداوانةي كة ئَيستا بةردةوامن، ئَيسـتا بَلـَيني بةياننامةيـةك نووسـراوة ئاسـايية، بـةاَلم تَيبـيين        

حاَلةتـة نائاسـاييةو بـة ئاسـايي تةماشـا      لةسةر هةية، ضونكة دوَييَن لَيرة ثَيشنيار هةبوو، بةالي منةوة ئـةم  
كردني بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكاني كة ئـةركيان موتابةعـة كردنـة بـةبَي ئـةوةي ثةرلـةمان دابنيشـَيت، يـان         
دانةنيشَيت زؤر زؤر جياوازة لةوةي كة ئَيمة ثَيمانواية ثَيويستة ثةرلةمان ليذنةيةكي ئيستيسنائي لةو سـَي  

ئَينَيـــت و، نةتيجةكـــةي بداتـــةوة ســـةرؤكايةتي ثةرلـــةمان و ســـةرؤكي      ليذنـــةي ثةيوةنديـــدارة ثَيـــك ب  
فراكسيؤنةكان، يةعين رؤذانة موتابةعة بكةين و بزانني ئةو هةواَلنةي ئَيمة لةطةَل عَيراق بة ض طةيشت لة 

 .ئاس  نَيودةوَلةتي لةطةَل هةرَيم
ــةع     ــةرزنانرخَينني، ي ــةكاني حكومــةت ب ــر، بةِراســ  ئَيمــة هةوَل ــة   خــاَلَيكي ت ــة ل ــةمان هةي ين ئَيمــة رةخن

حكومةت، وةكو ثَيويست هةوَلةكاني خؤي نةخستؤتة طةِر كة تواناي هةية زياتر زةخت بكات و فشـار بكـات   
بؤ رَي لَي طرتن، مةسةلةن ئَيمة سةرةِراي هةوَلةكاني حكومةت، ثَيمانواية دةبَيت حكومـةت ئـةو هةواَلنـةي    

 .نرخَينني، سوثاسزياتر بكات و ضِرتر بكاتةوة، نةك بةرز بي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيز قسةكةت دروستة، ئةو سَي ليذنةي ثةيوةنديـدار بـةو مةوزوعـة ثَيكـةوة هةَلدةسـ  بـة هـةمان ئـةو         
ــة         ــؤ مةنتيا ــردووة، ض ب ــةَليان ك ــةوة قســةمان لةط ــة يةك ــاك، ض ب ــة ت ــةرمووت، ض ب بؤضــوونةي جــةنابت ف

ةتي هةرَيمي كوردستان ضي كردووة  يةعين ئةوةي كـة جـةنابت   سنوورييةكان، ض بؤ بة دواداضووني حكوم
دةَلَيي لَيرة بة رةمسي داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكـات دةبَيـت ئـةو رؤَلـة ببيـنن، ضـونكة ليذنةيـةكي        
فةرميية، طشت اليةنةكان لةناو ئةو ليذنانة هةن، بةو ئةركانةي كة بؤيان دةست نيشان كراوة دةبَيـت ثَيـي   

 . ، كاك كاروان فةرمووهةَلبس
 :بةِرَيز كاروان صاحل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيمواية دوَييَن ئَيمة لةسةر ئةوة كؤمةَلَيك ثرسيارو كؤمةَلَيك ثَيشنيارو كؤمـةَلَيك شـتمان ورووذانـد لـة     

مي كوردستان سوثاو هؤَلي ثةرلةمان، يةكَيك لةو شتانة ئَيمة خؤمان هةست دةكةين ئَيستا لة سنووري هةرَي
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ــة ئَيمــة         ــر، بؤي ــة زؤر شــوَيين ت ــا دةطات ــة زاخــؤ ت ــة ل ــاني دراوســَي هةي ســةربازطةو وجــودي ســةربازي واَلت
ــت          ــتانني، دةبَي ــةماني كوردس ــة ثةرل ــةوة، ئَيم ــة بكةين ــةو دوو واَلت ــاداري ئ ــةدا ئاط ــةو راثؤرت ــةوَيت ل دةمان

َيـت بوـَيتة دةرةوة، مـولزةمي بكـةين كـة ئـةو خاكـة        ئاطاداريان بكةينةوة بؤ لة واَلتي ئَيمةية  بةِراس  دةب
 .بةجَي بئَيَلَيت
لة هةرَيمةكةي ئَيمة شةهيد هةية، بريندار هةية، رةزو با  سووتاوة، مةِرو مااَلت بة تااَلن / خاَلي دووةميان

تـي ئَيـران،   بردراوة، برادةران لة ليذنةكة هةموو ئاطادارن، كَي قةرةبووي ئةوانة دةكاتـةوة  ئةطـةر ئَيمـة والَ   
يــان هــةر واَلتَيــك زةرةر لــة واَلتةكــةي ئَيمــة دةدات بــة ياســاي نَيودةوَلــةتي مــولزةمي نةكــةين كــة دةبَيــت    
قةرةبووي ماددي و مةعنةوي ئةو هةرَيمة بداتةوة، لةو بةيانة هيوي تَيدا نيية، بؤية من داوا لة بةِرَيزتان 

هةندَيك خاَلي ياسايي لة ياسا نَيودةوَلةتيةكان هةية، دةكةم ئةو بةيانة ثَيداضوونةوةيةكي لةسةر بكرَيت و 
بةِرَيزان، من حةز دةكةم يةك دةقياة مةجامل بدةيَي، وا كؤماري ئيسالمي ئَيران ثشـتَينةي ئـةمين دةكـات،    
ديوارَيكي ئـةمين دةكـات، بـةثَيي ياسـاي نَيودةوَلـةتي دةبَيـت هـةر واَلتَيـك، كـة ديـواري ئـةمين دةكـات، يـان              

ــران لةســةر ســنوور       ثشــتَينةي ئــ  ــات، كؤمــاري ئيســالمي ئَي ــت بك ــةناو ســنووري خــؤي دةبَي ــات، ل ةمين دةك
مةتر قةاَليةكي كردووة، ئةو قةاَليانة زؤربةي هَيناويانةتة ناو هـةرَيمي  ( 511)كردوويةتي، لة بةيين هةر 

تـةجاوزي سـنووري   كوردستان، لة شوَينة سترياتيجيةكان ئةو قةاَليانةيان دروست كـردووة، ئَيمـة لـة كاتَيـك     
هةرَيمي كوردستان دةكرَيت، ناكرَيت بَي دةنط بني، دةبَيت لةو ثةرلةمانةي كوردستان ئيدانةي ئةو وةزعـة  
بكـةين، دةبَيــت ليذنةيـةكي موختــةس بــةو مةسـةلةية، كــة لــة سـنوور شــارةزان دةربوــَيت، بـؤ ئــةوةي لــةو      

 بـَي دةنطـي ثةرلـةمان مـن بـة شـتَيكي باشـي        شوَينانة بكَيشَيتةوة بؤ سـنووري نَيودةوَلـةتي خـؤي، بةِراسـ     
 .نازا ، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ جةنابت، بَي دةنطي نيية كاك كاروان، بة تةئكيد ئةوةي جةنابت طوتت، كـة ئةطـةر ثشـتَينة    
ــةر ئةنــدامَيكي ثة         ــةو ليذنــة ثةيوةنديدارانــةو ه ــنووري هــةرَيمي كوردســتان، ئ ــات لــةناو س رلــةمان و بك

حكومةتيش ثَيويستة بة وردي بةدواداضووني بؤ بكات و بَينةوة جارَيك و دة جـارو بيسـت جـاري تـر لَيـرة      
ــي           ــةرمووت و جَي ــيَن ف ــةي دوَي ــة جةلس ــةنابت ل ــداني ج ــة مةي ــتا ب ــتني، ئَيس ــةري رابوةس ــني و لةس دانيش

اناي ئةوة نيية بـةس ئـةو بةيانـة    ئيحترياميشة، بةاَلم ثَيويستة وردتر لةدواي بِرؤين و بةردةواميش بني، م
 .دةخوَينينةوةو ئيرت لة ماَل دةدانيشني، دةبَيت بة دواداضووني بؤ بكرَيت، كةرةم بكة دووبارة، فةرموو

 :بةِرَيز كاروان صاحل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هاوواَلتيـان ئـاوارة   من لةطةَل ئةو برادةرانة ضووم، جةنابي قائيماام ئيشـارةت بـة تـةجاوزي سـنوور دةدات،     

بوون و ئيشارةت بةوة دةدةن دةَلَين طوندةكةمان سـةربازي ئَيرانـي تَيدايـة، رةزو باخةكـةم سـووتا، مـَيش و       
هةنطةكان و ئاذةَلةكان هـةمووي راي كـردووةو شـوَيين خـؤي بـةجَي هَيشـتووة، مـن ئـةوة لـة ئَيـوةي بـةِرَيز            
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( 311)كيلؤمـةتر  ( 311)يَن باسـي ئـةوةم كـرد كـة     دةثرسم يةعين حكومةت لةو شوَينة بائيبـة، مـن دويَـ   
ثاسـةواني هـةرَيم بـةس ضـاودَيري     ( 311)ثاسةواني هةرَيمي لَيية، ئاخر ئةو شوَينة سةختة شاخاويية بـة  

ناكرَيت، باوةِرت هةبَيت لة ئةفسةرَيكم ثرسي طود دووربينت هةية، طوتي نـةخَير، كـة خـؤت دةزانـي ئـةو      
ةيـة، شـ  تايبـةتي خـؤي هةيـة، بؤيـة داوا دةكـةم كـة حكومـةت لـةو شـوَينة            خاَلة سـنوورييانة نـازووري ه  

 .بائيبة، حكومةت كةم تةرخةمة، دةبَيت ئاطاداري حكومةت بكرَيتةوة
خــاَلَيكي تريــان، بــؤ ثةيوةندييــةكان، مــن داوام لــة بــةِرَيزت كــرد، ثةيوةندييــةكان تــا ئَيســتا حــزبني، ئــةوة   

وةندييانـة دةبَيـت بـة دامـةزراوةيي بَيـت، حكومـةت بـة ثةيوةنـدي         عيالقةي بةو مةسةلةوة هةية، ئةو ثةي
 .ديبلؤماسي خؤي هةَلبستَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، ئَيمة لَيرةوة داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان و ئةنداماني ثةرلةمان دةكةين كة تةشـريفيان بوـَيتة   
كـاروان دةيَلَيـت بـة وردي لَيكؤَلينـةوةي خؤيـان لةسـةر بكـةن و        ئةو مةنتياانة، بؤ ئةوةي ئةو قسـانةي كـة   

 .راثؤرتي خؤيان بؤ ثةرلةمان بَينن، بؤ ئةوةي بة جددي وةريبطرين، كاك عمر عبدالعزيز كةرةم بكة
 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ين ئةم دوا ياداش  ناو دةنـَين، يـان بةياننامةيـة،    من دةستخؤشي دةكةم لة ليذنة ثةيوةنديدارةكة بؤ داِرشت

 :بةاَلم بةِراس  دوو تَيبيين جةوهةريم هةية لةسةري
ــةكَيكيان ــة         / ي ــةي ل ــةم حاَلةت ــؤ ئ ــرد ب ــةيي ك ــةري ريش ــة ضارةس ــةمانتاران بامســان ل ــةي ثةرل ــيَن زؤرب دوَي

َيـرةدا هةيـة هـةمووي جورعـةي     كوردستاندا دووبارة دةبَيتةوة لة مةزرةكاني هةرَيمي كوردستاندا، ئـةوةي ل 
موسةكني و هةمووي ش  باشن ئانني، رةنطة بؤ بةدةمةوة ضووني ئةم رؤذة باش بَيـت، بـةاَلم بةِراسـ  لـة     
ــراري زؤري            ــةَلكو داواو ئيس ــةبوو، ب ــنيار ن ــة ثَيش ــنيارة ك ــةو ثَيش ــابينم، ئ ــة ن ــةم حاَلةت ــةمين ئ ــِراي ئ تَيك

ددي بؤ ئةمة بدؤزينةوة، ئةمةي تيا نيية، من وادةزا  يةكَيك ثةرلةمانتاران بوو، كة ئَيمة ضارةسةرَيكي ج
لة ثَيشنيارةكان كة تةسنيةي زؤريشي لةسةر كرا ئةوة بوو كة داوا بكةن ليذنةيةكي هاوبةش لة حكومـةتي  
هةرَيم و لة حكومةتي ناوةنـدو لةطـةَل اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان لـة كؤنسـولطةرييةكان و سـةفةراتي ئَيـران         

س لةمة بكةن، ئَيمة وةكو ثةرلةمانتار، يان وةكو ثةرلةمان بـا داوا بكـةين ئـةو ليذنـة هاوبةشـة      بةجددي با
ثَيك بئَينرَيت، يةكَيك لة خاَلةكان ئةوة بَيـت بـؤ ضارةسـةري جـددي و ريشـةيي ئـةم طرفتـة بةردةوامـة لـة          

ك بئَينرَيـت، ئةمـة   كوردستان، ثةرلةماني كوردستان داوا دةكات ليذنةيـةكي هاوبـةش بـؤ ئـةم مةبةسـتة ثيَـ      
 .سةرجني يةكةمة لةسةر ئةم بةياننامةية، يان ئةم ياداشت نامةية

ئةوةية ئَيمة وةكـو ثةرلـةمان حـةق وايـة بـة راشـكاوانة رةخنـة لـة ئـةدائي حكومـةت لـةم            / سةرجني دووةم
ئةتي مةيـداني  اليةنةوة بطرين، ئةوةشي تيا كاَلة كة ئةم حاَلةتة دووبارة دةبَيتةوة، دةبواية ئةوان وةكو جي
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و تةنفيزي بةجديرت رؤذانة بةدةم كَيشةكانةوة بووناية، ثَيويستيان بة تةوصـيةو راسـثاردةي ئَيمـة نـةبوو،     
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي موشتةرةك، ئَيمة ناتوانني ثةرلةماني عَيراق ئيجبار بكـةين  / بةِرَيز، بةنيسبةت ليذنةكان، ئةوةلةن
َل ئَيمة لة ليذنةيةك بن، بـةاَلم هـةوَل دراوةو ثَيشـرتيش هةنـدَيك كـار كـراوةو ثَيكئـات، يـةعين         و بَين لةطة

ئةوة بةردةوام دةبَيت بؤ ئةوةي لةطةَليان بني، بةنيسبةت حكومـةتي هـةرَيميش تـا حـةددَيكي بـاش ئيشـي       
 .َلشاد فةرمووخؤي كردووة، بةاَلم داواي لَي كراوةو لَيرة ديارة زياتر هةوَلي خؤي بدات، كاك د

 :بةِرَيز دَلشاد شئاب حاجي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيمواية تَيبينيةكاني ئَيمة ئةطةر دووبارة ثَيداضـوونةوةو قسـة كـردن بَيـت لةسـةر صـيابةي بـةيانَيك،        
اني قةت بةيان لةنَيوان سةد كةسدا نانووسرَيت، يةكَيك بةيان بنووسَيت، كة خؤي ثَيدا بوَيتةوة كةليماتـةك 

دةطؤِرَيت، قةتيش مومكني نيية لة صـيابة، لـة ثـَيش و ثـاش، لـة تـةعبري، لـة عبيـارةت، زؤربـةيان هـةموو           
ئةنـداماني ثةرلــةمان لةســةر مــةوزوعي كــةليمات و ثَيكئَينــاني بـةيانَيك بــة ديــتين مــن زؤر زةمحةتــة، بــة   

ة لـة بةيانةكـةدا هـاتووة،    تةسةوري من واية ئةوةي كة جةوهـةري بـووة لـة كؤبوونةوةكـةدا باسـي لـَي كـراو       
ئيدانــةي تَيدايــة، رَيطــاي ضارةســةري ئــاني تَيدايــة، هــةوَلي ضارةســةري ئايندةشــي تَيدايــة، لــة ئاليــةتَيكي     
تةنفيزي وا كة قةناعةت بة ئَيمةو بة خةَلكي كوردستان بكات، كة ئةمة ضارةسةري يةكجاري ئةم كَيشـةية،  

ةرلةمان ئيارار دةكرَيت، نة واقيعي هةية، نة مـةوجودة، كَيشـة   بةِراس  با ئَيمة واقيعي بني، ئةمة نة لة ث
سنوورييةكان لة دنيا هةن، ضةندين بِرياري ئةجنومةني ئاسايشي نَيودةوَلةتي ثَي دةرضوون، هـيض يـةكاليي   
نةبؤتةوةو موعةلةقن و جار بةجار قابلن بؤ سـةرهةَلدانةوة، ئةطـةر ئَيمـة وا تةسـةور بكـةين، ئَيسـتا ئَيمـة        

بِريارَيك لة ثةرلةماني كوردستان دةردةضَيت و وةعدَيك بة خةَلكي كوردستان دةدةيـن، ئـيرت بـؤ هـةتا      لَيرة
هةتايي كَيشة لةسةر سنوورةكاني كوردستان لةو بارودؤخي سياسي و طرذو ئاَلؤزةي كة لة مةنتياةكـةدا بـة   

ك و راسـت نـةطوتنَيك بَيـت    شَيوةيةكي عام هةية، بةِراس  بة ديـتين مـن ئـةوةش رةنطـة نـا واقيعـي بوونيَـ       
لةطةَل خةَلكي، ئَيمة واقيعني، ئةمة واقيعي ئَيمةية، ئةمة مةوجودة، ئةم وةزعانةش هةن، ئةو هةنطاوانةي 
كةوا ئيشـارةتي ثَيكـراون، منـيش رةنطـة جَيطـاي دَلنيـا بـووني مـن نـةبَيت كـة ضارةسـةري هـةموو شـتةكان              

ي ئايندةشي تَيدايةو ئةركي لةسةر حكومـةتي تَيدايـة، ئـةركي    دةكات، بةاَلم بة ئةرك هةَلستانَيكةوة هةنطاو
لةسةر كةناَلةكاني ديبلؤماسي تَيداية، تةئكيد لةسةر ثاراستين ثةيوةندييةكاني تَيداية، ئيرت بـة ديـتين مـن    
حمتةواي كؤبوونةوةكة لة بةيانةكة رةنط دةداتةوة، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم و هـةر رةنطـة واش دروسـت        

دواي ئةوةي خرايـة دةنطـدانيش، مـن مـام ئـةوة نـادةم بَلـَيم بـرادةران كـةس رةئـي خـؤي نـةدات،             بَيت، كة 
 .ئاساييية، بةاَلم بة ديتين من ناطةينة دةرةئةجنامَيكي تري لةوةي باشرت كة هةية، سوثاس
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ووني ئةندامة بةِرَيزةكان، بؤ ئةوةي سوثاس، دةنطدان درا، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، بةس بؤ دَلنيايي ب
لةبةرضــاويان روون بَيــت، كــة زؤر بــة جــددي موتابةعــة دةكرَيــت، هــةر ئــةم جــارةش نابَيــت، ئةطــةر خــوا    

 .نةخواستة بةردةوام بوو، ئَيمة زؤر بة جددي لةسةر ئةوة كار دةكةين، كاك عبداهلل فةرموو
 :بةِرَيز عبداهلل حممد نوري

 .نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

لةطةَل بةشَيكي زؤري قسةكاني كاك دَلشاد هاوِرام، بةم بةياننامةية ناتوانني كؤتـايي بـة كَيشـةكان بيـنني،       
ــةم          ــةبَيت ل ــةوةي ه ــَيني رةنطدان ــا بَل ــيَن، ب ــتنةكاني دوَي ــةوةي دانيش ــت رةنطدان ــةم دةبَي ــةني ك ــةاَلم بةالي ب

، بة اليةني كةم بةياننامةكـة دةشـَيت لـة ئاسـ      بةياننامةية، دانيشتنةكاني دوَييَن و قسةو باسةكاني دوَييَن
خواس  خةَلكدا بَيت لة رووي مةعنةويشةوة، يةعين دوَييَن ئَيمة كؤمةَلَيك شتمان باس كردووة، دةكـرا بـة   
وشةيةكيش باسي بكةيت، يةكَيك لةو كَيشانة بوو باسي كَيشةي ئاوي ئةَلوةندمان كرد، خؤ دةكرا لةوة بـاس  

باشرت وا بوو ثَيش ئةوةي ياداشتةكة  وَيندريتـةوةو لَيـرة دابـةش بكرايـةو تَيبـيين و       بكرَيت، يةعين بؤية
سةرجني خؤمان بدا بواية، ئينجا  راية دةنطدانةوة، بةتايبةتي ئةم كَيشةية ثةيوةندي بةاليـةنَيكي ديـاري   

 .كراوةوة نيية، ثةيوةندي بة هةموو اليةكمانةوة هةية، سوثاس
 :انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

زؤر سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز، بةنيسبةت مةنتياةي خانةقني و ئـاوي ئةَلوةنـدو سـةعدييةو جةلـةوال لـة      
بةرنامةمانة بةدواضوون بكرَيت و ليذنةي تايبةاةند بونة ئـةو مةنتياةيـة بَينـةوة جةلسـةيةكي تايبـةت      

طـؤي دوورو درَيـذ لةسـةري    بؤ ئةو مةنتياةيـة بكـةين، بـؤ ئـةوةي لةسـةري زؤر بـة وردي بوةسـتني و طفتو       
 .بكرَيت، فةرموو ثةميان خان
 :بةِرَيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــرةوة       بةِراســ  دوو خــاَل هةيــة، يــان جياوازييــةك هةيــة لــة بــةيين ئــةوةي كــة بةياننامــة، ئةمــةي كــة لَي

يــاخود بةياننامةيــةك بَيــت، كــة فيعلــةن  دةردةضــَيت بةياننامةكــة بةياننامةيــةكي لــةكؤَل كردنــةوة بــَي    
ثةرلةماني كوردستان ئةم مةوزوعة بة نةزةري ئيعتيبار وةردةطرَيت و دةيةوَيت ئيشي جددي لةسةر بكات، 

 :ئةطةر مبانةوَيت لةكؤَل خؤكردنةوة نةبَيت، طرنطة دوو خاَلي جةوهةري تيا بَيت
تةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان كراوة بةدواداضـوون  ئةو ليذنةيةي جةنابت باست كرد، راستة ئاراس/ يةكَيكيان

ــة           ــة دَيت ــة، واجيب ــا مولزةم ــرؤذة ياس ــة ث ــةردةمي جــةنابت ك ــة ب ــةك دةخةم ــن منوونةي ــةاَلم م ــت، ب بكرَي
ثةرلةمانةوة زياتر لةماوةي قانوني بة دةيان دةقاتي ثيـا تـَي ثـةِر دةبَيـت و هـيض ئيجرائاتَيكيشـمان لةطـةَل        

كةم تةرخةمي بةرامبةر ئةم ثرؤذة ياسايانة، ئينجا ئةمةي كة لةضـاو ئـةوةي   ناكرَيت لةسةر تاخري بوون و 
كة مولزةم نيية، بؤية بة رةئي من هةرضةندة جةنابت طوتت تةصوي  لةسةر كـراوة، كـة مـن ثَيمـوا بَيـت      
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مـةفروزة ئةمــة نةضـَيتة خانــةي تةصـويتةوة، ليذنةيــةكي تايبـةت وةكــو ئـةوةي دوَيــيَن ضـةند كةســَيكيش       
ليذنةيةكي كـاتي بـؤ ئـةم مةوزوعـة ثَيـك بئَينرَيـت، ضـونكة ثَيمـوا نييـة          ( 48)كرد بةثَيي ماددةي داوامان 

ي بؤ هةَلطرين و ليذنةي كاتي بـؤ ثَيـك بئَيـنني، ليذنةيـةكي كـاتي      (48)رؤذي رةشرتمان هةبَيت تا ماددةي 
 .توَيذينةوة بؤ ئةم مةوزوعة ثَيك بئَينرَيت

ا نيية، ئةطةر بةردةوام بوو، ضونكة بةياننامة بةخوا نةخواسـتة ناكرَيـت   خاَلي طرنطرت كة لةو بةياننامةيةد
ئةطةر بةردةوام بوو، ئينجا دواي ئةوة ضي دةكةين، مةفروزة لةم بةياننامةيـة قسـة لةسـةر ئـةوة بكـةين ض      

 .مةوقيفَيك وةردةطريَيت  مةوقيفي ثةرلةمان يةكاليي بكرَيتةوة تيايدا، سوثاس
 :نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

زؤر سوثاس، بةنيسبةت بةردةوام بوون، هةمووتان لة ليذنةكان هةن، هةموو ئةتراف هةيـة زؤر بـة جـددي    
بة ئةركي خؤتان هةَلبس  و بةدواداضوون بكةن، ئةطةر لة نةتيجـةي بةدواداضـوونةكان بينيمـان ثَيويسـتة     

 .ي ثَي دةهَيننيجةلسةي تر بكةين دة جةلسةي تري بؤ دةكةين، يةعين ماناي ئةوة نيية كؤتاي
بةنيسبةت دةنطدان، دةنطدانةكة كرا، بةاَلم ئةمةش لـة كـؤَل كردنـةوة نييـة، جددييةتـة بـؤ بةدواداضـوون،        
جددييةتة بؤ ئةوةي بوينة مةنتياةو لةطةَل حكومةت دابنيشني و لة بةبدا داوا بكرَيـت هـةموو هةوَلـدان    

ةنديدار بؤ ئـةم مةوزوعـة زؤر بـة جـددي بـَي ،      و، نةتيجةي ليذنةكان لةم فةترةية ثَيويستة ليذنةي ثةيو
 .كاك امساعيل فةرموو

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هاوكارا  باسـي ليذنـةي موختـةس دةكـةن، ليذنـةي هاوبـةش، ئَيمـة ليذنـةي مةختةسـني لـةو كـارة، وةكـو             

زؤربةي زؤري ئةندامة بةِرَيزةكان دةستخؤشـيان لـة    ليذنةي ناوخؤ ئَيمة بةكاري خؤمان هةَلستاوين، دوَييَن
ليذنةي ناوخؤ كرد، كة لة هةموو حاَلةتَيك، لة هةر شـتَيك كـة دَيتـة ثـَيش، ليذنـةي نـاوخؤ بـةكاري خـؤي         
هةَلدةستَيت، ئةطةر ئَيمـة بـة كـاري خؤمـان هةَلنةسـتاباين، حـةقي خؤيـةتي ليذنةيـةكي هاوبـةش دروسـت           

و مةسةلةية بكات، بةاَلم دوَيـيَن بـة شـاهَيدي جـةنابت هـةموو بـرادةران لَيـرة        بكرَيت و بةدواداضوون بؤ ئة
 .دةستخؤشيان لة ليذنةي ناوخؤ كرد كة بةكاري خؤي هةَلستاوة، ئةمة ئيشي ئَيمةية

ئَيمـة ليذنـةي نـاوخؤ هـةموو بـرادةران و ثَيكئاتـةكاني تَيدايـة، مةسـةلةن هةيـة لـة برادةرانـي            / دووةميش
يادي و كارطَيري سياسي تَيداية، مةلةسةن لة برادةرانـي كؤمـةَل، لـة برادةرانـي طـؤِراني      يةكطرتوو كاديري ق

تَيداية، لة هةموو اليةنةكاني تري تَيداية، لة توركماني تَيداية، لة ليذنةي مام مرؤة بـة هـةمان شـَيوة، لـة     
نن بة دواداضـوون بكـةن، ض   ليذنةي ثَيشمةرطة بة هةمان شَيوة، ئةو ليذنانة بةكاري خؤيان هةَلبس  و بتوا

ثَيويست دةكات ليذنـةي تايبـةتي بـؤ دروسـت بكرَيـت، بةِراسـ  مـن لةطـةَل ئـةوةدا نـيم، هـيض ليذنةيـةكي             
تايبةت دروست بكرَيت بـؤ بةدواداضـوون لةسـةر ئـةو مةسـةلةية، جطـة لـة ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان و، زؤر          

 .سوثاس
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ة طواان ليذنة ثةيوةنديـدارةكان، مةسـةلةن ليذنـةي ثَيشـمةرطةية، ليذنـةي ناوخؤيـة،       زؤر سوثاس، ئَيمة ك
ليذنةي مام مرؤةة، كة كةساني شارةزاو ثسثؤري تياية بةدواي كارةكاندا بِرؤن، ئينجا بـة تـةنئا دةِرؤن، بـة    

ــةكانتان هــ        ــةر راثؤرت ــاتوو ئةط ــة داه ــةاَلم ل ــة، ب ــةوة مةربوت ــة خؤتان ــةوة ب ــةوة دةِرؤن، ئ ــان يةك ات و ديتم
راثؤرتةكان ثَيويستة بةوةي كةوا ليذنةيةكي تايبةت دروست بكرَيت كة لة ئيش و كارةكان بكؤَلَيتةوة، ئةوة 

 .مةسةلةيةكي ترة، كاك ساالر فةرموو
 :بةِرَيز ساالر حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

يذنــةي مــام مــرؤة بــة ثَيويســتم زانــي موداخةلةيــةك بكــةم، ئــةويش     لةِراســتيدا بةنــدة وةكــو ســةرؤكي ل 
ثةيوةندي بـةم راثؤرتـةوة هةيـة لةِراسـتيدا، ثةيوةنـدي بـةو بارودؤخـةوة هةيـة كـة ثـَيش دروسـت بـووني             

سـاَل دةطةِرَيتـةوة،   ( 15 – 14)ثذاكيش، ئةطةر تةمةني ثذاك ثَينج ساَل بَيت، مةسـةلةي تؤثبارانـةكان بـؤ    
ئـةم دوو دانيشـتنةي ثةرلـةماني كوردسـتان كـة بـة نائاسـايي لـة قةَلـةم دةدرَيـت، دةكرَيـت            من رةئـيم وايـة   

بكرَيتة بنةمايةكي ثتةو و هةنطاوَيكي جددي بؤ كؤتايي هَيناني ئةو بارودؤخة، ئةوةي لة ضوارضَيوةي ئةم 
ــةخي         ــَي باي ــت ب ــتيدا ناكرَي ــةمان، لةِراس ــداماني ثةرل ــةِرَيزان ئةن ــاتووة، ب ــةدا ه ــونكة  بةياننام ــت، ض بطريَي

موخاتةبــةي تــةواوي كةناَلــةكاني ثةيوةنديــداري كــردووة، بــة ئَيــران، بــة عَيــراق، بــة جــانيب نَيودةوَلــةتي،   
رَيكخراوةكــاني نَيودةوَلــةتي، مــام مــرؤة، خــودي ثةرلــةمان، ليذنــةكان، ثةرلــةمانتاران، حكومــةتي هــةرَيمي  

ــة لةحزةيةكــدا قســة لةســةر تــةقيمي رؤَلــ    ــت،   كوردســتان، ئةطــةر ل ي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان بكرَي
بةتايبةتي لةناوضةكان، بؤ منوونة ئَيمة مةيدانيةن رؤيشتووين، قائيماامي ثشدةر، قائيماامي ضؤمان، ئـةو  
كةسانةي كة لةوَي ئيدارة بةِرَيوة دةبن، لةِراسـتيدا جوهـدَيكي زؤر دةكـةن و مانـدوو بـوونَيكي زؤر دةكـةن،       

قيم كردنة، يةعين هيض جَيطةيةك نيية تؤ لة لةحزةيةكدا تـةقيمي حكومـةت   لةِراستيدا ئةركي ئَيمةش تة
بكـةيت و لــة لةحزةيةكيشــدا ســةركؤنةي بكــةيت و رايسـثَيري، وةزارةتــةكان، اليةنــة مةعنيــةكان راســثَيري   

 .بةدواداضوون بكةن و كاري خؤيان بكةن
نيم هيض راثؤرتَيك بدةمة فراكسيؤني من وةكو سةرؤك لة ليذنةي مام مرؤة لة هيض سات و كاتَيكدا ئامادة 

كوردستاني، لةو روانطةشةوة ئامادة نـيم بيدةمـة هـيض فراكسـيؤنَيكي سـةرةكي تـر، ئةطـةر فراكسـيؤنةكةي         
خؤم و، فراكسـيؤني طـؤِران، فراكسـيؤنةكاني تـر مةيدانيـةن رؤيشـ  شـوَينةكانيان بـيين و بةرضـاو روونـي           

لةخزمةتياندا بني، بةاَلم لةِراسـتيدا ئـةو رؤَلـة ثيشـةييةي كـة لـة        زياتريان هةبوو، ئةو كاتة ئَيمة دةتوانني
ليذنةكاني ثةرلةمان بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ دةيطرِيَيت، ئَيمة ئامادة نني لةو مةسارة البـدةين، بؤيـة طـرنط    
 ئةوةية فراكسيؤنةكان خؤشيان لة ثاَل ليذنةكاندا بَينة سةر خـةت و بوـن مةيدانيـةن شـوَينةكان ببيـنن و،     
من لةِراستيدا ثشتيواني بةشـَيكي زؤر لـة بؤضـوونةكاني كـاك كـاروان دةكـةم و زؤر دَليشـم لةطةَليـةتي، كـة          
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بةشَيكي زؤر لةو دَلسـؤزانة بوـَيتة نـاو ئـةو بةياننامـةوة، بـةاَلم ئيتـاري قـانوني هةيـة لةِراسـتيدا، ئَيمـةش            
انوني ثـَي لـةوة زيـاتر رابكَيشـني، بـؤ      تةمةنامان دةكرد مبانتواني بواية بةثَيي سـةالحيةتي دةسـتووري و قـ   

ئةوةي ئيجباري ئةو مةلةسةية بكةين كة كؤتايي ثَي بَيت، يةعين بِروا ناكةم هيض هاوواَلتيةك ثَيـي خـؤش   
بَيت دانيشتوانةكةي ئاوارة بَيـت، برينـدار بَيـت، لـة دواي رووخـاني رذَيمـي ديكتـاتؤري لـة عَيراقـدا طـرف            

بـووة رؤذي راطةيانـدني    8/8تان و كؤماري ئيسالمي ئَيراندا هةبَيت، دوَييَن طةورة لةنَيوان هةرَيمي كوردس
كؤتــايي هَينــان بــة شــةِري هةشــت ســاَلةي ئَيــران و عَيــراق، بؤيــة ئــةو لةحزةيــةش بــة لةحزةيــةكي ئةطــةر  
سودفةش بووة زؤر طرنط بـوو ثـةيامَيك بـؤ كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران، كـة ئَيمـة ثـةيامي ئاشـتيمان هةيـة،            

ي كؤتايي هَينامنان هةية بـةو دؤخـةي كـة دةيـان سـاَلة لـة سـنوورةكاني كوردسـتانةوة ناهـةمواري بـؤ           ثةيام
دانيشتوانةكةي دروست دةبَيت، كة خةَلكي سنيلن، بـَي دةرةتـانن، بـةاَلم بـؤ هـيض اليـةكي تـر و مـةفئوم لـة          

بـؤ بةرامبةرةكـةت، نـةك    رووي زمانةوانيةوة مةفئومي دراوسَييةتي، واتا سـَيبةر بـؤ بةرامبةرةكـةت، سـاية     
ــؤ        ــت ب ــةمان ئــةم دوو جةلةســةي دةكرَي ــةم دانيشــتنةي ثةرل ــاوارةيي، يــةعين ئ ئاشــوب و مــاَل وَيرانــي و ئ
هةموومان بكرَيتة بنةمايةكي زؤر زؤر باش، من ثشتطريي بؤضووني براي بةِرَيز كاك عبداللةي مـةال نـوري   

ة زمينيدا بَيت، بةِرَيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئَيستا دةكةم، مةسةلةي ئاوي ئةَلوةندو ثَينجوَينيش دةكرَيت ل
ــةماوةي      ــة تايبةاةنــدةكان ل ــك بــدات، ليذن ــا  ( 14)بِريارَي ــر ســةرداني ئــةو    ( 48)كاتــذمَير ت ســةعاتي ت

مةنتياةية بكةن، ضونكة زياد لة ثةرلةمانتارَيك دوَييَن ئاماذةي ثَي كرد، بـةاَلم ئـةوةي ثةيوةنـدي بـة ئـةم      
ن تةسةورم واية نةك هيوي تيا نيية، ش  زؤر زؤري تياية، هيض شتَيك بـَي كـةموكوِري   راثؤرتةوة هةية، م

 .نابَيت وةكو براي بةِرَيزم كاك دَلشاد ئاماذةي ثَي كرد، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي نــاوخؤ، سـوثاس، مـن وةك ثَيشـرتيش ئيشـارةم ثـَي كــرد، داوا لـة ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان دةكـةين، ليذنـة          
ثَيشمةرطة، مام مرؤة دانيشتين خؤتان بكةن و ئامادة بـن بـة ئيفـاد بوـنة ئـةو مةنتياةيـةو راثؤراـان بـؤ         
بَينن لةسةر رووناكي ئةو راثؤرتة ئَيمة تةسةروف دةكةين، ئَيستا كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، خـوا  

 .ئاطادارتان بَيت
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ي نائاسايي (3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 11/8/1111 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيـراق   -كوردستان  ثةرلةماني  17/8/1111رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (1)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)َلي سا, سَييةمخولي نائاسايي  ي(3)

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

نائاسـايي   ي(3)درا دانيشتين ذمـارةي  ي بِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 17/8/1111ي ثـاش نيـوةِرؤي رؤذي ضوارشـةممة رَيكـةوتي     (1)ات سَييةمي هةَلبذاردن لـة كـ  خولي 

 :شَيوةية بَيت
خستنةِرووي راثؤرتي شاندي ثةرلةماني كوردستان و طفتوطؤ دةربارةي بارودؤخي ناوضـةكاني خـةناقني   -1 

 .و سةعديةو جةلةوالو ئاوي ئةَلوةن

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميئرةبان

ــ ــذاردن، ســاَلي دووةم، خــولي     ب ــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلب ةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةين
بـةثَيي  : ، بةرنامـةي كـار  17/8/1111ي نائاسـايي، رؤذي دانيشـ    (3)طرَيداني يةكـةم، ذمـارةي دانيشـ     

ي ثةرلـةماني  1991ي هةموار كراوي سـاَلي  (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 6)ي ماددة (1)حوكمي بِرطة 
ــدا بةرنامــةي كــاري دانيشــتين ذمــارة      -كوردســتان  ــةمان بِرياري ــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرل ي (3)عَي

/ 17/8ي ثاش نَيوةِرؤي رؤذي ضوار شـةممة رَيكـةوتي   (1)نائاسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير 
 :دا بةم شَيوةية بَيت1111

لةماني كوردستان و طفتوطؤ دةربارةي بارودؤخي ناوضةكاني خةناقني و خستنةِرووي راثؤرتي شاندي ثةر-1
 .سةعديةو جةلةوالو ئاوي ئةَلوةن
وةزيري ثَيشمةرطةو كةريم سـوَلتان سـنجاري وةزيـري نـاوخؤ و      مصطفىبةخَيرهاتين بةِرَيزان شَيخ جعفر 

وان ثةرلـةمان و حكومـةتي    يل سليمان وةزيـري كشـتوكاَل و ئـاودَيري و بـةِرَيز سـعد خالـد رَيكخـةري نيَـ        
 .هةرَيمي كوردستان دةكةين، زؤر بةخَير بَين

بةِرَيزان، ئةم دانيشتنة تايبةتة، نائاسايية، دةربارةي بارودؤخي ناوضةي جةلـةوالو سـةعدييةو خانـةقني و    
ي دةوربةري مةندةلي و ئاوي ئةَلوةندة، كة ماوةيةكي زؤرة بة داخةوة بة ناحةق دذايةتي كوردي دانيشـتوان 

ناوضةكة دةكرَيت، ئةو برايانةمان هةوَل دةدرَيت لة ناوضةكة دةربةدةر بكرَين و بتؤقَيندرَين و زؤريان لـَي  
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تريؤر دةكرَيت و كشتوكاَلي هاوواَلتيانيش بةبَي ئاوي، ئاوي ئةَلوةند وشك دةبَيتةوة، بؤيـة زؤر بـة طرنطمـان    
نداماني ثةرلةماني كوردسـتان ثـَيش ضـاوي خـةَلكي     زاني ئةم دانيشتنة ئةجنام بدرَيت و بريو راي ئَيوةي ئة

كوردستان و اليةنة ثةيوةنديدارةكاني ناو عَيراق بدرَيت، ئَيمة دةزانني ئَيستا لةو مةنتياةية كةسانَي هـةن  
فيدايي سةدام بوون، بةعسي بوون، ئَيستا بةرثرسن و حيمايةي مةنتياةكـة دةكـةن و بـة ثالنـيش خـةَلكي      

ية كةسانَيك نةكوذن، هةتاكو ئَيستا ثةنايان بردووة بؤ ئيسلوبَيكي زؤر زؤر نامرؤةانة، ئَيمة دةكوذن، رؤذ ني
خةَلك ئيختيتاف دةكةن و تي ئَين تي دةبةستنة قةلبيةوةو دةيتةقَيننةوة، دةَلَين ئةمـة ئينتيحـاري بـووةو    

كـة فيـدائي سـةدام     هاتووة مبانكوذَيت، منوونةطان هةيةو ناويشمان هةية، ناوي ئـةو بةرثرسـانةمان هةيـة   
بوونة، ئَيستا بةرثرسي ئةو مةنتياةيةن، بؤية زؤر طرنطة وةزعي ئةو مةنتياةية ضـاك بكرَيـت، ناشـكرَيت    
ئَيمة لة بان دةست رابوةستني و سةير بكةين، مةنتياـةي كَيشـةدارة، كـة دةَلـَين ناوضـةي كَيشـةي لةسـةرة،        

ي كوردســتانة، بؤيــة ثَيويســتة ضــؤن ئــةوان  كَيشــةكة لــة بــةيين حكومــةتي ئيتيحــادي و حكومــةتي هــةرَيم 
ــة         ــة خةَلكةك ــارَيزن، ئَيم ــاتوانن خــةَلك بث ــةوان ن ــت، ضــؤن ئ ــةواجودمان دةبَي ــة ت ــة، ئَيم ــةواجوديان هةي ت
دةثارَيزين و هي ئةوانيش دةثارَيزين، هي خؤطان دةثارَيزين، بؤية ئةم دانيشـتنة كـرا، بـؤ ئـةوةي زؤر بـة      

ازنانةي لةو مةنتياانة هةية، دةبَيـت رَيـك  رَيتـةوة، نابَيـت فـةوجي      وردي قسة لةسةري بكةين و ئةو تةو
شورتة هةموو لـة ئريهابيـةكان بَيـت، دةبَيـت كورديشـي لـَي بَيـت، بـةاَلم كـورد لةطـةَل ئريهابيـةكان نـةبَيت،             
ضونكة هةم ديسان بة ثالن رؤذَي سةيارةيةك بـة مة وعةيـةك دةتةقَيننـةوةو دةيـانكوذن، ئَيسـتا داوا لـة       

َيــوةي بــةِرَيز دةكــةين، ئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان، ئــةو بةِرَيزانــةي كــة ضــوو بوونــة مةنتياةكــة،     ئ
ليذنةكان، ليذنةي ثَيشمةرطة، ليذنةي ناوخؤ، ليذنةي مام مرؤة، ليذنـةي ئاوةدانكردنـةوة كـةرةم بكـةن بـؤ      

اوي ئةندامــة بــةِرَيزةكان ســةر مةنصــة، بــؤ ئــةوةي راثؤرتــةكانتان  وَيننــةوةو ثَيشكةشــي بكــةن، ثاشــان نــ  
ــولةي لــة            ــةثَيي ئــةو تةسةلس ــت، فــةرموون ب ــة بكرَي ــؤ لةســةر بارودؤخةك ــؤ ئــةوةي طفتوط ــني، ب دةنووس

 .راثؤرتةكةتان هاتووة دةست بكةن بة خوَيندنةوةي راثؤرتةكانتان
 :بةِرَيز ساالر حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

وةي كة ثةرلةماني كوردستان دانيشتين نائاسايي خؤي سازدا سةبارةت بةو تؤثبارانةي كة ماوةيةكة دواي ئة
كؤمـاري ئيســالمي ئَيــران ناوضــة ســنوورييةكاني ثشــدةرو بيتـوَين و ســيدةكاني ثــَي تؤثبــاران كــردووةو، لــة   

ان دةكةوَيتـة كؤمـاري   هةمان كاتدا جؤرَيك لة نيطةراني دروست بووة لةو ناوضانةي كة سةرضاوةي ئاوةكاني
ئيسالمي ئَيرانةوة، بةتايبةت ئاوي ئةَلوةن و ضةند جَيطايةكي تر، لـةو روانطةيـةوة هـةردوو مةسـةلةكةمان     
ــة،        ــةو مةنتياةي ــة ئ ــدَيك بنَيرَيت ــة وةف ــدا ك ــةماني كوردســتان بِرياري ــداو خؤشــبةختانة ثةرل ــةوة طرَي ثَيك

ؤ و ليذنةي ثَيشمةرطةو ليذنـةي كشـتوكاَل و ليذنـةي    وةفدةكةش ثَيك هاتبوو لة ئةنداماني ليذنةكاني ناوخ
ــة دواي   ــام مـــرؤة، ئَيمـ ــةي مـ ــةرداني  ( 14)ئاوةدانكردنـــةوةو ليذنـ ــايية سـ ــتنة نائاسـ ــةعات لـــةو دانيشـ سـ
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مةنتياةكةمان كرد بة مةيداني دامودةزطا ئيدارييةكان، خةَلكي مةنتياة، كؤمةَلَيك رَيكخـراو و طـروث، كـة    
ئــاوي ئــةَلوةن و داكــؤكي كــارن لــة داخوازييــةكاني خــةَلكي ئــةو مةنتياةيــة،  داكــؤكي كــارن لــة هَيشــتنةوةي

بينيمــان بــة وردي و بةرضــاو روونيــان دايــيَن ســةبارةت بــة ئــةو رةوشــةي لــةو ناوضــةية دةطــوزةرَي و لــة     
مةسةلةي ئـاوي ئـةَلوةنيش هاوشـان بـرتازَي طـرف  ئـةمين، ئـابووري، كؤمةاَليـةتي، كـةلتووري، زؤر طـرف            

ناوضةكاني سةعدييةو جةلةوالو مةندةلي و دةتوانني بَلَيني طةرمةسَير بةشَيوةيةكي طش  هةية،  تريش لة
ئةوة بوو بة ضةقي ئةو سةردانةي ئَيمة، ئَيمة لةالي خؤمانةوة دواي ضاودَيري كردني دؤخةكةو ديراسـةت  

ين ميحنةتــةكان و كردنــي بارودؤخةكــةو بينــيين رووبــاري ئــةَلوةن، كــة قةتةرةيــةك ئــاوي نــةماوةو، بينــي   
طةِرانةوةي ئةو دؤخـةي كـة لـة ناوضـةكة دةطـوزةرَي، يـان ئيـدارةي ناوضـةكةو نوَينـةري خـةَلكي ناوضـةكة            
دةركةوت كة لة بارَيكي زؤر زؤر مةترسيدارو خراثدا دةذين، بؤية بة باش زانـرا كـة ثةرلـةماني كوردسـتان     

طةي ثةرلةمانةوة بِريارَيكي جددي بـدرَيت و بـة   دانيشتنَيكي نائاسايي بكات سةبارةت بةم مةسةلةيةو لة رَي
ثريي خةَلكي مةنتياةكةو خاكي مةنتياةكةوة بوني، لةو روانطةيةوة ليذنةكـة راثـؤرتَيكي ئامـادة كـردووة،     
بَيطومان لة دواي ئامادة كردني راثؤرتةكةش كؤمةَلَيك رووداوي تر لة تريؤرو لة راونان و لة هةِرةشة كردن 

ثَيشــمانواية بــةثَيي ئــةو سةرضــاوانةي كــة دةطَيرنــةوة  وجــؤلي ســةربازيش لةاليــةن   هاتوونةتــة كايــةوة،
حكومةتي ئيتيحادييةوة بؤ مةنتياةكة هاتؤتة ثَيش، هةموو ئةمانة دةرخةري ئةوةن كة لةم ئان و سـاتةدا  

راثؤرتةكـة  بةثَيويست دةزانرَيت بِريارَيكي حةكيمانةو جددي و مةسبووالنة لةم بارةيةوة بدرَيت، ئَيسـتاش  
 .بؤ بةِرَيزتان دةخوَيندرَيتةوة

 :بةِرَيز شؤِرش جميد حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بةِرَيز

 راثؤرتي تايبةت بة ئاوي ئةَلوةن و كَيشةي جةلةوالو خانةقني/ بابةت
 .....ساَلو و رَيز

ــة(1)لــة دواي كؤبوونــةوةي ذمــارة   ، كــة تايبــةت بــوو بــة  9/8/1111-8مان لــة رؤذانــي ي نائاســايي ثةرل
تؤثباران كردني سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان لةاليةن كؤماري ئيسالمي ئَيران و، هـةروةها سـةبارةت بـة    
طرتنةوةي ئاوي ئـةَلوةن لـة شـاري خانـةقني و هةوَلـدان بـؤ طرتنـةوةي ضـةند سةرضـاوةيةكي تـري ئـاو لـة             

شاندَيكي ثةرلةماني كوردستان كة ثَيـك هـاتبوون لـة     11/8/1111ممة هةرَيمي كوردستان، رؤذي ضوارشة
بـة مةبةسـ    ( ناوخؤ، ثَيشمةرطة، مام مـرؤة، ئاوةدانكردنـةوة، كشـتوكاَل و ئـاودَيري    )ئةنداماني ليذنةكاني 

بةدواداضووني كَيشةي ئاوي ئةَلوةن و بارودؤخي ئـةمين سـةعديةو جةلـةوال، سـةرداني شـاري خانـةقينمان       
ــردو ســ  ــةني       ك ــدامَيكي ئةجنوم ــةوالو ئةن ــةي جةل ــةري ناحي ــةقني و بةِرَيوةب ــامي خان ــةَل قائيما ةرةتا لةط

ــذي قســةمان لةســةر      ســةعديةو ذمارةيــةك لــة بةرثرســاني ئيــداري ناوضــةكة كؤبووينــةوةو بــة دوورو درَي
ةيـةك لـة   كَيشةكاني ناوضـةكةو طـرف  ئـاوي ئـةَلوةن كـرد، دواتـر لةطـةَل ليذنـةي لـة ثَينـاو ئـةَلوةن و ذمار           
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خةَلكي خانةقني كؤبووينةوةو بة وردي باسيان لة مةترسييةكاني طرتنةوةي ئـاوي ئـةَلوةن و ئـةو هةواَلنـة     
كرد، كة تا ئَيستا داويانة بـؤ بةردانـةوةي ئاوةكـة لةاليـةن كؤمـاري ئيسـالمي ئَيرانـةوة، ثاشـان لـة نزيكـةوة           

 .ضاومان كةوت بة وشكانيي ئةَلوةن
ي شــاندةكةمان لــةو طرفتــة ئيــداري و سياســي و كؤمةاَليةتيانــةي ناوضـــةكةي       دواي طــوَيطرتين ئةنــدامان  

طرتؤتةوة، ثَيمان باش بوو لةم راثؤرتةدا ثوختةي ئةو طرفتانةو ثَيشنياري ضارةسةر كردنيـان  ةينـة بـةر    
دةس  بةِرَيزتان، بة مةبةس  زوو بـة دةنطـةوة هـاتين ئـةو ناوضـةية، كـة يةكَيكـة لـة ناوضـة طـرنط و بـة            

 .يةخةكاني كوردستانبا
 :طرف  ئاوي ئةَلوةن: يةكةم

ئاوةكة دةطرَيتةوة، كة ئةوة دةبَيتة هؤي وشك  9 – 3ماوةي هةشت ساَلة كؤماري ئيسالمي ئَيران لة مانطي 
بووني با  و بَيستانةكان و كؤضكردني طوندةكاني نزيك ئةَلوةن، جطة لةوة وشك بـووني ئـةَلوةن، لـة رووي    

ي خراثي هةية لةسةر دانيشتواني خانةقني، بةتايبةتي كة ئةَلوةن يةكَيكة لة سيمبولة دةروونيةوة كاريطةر
 .جوانةكاني شارةكة

ــة رؤذي          ــاوةو ل ــك هَين ــةكة ثَي ــي كَيش ــةر كردن ــؤ ضارةس ــةكيان ب ــةقني، ليذنةي ــداري خان ــةر ئاســ  ئي لةس
جنامـداوة، بـةاَلم هـيض    لة بةبدا كؤبوونةوةيةكيان لةطةَل سةفارةت و قونسولطةري ئَيـران ئة  17/7/1111

 .ئةجنامَيكي ئيجابي لَي نةكةوتؤتةوة
لةســةر ئاســ  مــةدةنيش لةاليــةن ليذنــةي لــة ثَينــاو ئةَلوةنــةوة ضــةند جارَيــك و بةشــَيوةيةكي مةدةنيانــة 

ئَيران لة ضوار رياني ئةركةوازي بة مةبةس  فشـار خسـتنة    –هةستاون بة طرتين رَيطاي هاتوضؤي عَيراق 
اَلم تةنيا بؤ ماوةي سَي رؤذ ئاوةكة بة رَيذةيةكي كةم بةردراوةتةوةو ثاشان بـة هـةمان شـَيوة    سةر ئَيران، بة

 .طرياوةتةوة
 :ثَيشنيارةكامنان بؤ كَيشةي ئةَلوةن

ثةرلةماني كوردستان لة رَيي ليذنةيةكي تايبةتةوة ئةم ثرسة بة خَيرايي لةطةَل ئةجنومةني نوَينـةراني   -1
ــراق   ــراق و حكومــةتي عَي ــةجنام،      عَي ــة ئ ــاتي نةطةيشــ  ب ــة ك ــةوةو ل ــةكاليي بكات ــران ي و كونســولطةري ئَي

 .هةَلوَيس  طوجناو وةربطريَيت لة بواري ثةيوةنديية دبلوماسي و بازرطانيةكامنان لةطةَل ئةم واَلتة
 .طةياندني كةناَلَيكي تري ئاو هاشَيوةي باَلةجؤ لة سريوانةوة بؤ ئةَلوةن -1

 :ةقنيطرف  ئيداري خان: دووةم
لةبةر ئةوةي خانةقني تا ئَيستا لة رووي ئيدارييةوة هاوبةشة لـةنَيوان ديالـةو هـةرَيمي كوردسـتاندا ضـةند      

 :كَيشةيةكي ئيداري بؤ دروست بووة لةوانة
لةِرووي خزمةتطوزارييةوة زؤر فةرامؤش كراوة، نة لةسةر حكومةتي عَيراق بايةخي ثَي دةدرَيـت و، نـة    -1

داخةوة بايةخي تةواوي ثَيداوة، شارةكة لةِرووي جادةو رَيطاو بانةوة خراثة، كارةبـا  حكومةتي هةرَيميش بة
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ـــةوة تــا ئَيســتا هــيض ثرؤذةيــةك لةســةر 1119وةك ئــاوي ئــةَلوةن لــة ذَيــر رةمحــةتي ئَيراندايــة، لــة ســاَلي  
 .بودجةي عَيراق جَي بةجَي نةكراوة لةو شارة

رلـةماني كوردسـتانةوة دةردةضـَيت كَيشـةو طرفتيـان هةيـة،       لةِرووي سوود وةرطرتن لةو ياسايانةي لة ثة -1
بةشَيك لة فةرمانبةراني خانةقني لةسةر ميالكي حكومةتي هةرَيمي كوردستانن، بةاَلم نـاتوانن سـوودمةند   
بن لة سولفةي عـةقارو ثَيشـينةي هاوسـةرطريي و قـةرزي بوـووك، كـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان جـَي بـةجَي            

 .دةكرَين
 .تري شارةكة وةرنةطرتين خوَيندكاراني خانةقينة لة كؤليذةكاني خانةقنيكَيشةيةكي  -3

 :ثَيشنيارةكان
لة بودجةي هةرَيمي كوردستان بةشَيك تةرخان بكرَيت بؤ ثِر كردنةوةي ثَيداويسـتية هةنووكةييـةكاني    -1

 .شارةكة
 .ي هةرَيمي كوردستانداناني ئاليةتَيك بؤ سوودمةند بووني فةرمانبةراني ئةو ناوضةية لة ياساكان -1
ــة       -3 ــااَل بــة ضــؤنيةتي ســوود وةرطــرتين خوَينــدكاراني ناوضــةكة ل ثيداضــوونةوةي وةزارةتــي خوَينــدني ب

 .كؤليذةكاني خانةقني
 .قةرةبوو كردنةوةي ئةو خَيزانانةي بةهؤي طرتنةوةي ئاوي ئةَلوةنةوة زةرةرمةند بوون -4

 :طرفتةكاني جةلةوالو سةعدية: سَييةم
ـةوة كوردةكـان  1118ليم كردني اليةني ئةمين ئةو دوو ناحيةية بة حكومةتي عَيراق لة ساَلي لةدواي تةس

لة بارودؤخَيكي زؤر خراثدا دةذين، كة ثَيويس  بة ضارةسةر كردني بة ثةلة هةيـة، ضـونكة بـةدةر لـةوةي     
زانة كوردةكان لـة  كة لة رووي خزمةتطوزارييةوة لة شاري خانةقني خراثرتن، لة رووي ئةمنيةوة ذياني خَي

 .مةترسيداية تةنيا لةبةر ئةوةي كوردن
خَيـزان  ( 851)خَيزانـي كـورد ئـاوارة بـوون و لـة سـةعديةش       ( 1111)ئَيستا لة جةلةوال لة ترسي كوش  

شـةهيد هةيـة، كـة ئةمـة وايكـردووة تـرس و       ( 141)شـةهيدو لـة سـةعديةش    ( 171)ئاوارةن، لة جةلةوال 
ا هـةبَيت و بـَي خاوةنيـان ثَيـوة ديـار بَيـت، هـاتين هـةزاران خَيزانـي عـةرةب بـؤ            دَلةِراوكَي لةناو كوردةكانـد 

ناوضةكةو نةطةِرانةوةيان بة ثاساوي نةبووني ئةمنيةت لة ناوضـةكاني خؤيـان مةسـةلةي تـةعريب كردنـي      
 .دووبارة كردؤتةوة، كة مةترسي هةية لةسةر كورد بووني ئةو ناضةية لة ئايندةدا

 :ثَيشنيارةكان
 .ِرانةوةي هاوسةنطي سةربازي لة ناوضةكة، ئةويش بة طةِرانةوةي هَيزي ثَيشمةرطة بؤ ئةو ناوضانةطَي -1
، كة زؤربةي كَيشة نةتةوايةتييةكان ضارةسةر دةكات لةو 141ثةلة كردن لة جَي بةجَي كردني ماددةي  -1

 .ناوضانةدا
وونةتـــة ناوضـــةكةو تـــا ئَيســـتا طةِرانـــةوةي ئـــةو خَيزانـــة عةرةبانـــةي بـــة ثاســـاوي شـــةِري تـــايفي هات  -3

 .نةطةِراونةتةوة
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قسة كردن لةطةَل وةزارةتي شةهيداني حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ ثةلـة كـردن لـة تـةواو كردنـي          -4
 .ساَلة كاري لةسةر نةكراوة( 1)مامةَلةي كةسوكاري شةهيداني سنووري ناوضةي خانةقني، كة ماوةي 

اوارةكاني جةلةوالو سةعدية تـا كَيشـةكانيان ضارةسـةر دةكـرَين و     دروست كردني كةمثَيكي شايستة بؤ ئ -5
 .دةطةِرَينةوة شوَيين خؤيان

لة كؤتاييدا بةباشي دةزانـني كـة دانيشـتنَيكي نائاسـايي ثةرلـةمان ئـةجنام بـدرَيت بـة ئامـادة بـووني بـةِرَيز            
وضــةي تــري وةك ســةرؤكي ئةجنومــةني وةزيــران، بــؤ خســتنة رووي كَيشــةكاني ئــةو ناوضــانةو ضــةندين نا 

ــري و   ــدةلي و كف ــةرَيمي       ...........مةن ــة ه ــدييان ب ــانةي ثةيوةن ــةو كَيش ــةري ئ ــةر ضارةس ــاردان لةس و بِري
 .كوردستانةوة هةية، كة ئةمة هيواو متمانة دةطَيِرَيتةوة بؤ دانيشتواني ئةو ناوضانة

 .ةطةَل رَيزماندال. طرنطيداني حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة طةياندني خزمةتطوزاري ناوضةكة -6
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، دةستتان خؤش بَيت، ئَيستا ئةو بةِرَيزانةي كة دةيانةوَيت قسة لةسةر بارودؤخي ئةو مةنتياة 
بكةن، ناويان دةنووسني، ئَيستا ئةم بةِرَيزانـة ناويـان خؤيـان تؤمـار كـردووة، بـؤ ئـةوةي قسـة بكـةن، تكايـة           

ةبَيت، بؤ ئةوةي ئيستفادة لة وةقتةكة بكةين و ثَيشنياري بةسوود هـةبَيت، رَيـزداران   هةوَل بدةن دووبارة ن
عبداهلل حاجي حممود، ئارام قادر، امري طؤطا، ئةةني عمر، دَلشاد شئاب، برهان رشـيد، كـاردؤ حممـد، ئامينـة     )

حسـن،   فاضعلسزيز، امحـد وةرتـي، عمـر عبـدالع    .زكري، تارا ئةسعةدي، جالل علي، هاذة سليمان، سامل تؤما، د
، شـوان كـريم، شـلَير حمـي     عثمانبةفرين حسني، طوَليزار قادر، عبداهلل مةال نوري، سةرهةنط فرج، سيوةيل 

الدين، شنان امحد، شلَير حممد، سةروةر عبدالرمحن، سةردار رشـيد، مسـرية طـؤران، ذيـان عمـر، زكيـة سـيد        
، عبـدالرمحن حسـني،   عثمعانسن عبـداهلل، عـدنان   صاحل، مسري سليم، عةوني بةزاز، شَيروان حةيـدةري، نـةرميا  

بةشـارةتي، هـاوِراز خؤشـناو، صـباح بيـت اهلل، ثـةيام امحـد، سـاالر حممـود،           فاضعلسدلَير حممـود، قـادر حسـن،    
 .، كةسي تر ماوة  نيية، كاك عبداهلل فةرموو(ثةميان عبدالكريم

 :بةِرَيز عبداهلل حاجي حممود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ستخؤشيم لة ليذنـة بةِرَيزةكـةو تةقـديرم بـؤ راثؤرتةكـةيان، ثشـتيواني تـةواو لـة ثَيشـنيارةكانيان          وَيِراي دة

دةكةم، لةبةر ئةوةي مةسةلةي مةندةلي و خانةقني و جةلـةوالو كـارة تريؤريسـتيةكان ئةهميـةتي تايبـةتي      
ارَيك دةنةمـة  خؤي هةيـةو، طرتنـةوةي ئـاوي ئـةَلوةن، ثـَيم بـاش بـوو روون كردنةوةيـةك و ضـةند ثَيشـني          

 .بةردةمي بةِرَيزتان
ئةو هةَلمةتةي ئَيستاي طروثة تريؤرستةكان و عةرةبة شؤةينيةكان و بةعسـيةكان لـة ئارادايـة سـةرةتايةكة     
بؤ دووبارة لةناو بردن و سِرينةوةي ميللةتةكـةمان لـة سـةرخاكي دَيـريين خـؤي ثرؤذةيـةكي لـة مَيذينـةي         

كورد، لة رابردوودا بةشَيك لةو ثرؤذانة لةسةردةمي رذَيمي بةعسي دوذمنة رةطةز ثةرستةكانة دذ بة طةلي 
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رووخاو جَي بةجَي كراو، ئَيستاش دةيانةوَيت دووبارة درَيذة بةو هةَلمةتة دوذمنكاريانـة دذ بـة طةلةكـةمان    
 .بدةنةوة

بـــةِرَيزان، ســـةرةتا ثرســـةو سةرةخؤشـــي خؤمـــان رادةطةيـــةنني بةرامبـــةر بةكاســـوكاري قوربانيـــةكان بـــة 
مـاَل بـةثَيي ئامارةكـان، كـة ئةمـةش      ( 1511)كةس و ئاوارة كردني زياتر لـة  ( 644)ريؤركردني زياتر لة ت

ــةكاني         ــدةلي و ناوض ــةعديةو مةن ــةوالو س ــة خــةَلكي جةل ــةر ب ــتانة بةرامب ــتةوخؤي تريؤريس ــاذةي راس ئام
ئـةو ثالنانـةي كـة لـة     دةوروبةريان، بؤية ثَيويستة ضيرت ضاوةِروان نةبني، دةبَيت كاربكةين بـؤ وةسـتاندني   

ئاراداية، سةبارةت بة ثاكتاوي نةتةوةيي لةو ناوضانةدا، جطة لةوةي ئةو طرووثانة بةرنامةي ترشيان هةيـة  
بؤ بَي هَيز كردني ثَيطةي كورد لة عَيراقي نوَيدا، وةك روون و ئاشكراية دواخس  و لةمثةر دروست كـردن  

ت كردنــي طريوطرفــت بــؤ ناوضــة جــَي ناكؤكــةكان،   و دروســ(141)لةبــةردةم جــَي بــةجَي كردنــي مــاددةي   
بةتايبةتي لة مـاوةي دوو سـاَلي رابـردووداو جـَيطري كردنـي هَيزةكـاني سـوثاي عَيـراق لـة شـوَينةكانيان، كـة            
زؤربــةيان كؤنــة بةعســي و تريؤريســتانن، تــريؤر كردنــي هاوواَلتيــاني كوردســتان و بةرثرســيارن لةبــةردةم    

 .شَيكن لةو ثالنةي كة دةستيان كردووة بة جَي بةجَي كردنيهَيزةكان و سوثاي عَيراقدا بة
بةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةماني كوردسـتان، لـةناو هَيزةكـاني عَيـراق هـةر ليوايـةك بزانرَيـت هةيكـةلي ليواكـان            
كوردن جيا دةكرَينةوةو لة رووي ثَيداني كةرةستةو كةلوثةلي سةربازييةوة هةر لة تؤث و دةبابةو ضـةك و  

تر، كة ئةمانة ئاماذةو منوونةي روونن، كة هةر كـات زةمـن بةشـَيوازَيك طؤِرانكـاري بةسـةردا       جبةخانةكاني
هات، ئةوة تريؤريسـتان و طرووثـة بةعسـي و شـؤةينيةكان هةرضـيان ثـَي بكرَيـت بـؤ لـةناو بردنـي خـةَلكي            

ني دانيشـتواني  كوردستان درَيغي ناكةن و ئةجنامي دةدةن، ئةوة سةرةتاكةشي بة شةهيد كردن و ئاوارة كرد
جةلةوالو سـةعديةو مةنـدةلي دةسـ  ثـَي كـردووة، ئَيسـتا هاوواَلتيـاني ئـةو شـارانة بـَي هيـوا بـوون، بؤيـة              
ثَيويستة هةوَلةكان  ةينةطةِر بؤ ضارةسةر كردنـي ئـةو طرفتانـةو راوةسـتاني ئـةو هَيِرشـانةي لـة ئَيسـتادا         

هةمووان وةكو ثَيشمةرطةكةي جاران خؤمان تةيارو دةرهةق بة خةَلكي ئةو ناوضانة دةكرَين و، ثَيويستيشة 
ئامادة بكةينةوة لةطـةَل هَيـزة شؤِرشـطَيِرةكاني تـري عَيراقـدا بـة بـريو بـاوةِري ثَيشـوومانةوة خؤمـان سـازو            
ئامـادة بكةينــةوة، ئــةم ئةركــة لَيـرةوة بِريــاري لــَي بــدرَيت و حزبـةكان و جــةماوةري طةلةكــةمان هــةمووان    

حــوكمي خؤمــاَلي خؤمــان بكــةين و ثارَيزطــاري لــة ذن و منــداَل و طــةنج و خوشــك و ثَيكــةوة ثشــتيواني لــة 
براكامنان لة سةعديةو جةلةوالو مةندةلي و خانـةقني بكـةين و، ئـةو جَيطايانةشـي كـة تـا ئَيسـتا هـاوواَلتي         

 .بكَيشنكوردي تَيدا نيشتةجَين ضاوةِروانن بزانن كةي سِرةيان دَيت و تريؤريستان بونة سةريان و روحيان 
بةِرَيز سةرؤكي ثةرلـةماني كوردسـتان، ئَيمـة لةبـةردةم خـواي طـةورةو ميللةتةكـةمان بةرثرسـيارين، بؤيـة          
ــي        ــار كردن ــةكي كوردســتان رزط ــاني هــةر هاوواَلتي ــي طي ــاري كردن ــةو كَيشــةيةو ثارَيزط ــي ئ ضارةســةر كردن

مووانـة، ئـةوةي لـة رابـردوودا     هاوواَلتياني ئةو ناوضانةي كـة هةِرةشـةي تريؤريسـتانيان لةسـةرة ئـةركي هة     
ــةو         ــاني ئ ــي كوردةك ــريؤر كردن ــة ت ــة ل ــةني عــةرةبي شــؤةيين و بةعســيةكانة، جط ــي درَيذخاي ــدا ثالن رووي
ــي كؤميتــةي ســةعديةي يــةكَي  نيشــتماني         ــانةش لــة دوو رؤذي رابــروودا، زؤر بةداخــةوة بةرثرس ناوض
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ثَيمان دةَلَين كة دةبَيـت هـةرَيمي كوردسـتان    كوردستان و ثاسةوانَيكيان شةهيد كرد، ئةم كارة دوذمنكاريانة 
و حكومــةتي خؤمــان و خــةَلكي ئــةو شــارانة بةرنامــةي هةمةاليةنــةو روومنــان هــةبَيت بــؤ ديــاري كردنــي    

 .ضارةنووسي هاوواَلتياني ئةم ناوضانة
ان و ثَيشرت هةوَلة ئاشتيخوازةكاني سـةركردايةتي كـوردو خـةَلكي كوردسـتان لـةثَيناو ثَيكـةوة ذيـاني هـةموو        

سياسةتي حةكيمانة بؤ دةرضوون لةو هةموو دذايةتي كردنةو تـريؤرو لـةناوبردن و ديـاري كردنـي نةخشـة      
رَيطا بـؤ ئاينـدة، دان بـة خـؤداطرتن و قوربـاني زؤريشـي ويسـت كـة بـة ثشـتيواني خـواي طـةورةو هاوكـاري              

ــؤ       ــةي ش ــي دوذمنكاران ــةختةكاندا هَيِرش ــةَل رؤذة س ــووين، لةط ــةركةوتوو ب ــةمووان س ــةر  ه ــؤ س ةينيةكان ب
كوردةكان و شؤِرشةكاني بةردةوام بووة، ئةم طةلة قارةمانةي كوردستان بة جةستةو خـوَين ثارَيزطاريـان لـة    
كــةركووك و ناوضــة دابِرَينراوةكــان و كوردســتان كــردووةو ثَيشــِرةوي رةوِرةوي ئــةم تَيكؤشــانةش تــةنئا         

 .اراستين نةتةوةكةمانثَيشمةرطة بووة، كة هةردةم سنطيان كردؤتة قةَلغان بؤ ث
بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان، لَيرةو رايدةطةية  كـة ثَيويسـتة بـة وردي ئاطامـان لـة طردبوونـةوةو       
كؤبوونةوة طشت طرييةكاني هةندَيك لة عةرةبـةكان هـةبَيت، كـة لـة ئَيسـتادا  وجـؤَلَيكي تـةواو هةيـة لـة          

يووةتة شـاري خانـةقني و طونـدةكاني تـري دةوروبـةري،      سةعديةو جةلةوالو تا مةندةلي و بطرة ضاويان بِر
بؤية زؤر ثَيويستة لـة ئَيسـتادا مـاَلي كـورد يـةك  رَيتـةوةو هـةموومان ثَيكـةوة ثارَيزطـاري لـة نيشـتمان و            
دةســتكةوتةكانيان بكــةين، كــة ئةمــة تــةنئا رَيطايــة بــؤ بــةر ثةرضــدانةوةي هــةر هَيِرشــَيكي دوذمنكارانــةو    

ــتان و اليةنـــة    ثـــةالمارَيك دذ بـــة مي للةتـــةكان، لـــة هـــةمان كاتـــدا ثَيويســـتة حكومـــةتي هـــةرَيمي كوردسـ
ــةكانيان  ةنــة طــةِر لةطــةَل      ــة بةبــدا ســةرجةم هةوَل ثةيوةنديــدارةكان و نوَينــةراني خــةَلكي كوردســتان ل

 :حكومةتي عَيراق بؤ
ووبــارة تــةعريب ئاطــادار كردنــةوةي ئةمريكيــةكان ســةبارةت بــةو ثالنــةي كــة ئَيســتا لــة ئارادايــة بــؤ د    -1

 .كردنةوةي ئةو ناوضانةي كة خةَلكةكةي تريؤر دةكةن
 .ي دةستووري عَيراق(141)خستنةطةِري هةوَلةكان بؤ جَي بةجَي كردني ماددةي  -1
جَي بةجَي كردني هَيزي هاوبةشي ئةو ليوايانةي كـة هـةيكل و ثَيكئاتـةكانياني كـوردن، بةتايبـةتي ئـةو        -3

ي جةربةزةو ثَيشمةرطةي مةشق ثَي كراون لةناو ثَيكئاتةي ئةو هَيزانةدا جـَيطري  هَيزة نيزاميانةي كة خةَلك
 .بكرَين

هَيزي زياتري ثَيشمةرطةي كوردستان بةشَيوازي جؤراوجؤر لةو سنوورانة نزيك بكرَينةوة، بؤ ثشتيواني  -4
 .كردني دانيشتواني ئةو ناوضانة

و خوازةكـاني تـري عَيـراق، تـاوةكو طيـاني ئاشـ  و       طفتوطـؤ كـردن لةطـةَل هَيـزة دميـوكرات و ثَيشـكةوتو       -5
 .ثَيكةوة ذيان جارَيكي تر بطةِرَيتةوة بؤ ئةو ناوضانة

هةوَلةكان ضِر بكرَيتةوة لة طةَل هَيزة دميوكرات و شؤِرشطَيرةكاني تري عَيراق بؤ ثشتيواني كردمنان لة  -6
ــدا    ــةر ثةرضـ ــةروةها بـ ــتان و، هـ ــةوةي كوردسـ ــي نةتـ ــاو كردنـ ــريؤرو ثاكتـ ــؤةينيانةو تـ ــةتي شـ نةوةي سياسـ
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رةتكردنةوةي ئـةو كردةوانانـةي لـةو ناوضـانة كـة مـةيلي قـؤر  كردنـةو هـةَلينجراوي رةفتـارة فاشـيةكاني            
 .بةعسن

ثَيويستة دةزطا ئةمنيةكاني خؤمان لـةو ناوضـانةدا جـارَيكي تـر بةشـَيوازَيكي نـوَي و هاوبةشـانة لةطـةَل          -7
 .حكومةتي عَيراق رَيك  رَيتةوة

ز سةرؤكي ثةرلةمان، سةبارةت بة طرتنـةوةي ئـاوي ئةَلوةنـد، ثَيويسـتة لـة رَيطـاي نوَينـةراني هـةرَيمي         بةِرَي
كوردسـتان لـة بةبـدا هـةر لـة سـةرؤك كؤمـارو جَيطـري سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران و كةناَلـةكاني تــري             

و طرفتـة بدؤزرَيتـةوة،   ديبلؤماسي فشار  رَيتة سةر حكومةتي عَيراق، تاكو رَيطا ضـارةيةكي طوجنـاو بـؤ ئـة    
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ئارام قادر كةرةم بكة

 (:ئارام)بةِرَيز ايوب نعمت قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا دةستخوشي دةكةم بؤ بِرياري طرَيداني كؤبوونةوةيةكي نائاسايي ثةرلةمان، سةبارةت بة ناوضة جـَي  

كان، بةتايبةتي رووبةِروو بوونةوةي سياسةتي تةعريب و ثاكتاو كردني كـورد لـةو ناوضـانةدا، بـةاَلم     ناكؤكة
ئةوةي كة روون و ئاشكراية كة ئةم كَيشةية تةنئا لة ئةمِرؤوة دةس  ثَي نـةكردووة، بـةَلكو ماوةيـةكي زؤر    

ت، ئَيمة لة بةدواداضوونَيكمان بؤ دوورو درَيذة ئةم سياسةتة لةو ناوضانةدا رؤذانةو بة نةخشة ثيادة دةكرَي
ــانطي     ــة م ــردن ل ــاو ك ــةعريب و ثاكت ــران    11/1111كَيشــةي ت ــةني وةزي ــيارَيكمان ئاراســتةي ئةجنوم ثرس

كردووةو كؤمةَلَيك زانيارميان ناردووة بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران، كة ئـةو مةترسـية ئَيسـتا رووي    
زانـي عـةرةب لـة ناوةِراسـ  عَيراقـةوة هاتوونةتـة كـةركووك         خَي( 8751)كردؤتة ئةو ناوضانة، بؤ منوونة 
( 141)هةزار خَيزان لة ناو كةركووك دايةو بةثَيي بِرياري مـاددةي  ( 11)هةر يةكة بة ثاساوي جيا جياو، 

( 1111)ثَيويستة بطةِرَينةوة، تا ئَيستا نةطةِراونةتةوة هةرضةندة بيست مليؤنةكةشيان وةرطرتـووة، تـةنئا   
ةِراونةتةوة، هةروةها دياردةيةكي تري مةترسيداريشـمان خسـتة بـةردةم ئةجنومـةني وةزيـران كـة       خَيزان ط

ئةويش ئةوةية خَيزانة كوردةكان ئَيسـتا دةسـتيان كـردووة بـة فِرؤشـتين خـانوو بـةنرخَيكي بـةرزو باريـان          
ي تـر، ئـةويش لـة    كردؤتة هةولَيرو سلَيماني و طةرميان، هـةروةها ئاماذةيةكيشـمان كـردووة بـة زانيارييـةك     

خَيزان لة ناوضةي دوزخورماتوو باريان كردووة، كة ئةمانة بةِراسـ   ( 611تا   511)ماوةي شةش مانطدا 
ئاماذةيةكي زؤر مةترسيدار بـوون، بـؤ ئـةوةي حكومـةت بةشـَيوةيةكي جـدديرت لَيكؤَلينـةوة لـةو مةسـةالنة          

ويانةتةوة ئَيمة هةوَل دةدةين، سوورين لةسةر جَي بكات، بةاَلم بةداخةوة وةاَلميان تةنئا ئةوة بوو كة ناردو
، بةثَيي ماددةي حةوتي بِرطةي سَي لة ياساي دةستةي ناوضة جَي ناكؤكةكان، (141)بةجَي كردني ماددةي 

ــة رَيطــةي ئةجنومــةني وةزيرانــةوة بطاتــة       ــك ئامــادة بكــات ل ثَيويســتة ســةرؤكي دةســتة بــة دةوري راثؤرتَي
تـاكو ئَيسـتا ئـةو راثؤرتـة نةطةيشـتووة، مـن لـة بةدواداضـوونَيكماندا داواي ئـةو           ثةرلةمان، بةاَلم بةداخـةوة 



 97 

سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران وةاَلمةكةى بةم شَيوةية ناردووة، طوايـة سـةرؤكى دةسـتة    راثؤرتةمان كردووة، 
اســتى بةضــةند كــارَيكى طــرنط لــة بةبــداد ســةرقاَلة بــةو كــارةو ِراثؤرتةكــة ئامــادة نــةكراوة، كــة ئةمــة بةرِ  

طرنط ترة ، من  لةطةَل ناردنى هَيزى ثَيشمةرطةم بؤ ئةو ناوضـانة و جـَيطري    141دةثرسم ضى لة ماددةى 
كردنى، بةاَلم ثرسيارةكة لةوةداية بؤ ئَيستا ، بؤ ثَيشرت نةبووة ، لة كاتَيكدا ئةو ثاسـاوةى كـة لةمـةو ثـَيش     

ةنسـيق لةطـةَل حكومـةتى ناوةنـد، يــةعنى     كـة بريتيـة لـة تةنسـيق لةطـةَل هَيزةكـانى ئــةمريكاو هـةروةها ت       
ئَيستاش هةر هةمان ثاساو هةر هةية، بةاَلم ئَيستا من ئةو دةست خؤشية ئةكةم، كة وةك ضـؤن زؤرَيـك لـة    

مان جَيطري كردووة، (1)بةرثرسانى وةزارةتى ثَيشمةرطة ئةوةيان ِرةت كردةوة كة ئَيمة بةبَى تةنسيق ليواى 
بِرطـةى  ( 11)ةوة دةكةمةوة كة نـاردنى هَيـزى ثَيشـمةرطة بـة ثَيـى مـاددةى       بةاَلم لة هةمان كاتدا جةخت ل

ثَيويستة ثةرلةمان ثةسةندى بكات، ثَيويستة لة اليةن ثةرلةمانةوة ئـةجنام بـدرَيت، خـاَلَيكى تريشـم     ( 11)
م دةيـان  ئةوةية نوَينةرانى كورد بةِراستى لةناو ئةجنومةنى نوَينةران و بةبدا بة تَيكِرا، زؤر بة كةمتةرخـة 

بينم سةبارةت بـةم كَيشـةية، ضـونكة لـة ثـةيِرةوى نـاوخؤى ئيتيالفـى فراكسـيؤنة كوردسـتانيةكان لـة دوو           
خاَلدا جةخت كراوةتةوة، لةوةى كة ثَيويسـتة نوَينـةرانى كـورد هـةوَل بـدةن بـؤ جَيبـةجَى كردنـى مـاددةى          

مــن ســَى ثَيشــنيار دةخةمــة بــةردةم  ، بــةاَلم بةِراســتى ئــةم واقعــة ثَيوــةوانةى ئــةوة دةســة َينَى، بؤيــة141
بةِرَيزتان، يةكَيك لةوانة ثَيويستة كورد ثَيداضوونةوةيةك بكات بة سياسةتى خـؤى، لـةناو بةبـداد، ضـونكة     
ئةو هَيزانةى ئَيمة هاوثةميانيمان لةطةَلدا كردوون، لةناو بةبدادا هةرئةوان ئَيستا هةَلدةس  بـة سياسـةتى   

ةكاندا، ثَيشنيارى دووةمم، ئةوةية كة ليذنةيـةكى تايبـةت لـة ثةرلـةمان بـة      ثاكتاو كردن و تةعريب لةناوض
ثَيكبئَيندرَيت، ضونكة بةِراسـتى دةسـتةى جَيطـة ناكؤكـةكان سـة اندى كـة نـةيتوانيوة بـةو         ( 141)ماددةى 

 ئةركانةى خؤى هةَلبستَى، كة ثَينج ئةركى بـؤ ديـارى كـراوة هـةمووى ثةيوةسـتة بـةم كَيشـةيةوة، بـةاَلم تـا         
ئَيستا ثَيوةوانةكةى دةبينني، ثَيشنيارى سَيئةم ئةوةية، هةموو ثَيشنيارةكانى ليذنـةى هاوبةشـى ثةرلـةمان    
كة دةست خؤشيان َ  دةكةم، ثَيشنيارةكان بكرَيتة بِريار و ِراسـثاردةى مـولزةم بـؤ حكومـةت، نـةوةك تـةنئا       

 .ك، زؤر سوثاسمبَينَيتةوة لة ضوارضَيوةى بةياننامةيةك، ياخود ِروونكردنةوةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، بةِرَيز ئةمري طؤطا  كةرةمكة
 :بةِرَيز ئةمري طؤطة يوسو
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشةكى سـوثاس بـؤ دةسـت ثَيشـخةريا سـةرؤكاتيا ثةرلـةمانى بـؤ جَيبـةجَى كردنـا ةـى كؤمبينـا، هةروةسـا             
َيز ل كؤمبــونَى، ثَيشــةكى ســالة بــؤ طيــانَى ثــاكى شــةهيدان،  ســوثاس بــؤ ئامادةبوونــا هةرســَى وةزيــرَين بــةِر

هةروةسا سالة بؤ وى خةلكَى شةرةف مةند و خؤِراطر، هَينى دارم ب زووترين وةخت ئارامى ل ةى دةةـةرَى  
ب طشـتى بـن مةترسـيَى تريؤرَيدانـة، ذ ئاليـةكَى دينـة ثشـت طـؤ          141ثةيدا ببى، بةِرَيزان دةةةرَى ماددةى 

حكومــةتا ئيتيحادينــة، ئةةــة بــؤ ســةردةما دروســت بــوونَى فــةرابا ئيــدارى و ئــةمنى هــةمى هاتينــة ذاليــَى 
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ئاكنجيَيت ةان دةةةرا شنطاَ  و دةشتا ميسلَى و جةلةوال و هةرساَل دةهان قوربانى ددن جارا بن ناةَى شةِرَى 
دذى خـــةَلكَى  نـــةذادى دذى كـــوردان، جـــارا شـــةِرَى ئـــاينَى دذى مةســـيحى و ئَيزديـــان، ســـةرئةجنام شـــةِرىَ 

كوردستانَيية، ئةةة ضةند ثرسيار دكةم، ئَيك، بَى هةَلوَيستيا حكومةتا عرياقَى،  دةهان ثرسيار سـةر عـرياق   
ديار دكةن، وةكو حكومةتةك شيانا ثاراستنا عرياقيان نةبت، ذ شةِرَي نةذاد ثةرستياو ِرةشـة كوذيـا تـريؤرَى،    

انى ل بةبـدا هـةى، جئـَى ثرسـيارَيية، تـا نوكـة ب كةمينـة        دوو، هةَلوَيستا وان هةمى بةرثرسـيارَى كودرسـت  
بةرثرسَين سةربازى و ئاسايشَى، ل ةان جئـا هاتينـة داخـاز كـرن، لَيثرسـينةك ذَى ثةيوةنديـدار ل طـةَل وان        
هاتبينـة كـرن، يـان ئيجرائـات يـان طؤِرينَيـت دطـةل وان هاتبيتـة ئةجنامـدان، سـَى، ئـةرَى ملمالنـا سياســى و             

ستانَى ثةيدا بووى، ضةند طروثَى تريؤرستَى ب دةرفةت زانية، مو ذيليا خةلكَى كوردسـتانَى،  قةيرانا ل كورد
ثارتَين كوردستانَى، ئةةة بية جئَى كو شيانا هَيرشَى، تا نوكة سةعدية و جةلةوال ثرت ل هـزارو شـةش سـةد    

يةك ل سةر ئاستَى عرياقَى، شينا ضارةسةرى ب ِراستى يَى بوية ئاَلؤز 141خَيزان ئاوارة بوون، ضار، ماددةى 
ةى ِرةنطى نوكة ب سااَل دةم ثَيتنيا تا ضارةننيسَى وان يةكال بكةت، ئةرَى ئةو ليذنا ثةرلةمانَى عرياقـَى ئاةـا   

شَى ض ثَيشكةش بكةت، نسبا كوردا ئةز بَيذم نزيكةى شةش دكرى، كو ثرت سَى ئةندام ثةرلةمانَى ثَيك دَيت، 
َى دشــَيت تشــتةكَى بكــةت ئــةة ليذنــة، ثَيــنج، يــا فــةرةو ثَيتنيــة ئــةة هَيــزا   كــةس زَيــدةتر تَيــدا نينــة، ئــةر 

ثَيشمةرطةى بـن هـةربار و ِرةوشـةكَى بـت فـةرة ةـان دةةـةرا كـؤنرتؤَل بكـةت، ضارةسـةرى و ثَيشـنيار، ئَيـك،             
بَينة ئارام كرن، ب ِرةنطةك بطوجنَى، بـةر وةخـت و هَيـزَى ثَيشـمةرطةى ل خـَووة بـن        141دةةةرَى ماددةى 

جه بن، زةراندنا باوةِرى بؤ هاوواَلتيان ل ةان دةةةرا، زةِراندنا وان بـؤ جـه و وارَى وان، دطـةل ثةيـدا كرنـا      
ثَيتنيَين سةرةتايى ذيانَى، سَى، داخازا قةرةبوو كرنا وان ئاواران دامةزراندنا سـندوقةكَى تايبـةت ب وان بـؤ    

بةرةنطاريا هَيرشَين تريؤرستا دبن، ضار، هةوَلدان بؤ  كو سااَلنة 141ئاريشَين ذ ةى ِرةنطى دةةةرَين ماددةيا 
ثرت خزمةت كرنا وان دةةـةرا ذ ئاليـا حكومـةتا كوردسـتانَى و ثَيشـكةش كرنـا خزمـةت طـوزارى، خزمـةتَيت          

كـو زؤر جـار    141ثَيتنى بؤ وان ل ديو شيانة، ثَينج نةهَيالنا سـيمايَين دوو ئيـدارةيى، دةةـةرَين مـاددةى     
ازيا  كوردستانَى، شةش هةوَلـدان بـؤ يـةكال كردنـةوةى هةنـدةك ثرسـَين ثةيوةنديـدار، ب        بوية سةردةما الو

ليذنا كاروبارَين مولكداريَى وان دةةةرا، حةفت، ثةيدا كرنا فشارةكى سياسى، ل سةر هةمى ئاستةكى، ئيدانة 
ى و جناتـا وةزيـران،    كرنا ةان رةفتارا، سةرئاستَى كوتال كوردستانى ل ثةرلـةمانى عرياقـَى، يـان كـوتال كـورد     
 .اليةنَين سياسى ل هةرَيما كوردستانَى، هةَلوَيستا دؤستَى يَى دوة  بَيتة كرن، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس، بةِرَيز ئةةني عمر كةرةمكة

 :بةِرَيز ئةةني عمر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سـيار بـزانني كـةوا لـةو مةسـةلة طرنطـةى كـة ئَيسـتا لـة          ئةبَى ئةمِرؤ بةِراستى هةموومان خؤمان بـة بةرثر 
بةشَيك لة خاكى ئَيمة، خاكى كوردستان ِروو ئةدات، بةشَيك لة ميللةتى ئَيمة، كة ئَيمة ئـةمِرؤ دانيشـتووين   
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لَيرة، ئةوان بةر تريؤرست و تةقينةوةو كوشـ  و ِراوةدوونـان ئـةنرَين، هـةروةها مـن ئـةمِرؤ سـةرى ِرَيـز و         
نوَينم بؤ هةموو ئةو شةهيدانةى كةوا لةو ناوضةية شةهيد كراون، ئينشائةَلاَل خـوا سـةبوورى   نةوازش دائة

هةموو اليةكمان بدات،  ضونكة ئةمانة خـةَلكى ئَيمـةن، بةشـَيكن لـةم ميللةتـةى ئَيمـة، بـةِرَيزان حكومـةتى         
ةم ناوضـةية  خـةَلكى ئـ  % 71دةستى كرد بة تـةرحيل كردنـى ئـةم ناوضـةية، ئـةوةبوو       1974بةعس ساَلى 

بنةِرةتى يان ِرةسةنى ئةم ناوضةيةى تةرحيل كرد بؤ شارةكانى رمـادى و سـةماوةو ئـةو شـارة عةرةبيانـةى      
كة لة باشوور و ناوةرَِِاستى عرياق بوون، بةاَلم ئةمِرؤ سياسةتى تـةعريب بـة شـَيوازَيكى تـرة، بـة شـَيوازَيكى       

زؤر ئةنَيردران، بةاَلم ئَيستا بة تؤقني و بة تـرس  زؤر جياوازة لة جاران، ضونكة جاران تةرحيل ئةكران بة 
و بة تريؤر كردن و بـة خـةتو كردنيـان، وايـان َ  ئةكـةن كـة خـةَلكى ئـةم ناوضـةية ناضـار بـن خؤيـان بـة              
دةستى خؤيان ماَل و ئةرز و حاَلى خؤيان بةجَيبئَيَلن، وايان َ  هاتووة تاوةكو ئَيسـتا داتاكـان ثَيمـان ئـةَلَين،     

هــةموويان باسـى ئــةوة دةكـةن كــةوا ذمــارةى ئـةو كةســانة يـاخود ئــةو خَيزانانـةى كــة ماَليــان       بـرادةرانيش 
خَيزان خؤى تَيثةِر ئةكات، ئةوة وامان نيشان ئةدات كة خةَلكةكة هَيواش هَيواش  1811بةجَيئَيشتووة، لة 

َيى كَيشــةيةك يــاخود واى َ  هــاتووة لــةم ناوضــانة ِرَيــذةيان كــةم بَيتــةوة، ئــةوة بــؤ ئَيمــة وةكــو ضــؤن ئــةلَ    
موشكيلةيةكى نةتةوةميان بؤ دروست ئةكات، ضونكة ئةزانني ئَيمة ئةو ناوضانة هـةمووى ناوضـةى نـاكؤكى    
لةسةرة، ئةطةر هاتو ئينشائةَلاَل طةيشـتة بـارَيكى ئاسـايى و سـةرذمَيرى كـرا لـةوَى، ئَيمـة لـةوَى وةكـو كـورد           

كَيشةيةكى فعلية، كَيشةيةكى زؤر طةورةية كة ئَيمة ئةبَى باجى ئةدةينةوة لةو شوَينة، بؤية ئةمة بةِراستى 
بة زؤر بة واقعيانـة مامةَلـةى لةطـةَل بكـةين، هـةروةها ئـةبينني ئـةو كـردةوة تريؤرسـتيانةى تـةنئاو تـةنئا            
كوردةكانى نةطرتؤتةوة لةو شوَينة، بةَلكو توركمانةكانيشى طرتؤتةوة، بـرا مةسـيحى و سـائيبةكانيش، كـةوا     

ةتى ئةو ناوضةيةن ئةوانيشى طرتؤتةوة، وايان َ  هاتووة كة ئَيستا زَيدى خؤيان بةجَيئَيشتووة، خةَلكى بنةِر
ِروويان كردووة لةناوضةكانى تر، تةنئاو تةنئا بـؤ ئـةوة دةطـةِرَين جَيطايـةك ثةيـدا بكـةن، ئـةمن و ئـةمانى         

ةكَيكة لة قةزا كؤنةكانى عرياق، ئةم تَيدا بؤخؤيان بةدى بَينن، بةِرَيزان شارى خانةقني شارَيكى زؤر كؤنة، ي
لــةو ثَيــنج ناحيــةى لــة هــةرَيمى  طونــدى لةســةرة، ســَى ناحيــة، 151وة، شــارة لــة ثَيــنج ناحيــة ثَيــك هــاتو

ــر ئيــدارةى هــةرَيمى كوردســتانة، كــة ئــةبينني ئــةوان لــةبارَيكى ئــامن و خــؤش      كوردســتانة، يــاخود لــة ذَي
ةلةوال و سةعديةية، كة ئَيستا هةموومان ئةزانني تريؤرستان طوزةرانيدان، لةضاو ئةو دوو ناحيةى تر كة ج

بةشَيوةيةك ِرةفتاريان لةطةَل دةكةن، ياخود ئةو كؤنة بةعسى و قاعيدانـة بةشـَيوةيةك ِرةفتاريـان لةطةَلـدا     
دةكةن، كةوا ِرؤذانة بةرى تريؤرو كوش  و تةقينةوة كةوتوون، بؤية ئةبينني تاوةكو ئَيستا هـةزارو هةشـت   

هـةزار عـةرةب    7111خَيزان لةو ناوضةية ماَلـةكانى خؤيـان بةجَيئَيشـتووة، بـةاَلم لـة شـوَينى ئـةوان        سةد 
هاتوونة لة جَيطاى ئةوان نيشتةجَى بوون، بؤية بةرةئى  من دةست خؤشى لة ليذنة ئةكةم كةوا سةردانيان 

م لةطةَل ئـةوةش جـةخت لـةوة    كردبوو، ِراثؤرتةكانيش زؤر بة ثَيزة، ثشتطريى لة ِراثؤرتةكةيان دةكةم، بةاَل
دةكةمةوة، كة دةبَى ئَيمة يةكةم، بةشَيوةيةكى واقعـى و عةمـة  كارلةطـةَل ئـةم مةسـةلةدا بكـةين، نـاردنى        
هَيزى ثَيشمةرطةو هَيزى كوردى بؤ ئةو ناوضةية ئَيستا بؤ ثاراسـتنى مـال و حـاَل وطيـانى ئـةو هاوواَلتيانـة       
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كردنى كورد لة هَيزة ئةمنيةكان لةناو شارةكان بـؤ ثاراسـتنى مـاَل و    زؤر كارَيكى طرنطة، هةروةها هاوبةشى 
حاَلى ئةو كوردانة زؤر كارَيكى طرنطة، ئةبَى ئَيمة بة خاَلَيكى زؤر طرنطى تةماشا بكـةين، كـارَيكى جـدى بـؤ     
بكةين، هةروةها جةخت لةسـةر ئـةوة بكةينـةوة كـة هةرضـةندة ئَيسـتا ئَيمـة وةكـو  كـورد جـةخت لةسـةر            

، ضـونكة  141دةكةين، بةاَلم هةوَلةكامنان زياتر ضِر بكةينـةوة بـؤ جَيبـةجَى كردنـى مـاددةى      141 ماددةى
جَيبـةجَى دةكـةن،    141ضارةسةر كردنى شـوَينة نـاكؤكى لةسـةرةكان، ئـةو ناوضـانة تـةنئاو تـةنئا مـاددةى         

اعى فةالحى كورد زةوى زر 811عةقدى زراعى،  811ئةطةر بَيتو ئَيمة ديراسةيةكى بكةين، ئَيمة دةبينني 
جوتيــارى عــةرةب تؤمــار  1311وة لَييــان وةرطرياوةتــةوة، لةســةر  1974و جوتيــارى كــورد  كــة لــة ســاَلى 

كراوة، كة ئةمة خؤى لة خؤيدا كَيشةيةكى دروست كردووة، بؤ ئةو كوردانةى كـة ئةيانـةوى بطةِرَينـةوة بـؤ     
و حـاَلى خؤيـان نـاتوانن، لةبـةر ئـةوة بـة ياسـا         سةر ئةرز و حاَلى خؤيان، ئةيانةوَى بطةِرَينةوة بؤ سةر ماَل

ئَيســـتا ِرَيطريـــان َ  كـــراوة، كـــاتَيكيش ئةيانـــةوَى بطةِرَينـــةوة، كـــة كاتَيـــك ئةضـــن حـــة  نيزاعـــات بكـــةن  
ئةطةيةندرَيتة دادطاكان، لةبةر ئةوةى حاكمةكان  عةرةبن بةِراستى بة جدى سةيرى مةسـةلةكانيان ناكـةن،   

ة، ياخود حاكمةكة خؤى تةئجيلى ئةكات، بؤية تاوةكو ئَيستا يةك ثارضة عةرزى قةزيةكانيان اليةنى دووةم
كوردى نةطةِراوةتةوة بؤيان، بؤ ئةوةى تـاوةكو بتـوانن ئـةو جوتيـارة كوردانـةى ئَيمـة لةسـةر عـةرزو حـاَلى          

ةى كـة  خؤيان جَيطري بنب و بتوانن ذيانى ِرؤذانةى خؤيان بةسةر بةرن، هـةروةها ئةطـةر بَيتـو ئـةو خةَلكانـ     
هاتوون و ئةو عةرةبانةى كة هاتوون لةوَى نيشتةجَيبوون، ئةطةر بَيتو كار بؤ ئةوة بكرَيـت، ئـةو كةسـانةى    
كة ئَيستا بؤ ئةو شوَينة ناكؤكيانة هاتوون، ئةو عةرةبانة بة تايبةتى كة هاتوونة بؤ ئةوَى، وايان َ  بكرَيـت  

ةكو ناضار بكـرَين بطةِرَينـةوة بـؤ شـوَينةكانى خؤيـان،      لة مافة سياسيةكان بَى بةش بكرَين لةو ناوضةية، تاو
كةواتــة لــة ئينتيخابــات، لــةو شــوَينانة ئــةبَى ئــةوان بــَى بــةش بكــرَين، تــاوةكو طةِرانــةوةى خؤيــان، يــاخود    
مسؤطةرى ئةوة بكةين، كة ئةو كةسانة بطةِرَينةوة بؤ سةر حاَل و ئةو شـارانةى كـة لَيـوةى هـاتوون بـؤ ئـةو       

ى و خَيرا بؤ ئةوة بكةين، ض لةو خزمةتطوزاريانةى كـة لـة   نهةروةها ئةبَى ئَيمة كارَيكى ئاناوضة كورديانة، 
هةرَيمى كوردستان هةية، خةَلكى ئَيمة لةو ناوضانة بَى بةش نةبن، هةر لـة ثَيشـينةى هاوسـةرطريى يـاخود     

ئـةوة بكـةين كـةوا     سولفةى عةقارة، يان ئةو سولفانةى كة ئةكةوَيتـة ثـِرؤذة بوـووكةكان، هـةروةها كـار بـؤ      
هةندَى خزمةتطوزارى سةرةكى هةية، بطةيةندرَيتة ئةوة ناوضانة، ئاو، كارةبا، ِرَيطاو بان، هةروةها لة ضةند 

دةكـةين، ئـةو    1111مانطى ئاينـدةدا، كـة ئَيمـة لـةناو ثةرلـةمانى كوردسـتان، موناقةشـةى بودجـةى سـاَلى          
دسـتان مامةَلـةى لةطـةَل بكـةين، بيخةينـة ئـةمرَيكى       ناوضانة بة فعلى وةربطرين، وةكـو شـارةكانى تـرى كور   

واقــع، كــةوا ئةوانــة ئــةركى ئَيمــة بــَى لــة حكومــةتى هــةرَيم كــةوا دابــني كردنــى خزمــةتطوزارى، هــةروةها   
بودجةيان بؤ تـةرخان بكرَيـت، هـةروةها سـةبارةت بـة ئـاوى ئةَلوةنـديش ليذنةيـةكى ثةرلـةمانيش منـيش           

كرَيـت، بةِراسـتى و بـة جـدى ئـةوة لةطـةَل حكومـةتى عـرياق ثةرلـةمانى          لةطةَل  ئةو ِرةئيةم، كة تةشـكيل ب 
عرياقى كارى جدى بكةين، لة ِرَيطاى كةناَلة دبلؤماسيةكانةوة ضارةسةرى وشكة ئـاوى ئـةو ِرووبـارة بكرَيـت،     

 .زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز دَلشاد شئاب كةرةمكة
 :بةِرَيز دَلشاد شئاب حاجي

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي
سةرةتا من دةست خؤشى لة هاوكارا  دةكةم ئةوانةى كةوا بة ئةركى خؤيـان هةَلسـاون، دواى كؤبوونـةوةى    
ِرابردووى نائاسايى ثةرلـةمان، سـةردانى ئـةو ناوضـانةيان كـردووة، كـة لـة نزيكـةوة لَيكؤَلينـةوةو هـةنطاوى           

شــنيارةكان، ثاَلثشــتى ســةرجةم ثَيشنيارةكانيشــيان ثَيويســتيان نــاوة بــؤ ديراســةت كــردن و خســتنةِرووى ثيَ 
دةكةين، ئةوانةى كة لة ِراثؤرتةكةياندا هاتوون، ثَيشكةش بة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان كـراون، داواش دةكـةم     
كــةوا بــة زووتــرين كــات ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان ئــةو ثَيشــنيارانةو ثَيشــنيارةكانى تــر، كــة ئــةمِرؤ لــة             

 لة دةسةاَلتى حكومـةت  نيلة شَيوةى ثَيشنيارَيكى ئيلزامى، ئةوانةى كة  مومك كؤبوونةوةكةدا باس دةكرَين،
و دام و دةزطاكاندان بدرَينة دام و دةسـةاَلتةكانى هـةرَيمى كوردسـتان، بـؤ جَيبـةجَى كردنيـان، ِرَيـز و سـاَلو         

رى تريؤرسـتى  خؤشةويستى بؤ خةَلكى خؤِراطرى ئةو ناوضانة، ئةوانةى كةوا بةردةوام لة ذَير هةِرةشـةى كـا  
دان، ئـةوان خـةباتَيك دةكـةن بـة نوَينةرايـةتى ميللـةتَيك، بـة نوَينةرايـةتى نةتةوةيـةك بـة دَل و بـة طيــان            
ثاَلثشتيان َ  دةكةين، لةطةَل هةموو مةينةتى و ئازارةكانيان داين، ض ئةو خؤشةويستانةى كـةوا بـة دةسـتى    

نن لـة بِرينـى سةرضـاوةكانى ئـاو، بـةِرَيزان هـةموومان       بَى ئـاوى و زوَلمَيكـى تـرى دراوسـَيكانى ئَيمـة دةنـاَليَ      
دةزانني كةوا عرياق ماوةيةكى زؤرة بة تَيكِرايى ناوضةكانى، جطة لة هةرسَى ثارَيزطاى هـةرَيمى كوردسـتان،   
ِرووبةِرووى كارى تريؤرستى و كارى ثالن داِرَيذراوى تريؤرى دةبَيتةوة، ئَيمـة ئيدانـةى هـةموو جؤرةكـارَيكى     

ى دةكةين لة هةر شوَينَيكى عرياق بَيت، لـة دذى هـةر كةسـَيك و هـةر نةتةوةيـةك و هـةر ئاينَيـك،        تريؤرست
هةر كةسَيك بَيت، بةاَلم بة داخةوة كـةوا هةسـت دةكـةين ئـةوةى لـة ناوضـة كَيشـة لةسـةرةكان ِروو دةدات،         

، تريؤر خؤى نةخؤشيةك و ئةمة ثيادةكردنى ثالنَيكى شؤةَينيانة و دوذمن كارانةية، لةذَير ثةردةى تريؤردا
بةاَلو دةردَيكى كوشندةية كة ئةم ميللةتةى طرتووة، ئينجا دةبَى حاَلى كةس و كارى ئَيمة ضؤن بَى، لة ذَيـر  
ثةردةى ئةم نيطبةتيةدا ثالنَيكـى كوشـندةى شـؤةَينيانة دذى  خـةَلكى ئَيمـة ثيـادة دةكرَيـت، هـةموو دونيـا          

ةكةمى ِراثةِرينى طة  كوردستانةوة، دةستى دؤستايةتى و برايـةتى و  دةزانن ميللةتى ئَيمة هةر لة ِرؤذانى ي
ثَيكةوة ذيانى لةطةَل طة  عرياق بة تَيكرا بة تايبـةتى لةطـةَل بـرا عةرةبـةكان درَيـذ كـرد، تـاوةكو ئَيسـتاش         

، ض ئَيمة لةسةر هةمان نةهج و لةسةر هةمان ِرَيِرةو دةِرؤيـن، لـة دةسـةاَلتى سياسـى لـة هـةرَيمى كوردسـتان       
وةكو ثةرةوةردةى تاكيش لة هةرَيمى كوردستان، ئةو برا خؤشةويستانةى كة لة ناوضةكانى تـرى عرياقـةوة   
دَين، سةردانى هةرَيمى كوردستان دةكةن، بةو ثةِرى ِرَيزو خؤشةويستى تةقدير دةكةن، هةست دةكةن كةوا 

نـدَيك شـوَينى تـرى عـرياق، تـةنئا دراو      نةضوونةتة شوَينَيكى بَيطانة، كةضى لـة كاتَيكـدا واى َ  بَيـت لـة هة    
سَييةتيمان لةطةَل هةندَيك لةو شؤةَينيانة هةبَيت، كورد بوونى تاكَيك ببَيتة ئةطةرى ئةوةى كةوا ذيانى لة 
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مةترسيدابَيت، بةِراستى ئةمة جَيطاى هةَلوةستةية، ئةمة ئاماذةيةكى ترسـناكة بـؤ ئاينـدةى ثَيكـةوة ذيـانى      
َل نةتةوةكانى تريش لة عرياقدا، شؤِرشـى كـورد بـةوة ناسـراوة كـة بـة درَيـذايى        دوو نةتةوةى سةرةكى لةطة

تةمةن و ئةو هةموو دوذمنكاريانةى ثَيكةوة لة دذى ميللـةتى ئَيمـة ثيـادة كـراوة، شؤِرشـَيكى خـاوَين بـووة،        
كـورد و   هةموو هةوَلَيك دراوة لةسةردةمى شؤِرشةكانى كورد و كوردستاندا، شةِرو فيتنةى قةومى لة بةينى

عةرةبدا دروست نةبَى، بةاَلم شؤةَينيةكان ئةمِرؤ لة بَيباطايى دةسةاَلتدارانى بةبدا ئةم ثالنة بـة ئاسـانى و   
بة سووكى ثةيِرةو دةكةن لة دذى خةَلكى ئَيمة،  بؤية بة ثَيويستى دةزانني كةوا ضةند خاَليك  ةينـةِروو،  

نَيك بؤ ئـةو ثالنـة ناحةزةيـةى لـة دذى ميللـةتى ئَيمـة       وةكو هةوَل و هةنطاو بؤ ضارةسةركردنى سنوور دانا
هةية، بة ديتنى من ئةطةر ثرسَيك هةبَى ناوى ثرسـى ِرةهةنـدى نيشـتيمانى و، ِرةهةنـدى نةتـةوةيى بَيـت،       
هيض ثرسَيك لةوةى كـة ئَيسـتا بـةرةو ِرووى خـةَلكى كوردسـتان و هـةرَيمى كوردسـتان بـة تايبـةتى خـةَلكى           

، هيض ثرسَيك لةوة هةسـتيار تـر و نيشـتيمانى تـر و نةتـةوةيى تـر نيـة، كـةوا كـو          نةتةوةى كورد دةبَيتةوة
ــة          ــة ل ــةرانى ئَيم ــةتى نوَين ــاوخؤيى و دةرةوة، بةتايب ــتةكانى ن ــةموو ئاس ــةر ه ــت لةس ــةكى وا  وازَي دةنطي
ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق، يةك دةنـط بـن، لـة بـِرى ئـةوةى كـةوا كَيشـة الوةكيـةكانى نـاوخؤى هـةرَيمى           

وردستان بطوازنةوة بؤ لةبةردةمى ناحةزانى كـورد لةوَيـدا، طفتوطـؤى دذى يـةكرتى بكـةن، ئـةمِرؤ نيشـانى        ك
ــةو          ــةر ئ ــةك هةَلوَيســتني بةرامب ــةك دةســت و ي ــط و ي ــةك دةن ــة ي ــةوا ئَيم ــدةن ك ــتانى ب ناحــةزان و دؤس

َينـةوة لـةوةى كـةوا    مةترسيانةى لةسةر نةتةوةو لةسةر طة  ئَيمة هةية، كاربةدةسـتانى عـرياق ئاطـادار بكر   
ــة     ــانى دوذمنايـــةتى لـــةنَيوان دانيشـــتوانى ناوضـ مةترســـى ثةرةســـةندنى ئـــةم وةزعـــةو، طةشـــةكردنى طيـ
سنووريةكان كة دةتوا  بَلَيم لةطـةَل هـةرَيمى كوردسـتاندا و يـاخود ئـةو ناوضـانةى كـةوا كَيشـةى لةسـةرة،          

بةرثرســيارَيتى خؤيــان هةَلبســ   ئةمــة ئايندةيــةكى خــراث لــة عــرياق دروســت دةكــات، دةبــَى ئةمانــة بــة    
ــةرجةم     ــتان لةسـ ــى كوردسـ ــةركردايةتى سياسـ ــةن، سـ ــوكةوت بكـ ــةم ِرووداوةدا هةَلسـ ــةَل ئـ ــبوالنة لةطـ مةسـ
دةسةاَلتةكان، زؤر بة وردى بـة مةسـبوليةتةوة مامةَلـة لةطـةَل ئـةم دؤخـةدا بكـةن، لـة سـَى ِرووة وة، يـةك،           

، بـــة تَيِروانينـــى ئَيمـــة و هـــةموو 141ددةى خســـتنةطةِرى هـــةموو توانايـــةك بـــؤ جَيبـــةجَى كردنـــى مـــا 
سة َيندراوةكانيش ئةو دةرةجنامةى يـاخود دةرهاويشـتةى جَيبـةجَى نـةكردنى ئـةم ماددةيـة، بـةكارهَينانى        

ياســايى بــؤ ثاراســتنى طيــان و ســةروةت و ســامانى خــةَلكى كــورد، كــة لــة ذَيــر   وهــةموو شــَيوازَيكى طوجنــاو 
نيةكانداية، سـَييةم ، ِراطرتنـى بااَلنسـَيك لـة نَيـوان ئـةم هةنطاوانـةو        هةِرةشةى مةترسى تريؤرستان و شـؤةيَ 

ثالنى ناحةزان بؤ دروست كردنـى شـةِرى نَيـوان كـورد و عـةرةب، كـة ئةمـةش لـة مةسـبوليةتى ئَيمـةدا بـة            
لةطةَل درَيذايى مَيذوو، كة وةكو لة سةرةتادا ئاماذةم ثَيى كرد، مادام لةم ثالنة دةرباز بووين، دةبَى ئَيستاش 

ئةم مةسةلةية مامةَلة بكةين، هةنطاوةكانى حكومةت جدى و فةعال تـر بـن، لـة ِرووبـةِروو بوونـةوةى ئـةو       
طرفتانةى كة لة دةرئةجنامى طرتنةوةى ئاوى ئةَلوةند و سةرضاوةكانى ترى ئاو، كـة ِرةنطـة كَيشـةى تريشـى     

ةيةكى طشتى كةوا سةرضاوةكانى زؤربةى بةدوا دابَيت، وةكو ئةوةى كةوا هةستى ثَى دةكةين، عرياق بة شَيو
لة هةرَيمى كوردستانةوة لة واَلتةكانى دراوسَى دةِرذَينة ناو عرياقةوة، هيض ثرؤتؤكؤلَيك و هـيض ِرَيطريـةكى   
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نَيودةوَلةتى وةها نية، كةوا موَلكيةت و هاوبةشى عرياق لةم مةسةلةيةدا بثارَيزن، بؤية لـةوة دةضـَيت كـةوا    
اوى عــرياق و ئةوانــةى كــة بــة هــةرَيمى كوردســتاندا تَيثــةِردةبن، ئةطــةرى ئــةوةو   هــةموو سةرضــاوةكانى ئــ

مةترســى ئــةوةى لةســةر هــةبَى كــةوا ِرؤذَيــك لــة ِرؤذان بطةِرَينــةوة، كــة بــة ئةكيــدى زةرةرمةنــدنى يةكــةم  
وة مى كوردستان دةبَى، دوايش هةموو عرياق دةبَى، بة داخةوة ملمالنَى سياسـيةكانى عـرياق واى كـردو   هةرَي

كةوا شةِرى دةسةاَلت و ملمالنَيية سياسية ناوخؤييةكان، كةوا عرياق وشـياريةكى بةرامبـةر ئـةم مةسـةلةية     
ــك و ســامانى         ــة موَل ــة دةســةاَلتة ســياديةكانن، ل ــة ل ــرار دةكةمــةوة، ئةوان ــدة تيك ــة ئةوةن ــة بؤي ــة، ئةوان ني

ؤى بة بةرثرسيار نازانَيت لة هيض نيشتيمانني، بة ِروونى هةست دةكرَيت بةِرَيزان كةوا حكومةتى عرياق خ
كَيشـةيةك كـة ئةطــةر تةنانـةت هةِرةشــةى لةسـةر ســةروةرى عرياقـيش هــةبَيت، بـةاَلم لــة ِرَيطـةى هــةرَيمى        
كوردســتانةوة، ئةوةنــدةى دةســةاَلتدارانى بةبــدا هةَلوَيســتيان لــة دذى بةرهــةم هَينــانى نــةوت لــة هــةرَيمى  

ة سةروةت و سـامانى عرياقـى و لـة داهاتـةكانى عـرياق وةرطـرت،       كوردستان، كة ئَيستا بةرهةمةكة بةشَيكة ل
لةسةر هيض مةسةلةيةكى تر نة لة سنوور بةزاندن و نة لة طرتنةوةى سةرضاوةى ئاو، نة لة دروست كردنى 
بةنداوةكان، نة لة هيض هةِرةشةيةكى ترى دةرةكى هةَلوَيستيان وةرنةطرتووة، ئةمة ئةوة دةطةيـةنَيت كـةوا   

زؤربةى بةشَيكى زؤرى ئةم دةسةاَلتدارانة، ئةو ثةيوةنديةى كـةوا هـةرَيمى كوردسـتان داخـوازى     بة ئاشكرا، 
و واقيع بني بني، بة واقيعانة مامةَلةى لةطةَلـدا   يدةكات، بؤ ثَيكةوة ذيان، بةِراستى ئةم هةنطاوانة بة واقيع

ن، كة ثَيويستة بة ديتنـى مـن يةكـةم    بكةين، لةبةرامبةردا لة دةسةاَلتدارانى عرياق ئةم هةنطاوانة نابيندرَي
هةنطاوى هةرَيمى كوردستان ئةوةبَى، ئَيمة بةرثرسيارَيتى ياخود حكومةتى عرياقى اليةنـة بةرثرسـيارةكان   
 ةينة بةردةمى ئةم مةسبوليةتة، هةَلوَيستى ِروونى خؤيـان يـةكاليى بكةنـةوة، خـؤ ئةطـةر لـة مةسـةلةى        

، خؤ لة ِرَيطـة طـرتن لـة دزة كردنـى تريؤرسـتان و لـة ثاَلـدا شـةهيد         كَيشة سنووريةكانيش دةسةاَلتيان نةبَى
كردنــى خــةَلكى كــورد و كوردســتان بــة تَيكــِرا دةســةاَلتيان هةيــة، لــة ئَيســتاوة ئةمــة لــة ثالنَيكــى داِرَيــذراو  
دةضــَيت، لــة دذى هــةرَيمى كوردســتان، لــة دةرةوةو لــة نــاوةوة، هةِرةشــةى تــريؤر، هةِرةشــةى تــريؤر كــردن،   

ةشةى تةعةداكردن لة خةَلك، بةزاندنى سـنوورةكان، طـؤِرينى سـنوورى هـةرَيمى كوردسـتان، طرتنـةوةى       هةِر
سةرضاوةكانى ئاو، تؤث باران كردن، هةِرةشةى هةموو ئةمانة لةوة دةضن كـةوا ثالنَيكـى بةرنامـة داِرَيـذراو     

و شت بة وشياريةكى نةتةوةيى لة دذى ميللةتةكةمان، لة دذى واَلتةكةمان هةبَى، كة ثَيويستى بةر لة هةمو
و يةك ِريزى و يةك دةنطى، يةك هةَلوَيسى ئَيمة هةية، هةروةها خؤ ئامادة كردن بـؤ هـةر ئةطـةرَيكى لـةوة     
خراثرت، ضونكة ئةطةر كار وا بِروات، سةيرى ِرووداوةكان بكـةين، ئةمسـاَل لـة ثـار خـراثرتةو، ثـار لـة ثَيـرار         

ثرتيش دةضَيت، دةست بكرَيت بة تايبةتى لة مةسةلةى ئاو بة دروسـت  خراثرت بووة، ِرووداوةكان بةرةو خرا
كردنى، ياخود هةنطاو نانى هةندَيك هةنطاوى وا سوود وةرطرتن لـة سةرضـاوةكانى ئـاوى تـر، كـة ئَيسـتا لـة        
هةرَيمى كوردستاندا هةن، ياخود لـةو بـِرة ئـاوة زؤرةى كـة زسـتانان بـة فـرِيؤ دةِروات، ئـةويش بـة دروسـت           

ةنداو، بةِرَيزان ئةطةر لة بابةت دةرضوون نةبَيت، من ثَيمواية دروست كردنى بةنداوةكان يـةكَيكن  كردنى ب
لةو سةروةتة، ياخود لةو هةنطاوانةى كة ئةبَى حكومةتى ناوةندى هـةنطاوى بـؤ بنَيـت، لـةوة دةضـَيت كـةوا       
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لـة هـةرَيمى كوردسـتان     حكومةتى عرياق هـيض ثالنَيكـى هـةبَى، يـاخود ئةسـَلةن نةيـةوَيت، هـيض بةنـداوَيك        
دروســت بكرَيــت، لــة مــاوةى ئــةم ضــةند ســاَلةى دواى ِرووخــانى ِرذَيمــى بةعســةوة دةكرَيــت تــاوةكو ئَيســتا،   
هةنطاوى وا بنراباية، هةرَيمى كوردستانيش دةوَلةمةند بكرابواية، هةندَيك لـة ناوضـةكانى تـرى عرياقـيش،     

رنامــةدا نيــة، بؤيــة ثَيويســتة حكومــةتى هــةرَيمى بــةاَلم لــةوة دةضــَيت كــةوا حكومــةت ئــةم شــتانةى لــة بة
كوردستان، هةرضى زووة هةنطاو لةو بابةتة بنَيت، بة ديتنـى مـن حكومـةتى ناوةنـديش مـافى ِرَيطـرى لـةم        
مةسةلةية نةماوة، ضـونكة خـؤى هـيض هـةنطاوَيكى بـؤ ئـةم مةسـةلةية نـةناوة، لـة كؤتايشـدا مـن ثشـتطريى             

لةاليةنى هاوكارانى من و لة ِراثؤرتى ليذنةشدا هاتوون، داواكـاريم لـة حكومـةتى    ثَيشنيارانة دةكةم، كة هةموو ئةو 
 .هةرَيمى كوردستان، بؤ بةهاناوة ضوونى ئةم خةَلكى ئَيمةو طرينطيدان بةم ناوضانةى ناكؤكى لةسةرةو، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس، بةِرَيز برهان رشيد كةرةمكة

 :بةِرَيز برهان رشيد حسن
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ِراثؤرتى ئةم ليذنةية من دةست خؤشيان َ  دةكةم كة ئامادةيان كردووة، لة دوو بِرطة ثَيك هاتووة، بِرطةى 
يةكةميان، طرفتى ئاوى ئةَلوةندة، بةِرَيز، طرفتى ئاو لة واَلتان وةسائيلى تةسويل و مونازةعاتى ئاو هةية، 

( 660)و (  608)ة، وةكو خؤتان دةزانن بة ثَيى ماددةكانى  6891نتينى بةهَيزترينيان ئيتيفاقى ئةرجة
و ماددةكانى تر، مةوزوعى ئاو مةوزوعَيكى سيادية، ثَيويستة دةوَلةتى عرياق، وةزارةتى (661)و (666)و

خارجى، لة ِرَيطةكانى تةسوييةى مونا زةعاتةوة بة ِرَيطةى ئاشتيانة ضارةسةرى بكات، كة وةزيرى 
كوردة، لة ئةجنومةنى نوَينةرانيش ئةنداممان هةية، ئةو مةلةفة ئةبَى بة ئةوانى بسثَيرين، خارجيةش 

ئةوان ضارةسةرى بكةن، لةبةر ئةوةى وةكو سةالحيات و ئيختيساسات، بة ثَيى دةستوور، سةالحيات و 
رةكردن و ئيختيساساتى دةوَلةتى ئيتيحادية، ئيتيفاقياتى دةو  هةية، ئةعرافى دةو  هةية بؤ ئيدا

كَيشةكانى دةو ، بؤ ِرووبارة موشتةرةكةكان و ِرووبارة هاوبةشةكان، كة لة نَيوان واَلتان هةية، هةتا بؤ 
بوحةيراتى موشتةرةكةش، قةواعيدى قانونى دةو  هةية، بِريارى تايبةت هةيةو، موئتةمةراتى تايبةت و 

ة، ثَيويستة ئَيمة ئةمانة 6891ئةرجةنتينى موقةرةراتى خؤى هةية، بةهَيز ترينيان وةكو ود ئيتيفاتى 
لة ِرَيطةى وةزارةتى خارجى و ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق و دةوَلةتى ئيتيحاديةوة ضارةسةر بكةين، 
دةربارةى بةنداوةكان، من تةئيدى قسةكانى يةكَيك لة هاوِرَيكا  دةكةم، بةِراستى وةختى خؤى سةبةب بؤ 

دةربةندنان ئةوةبووة، كة هاوينان ئاوى ثَى دةشتةكانى ناوةِراست و  دروست كردنى بةنداوى دوكان و
باشوورى عرياقى ثَى بدةن، زستانان لة الفاو ِرزطارى بكةن، ئةطةر كةسَيك بطةِرَيتةوة بؤ تةئرنى دروست 
كردنى ئةو دوو بةنداوة، بؤى دةردةكةوَيت بؤ مةسلةحةتى ناوضةكانى ناوةِراست و باشوور دروست كراون 

امانة سروشتيةكانى بةبداد طوَيم لَيى بوو، ئَيمة سنةوةك ئَيمة، ئَيمة وةكو لة وتةكانى بةِرَيز وةزيرى ئاو 
بؤمان هةية سةدى بوووك و بةنداوى بوووك و بةنداوى مام ناوةند دروست بكةين، بةاَلم بةنداوة 

ض واَلتَى ئاوى خؤى بةو طةورةكانى وةكو بَيخمةو ئةوانةمان لة سةالحيةتى حكومةتى ئيتيحادية، هي
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شَيوةية ئيئمال ناكات، لةبةر ئةوةى ئاو وةكو لةو كتَيبانةى كة ضةندةها باحسى توركى و باحسى سورى و 
لوبنانى و عرياقى دةريان كردووة، مةراكيزى ديراسات دةريان كردووة، لة موستةقبةلَيكى نزيك قيمةتى 

تة ئَيمة لة موازةنةى عمومى بودجةى طشتى هةرَيمى هيض لة ئاَلتونى ِرةش كةمرت نابَى، بؤية ثَيويس
كوردستان ثارةيةك تةخسيس بكةين بؤ دروست كردنى ئةو بةنداوة متةوةستانةى كة ئةكرَيت ئَيمة هةم 
ئاو خةزن بكةين، هةم زةوى ثَى بةرئاو بكةين، هةم كارةباى َ  وةدةست بئَينني، هةم خةَلكَيكى زؤر 

م ئةتوانني ئةو ِرَيطايانةى كة ثَيى ئةوترَى زراعةتى بازرطانى، زراعةتى بطةِرَينينةوة دةشتةكان، هة
ثيشةسازى ثةرةى ثَى بدةين لة واَلتةكةمان، دةربارةى مةوزوعى جةلةوالو سةعدية، بةِرَيز سةرؤكى 

ى هيجرى، وةختَيك لةشكرى عةرةب  61ثةرلةمان، ئةطةر بطةِرَيينةوة بؤ مَيذووى ميللةتةكةمان، لة ساَلى 
ووى كردؤتة كوردستان، جةلةوالو سةعديةى داطري كردووة، طةورةترين جةنطةكانى ميللةتى كورد، ثَيى ِر

ئةوترَى جةنطى جةلةوال و جةنطى نةهاوةند، ئةو دوو جةنطةية كة ئيمثراتؤيةتى ساسانى تياية تياضوو، 
َيستا، ناوى جةلةوال وةكو لةشكرى عةرةبيش هاتة كوردستانةوة، واتة هةزارو ضوارسةدو شازدة ساَل ثَيش ئ

كؤمةَلَيك موئةرنى كورد باسى دةكةن، كة لةوةوة هاتووة لة داثؤشينى ئةو زةوية بة خوَينةوة، كة 
ئةوةندة كورد خوَينى ِرشتووة لةسةرى و بةرطرى كردووة، دواى ضةندان مانط موقاوةمةت ئينجا ئةو 

عنى جةلةواليةك ناوةكةى لة خوَينةوة هاتبَيت، لة لةشكرة تَيك شكاوة، واَلتى ئَيمةيان داطري كردووة، ية
خوَينى طةنج و سةربازو جةنطاوةرانى ميللةتى كورد، هةقى ئةوةية جارَيكى تر ئَيمة ديسان ديفاع لة 
شةرةفى خؤمان بكةين، لة كةرامةتى ميللةتةكةمان بكةين، بةِرَيزم، بةثَيى وتةكانى ثرؤفيسؤر جةمال 

واتة لة زةوى خَيرى خوداوة هاتووة، ئةطةر سةيرى ( بةطاداد)لة ( ادبةبد)نةبةز، تةنانةت ناوى 
موئةرنةكان بكةين، تةبةرى و زؤر موئةرنى تر عةرةب لةوديو فوراتةوة هةبووة، سَى مةملةكةتيان 

ئةمِرؤ نةوةك ئةم ديو فورات و بةبدادو ناوضةكانى سةروو ( بةساسنةو، مةنازيرة، حيللة)هةبووة، 
ساَل حكومةتى كوردى، مةعاول نيية ِرَيطة بدةين كةركووك و  10ةست داوة، لة سايةى بةبدادمان لة د

ناوضةكانى موسَل و ناوضةكانى ديالةو جةلةوال و سةعدية و خانةقني و مةندة  و بةدرةو جةسان داطري 
و بكرَيت و تةعريب بكرَيت، ئَيمة ئةطةر بةِراستى خاوةنى ئةرتةشني، ثَيويستة ئةو ئةرتةشة، ئة

سوثايةمان بة عةقيدةيةكى سرتاتيذى، بة عةقيدةيةكى تةسةلوق و ثرضة كردن بة شَيوةيةك ِرابئَينني كة 
بتوانني لة ئاست ئةو هةِرةشانة بني، كة لةسةرمانة لةسةر داطري كردنى ثَى دةشتةكانى ئةم واَلتة، هيض 

ةرزى كوردى بووة بة ثَيى قسةى لةسةرنية كة ناوضةكانى بةبداو ئةم ديو بةبداو  سةرووى فورات ئ
مَيذوو، ئةطةر سةيرى ئةم نامةية بكةين كة مةليك ئةردةوان بؤ ئةردةشَيرى بابةكانى ناردووة، بة ئاشكرا 
ئةَلَى تؤ كوردَيكى تاجى شاهانةت لةسةر ناوة لةو ناوضانة كة ئةمِرؤ عةرةب ئةيةوَى داطريى بكات، بؤية 

رنى ميللةتةكةمانةوة هةية، واجبى هةموومانة ديفاعى َ  ئةمة ثةيوةندى بة شةرةف و كةرامةت و تةئ
 6868بكةين، بةِرَيزينة، تا سةردةمى عةباسيةكانيش زؤرينةى ناوضةكانى بةبدا كورد بووة، تا ئيحساى 

حسني هاتووة زؤربةى هةر كورد بووة،  فاضلزؤرينةى ئيحساى زابتة بةريتانيةكان، وةك لة كتَيبةكةى 



 116 

سياسةتَيكى حةكيمانةمان هةبَى لة  1002كة نةمان توانى لة ساَلى  1009ستى لة ساَلى بةاَلم ئَيمة بةِرا
كة ئةو هَيزانةمان كشاندةوة، بةِراستى نة ثرس بة ثةرلةمانى  1009لةو ناوضانة، لة ساَلى  1002

ثةرلةمان مةرجةعى سياسى ثرسة  1002ى ساَلى ( 6)كوردستان كرا، لة كاتَيك بة ثَيى ياساى 
ووسسازةكان، من ئةثرسم لة كشانةوة ثرس بة كَى كرا ، كة ئَيمة مةرجةعني هةشت ساَلة بؤ ئةو ضارةن

ناوضانة نةطةِراوةتةوة ، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، بةبَى هيض تةعليق و تةشةنوجَى بؤ  هةندَى برادةر، 
تةوة لة عةرةبةكان لة لةِرَيطةى كؤمثانياوة زةوى كِريوة 89ئيسرائيل لة ثَيش دروست بوونى لة ساَلى 

فةلةستني، ئَيمة  هةشت ساَلة نةمان توانيوة لة سندوقى ئيحتياتى تةواري موازةنةى ئةم واَلتة ثارة بؤ ئةم 
مةوزوعانة تةخسيس بكةين، بةِرَيز لة دواى هةشت ساَل لة تةشكيلى حكومةتى تازة و لة دايك بوونى 

قواتى موسةلةحةى عرياقى بة ثَيى هةندَى وةسايق  حكومةتى تازةى عرياق، نيسبةى موشارةكةى كورد لة
، ِرؤذ بة ِرؤذ %60داية، بة عموم ناطاتة لة %61داية، لة هةندَى شوَين لة %7لة الى من، لة هةندَى شوَين لة 

ئةم جةيشةى عرياق خؤى ثِر ضةك ئةكات،  ئايا ئَيمة كة مةوزوعَيكى عالامان هةية لةطةَل حكومةتى 
بِراوةكانة، ئايا لةطةَل بةهَيز بوونى ئةو مةوقفى تةفاوزى ئَيمة لةسةر مَيزى عرياقى كة ناوضة دا

طفتوطؤكان زةعيو نابَيت ، من ثَيشنيار دةكةم بؤ بةِرَيزتان حكومةتَيكى موسةخةرة هةبَى بؤ ئةم 
 مةوزوعة ضؤن لة زؤر واَلتان هةية، لةكاتى ئةزةماتا ثَيى ئةوترَى حكومةتى ئةزةمات،  كة لة وزةراى
مةعنى و، خوبةراى مةعنى مةراكزى ديراسات ثَيك دَيت، ديراسةتى ئةو وةزعة بكرَيت و كارى جدى 
بكرَيت، ئةمة زةنطَيكى خةتةرناكة ثَيويستة لةمةو دوا موراجةعةتى سياسى ِرابردووى خؤمان بكةين، 

موشارةكة بكةن  بورفةيةكى عةمةليات دامبةزرَيت، سةر كردايةتى هةموو حيزبة سياسةكان لة كوردستان 
لة هةر بِريارَيكى سياسى، ئايا ئاشتية ، ئايا شةِرة بةرؤكى ئةم هةرَيمة ئةطرَيت ، ثَيداضوونةوةمان بة 
موشارةكةى لة قواتى موسةلةحةى عرياقيدا بكةين، بةِراستى تةسليح كردنى ئةوان بؤ بَى بةش كردنى 

ةسةر كردنة، نيسبةتى موشارةكةمان ئةطةر لة هَيزى ثَيشمةرطة لةو تةسليحة، يةعنى جَيطةى هةَلوةستة ل
دا تَيناثةِرَى، بةِراستى ثَيداضوونةوة بة % 60خةَلكى عرياقني، بؤ نيسبةتى موشارةكةمان لة % 17

هَيزةكانى خؤمان ئةركى سةرشامنانة، ثارةيةكى زؤرمان لة لؤبى كردن لة ئةوروثاو ئةمةريكا سةرف 
ةين، لةبةر ئةوةى ئَيمة لة هةموو دونيا تا ِرَيطةى ئاشتيانة وةستابَى كردووة لةم مةوزوعة ئةوان ئاطادار بك

دةوَلةتى عةرةبيان لة  11خةَلك ثةنا بؤ شةِرنابات، وةختَيكيش كة شةِر يةخةي ثَى طرتى ئةوان عةرةبن 
تاوة ثشتة، ِرةنطة لة وةسائيلى ئيعالم بة نةوعَيكى تر باسى ئَيمة بكرَيت، ثَيويستة لةسةر ئَيمة لة ئَيس

لؤبيكى ثَى بكةين لة ئةوروثاو ئةمةريكا، ميزانيةى ئيحتيات بةكاربئَيندرَيت لةمةو دوا، ثارةيةك 
انةوةى ئةو زةويانة، بؤ كِرينيان و هَينانةوةيان، لةبةر ئةوةى بةِراستى كة تةخسيس بكرَيت بؤ طَيِر

زارةها ثارضة زةوى تر كة ساَلة حكومةتى عرياقى نايةوَى بة هةزارةها عةقد و بة هة 9دةركةوتووة 
 .موسادةرةى كردووة، بطَيِرَيتةوة لة ذَير دةستى عةرةب، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سوثاس، بةِرَيز كاك كاردؤ كةرةمكة
 

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريدواد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وانى ثَيشنيارةكةيان دةكةم، جطة لةوة سةرةتا من دةست خؤشى لة ليذنةكة دةكةم بؤ ِراثؤرتةكةيان و ثشتي
سةرى ِرَيزو نةوازش بؤ شةهيدانى ئةو ملمالنَيية سياسيةى كة لةو ناوضانة دةرهةق بة كوردو خةَلكانى 
بَى ديفاع دةكرَيت، دةمةوَى باس لةوة بكةم، ئَيمة دةستةيةكمان هةية كة دامةزراوةيةكة، دامةزراوةى جَى 

ى هةية، ثَيويستة هةموو ئةو ئامارو ِرةوشةى ئَيستا لةو ناوضانة دروست ناكؤك لةسةرةكان كة بةرثرسيار
بووة، بة ئَيمةى بدات، بةرثرسيارَيتى هةَلبطرَيت، ضونكة يةكَيك لة كَيشةكانى ئَيمة نةبوونى ئةو 
ميكانيزمةية كة ضؤن تؤ تةحةمو  لةطةَل دةكةى، يان ئةو ئامارةى كة كاك ئارام باسى كرد، ئَيستا ئةم 

ستةية لَيرة وجودى نية، دةستةيةكة لة هةمووان نزيك ترة لة كَيشةكة، بؤ ئةوةى بةرضاو ِروونى بداتة دة
ثةرلةمان لةسةر وةزعيةتةكة، ئَيمة كَيشةكةمان كَيشةيةكى دةستوورية، كة ثَيمواية كاريطةرى هةية هةتا 

بة هةرَيمى كوردستانةوة لةسةر دةستوورى كوردستانيش بؤ ديارى كردنى ئةو ناوضانةى كة ثةيوةندى 
هةية، يةعنى ئةم بؤشايية هةست دةكرَيت لة تةعامول كردنا لةطةَل ئةو ناوضانةى وةكو خاك، خاكى 
كوردستانة، وةكو هاوواَلتى، هاوواَلتى كوردستانن، كة ئَيمة لة تةعامو  هةم دةستوورى خؤمان بؤشاييمان 

من ئةو ثرسيارة دةكةم ئَيمة موخاتةبةى كَى دةكةين بؤ  داوةتَى، هةميش مافَيكى دةستوورى عرياقة، بةاَلم
جَيبةجَى كردنى ئةم دةستوورة ، لةكاتَيك سةركردةكانى سياسى كورد، موبادةرةى دةكةن بؤ ثَيك هَينانى 
حكومةتى كورد، بؤ ئاشت كردنةوةى هَيزة سياسيةكان، ئةمة كَيية كؤسثى سةرةكى جَيبةجَى نةكردنى ئةم 

تووردا هةية، ئَيمة لة كاتَيك ئيتيفاقى سياسيمان هةية لةطةَل ئةم اليةنانة، لة ئيتيفاقة دةقةية كة لة دةس
سياسيةكة ئةم بةندة جَيطري كراوة وة جَيبةجَيى نةكا، ئةم هةَلوَيستة سياسيةى ئَيمة لة بةرامبةر ئةو 

موبادةرةى دةكةين بؤ يةك  اليةنانةى لة ئاستَيك ئةوةندة الوازن لة ِرووى سياسى، ئةوةندة ناكؤكن كة ئَيمة
خستنةوةيان بؤ تةشكيل كردنيان، ئةم هةَلوَيستة سياسيةى الى نوَينةرانى ئَيمة ديار نية، لة ِرووى 
كارطَيِريةوة ئةم ناوضانة بةشَيكيان تووشى كَيشةى زؤر طةورة بوون، هةتا لة ِرووى خزمةتطوزاريةوة، لة 

مان لةوَى داناوة بؤ خزمةتطوزارى، يان بؤ ثَيداويستيةكانى ِرووى ئةمنيةوة، لة اليةك ئَيمة ئيدارةى خؤ
ئةمنى، يان ئياتيسادى، يان خزمةتطوزارية، يان ئَيوة سةربة بةبدان، يا شنطال ئَيوة سةر بة موسَلن، 
لةكاتَيك ثَيويستة دةسةاَلت بة بةشَيك لة هةرَيمى كوردستانى بزانَيت، نةخشةكانى ثَى دادةِرَيذَيت بؤ 

ؤ سلَيمانى، بؤ كةركووكيش هةروابَى، شنطاليش هةروابَى، بؤ خانةقينيش هةروابَى، بؤ جةلةوالش هةولَير ب
هةروابَى، لة كاتَيك كة ئَيمة ئةم بةرثرسيارَيتة لة داِرشتنى نةخشةى خؤمان، ض لة ِرووى دةستووريةكة، ض 

ان لةوَى داناوة، بةاَلم هيض لة ِرووى ئيداريةكة، ض لة ِرووى خزمةتطوزاريةكة ناكةين، ِراستة قاميةقامم
دةسةاَلتى نية، ئةم بودجةيةش كة لَيرة بؤيان جَيبةجَى دةكرَيت بةشَيكة، ئةمةش وةكو ثَيويست جَيبةجَى 
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ناكرَيت، يةعنى ثاش بيست ساَل بِرؤ سةيرى مةمخوور بكة ضى طؤِراوة ، شنطال ثاش ثَينج ساَل ضى 
سرتاتيذية الى ئَيمة ديار نية، كَيشة طةورةكة لةمةية ئَيمة طؤِراوة ، كةركووك ضى طؤِراوة ، يةعنى ئةم 

يةكطرتوو نني، يةكطرتوو نني لةوةى كة دامةزراوَيكى نيشتيمانيمان هةبَى بةر ثرسياربَى، ثةرلةمان خؤى 
بة قانون دةبَى ثرسى ثَى بكرَيت، ثرسى ثَى ناكرَيت، دةستةيةكى ناكؤكةكان هةية كة دةبَى بةرثرسيار بَى، 

رسيار نية، من ثَيشنيار دةكةم فعلةن ناوةندَيك هةبَى، سةنتةرَيك هةبَى كة بةرثرسيارَيتى هةبَى، لة بةرث
بةينى مةركةزو ئَيمة، يةعنى مةركةزيش نوَينةرةكانيان، لة بةرامبةر ئةم دةزطا نيشتيمانية بةرثرس بن، 

ةجَيى دةكات ، كَى بة دوايدا دةضَيت، ميكانيزمَيك هةبَى بؤ ئةوةى ئَيمة كاتَيك بِريارَيك دةدةين كَى جَيب
كَى بة دواى ئاسايى كردنةوةدا دةضَى ، كَى بةدواى ِراثرسيةكةدا دةضَى ،  كَى بةدواى سةرذمَيريةكةدا 
دةضَيت ، ئةم شتانة تَيكةاَلويةك و ثةرش و باَلويةك هةية ثَيويستى بة يةكطرتوويةكى نيشتيمانى هةية، 

دى بة نيشتيمانةكةمانةوة هةية، ثةيوةندى بة خاكةكةمانةوة هةية، جطة لةسةر ئةم ناوضانةى كة ثةيوةن
لةوة بةرة بةرة لةطةَل زةمةنيش تةرازووى هَيز دةطؤِردرَيت، ئَيستا ئةم عرياقة عرياقى ثاش ِرووخانى 
سةدام نية، ئَيستا هَيزةكةى، لةشكرةكةى زؤر بةهَيز دةكات، تةجئيزى دةكات تؤش بة هؤى حوكمى 

ضارةسةرةكانى كَيشةى كة ثةيوةندى بة ثرسى كوردةوة هةية نايكةى، تؤ ضيت كردووة لة هَيزى  نةتوانينى
ثَيشمةرطة بؤ ضارةسةركردنى ، ضيت كردةوة لة كَيشةى نةوت و طازةكة، يةعنى هةموو ئةوانة بة 

ووى هةموو موعةلةقى ماوةتةوة، سةرةِراى ئةوةى من ثَيمواية باشرتين ضارةسةرى ئَيمة بتوانني ِرووبةِر
ئةو مةترسية دةرةكيانة ببينةوة، يةكخستنى خؤمانة، ضارةسةركردنى دامةزراوةكانى خؤمانة، 
ضارةسةركردنى سيستةمة سياسيةكةى خؤمانة، ئيسالح كردنى خؤمانة بة هَيزى ثَيشمةرطة ببَيتة هَيزَيكى 

ةم ناكؤكيانةى كة دامةزراوةكانى نيشتيمانى، دامةزراوةكان كة ببَيتة دامةزراوى نيشتيمانى، بة نةهَيشتنى ئ
لة ناوضة جَى ناكؤكةكان دابةش كردووة، يةعنى تاكةى كورد، سةركردايةتى سياسى كورد ئةم بِريارة نادات 
كة ثَيويستة دةزطاكانى يةكطرتوو بَى، دةزطاكان من لةطةَل ئةوة نيم بة شكلى يةكطرتوو بَى، بة فيعلى 

ركووك، هَيزى ثَيشمةرطة يةكطرتووبَى، تةربية، سةحة يةعنى ئةمانة هَيزى ثَيشمةرطة يةكطرتوو بَى لة كة
شتى زؤر زؤر بةسي ، دةرخةرى ئريادةى ئَيمة دةبن بؤ ئةوةى كة ئَيمة ضةند دةتوانني بة ثةرؤشى ئةو 
سرتاتيذية بني كة دةرفةتَيك ِرةخساوة، بةرة بةرة ملمالنَيكان قورسرت دةبن، كَيشةكان زؤر تر دةبن، دةستى 

 .ياليمى زياتر دةبن، كة ئةو ضارةسةرةى ئَيستا ثَيمان دةكرَيت ثاشى ساَلَيكى تر ثَيمان ناكرَيت، سوثاسئ
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز ئامينة زكرى كةرةمكة
 :بةِرَيز ئامينة زكرى سعيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ا دورمان دورَى مة بةرامبةر كوردستانَى، ذ بؤ كَيم كردن و  قِر كرنا هَيذايان، سياسةتَى دوذمنكاريا ِرذَيم
ثَيطةهَى كورديا بةردةوامة، ذ اليةكَي ةة ددةمةكَيدا سنوورَى مة دَينة ئيش اليَى ئريانَى، ذ اليةكَى ترةة 
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ر مةترسيَى و توركيا دَينة تؤث باران كردن و سنوور دَينة بةزاندن، ذ اليةكى ترةة طيانى هاوواَلتَيمة ل بة
دَينة تريؤر كرن، ئةةة ذ اليةكَي ةة، ئو ذ اليةكَى ديرت ةة، ئةو ياسايةى يَيت نَيودةوَلةتى دَينة ثَيشَيل كرن، 
ذ اليَى ةان دةولةتاةة حكومةتة عرياقث بَى دةنطة، تةعةدايةكا يةكجار زؤر سةر خةلكَيمة دَيتة كرن، 

ثارضةهةكا ديا كوردستانَى ثالن بؤ دَيتة داِرش ، كو ئاة بَيتة ثارضةهةكا كوردستانَى ئاةيا سةر دَيتةطرتن، 
، ئةةة ثالن داِرشتينة ذ اليَيت ِرذَيمَى دورمان (حسن كَيفة)سةردان دةةةرةكا مَيذوويى يان تارنى كو 

دورةة، ب راستى بَى دةنط بونا حكومةتا عرياقَى فيدرال بةرامبةر تريؤر كرن و دةرئَيخستنا كوردان سةر 
َيت وان، جئَى طومانَيية، بةزاندنا سنوورو تؤث باران كرنا ئةةة جئَى طومانَيية، ئاماريا كوذراى جئ

خَيزانَى عةرةب يَيت ئيناينية  8200َى وةرة تنَى جةلةوال 1000فةرمانطةها ثةيوةنديَى دةرةة سااَل 
، ثةرلةمانتارَيت هَيذا، باشة وَيرَى، طةلةك شةهيد، ئةوة ذ بلَى هندَى طةلةك شةهيد لة ناوضةميةيَيت داين

مة وةك كوردستان دَى ض ئةمةل هةبيت بؤ ثاشةِرؤذةكا طةشرت و دميوكراسى تر، طةل وةاَلتةكَى، كو 
تةعةداى سةرمة دَيتة فةرز كرن، ئةةرؤكة ئةم هةمى ثَيكنة يَي هةوَل بدةين، ب ِرَيكَى دةستوورى و 

ةندا ضارة بكةين، ل طش حكومةت ، ب ِراستى طش دبلؤماسى طفتوطؤ كرنا ثرسا خؤ دطةل حكومةتا ناة
حكومةت ، حكومةتةكا كو نةشَى سةروةريا ئاخاخؤ بثارَيزي ، ض مةسبوليةت بةرامبةر نينة، حكومةتةكا 
كو يا بَى دةنطة بةرامبةر بَى كةرامةت كرنا ئاخا خؤ، حكومةتةكا كو نةشَى طيانَي هاوواَلتي خؤ بثارَيزَي، 

طش عرياقَى دكةين ، عرياقةكا دميوكراسى، يان ذى عرياقةكا كة نةتةنئا باوةرى بة  ب ِراستى ئةمة بةحسَى
فيدراليةت و فرة نةتةوةيى و فرة حيزبى نينة، بةلكو شَيوازةكا نى بؤ سياسةتا ب عةرةب كرنا ناوضَين 

لةناة كوردى يا بكارديني ، عرياقةكا كو خةلكَى ناوضةيَين مةيى سنوورى ب تريؤريست قةلةم دات، 
ئةجنومةنَى نوَينةرانَيت عرياقَيدا، عرياقةكا كو باوةرى مافَين طةَ  مة، طةلَين دى تر، نة بتنَى طة  كورد، 
طةلَين دى تر ناة عرياقَيدا نينة، ب راستى ئةز ثرسيارَى ذ ثةرلةمانتارَيت هَيذا دكةم، ئةطةر هات شةِر سةر 

بَى دةنط بيت، ل ثرسا خؤيا  يا دةستوورى ئةركَى خؤيا  سنوورا بةردةوام بيت و حكومةتا عرياقَى هةريا
دةستوورى جَيبةجَى نةكات، هات مة وةك هةرَيم بِرياردا كو ثاراستنا سنوورَيت خؤ بكةين، طيانَى 
هاوواَلتيَيت خؤ بثارَيزين وى دةميدا شةِر مابةينا دةوَلةتى عرياقَى، ئَيك ذوان دةولةتَى سةر دةست بيت، 

ردستانَى طةل وان ئَيك ذ دةولةت دابيت، ئايا عرياقا نوكة شياية دشَيت خؤ ل مة بكةتة يان هةرَيما كو
، ب راستى ئةةة هةمى ثرسيارة، د 680خودان ، ئايا حكومةتا عرياقَى ثابةندة بة جَيبةجَى كرنا ماددةى 

اوضةيَين كوردينة، دةمةكيدا كو ئةة ناوضةيَين كو ذ اليَى جوبرافى و مَيذوويينة، يا ئيسثات كردينة كو ن
مة يا خؤ مةجبوور كرى طةل عرياقةكَيدا، بذين، مة خؤيا مةجبوور كرى داخؤ عرياقةكَى فيدرال 
دامبةزرينى، داواى هندَى بكةين كو ئةو ناوضةي هاتينة دابةش كرن، ناوضةيَين ناكؤكى ل سةر ناة بكةين، 

نينة، ب ِراستى  680ةة تشتةك ماددةيَى بؤضى ئةم دطةل خةلكَى خؤ ِراست نابيت، بؤضى ئةم نابَيذين ئ
ب تنَى دةقةك ننيسيا با ب ديتنا من وةك شةخس، ب ِراستى دةمَى وةيا هاتية ئَيدى ةَى  680ماددةى 

النكَى نةهةذينني و وةكى هةنَى داخازا مافَى ضارةنووسَى خؤ بكةين، ئةطةر بَيذين زةمينةيَى خؤش نينة، 
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ني، ض جارا ئةو زةمينايا ئةو دبَيذن خؤش نابى، مرؤة زةمينا ضَى نةوةختة، ديتنا من ئةم خؤ دخاثين
دكةت، ئريادا ميللةتا زةمينا ضَى دكةت، زةمنا كوردستانى طةلةك ذ دارفؤريا خؤشرتة، ب ديتنا من طةلةك 
خؤشرتة، ئةةرؤ دةما بريارَيية، ميللةتَى مةذى هةمى ثَى خؤشة، ةَيت ئةةرؤكة ديرؤكة بننيسني، تةحةمال 

 .ةوةيى ئةة ديرؤكَى بكةين، سوثاسنةت
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، بةِرَيز تارا ئةسعةدى كةرةمكة
 :بةِرَيز تارا حتسني ئةسعةدى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةراستى ثرسى ئةمِرؤ ئةو ثرسةية كة ئةرك و بةرثرسيارَيتى تةواوة لةسةر ثةرلةمانى كوردستان، بة 
ةرةكةى خؤى، كة بةشَيكى زؤرى لةو ناوضانةى كة كَيشة لةسةرة يا داطري كراوة، ئَيستا نوَينةرايةتى جةماو

لة ذَير مةترسيةكى زؤر طةورة داية، مةترسى تريؤرستى زؤر و كوش  و بِرينى ئةو كةسانةى كة لةوَيية، 
ا، عرياقَيكى نوَى كة بةِراستى جَيطاى نيطةرانيةكى زؤرة لة الى دَلسؤزانى كورد، كة ئةمِرؤ لة ناو عرياقَيك

كورد تيايدا ثشكى طةورةى هةبوو بؤ دروست بوونى ئةو عرياقةكة بةشدارة لةناويدا، ئَيستا هاوواَلتيةكةى 
خؤى لةوَى بةر تةعزيب و بةر ناخؤشى، بةر نيطةرانى و بةر بة جَيئَيشتنى خاكةكةى خؤيةتى بة 

ن زؤرى ئةو شؤةَينيانةى كة ضاويان هةَلناية مةجبوورى و بة سياسةتَيكى زؤر حةكيمانة كراوة، لة الية
بةو موشارةكة جوانةى كة ئَيستا هةية لة ناو عرياقى نوَيدا، هةرَيمى كوردستان كة بةر ثشكى طةورةى 
خؤى لَيرةدا ثيشان دةدات، بةِراستى دةبَى هةَلوَيستمان ئةمِرؤ هةبَى، هةر ئةوة ناَلَيني تةنئا ئيدانةو 

ناِرازى بوون لة شتَيك كة ئَيمة لة زؤر ثرسى تر تاوتوَيمانة، بةِراستى من خؤم ئيستينكارو باس كردن و 
وةكو خؤم بة نوَينةرايةتى جةماوةرةكةى خؤم لَيرةدا بة بةرثرسيارَيتى ئةو سوَيندةى كة خواردومانة بؤ 

مان، كة ميللةتةكةى خؤمان، بةباشى دةزا  ضةند خاَلَيك بَينمة بةردةمى جةنابتان، ئةندامانى ثةرلة
وَيِراى دةست خؤشى ئةو ليذنة بةِرَيزة، كة بة دَلسؤزانةوة هةموو ِرؤيش  بةدةم ئةم ثرسيارَيتيةوة، بةاَلم 
ديسانةوة بؤ زياد كردنى ئةو وتانة دةَلَيم، يةكةم، ئةبَى ئةم كارة قَيزةوةنانةى كة بة تريؤرستى بة سةر 

جةلةوال و قةرةتةثة، هةمووى داوا بكةين لة  ماَل و خةَلكى كورد دةكرَيت لةو ناوضانةى سةعديةو
حكومةتى ناوةندى تاوةكو زووة ِرَي و شوَينَيك بطرَيتة بةر بؤ ثاراستنى سةرو ماَلى خةَلكى كورد وة 
شيعةش لةطةَلى نةوةك هةر كورد، ضونكة ئةو ئيحسائياتانةى كة لة ذَير دةستمانة بؤ كوش  و بِرينةكانى 

عةرةبى تَيداية، ئةوانى تريش توركمانة،  611ى كوردة، بةاَلم 812زةحيةية،  222كة بووة بةِراستى، كة 
واتة تريؤر كردن بؤ ئينسانة ثَيش هةموو شتَيك، ئينجا ثشكى طةورة بؤ كوردة كة وةرطرياوة، لةبةر ئةوة 

دةكامنان بدات، ِرؤذ زياتر نةبَيت، بة كردةوة وةاَلمى ِراسثار 62داوا دةكةم كة بة ماوةيةكى دياريكراو كة لة 
كة ئةمِرؤ لة ثةرلةمانى كوردستان هةوَل بدةين بة ِراسثاردةيةك بَيينة دةرةوة، نةوةك هةر بة ِراثؤرتَيك، 
دووةم، ئةطةر هاتو لةو ماوة دياريكراوة هيض وةاَلمَيك بة هةند وةرنةطريا، ئةو كارةى كة ثةرلةمان و 
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مى كوردستان بكرَيت، كة ِرَيطةى شياو بطرَيتة بةر بؤ ليذنةكان كة هةوَليان داوة تةخويلى حكومةتى هةرَي
ى لة ناوضة داطري كراوةكان، ة، هةر اليةك كة دةبَيتة زةرةربارثاراستنى هةموو سةرو ماَلى كورد لةو ناوضان

سَييةم، داوا بكرَيت كة ثةيوةندى دانيشتنى زياتر لة نَيوان عرياق  و هةرَيم بكرَيت، ِرَيطايةكى تةواوى 
ةيى بدرَيت بة هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان، بؤ ثارَيزطارى كردن لةو ناوضةيةو زياتر جةخت هةميش

كردنى ئةندامان و نوَينةرانى كورد لة عرياق، ئةمِرؤ ِرؤذى ئَيوةية لة عرياق، ئةمِرؤ ِرؤذى ئَيوةية وةكو 
هةندة نيشتيمانية كة نوَينةرانى كورد لة ثةرلةمانى عرياق، كة زياتر ثَي داطريى بكةن، كة لةو ِرة

هةموومان دةورى باش ئةبينني بؤ ضارةسةركردنى طوجناو بؤ ئةو كَيشةية، كة ئَيستا لة قةتل و عامى 
كورد و هةتك كردنى مرؤةى كورد لة عرياقى نوَى بكرَيت، ِرؤذى ئةنفال تةواو بوو بةِراستى، ئةنفا  نوَى 

دى و بةو شَيوةية بة بةشدارى لةطةَل عرياقدا ببينني و قبوَل ناكرَيت لةناو هةرَيمى كوردستان، كة بةئازا
ئَيستاش هةر ئةنفا  تازة بكةين، تازة شتى ناخؤشى تر بة كورد بكرَيت، سَييةم، ِروونكردنةوةى 
كةمتةرخةمى هَيزة ئةمنيةكانى عرياق لة ناوضة كَيشة لةسةرةكان ضى بوو ، بؤمان دةست نيشان بكرَيت 

ةوانة لة ثاراستنى هاوواَلتى، كورديش كة لةوناوضانة لة هةِرةشة و لة تؤقاندن كة ئةمة ئةركى سةرشانى ئ
و كوش  و بِرينى تريؤرستان، جا ئَيمة خوازيارين كة حكومةتى عرياق، دةزطا ئةمنيةكان هاوكارى باش 

شتة، بةاَلم بكةن، كة هةردةم ئَيمة ِرَيطاى دايةلؤك و ِرَيطاى ئاشتيانةمان طرتؤتةبةر، ئَيستاش هةر هةمان 
داواكةمان ئةوةية دةبَى ضارةسةرى جدى بكرَيت، بؤ ئةم خوتةية كة دانراوة بؤ ئةو ناوضانة، بة سياسةتى 
كة ثَيشرت ثاكتاوة نةذاديةكانى ِرذَيمى بةعسى هةَلوةشاندراو نااَلندوويةتى، ئةمِرؤش بة شَيوةيةكى تر 

لةناويا تةنئا بةو  680ضِر بكاتةوة بؤ كَيشةى  دةناَلَينَيت، ضوارةم، بة زووترين كات هةوَلةكانى خؤى
شَيوةية نةمَينَيت كة ئَيستا بةِراستى ثَيويستى بة بةدواداضوونَيكة بة ليذنةيةكة ثةرلةمانى كوردستان، كة 
زياتر وةكو كاك كاردؤ لَيرة باسى كرد،  ضؤن بة دوايدا بوني و ضؤن ضارةى بكةين، زياتر ئةو ماددةيةية 

يان كةركووك و )دةمانوت  6881موو كَيشةكانة كة ئةمِرؤ لةو ناوضانة، كة ئَيمة لة كة ضارةسةرى هة
ئةمِرؤ ِرؤذى ئةوة هات ديسانةوة ئَيمة بؤ كةركووك وبؤ خانةقني هةوَل ( خانةقني يا تاماوين ئةجةنطني

زةرانيان بدةين، يا ئَيمة هةوَل دةدةين هةرَيمى كوردستان، بةشداربني لةطةَل حكومةتى عرياق ضؤن طو
ضاك بكةين،  ضؤن خزمةتطوزاريان بؤ بكةين، ضؤن بة دَلسؤزانة كورد هةوَلى داوة بؤ خزمةتكردنى هةر 
ثارضةيةك لة عرياقدا، ئةو ثارضةيةش كة كوردةكانى تَيداية، كة لة مةندة  و خانةقني و بةشةكانى ترة ، 

ا  و، ئةو ناوضانةى كة كَيشة لةسةرن و لة كؤتايدا وا بةَلَين دووثات دةكةينةوة بؤ خةَلكى سنوورى دي
دابني كراو كة من هةردةم دةَلَيم، نةوةك دابِرَيندراو ضونكة ئَيستا كَيشةى لةسةرة، دةبَى بة كوردستانى 
بوونى ئةو ناوضانة تا دوا دَلؤثى خوَينمان بةرطرى لةوانة بكةين، مافة ِرةواكانى ئةوان بَيينينة دى، 

 .وى تر قةتل و عام لةو ناوضانة نةكرَيت، سوثاس بؤ هةموو اليةكبةهَينانةدى ئةوةى كة هي
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، بةِرَيز جةالل على كةرةمكة
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 :بةِرَيز جالل على عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى كوردستان بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، من باسَيكى نزيكى مةسةلةى ضاو بِرين و تةماح كردن لة خاك
دةكةم لةناو حكومةتى عرياق، كة لةساَلى بيستةكان كة لةطةَل دروست بوونى حكومةتى عرياق،  كة بة زؤر 
كوردستانى ثَيوة لكَيندرا، هةَلمةتى تةعريب كردن دةستى ثَى كرد، بةتايبةتى لة ناوضةى موسَل و 

مَيذوو ديارى كراوة، لة دواى ساَلى دةوروبةرى، كة ديارة برا ئَيزديةكان و برايانى كوردى تر كة لة 
وة لة دواى دروست بوونى هةردوو بةنداوى دوكان و دةربةندنان، ئةو ضاو بِرَينة ناو سةر خاكى 6827

واَلتى هةرَيمى كوردستان دةستى ثَى كرد، بةوةى كة ئةو دوو بةنداوة وةكو تةنكيةكى ئاو، وةكو خةزانَيك 
ةو ديا  و ئةو ناوضانةى ثَى بكرَيت، ئةوة هةنطاوى يةكةم بوو بؤ دانرا بؤ ئةوةى ثَى دةشتةكانى حةو 

ئةوةى تةعريب دروست بَى، بة زؤر كوردستان بلكَيندرَيت بة حكومةتى عرياقيةوة، ديارة لة ساَلى 
وة هةَلمةتَيكى ِرةطةز ثةرستانة كرايةوة، تاوةكو طةيشتة ئةوةى واَلتةكةمان سوااك كرايةوة، 6812

جينؤسايد و خاثوور كردن و كيميا باران دةستى ثَى كرد، بةاَلم لة دواى لة طؤِرنانى ِرذَيمى  طةيشتة ئةوةى
بةعسى فاشستةوة، لة ذَير دروست بوونى طروثة تريؤريستيةكان كة بةئةسَل ثاطاوةى بةعسيةكانن، لة 

ةكة بة بةرنامةو هتد، هةَلمةت....دا وةكو حيزبى دةعوةو دةوَلةتى ئيسالمى عرياق( جياجيا)ذَيرناوى 
ثشتطرييةكى هةندَى اليةنةوة دةستى ثَى كرد، كة بة زؤر بة ويذدانانة كة حكومةتى عرياق بةرامبةرى بَى 
دةسةاَلتة، بةاَلم هةر بة ِرَيطةيةك لة ِرَيطةكان ثشتطريى دةكات، بؤية يةك ِريزى و يةك دةنطى بؤ ئةم بارو 

ةماوةرى و سةربازى هةبَى، ديارة شااَلوى بة عةرةب كردن دؤخة زؤر طرنطة، كاتَيك ئةطةر بةربةستَيكى ج
ئةو ناوضانةش تَى دةثةِرَينَيت، هةِرةشة لةسةر ميللةت و حكومةتةكةمان دةكات، لةبريمان نةضَيت 
دةسةاَلتدارانى حكومةتى هةرَيم ئةو هَيزانةى نةنارداية، لة مانطى شوبات و ئازاردا بؤ دةوروبةرى 

وةى ئَيستا لة مةندة  و سةعدية و جةلةوال ِروو ئةدات، ئَيستا لة كةركووك ِرووى كةركووك، تةئكيد بن ئة
ئةدا، بؤية ثَيمواية بثرسني لة خؤمان حكومةتَيك مووضةمان نةداتَى، كة ئةو بارة قورسة لةسةر بودجةى 

داتَى  ئةبَى هةرَيمى كوردستان هةية، كة نزيكةى ترليؤنَي دينارة سااَلنة، حكومةتَيك ضةك و تفاقمان نة
ئَيمة تةطبريمان ضى بَى ، ئةبَى ئَيمة ضؤن ثالن دابنَيني ، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة ثالن  و تةكبريمان 
هةبَى بؤ مانةوةى درَيذخايةن لةو ناوضانة، كةمثينَيكى ئيعالمى بةهَيز بة هةموو دةنط و ِرةنطةكانةوة 

ةكارمان هَيناوة، بؤ ثشتطريى كردنى خةَلكى بةشةرةفى بكرَيت، تةنانةت نيوةى ئةوة بَى كة دذى يةكرتى ب
ناوضةى سةعدية و جةلةوال و مةندة  و شةنطار و شوَينةكانى تر، لة ِرووى ئابووريةوة يارمةتى و كؤمةك 
لة اليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستان بدرَيتة خَيزان و هؤزو خَيَلة كوردةكانى ئةو ناوضانة، ضونكة ئةوان 

و خَيل و لةوةِرةوة دَينة ئةو ناوضانة، لة دةسثَيكى تةعريب بةوة دةست ثَى ئةكةن، بؤية بةناوى هَيز 
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ثَيويستة ئَيمة يارمةتى خَيزان و خَيَل وهؤزةكانى ئةو ناوضانة بدةين و هاوكارى بكرَين، لةبريمان نةضَى 
رَيت، دذى برا لة ساَلى حةفتاكانةوة، ئةم حةملةية كة ئَيستا دذى كورد و ناوضة كورديةكان ئةك

مةسيحيةكامنان كرا، كة لةبةسرةوة دةستيان ثَى كرد بة تةرحيل  و ِراوةدونانيان، ئَيستا بةم حاَلةتة 
طةيشتوون كة ئَيستا ئَيمةى تياين، دةرهةق بة بِرينى ئاوى ئةَلوةند، من ثَيم باشة جطة لة دةست خؤشيم 

ى طوَلة جؤ بكرَيتةوة، باَلة جؤ، ثَيمواية ئةوة بؤ ثَيشنيارى ليذنة بةِرَيزةكان كة جؤطةيةك وةكو جؤطة
كارَيكى قورسةو حكومةتى فيدراَلى لةوانةية ثشتطريى نةكات، ثارةيةك و ماوةيةكى زؤرى ئةوَيت، بؤية من 
ثَيشنيار دةكةم لة وةزارةتى كشتوكاَل و سةرضاوة ئاويةكان، كة بةربةستى بوووك و ناوةند دروست بكات، 

ناو ئاوى دؤَل و شيوةكانى كة ئةِرذَيتة ناو ِرَيِرةوى ئةَلوةندةوة، جطة لةوة مةسةلةى بؤ كؤ كردنةوةى بارا
مةترسى سةرضاوةكانى ترى كة لة كوردستانةوة دَيت، كة بيست و يةك سةرضاوةية، هةر بيست و يةك 

ةد و كة  ئورى ئيسالمية، ثِرؤذةى هةية بؤ دروست كردنى س يةسةرضاوةكةلة واَلتة دراوسَيكامنانةوة
ئةوة، ئَيمة ثالمنان هةبَى بؤ ئةوةى كة بتوانني ئةو تيؤرة زانيستيةى كة ئَيستا هةية، كة ناوى دورينةوةى 
ئاوة، لة وةزارةتى كشتوكاَل ثةيِرةو بكرَيت، بؤ دورينةوةى ئاوى خؤمان لة باراناو و بةفراو و جؤطةو 

ى و طةورة دروست بكةين، ضونكة ئاو ِرووبارةكامنان، بؤ ئةوةى بتوانني بةربةستى بوووك و ناوةند
 .قةيرانى طةورةى داهاتووى واَلتة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
حيزبى دةعوة، وابزا  بة مةبةستى حيزبى عةودةية، بةِرَيزان حةَ  هةبَى بؤ : بةِرَيز كاك جةالل على وتي

و ثةِرى تواناى خؤى لةم ماوةية كار دةكات، ئةوةى ثَيش ضاوتان ِروون بَى، حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة
هةر دوَينَيكة لة مةتارى كةركووك لة مستةوايةكى زؤر بةرز دانيش  لة بةينى عرياق و هةرَيمى كوردستان 
و جةيشى ئةمريكى كراوة، حةوت خاَليان ثَيشكةش كردووة، ئيمِرؤ سةعات نؤ لة ديا  فةرماندةى 

دةنيشن، بؤ ضاو ثَيخشاندنةوةى وةزعةكة، سبةى ثَينج شةممة جارَيكى عةسكةرى لة عرياق و ثَيشمةرطة دا
تر لة مستةوايةكى بةرز دائةنيشن، ئةطةر نةتيجةيةكى ئيجابى نةبوو، ئينجا لة بةبدا دائةنيشن، حماوةالت 
هةية، ئَيستا ئَيمة تةركيز بكةينة سةر ئةوةى ضيمان ئةوَيت بكرَيت، زؤر ثَيشنيارى باش هاتووة براو 

شكةكانى ئةندامانى ثةرلةمان، كة ثَيشمةرطة بوَيت، يةعنى ئَيمة بةس بة قسة ِرازى نةبني ئةوة خو
يةكَيك لةو خاَلة طرنطانةية كة ثَيشمةرطة دةورى خؤى ببينَيت  و ثؤليسيش دةورى خؤى ببينَيت، 

ز هاذة سليمان ئةمنيش دةورى خؤى ببينَيت لة مةنتياة، بؤية يةكال بة تةنئا بةجَي نةهَيَلني، بةِرَي
 .كةرةمكة

 :مصطفىبةِرَيز هاذة سليمان 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، لةطةَل دةست خؤشيم بؤ ِراثؤرتى ليذنةى هاوبةش كة سةردانى مةيدانى ئةو 
ــة ناوضــانةيان كــردووة، تــةبيعى ِراثؤرتةكــة لــة دوو تــةوةر خــؤى دةبينَيتــةوة، تــةوةرى يةكــةميان بــ     اس ل
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طرتنــةوةى ئــاوى ئةَلوةنــد دةكــات، لــة قــةزارى خانــةقني، كــة بةِراســتى ئَيمــة بــة ثالنَيكــى دذى مرؤةايــةتى  
هةذمارى دةكةين، ضونكة بةِراستى كؤمارى ئيسالمى ئَيران هيض ثاساوَيكى نيـة، ئةطـةر تـؤث بـاران كردنـى      

بـةاَلم لةناوضـةى خانـةقني هـيض      سنوورةكانى هـةرَيمى كوردسـتان بـة بيـانوو بـوونى هَيزةكـانى ثـذاك بـَى،        
ثاساوَيكى نية، بؤ ئةوةى كة ئاوى ئةَلوةند لةسةر خةَلكى ئةو ناوضانة بطرَيتةوة، بؤية بةِراستى لةطةَل ئةو 
دوو ثَيشنيارةى كة ليذنةكة ثَيشنيارى كردووة بؤ ضارةسةركردنى ئـةو كَيشـةية، ثَيشـنيارى ئـةوةش دةكـةم      

يش ئةوةية كة بةِراستى لة ئاستى نَيودةوَلةتى فشـار  رَيتـة سـةر كؤمـارى     كة خاَلَيكى تر زياد بكرَيت، ئةو
ئيسالمى ئَيران، بةوةى كة كارَيك بكرَيت كة ئةوة ئيتيفاقانـةى كـة هةيـة، ضـونكة بةِراسـتى عـرياق لةطـةَل        

و  6817ئيتيفاق و موزةكةرةى تـةفاهومى مـؤر كـردووة، هـةر لةسـااَلنى زووةوة، هـةر لـة سـا           21ئَيران 
وة، ضةند موعاهةدةى مؤر كردووة، كة لةناو ئـةو موعاهةدانـةدا بـاس لـة حـدود و حوسـنى جيـوار         6822

كراوة، باس لة زؤر شتى تر كراوة، لة زمنـى ئـةو شـتانة مةسـةلةى ئـاو، ثاراسـتنى ئـةوة سـامانانةى كـة بـة           
ئـةو ثَيشـنيارانةم كـة    موَلكى هةموو اليـةك ئـةذمار دةكـرَين، لـة ِرووى ئيداريـةوة بةِراسـتى منـيش لةطـةَل         

ليذنةكة ثَيشنيارى كردوون، كة خزمـةتطوزارى بطةيةنـدرَيت بـة ناوضـةكان، زيـاتر حكومـةتى هـةرَيم ئـةو         
خزمةتطوزاريانة ثَيشكةش بكات، تَيبينيةكم هةية لةسةر ئةوةى لة خاَلى سَييةمدا طرفتى ئيدارى خانةقني 

دكارانى خانةقينة لة كؤليـذةكانى خانـةقني، نـازا     باس لةوة دةكات، كة كَيشةى شارةكة وةرنةطرتنى خوَين
مــن ئــةو ثرســيارةم لــة ال دروســت بــووة، بؤضــى خوَينــدكارانى شــارى خانــةقني لــة كؤليــذةكانى خانــةقني     
وةرناطريَين ، دةربارةى مةسةلةى جةلةوالو سةعيدية بةِراستى ئةوة مةسةلةيةكة كة ئَيمة خؤمان ئـةزانني  

ةو ناوضـانة دةخرَينـة بـةر تـريؤر كـردن، خـةَلك تـرس و تؤقانـديان بةرامبـةر          بؤ ماوةيةكة كة طة  كورد ل
كــراوة، بــؤ ئــةوةى ئــةو ناوضــانة بــةجَيبئَيَلن، ئــةوة جؤرَيكــة لــة ثالنانــةكانى تــةعريب كــردن، بــةاَلم بــة      
شَيوةيةكى ترة، بؤية ئَيمة بة هةموو شَيوةيةك ئيدانةى هةموو ئةو جـؤرة كـارة تريؤرسـتيانة دةكـةين، كـة      

ةتايبةتى لةو ناوضانةو لة هةموو ناوضةكانى عرياق ئةجنام دةدرَين، بةِراستى ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة ئـةو  ب
تـةبايى و برايةتيـةى كـة بــؤ ضـةند سـاَلَيك طـةالنى عــرياق بـة طـة  كـورد و عةرةبــةوة بةيةكـةوة هـةر لــة            

اتووة، واَلتى عرياق دامـةزراوة، لـةو   سةرةتاى، دواى ئةوةى كة ئينتيدابى بةريتانى بؤ واَلتى عرياق كؤتايى ه
كاتةوة طة  كورد و عةرةب وةكو دوو نةتةوةى سةرةكى لةو واَلتةدا بة تـةبايى و برايـةتى ذيـاون، ئَيسـتاش     

كة كار بؤ ئةوة بكرَيت، كة ئةم تـةبايي و برايةتيـة بـؤ ريزةكـاني      ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة بةو شَيوةية بَيت
تةوة، بةِراس  ئةو ثَيشنيارانةي كـة كـراوة لـة ليذنةكـة، منـيش بـة هـةمان شـَيوة         ئةو دوو طةلة بطةِرَيندرَي

ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة هَيزةكاني ثَيشمةرطة بةِراس  بة زووترين كات بونة ئةو ناوضـانة، بـؤ ثاراسـتين    
ي كـة زؤر لـة   ، ئـةوة (141)طيان و ماَلي هاوواَلتيان و، ثةلة كردن بةِراس  لة جـَي بـةجَي كردنـي مـاددةي     

لــة دةســتووري هةميشــةيي عَيراقــدا هــاتووةو، بــةثَيي  ( 141)هاوِرَييانيشــم باســيان كــرد، ضــونكة مــاددةي 
هةموو ماددةكة بةشَيوةيةكي يةكجاري جَي بةجَي كـرا بوايـة،    1117دةستوورةكة دةبواية لة كؤتايي ساَلي 

لةطةَل نوَينـةراني ئةجنومـةني نوَينـةراني     تاكو ئَيستا هيض نةكراوة، بؤية ثَيويست دةكات حكومةتي هةرَيم
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عَيراق كار بؤ ئةوة بكةن بة ثةلة ئةو ماددةية جَي بةجَي بكرَيت، ضونكة نةك هـةر ناوضـةكاني جةلـةوالو    
سـةعديية، بـةَلكو ناوضـةكاني تـريش زؤر ئيئمـال كـراون، زؤر ثَيويسـتيان بـة خزمـةتطوزاري هةيـة لةسـةر            

اري، لةسةر ئاس  ثاراستين ئةمنيةتي ئةو خةَلكةي كـة لـةو ناوضـانةدا    هةموو ئاستةكان، لةسةر ئاس  ئيد
 .دادةنيشن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، رَيزدار سامل تؤما كةرةم بكة

 :بةِرَيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ت بؤ ئةرك و ماندوو بوونيان و بؤ ضـوون و  زؤر سوثاس، وَيِراي دةستخؤشيم بؤ هاوكارا  لة ليذنةي تايبة

ئامادة كردني ئةم راثؤرتة، من حماوةلة دةكةم ئةو قسانةي كة هاوكـارا  كردوويانـة دووبـارةي نةكةمـةوة،     
ــارة        ــراق، بةداخــةوة دووب ــاعي عَي ــةكاني ديف ــا ئةمني ــاندنةوةي دةزط ــراق و هةَلوةش ــي عَي ــازاد كردن دواي ئ

راقــي لةســةر ئةساســي حزبــي و تــائيفي زؤر تةســكةوة دامــةزرا، كــة زؤر   بنياتنــاني دةزطــا ئةمنيــةكاني عَي
بةداخةوة بةشي زؤري ئةو دةزطا ئةمنيانة موختةرقن لة هةموو ئاستةكانيانةوة، بةرامبـةر ئـةوةش الوازي   
دةزطاكــاني حكومــةتي عَيراقــي بةرامبــةر بــةهَيزي هةنــدَيك رَيكخــراو و بــااَل دةســ  هةنــدَيك لــة واَلتــاني    

لة هةندَيك شوَين و ناوضةكاني عَيراق، كة واي كـردووة هـةردووكي ببَيتـة هَيزَيـك بةرامبـةر بـة        دةوروبةر
 .ئيستياراري ئةمين لة عَيراقةوة

كوش  لةسةر ناسنامة، مومكينة لةناو ميللةتي ئَيمة دةس  ثَيكرد وةكو مةسيحي، ثَيداضوو بة ئَيزيـدي و  
ةي ئةوة دةكةين، كة كوشـ  لةسـةر ناسـنامة لـةناو ميللـةتي      شةبةك و توركمان و ئَيستاش ئةمِرؤ موناقةش
 .كورد دةس  ثَي كردووة، ئةوة نةتيجةيةكة

هةرضةند جةرائيم روويداوةو هةتا ئَيسـتا نةتيجـةي يـةك تـةحايق ئـيعالن نـةكراوة، كـة        / سةبةبي دووةم
ضـؤن موعامةلـة لةطـةَلي     بزانني كامة رَيكخراو و، كامة كةس، كامة مة وعة بةدوايةتي، تا بزانني خـةَلك 

 .بكات، ئةوةش شتَيكي ترة
مــةوزوعي ئــاوي ئــةَلوةن، بــة قةناعــةتي مــن فشــارَيكي تــرة لةســةر حكومــةتي عَيراقــةوة، بــؤ بــةديئَيناني    
هةندَيك ئاماجني خؤيانةوة، جا جارَيك بة شَيوةي تةرسيمي حدودةوة، جارَيكيش بةشَيوةي بـِريين ئـاوةوة،   

 :ارةت دةدةمة هةندَيك ئيجرائاتي عةمةليئةوة هةموو فشارة، من ئيش
لـة  / هةَلساني حكومةتي كوردستان بة ئيجرائاتي تةواريئ لة رووي ئـةمين و ديفاعيـةوة، دووةم  / يةكةميان

 .رووي ئينسانيةوة بؤ ئةو ناوضانة
ي فشار خستنة لةسةر ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق، حكومةتي فيدراَلي عَيراقـي، كـة تةحـةمول   / دووةميان

ــاخود       ــة رووي ئيعــادةي نــةزةرةوة، ي ــي ئــةو كَيشــانة، ض ل مةســبووليةتي خؤيــان بكــةن بــؤ ضارةســةر كردن
ضاوثَيخشاندنةوة بة تةركيبةي ئةجئيزةي ئةمين بة هةموو ثَيكئاتةكانيةوة، بؤ ئةوةي زيـاتر بتوانَيـت بـة    
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و ناوضــانةش فــةرامؤش واجــيب خــؤي هةَلبســتَيت و، دوور بَيــت لــة ئيخترياقــات و، دةورو رةئــي خــةَلكي ئــة 
نــةكرَي ، ضــونكة زيــاتر مومكينــة ئــةوان مــةعلوماتيان و زانياريــان هةيــة لــةو ناوضــانة، كــة زيــاتر بــةو      

 .واجيباتانة هةَلبس ، دةبَيت دةوريان هةبَيت
مةوزوعي ئاو و حدودو ئةو شتانة، بة قةناعةتي من ئيتيفاقياتي دةولي هةيـة، هـةر دةبَيـت بـة دةسـةاَلتي      

ةت، دةسةاَلتي سوَلتاتي ئيتيحاديية، دةبَيت بـة رَيطـةي ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيراقيـةوة بيكـةين،       فيدراَلي
بةاَلم مةوزوعي حكومةتي كوردستان، ئةطةر ثارساَل ئَيمة هةوَلماندا بةشي زؤري بودجة تةرخان بكةين بؤ 

خةزن كردني ئاو، بؤ جَي بةجَي كارةبا، مةفروزة ئةمساَل هةوَل بدةين و تةرخاني بكةين بؤ دابني كردن و 
 .ببَيتة ساَلي ئاو، ساَلي خزن كردني ئاو لة كوردستاندا 1111كردني ثرؤذةكاني ئاو، با ساَلي 

شتَيكي تر بؤ حكومةتي كوردستان، من حةز دةكـةم ئةمـة  ةمـة روو، كـة ثَيويسـتة حكومـةتي كوردسـتان        
ةكي ثَيش خستين ئابووري و سياسي و رؤشـنبريي  هةَلستَيت بة واجيب خؤي لة جَي بةجَي كردني بةرنامةي

و كؤمةاَليةتي لةو ناوضانة، زائيدةن ثتةو كردنـي ثةيوةنـدي نَيـوان ثَيكئاتـةكاني ئـةو ناوضـانة، بةتايبـةتي        
 .ثَيكئاتة رةسةنةكان بؤ كةم كردنةوةي كَيشةي ئةو ناوضانة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةمحةد كةرةم بكةزؤر سوثاس، رَيزدار دكتؤر 
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواري طةورةو ميئرةبان

ــة       ــة ليذن ــةمان و ل ــة شــاندي ثةرل ــان دةكــةم، دةستخؤشــي ل ــةِرَيزو ميوان ــي ب ســةرةتا بــةخَيرهاتين وةزيران
ــارودؤخي  ثةيوةنديـــدارةكان دةكـــةين بـــؤ راثؤرتةكـــةيان و بةدواداضـــوونيان، ج  َيطـــةي نيطةرانييـــة كـــة بـ

ناوضةكاني جةلةوالو سةعديةو ناوضة كوردستانييةكاني تري ثارَيزطاي ديالـة طةيشـتؤتة ئـةو رادةيـةي كـة      
، يـان  (1411)بةسةدان كـةس كـوذراون و نزيكـةي زيـاتر هـةزار خَيـزانيش بـةثَيي هةنـدَيك لـة ئامارةكـان           

ــةوة، بـةدةيان خَيزانـي عـةرةب لـة      (1114)ا لـة سـاَلي   خَيزانيش ئاوارةو دةربـةدةر بوونـة، تـةنئ   ( 1811)
كـةمي  % 51شوَينيان جَيطري كراون، بةم فشار خستنة سـةر كـوردو دةركردنيـان رَيـذةي كـورد لـةو ناوضـانة        

كردووة، هاوثةمياني كوردستان لة ئةجنومةني نوَينـةران دةَلـَين سـوثاو ثـؤليس كةمتةرخـةم بـوون لـة جـَي         
و يارمةتي ئةو طرووثانة دةدةن و، لة زؤر شوَين كة خـةَلك كـوذراوة، يـان تـريؤر      بةجَي كردني ئةركةكانيان

 .كراوة، سوثا هيض جووَلةيةكي نةكردووة بؤ ثاراستين ئةو خةَلكانة
ئةوةي ئَيستا لة ناوضةكاني سةعديةو جةلةوال روودةدات سبةي لة ناوضة دابِرَينراوةكاني تريش روودةدات، 

اني مووسَل و حةو ة روويانداو بةدةيان خَيزاني كوردي ئةو ناوضـانة دةركـران،   هةر وةك ثَيشرت لةناوضةك
هةروةها مةسيحييةكان و هاوواَلتياني ديكةش وةك كاك سامل ئاماذةي ثَيدا، ئةمةش مةترسييةكي طةورةية 

 .لةسةر ئايندةي ئةو ناوضانة
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ــةم ســةردةمةدا شــؤةَينيانةو      ــةوةو   جــَي نيطةرانيشــة كــة خــةَلكانَيك هَيشــتا ل رةطــةز ثةرســتانة بــري دةكةن
ــة نيشــانةكاني خــواي        ــاواز بِريــارَيكي خواييــةو يــةك ل ــووني طــةل و زمــاني جي ئــةويرتيان قــةبوَل نييــة، ب

ومععنساياتععهسا عع سالحععموامسواالر سوااعع   س)طةوررةيــة، خــواي طــةورة لــة قورئــاني ثــريؤزدا دةفــةرمووَيت 
 (.الحن ك سوالوانك 

دا هاتووة، كـة عَيراقيـةكان هـةموويان يةكسـانن     (16و  15و  14)اددةكاني بةثَيي دةستووري عَيراقي لة م
بةرامبةر ياسادا و هيض جياوازي و جياكارييةك نيية لةنَيوانياندا، بةهؤي تايبةاةندييةكانيانةوة، مـاددةي  

دهاسواالسوفقاسلكلسف تساحل سيفساحليا سواالمنسواحل ية،سوالسجيوزساحل مانسمنسهذهساحلقو ساوستقيي)دةَلَي ( 15)
 (.ل قانون،سوبناءسع ىسو ارسصاترسمنسجهةسوضا يةسخم صة

تكافؤسالف صسر سمكفعو سمميع سال ع اوية،سوتكفعلسالدولعةساالعاذساالجع اءامسسسسسسسس)دةَلَي ( 16)هةروةها ماددةي 
 (.ال زمةسل وقي سذلك

ييةكاني خـؤي، ئـةركي   بةاَلم تا ئَيستا حكومةتي عَيراقي بة ئةركي خؤي هةَلنةسـتاوة، بـة ئةركـة دةسـتوور    
حكومةتي عَيراقـة هاوواَلتيـاني خـؤي بثارَيزَيـت و ذيـان و ئاسـايش و ئـازادي و هـةلي يةكسـان بـةثَيي ئـةو            
دةســتوورة بــؤ هــةموويان دابــني بكــات، بــةاَلم نــةيكردووة، ســوثاش بةرثرســياريةتي ثاراســتين هــةموو           

كو ئـةو رَيككةوتننامانـةش ثَيشـَيل كـراون كـة      هاوواَلتياني عَيراقي لـة ئةسـتؤ دايـة، بـةاَلم نـةيكردووة، بـةلَ      
 15/8و هةرَيمـدا هـةن، ضـونكة حكومـةتي عَيراقـي رؤذي      (حكومـةتي ئيتيحـادي  )لةنَيوان اليةني عَيراقـي  

ــزي        ــوان هَي ــةو ناوضــانة، بةمــةش رَيككةوتننامــةي هاوبةشــي نَي ــة ئ ــواو فــةوجَيكي خــؤي ناردؤت ضــةند لي
ي هَيزةكـاني ئـةمريكا، كـة هـةموويان واذوويـان كـردووة ثَيشـَيل        ثَيشمةرطةو وةزارةتي بةرطري و فةرمانـدة 

كردووة، كة مةفروزة بة ئاطاداري ليذنةي وةزاري و ليذنةي بااَل جووَلة بة سوثا بكرَيـت بـؤ ئـةو ناوضـانةي     
بة ناوضةي ئةمين هاوبةش ناسراون، باشـة ئةطـةر سـوثاو ثـؤليس خـةَلك دةربكـةن، يـاخود هاوكـار بـن بـؤ           

واَلتيان و بَي دةنط بن بةرامبـةر كوشـ  و دةربـةدةر كردنيـان، ئـةدي خـةَلكي ئـةو ناوضـانة         دةركردني هاو
 ثةنا بؤ كوَي بةرن 

راثؤرتةكان و بةرثرساني كورديش لةو ناوضانة ئاماذة بةوة دةدةن، كة نةبووني ئاسـايش و هةِرةشـة كـردن    
سةرةكني لةبةردةم ضؤَل بـووني ئـةو   لة كوردو نةبووني خزمةتطوزاري و كارةباو خوَيندني كوردي هؤكاري 

ناوضة جَي ناكؤكانةي ثارَيزطاي ديالة لة كورد، ضونكة ئةوان لة هـيض مـاف و ئيمتيازَيـك كـة لـة هةرَيمـةوة       
دةدرَيت بة هاوواَلتيان سوودمةند نابن، كةوا بوو دةبَي اليةني كوردستاني و حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان   

ردن و ضـؤَل بـووني كـوردي ئـةو ناوضـانةو طَيِرانـةوةيان بـؤ شـوَينةكاني         ثالني هـةبَي بـؤ رَيطـرتن لـة دةركـ     
خؤيان، ئةمةش لة هةموو ئاستةكاني سياسي و ئابووري و كؤمةاَليـةتي و رؤشـنبريي و سـةربازي، ثَيويسـتة     

 .خزمةتطوزاري ثَيويست ثَيشكةش بةو ناوضانةو خةَلكةكةي بكرَيت
ةو ناوضـــانة داواي جـــَيطري كردنـــي هَيـــزي ثَيشـــمةرطة لـــة بـــةِرَيز ســـةرؤكي ثةرلـــةمان، ئَيســـتا خـــةَلكي ئـــ

ــاَلي     ــة س ــةن، ثَيشــرت ل ــة     ( 1118)ناوضــةكانياندا دةك ــاي ديال ــة ثارَيزط ــةمريكا ل ــاني ئ ــةتي هَيزةك ــة يارم ب
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مذدةكاني خَيـري سـةربازي دةسـ  ثـَي كـرد، هَيـزي ثَيشـمةرطة بـة فشـاري          ( بشائر اخلري)عةمةلياتي بةناو 
ة، بةاَلم ئةو بةَلَينانةي اليةني ئـةمريكي دايـان بةشـَيوةي زارةكـي كـة كـوردي ئـةو        ئةمريكاو عَيراق كشايةو

ناوضانةو دانيشتوانةكانيان دةثارَيزن، نةيان بردةسةر، ثَيرَي بريكاري وةزارةتي ثَيشمةرطة تةئكيدي لةسةر 
ثَيشـمةرطة لـةو    ئةو هةَلةيةي سةركردةكاني كوردستان كردؤتةوة، كـة بِرياريانـدا بـة كشـانةوةي هَيزةكـاني     

 .لة ملمالنَي سياسيةكاندا نةرميان نواندووة: ناوضانةو دةَليََ
بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، سةبارةت بة ثرسي ئةو ناوضانةي جةلةوالو سةعدييةو خانةقني و ئاوي ئةَلوةن، 

 :ثَيشنيار دةكةم
نــة ثةيوةنديــدارةكاني ثَيــوة خاَلــةكاني نــاو راثــؤرتي شــاندي ثةرلــةمان بكرَينــة بِريــارو حكومــةت و الية -1

 .ثابةند بكرَين
، (ثاسةواني هةرَيم)سوود وةرطرتن لة دةستووري عَيراقي لة ثةيوةست بة جوواَلندني هَيزي ثَيشمةرطة  -1

ضونكة بةثَيي دةستوور رَيطري نيية لة جَيطري كردنـي ثَيشـمةرطة لـة ناوضـة دابِرَينراوةكـان، بـةاَلم اليـةني        
دةســتوور لةبةرذةوةنـدي خــؤي بـةكار بـَييَن و ذيــاني هاوواَلتيـان و هاونةتــةوةكاني      كوردسـتاني نـةيتوانيوة  

خؤي لة سنووري ثارَيزطاي ديالة بةتايبةتي بثارَيزَيت و خؤي ثةيوةست كـردووة بـة هةنـدَي ئيتيفاقيـات و     
 .رَيككةوتن، كة اليةني بةرامبةر بةوانيشةوة ثابةند نةبووة

بةشداري كردني اليةني كوردستاني لة حكومـةت و سـوثاي عَيراقـدا، لـة     ثَيداضوونةوةيةك بة سياسةتي  -3
خاَلي بةشداري لـة حكومـةتي ماليكيـدا كـرد، بـةاَلم تـا ئَيسـتا        ( 19)كاتَيكدا اليةني كوردي بة وةرةقةيةكي 

ــة،  كـة   (141)هيوي لـَي جـَي بـةجَي نـةكراوة،  يـةك لـةو خااَلنـة مةسـةلةي جـَي بـةجَي كردنـي مـاددةي             
ي هةموو ناوضة دابِرَينراوةكان ثةيوةستة بةو ماددةيـة بةناوضـةكاني سـةعدييةو جةلةوالشـةوة،     ضارةنووس

خاَليةكة دةبوايـة لـة مـاوةي دوو سـاَل لـة تةمـةني حكومـةتي ماليكيـدا ماددةكـة جـَي           ( 19)بةثَيي وةرةقة 
ارنامـةي دواي  بةجَي كراباو هةنطاوي جددي بـؤ بنرابـا، كـة نـةك حكومـةت ئـةوةي نـةكردووة، بـةَلكو لـة ك         

 .ي دانةناوة(141)تةعديلة وةزاريةكةشيدا ماددةي 
بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان، كــارَيكي باشــة كــة ثةرلــةمان قســة لةســةر كَيشــةي ئــةو ناوضــانة دةكــات، بــةاَلم  
ثةرلةمان وةك بِريارة نةبؤتة مةرجةع بؤ ثرسة ضارةنووسسازةكان، كاتي خـؤي وا بِريـار بـوو كـة وةررةقـة      

ةكــة دوا جــار لةاليــةن ئيتــيالم كتلــة كوردســتانيةكان بئَينرَيتــةوة بــؤ ثةرلــةماني كوردســتان و   خاَلي( 19)
ثةرلـةمان قســةي لةسـةر بكــات و ثةسـندي بكــات، بـةاَلم ئــةوةش نـةكرا، ئةطــةر ئةمـة بكرابــا ثةرلــةمانيش       

وةكو بامسان  (141)بةرثرسياريةتي لة ئةستؤ دةطرت و بةدواداضووني خاَلةكاني دةكرد، بةتايبةت ماددةي 
 .كرد، كة ضارةنووسي ئةو ناوضةيةي ثَيوة بةندة

سوثا ساالري عَيراق كوردة، بةاَلم سوثا جووَلةي ثَي دةكرَيت و ئةو ئاطادار نيية، ياخود ثرسي ثـَي ناكرَيـت،   
 دةكرا اليةني كوردستاني لةبةرامبةر ئةم هةَلوَيستانة ئةويش ضـةند هةَلوَيسـتَيكي وةربطرتايـة، بـؤ منوونـة     
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دةيتواني بةشداري خؤي لة حكومةتدا هةَلثةسَيرَي، ياخود هةِرةشةي كشـانةوةي بكردبـا لـة حكومةتةكـةي     
 !ماليكي، ضي دةبَيت ئةطةر جارَيك كورد هةَلوَيستَيكي توند وةربطرَيت

ســـةبارةت بـــة ئـــاوي ئـــةَلوةن، لةطـــةَل ثَيشـــنيارةكاني راثـــؤرتي شـــاندةكةدام، ئةطـــةر ضـــي ثرســـي ئـــاو   -4
سيادية، بةاَلم حكومةتي عَيراقي هةوَلي جددي نةداوة بؤ ضارةسةر كردني طرف  طرتنـةوةي   مةسةلةيةكي

ئاوي ئةَلوةن، سةرباري ئةوةي كة طواية ليذنةيـةكي هاوبـةش لـةنَيوان عَيـراق و كؤمـاري ئيسـالمي ئَيرانـدا        
ــة هــةولَير     ــرانيش ل ــة دميانةيــةكي  ثَيكئَينــراوة بــؤ ضارةســةر كردنــي ثرســي ئــاوي ئــةَلوةن، كونســوَلي ئَي ل

رؤذنامةوانيــدا دةَلَيــت وشــك بــووني ئــاوي ئــةَلوةن كَيشــةيةكي هونةرييــةو ثَيويســتة ليذنــةي هونــةري ئــةو 
كَيشةية ضارةسةر بكات، بؤية ئةطةر ئـةو ليذنـة هاوبةشـة لـةنَيوان عَيـراق و ئَيرانـدا هةيـة، ثَيويسـتة ئـةو          

وةن روون بكاتةوة، كة ئايا بة فيعلي كَيشةيةكي ليذنةيةي هةية بةزوويي هؤكارةكاني وشك بووني ئاوي ئةَل
 .هونةريية، يان هؤكاري ترة  ضارةسةري بكات

ئةركي هةنووكةيي ئةم قؤنابة ئةوةيـة سـةركردايةتي كوردسـتان و حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان كـار بـؤ         
ــة هةِرةشــةي       ــةو ناوضــانةو ثاراســتين خةَلكــةكانيان ل ــؤ ئ ــات، ب ــةمن و ئاســايش بك كوشــ  و طةِرانــةوةي ئ

 .دةربةدةر كردن، ثاشان ثَيشكةش كردني خزمةتطوزاري و جَي بةجَي كردني هةنطاوةكاني تر، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةِرَيز بةنيسبةت بةرنامةي ئيبتيالم فراكسيؤنة كوردستانيةكان، راسـتة وا بـوو، بـةاَلم ئـاخري     
خاَليان لَي هةَلبذارد بوو، مـن ئـةو وةختـة سةرثةرشـتيم     ( 19)ن جةلسةيان كة هةموو اليةنةكان حازر بوو

خاَليـان لـَي هةَلبـذارد    ( 19)دةكرد، بةاَلم لةو جةلسةية من لة دةرةوةي واَلت بووم، هةموويان بـة ئيتيفـاق   
بوو، طشت اليةنةكان لةسةري موتةفيق بوون و بةو شـَيوةية تةقـدميي بكـةن، هـةر بـؤ مـةعلوماتت، رةنطـة        

 .جةنابت روون نةكرا بَيتةوة، رَيزدار عمر عبدالعزيز كةرةم بكةئةوة بؤ 
 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منـيش ســةرةتا هاوخــةمي و هاوســؤزي خــؤم بــؤ خَيزانــي شــةهيدان و ئــاوارةو راطــوَيزراواني ئــةو ناوضــةية  

ةي ض اليةنة شؤةَينيةكان، ض اليةنة تريؤريستان دةكـةم  دةردةبِرم و، هةروةها ئيدانةي ئةو كارة تريؤريستيان
ــةكاني تــةعريب لــةو ناوضــانةو، سوثاســي تايبــةتيش بــؤ ســةرؤكايةتي     وةك كوشــ  و ئــاوارة بــوون و هةوَل
ثةرلةمان دةكةم، كة ئةم كؤبوونةوةيةي تايبةت كـرد، هـةروةها دةستخؤشـي تايبـةت لـة ليذنـةي ثةرلـةمان        

نيارةكانيان دةكةم، ئةوةنـدة نـةبَيت كـة ئيحتيمالـة طـرف  ياسـايي تيـا بَيتـة         دةكةم و ثشتطريي هةموو ثَيش
ثَيش وةكو تةخصيص كردني بودجة، رةنطة قسةيةكي بوَي، بةاَلم ئةوة ثَيشنيارةكةيان ثَيشـنياري عةمـةلي   

 .جوانةو دةستخؤشيان لَي دةكةم
ةتي وا دةزا  دةابةش دةبَيـت بةسـةر   بةِرَيزان، ئةم رووداوانةي كة روو دةدةن بةرثرسياريةتي و مةسبوولي

هــةموو اليةنــة ثةيوةنــدارةكان، هَيزةكــاني هاوثــةميانان، حكومــةتي عَيراقــي فيــدراَل، حكومــةتي هــةرَيمي    
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كوردستان، ئةو بةشةي كة ثةيوةندي بة حكومةتي عَيراقةوة هةيـة، ديـارة كـة ئـةركَيكي دةسـتوورييةو لـة       
المان دووبـارةي ناكةمـةوة، هةنـدَيك لـة هاوِرَييـان باسـيان كـرد،        زؤربةي ماددة دةستوورييةكاندا وازوـة لـة  

ئةركي سوثاي عَيراقة كة مةسبووليةتي ئةمن و ئاسايش هةر لة مةرزةوة تا دةطاتة ناوخؤ هةر لة ئةستؤي 
ئةوة، هةر كةم تةرخةميةك لةو اليةنانةوة روويدا بة تةبيعةتي حاَل، دةبَيتة ثَيشَيلكاري دةسـتوور، ئةطـةر   

ــي كةمتةرخــةمي كــراوة، ئــةو بةشــةي كــة ثةيوةنــدي بــة دةســةاَلت و دةســةاَلتي       هةســت ــت بــة فيعل بكرَي
كوردستان بةطش ، بةتايبةتي حكومةتي هةرَيمةوة هةية، رةنطة زياتر بَيت بة حوكمي كوردسـتاني بـووني   

ئـةم سيسـتةمة   ئةو ناوضانة، بة حوكمي ئةوةي ذمارةيةكي زؤر لة هاوواَلتياني كـورد، هةرضـةندة بةِراسـ     
دةكرَيت تايبةت نيية بة هاوواَلتياني كورد وةكو هةندَيك لة برايان باسيان كرد، براياني تورك و عةرةبيش 
كة دذي ئةو هةنطاوانةن و زوَلميان لَي دةكرَيت لةو ناوضانة دةبَيت ئةوةطان لةبري نةضـَي  بـةاَلم دةبَيـت    

سـَي رووي ئينسـاني و دةسـتووري و ياسـايي لةطـةَل      حكومةتي هةرَيم ئـةرك و مةسـبووليةتي خـؤي لـة هةر    
بوعدة سياسي و سةربازييةكةشي بةِراس  مةسبووليةتي رووي تَي دةكات، من ضةند ثَيشنيارَيكم هةية، كة 
هةندَيكي ثشتطرييية بـؤ ئـةوةي تةئسـري نـةبَيت لةسـةر راي بـراو خوشـكان، هةندَيكيشـي رةنطـة تـازة بَيـت            

ي كةمثَيكي داَلدةدانـة بةِراسـ  بـؤ ئةوانـةو بـة جـددي دةبَيـت ئةمـة لةسـةر          عةرزي دةكةم، ثشتطريي بوون
موناقةشةشي ناوَيت، ئةوةندةي بكرَيت و ئةوةندةي بودجة تةقازا بكات و بتوانني دةبَيت كةمثَيكي سـةريع  

 .دابنرَيت
ةربكــات، بــؤ ئةوةيــة كــة ثــرؤذة بِريارَيــك، هــةر ئــةمِرؤ ثةرلــةمان ثــرؤذة بِريارَيــك د   / ثَيشــنياري دووةمــم

سوودمةند بووني خةَلكي ئةو ناوضانة لةو ياسايانةي دةرمانكردووة، لةكاتي موناقةشةي ياسـاكاندا جؤرَيـك   
خوشــك و برايــاني ثةرلــةمانتار داكؤكيــان دةكــرد لــةوةي كــة ناوضــة دابِرَينراوةكــان ســوودمةند بــن، بــةاَلم   

هةنـدَي جـاريش بودجةكـة تـةقازا نـةكات،        بةداخةوة تةنانةت هةندَيك جار ناوي موزايدةي لـَي نـرا بَيـت،   
بةاَلم ئَيستا دةبَيت بة هةر شَيوةيةك بوو، ئةطةر ئيستياتاعاتيش بووة خةمَيكي بؤ  ورَيت، من ثَيم باشة 

 .ثرؤذة بِريارَيك دةربكةين، كة ئةوة لة دةسةاَلتي ئَيمةية، ئةمِرؤش ئةو ثرؤذة بِريارة دةربوَيت
جددي، ئةمةش هةر بةِراس  نابَيت بة جوِرعةي موسةكني رازي بـني بـؤ   بةنيسبةت ضارةسةري ريشةيي و 

ضارةسةري ئةم مةسةلةية، من ثشـتطريي لـةوة دةكـةم كـة بـة جـددي اليـةني كوردسـتاني بةشـدار بَيـت لـة            
ليذنةيةكي هاوبةشدا، لةطةَل ئةوةي كة لة راثؤرتةكةشدا ئاماذةي ثَي كراوةو براو خوشكانيش باسيان كـرد،  

َيي طفتوطؤي جددي و ضارةسةري جددي ضارةسةر دةبَيت، ضونكة ئيحتيمالي زؤرة درَيذ بَيتـةوةو  ئةمة بةِر
هةشت ساَلة ئَيمة لةمة كةموكورتيمان هةية، ئةطينا هةموو جار بة ئيدانةو بة هةَلوَيست لَي وةرطرتن و بة 

لـة بةبـدا قسـةيان لةسـةر     باس لَي كردن و بة توَيذينةوة قسةمان لةسـةر كـردووة، اليةنـة كوردسـتانيةكان     
كردووة، دةسـةاَلتي كوردسـتان لَيـرة قسـةي لةسـةر كـردووة، هَيـزة سياسـيةكاني كوردسـتان قسـةيان لةسـةر            
كردووة، بةاَلم ئةوة بؤ هةشت ساَل دةضَيت ئَيمة نةمانتوانيوة ضارةسةرَيكي جددي بؤ بكةين، هةشـت سـاَلة   

سـي ناوضـة دابِرَينراوةكـان دةكـةين،  باسـي طـرف        دةكـةين، با ( 141)باس لة جَي بـةجَي كردنـي مـاددةي    
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سنوور دةكةين، باسي طرف  هَيزي ثَيشمةرطة دةكةين، ئةمة دةبَيـت بةِراسـ  يـةكال بكرَيتـةوةو قورسـايي      
سياسي دةسـةاَلتي كوردسـتان و هَيـزة سياسـيةكاني كوردسـتان لةمـة بَيـت، ض كارتَيـك مـاوة بـةكاري بَيـنني،            

 .ضونكة كاتي هاتووةدةبَيت بةكاري بَينني، 
ديــارة ســةبارةت بــة ئــةركي هَيزةكــاني هاوثــةميانيش، ئــةوة ئَيمــة نــاتوانني رَي بــؤ ئــةوان دابنــَيني، بــةاَلم    
ئةوانيش مةسبووليةتَيكيان لةسةرة، كة رةنطة ثَيويس  بة هةماهةنطي و تةنسـياَيكي جـددي بَيـت لةطـةَل     

ـــ  ة ثةيوةنـــدي بـــة بةرةنطاربوونـــةوةي تـــريؤرو حكومـــةتي عَيـــراق و هـــةرَيم، بةتايبـــةتي لـــةو بةشـــةدا ك
تريؤريســتانةوة هةيــة، كــة ئةمــة ئــةركي هاوبةشــي هةموومانــة، بةتايبــةتي ئــةوان وةكــو اليــةنَيك كــة           

 .مةسبووليةتيان لةسةر شانة
بةِرَيزان، كورد شةريكَيكي جدديية لة عَيراقي تـازة، رةنطـة ئةمـة هـةمووي دووبـارة بَيـت ئـةم بةشـةي كـة          

ة لة عَيراقي تازة ضؤنة، بةِراس  نابَيت وةكو جاري جاران جةلةو شل بكةين بؤ كةسانَيك كـة  قورسايي ئَيم
دةيانةوَيت دووبارة عَيراقة كؤنةكة بئَيننةكايةوة، كورد ثةراوَيز  رَيـت، رَيـذةي كـورد، قورسـايي كـورد لـة       

ن، كـة هةنـدَيك لـة برايـان     ناوضة كوردستانيةكان بةشَيوةيةكي طش ، نابَيت بةو نةفسة قسةي لةسةر بكةي
ئاماذةيان ثَي كرد، ئَيمة باجي زؤري مرونةت و نةرميمان داوة، باجَيكي زؤري ئةو سةماح و ضاو ثؤشيةمان 
داوة كة كوردي ثَيوة ناسراوة، بةاَلم كار طةيشتة سةر باري زوَلم و ستةم و ناعةدالـةتي، دةبَيـت حاسـيمانةو    

كؤتاييـدا ضــةند سـةرنج و راسـثاردةيةك عــةرز دةكـةم، ضــةندَيك     بـة جـددي هةَلوَيســتمان هـةبَيت، مـن لــة     
 :ثةسندة لةالي بةِرَيزتان، ئازادن، بةاَلم هةندَيك سةرجنة، هةندَيكيش ببَيتة راسثاردة

بةِراس  دةبَيت وريا بني و نةهَيَلني شؤةَينيةت بوعدي قةومي بـةم مةسـةلةية بـدات، دووبـارة     / يةكةميان
لة عَيراقدا دروست بكرَيتةوة، ئَيمة باسي ثَيشَيل كردنـي دةسـتوورو ناعةدالـةتي    سراعَيكي عةرةبي، كوردي 

زوَلم و ستةم دةكةين، بةدةر لةوةي كة دةكرَيت ئةمة طش  تـرةو واقيعةكـةش وايـة، كةسـانَيك دةيانـةوَيت      
ةهَيَلني دةست و ثةجنة دووبارة نـةرم بكرَيـت لةطـةَليان، ئَيمـة بـة هـيض شـَيوةيةك رَيطـةي ثـَي نـةدةين و نـ           

بكَيشَيت و دووبارة باسي سرياعي كوردو عةرةب و دووبارة لَيكدانةوةي ئةو تةباييةي كة لـة ئاسـ  طشـتيدا    
دروست بووة، راستة، هةندَيك اليةني شؤةَيين بةداخةوة لةناو دةسةاَلتي عَيراقيش نايانـةوَيت ئـةم واقيعـة    

خوا نةخواستة بة سياسـةتي هةَلـة، يـان بـاش مامةَلـة       تازةية جَيطري ببَيت، بةاَلم ئَيمة نةبينة بةشَيك لةوة
 .نةكردن لةطةَل ئةم حاَلةتة، ئةمة خاَلي سةرجني يةكةم

دةبَيت بةِراس  ئَيمة رازي نةبني بةهيض شَيوةيةك كة بالنصي هَيزةكان، هَيـزة سـةربازييةكان لـةو    / دووةم
نـة، مـن دةَلـَيم ئـةركي خؤمانـةو، دةبَيـت ئـةو        ناوضانة تَيك بوَيت، ضووني ثَيشمةرطة، من نالَََيم مـام خؤما 

ئةركة جَي بةجَي بكةين، بةِرَيز وةزيري ثَيشمةرطةو وةزيري ناوخؤ لَيرةن، لة مـاددةي هةشـ  دةسـتووري    
عَيراقي هاتووة، هاوِرَيي بةِرَيزم كـاك دكتـؤر امحـد وةرتـي ئامـاذةي بـة تـةكافوي فـورةس كـرد، ماددةيـةكي           

رنطةو هةموو لةبريمان بَيت، ماددةي هةش  دةستووري عَيراقة، كـة بـاس لـة    دةستووري تر هةية كة زؤر ط
ثاراستين بالنصي هَيزةكان دةكات لة هَيزي عَيراق، لة هَيزة ضةكدارةكاني عَيراق، دةبَيت ئةمـة بـة جـددي    
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وَينن باسي لَي بكةين، كة لة ئةرزي واقيعدا كةي وابووة  وةختَيك اليةنة سياسية كوردييةكان مرونةت دةنـ 
لةو بِريارة ثَيشووةي كة من دةستخؤشي لةو ئيعتريافة دةكةم، كـة بـةِرَيز جَيطـري وةزيـري ثَيشـمةرطةش و      
قائيماامي خانةقني و سةرثةرشتياري ئيـدارةي جةلـةوالش هةرسـَي ال ئيعـترياف دةكـةن دةَلـَين هةَلةيـةكي        

َيطري كردنـي هاوبـةش، ئَيمـة ئـيرت     سياسيمان كرد، كة رازي بووين بـة كشـانةوةي هَيزةكـاني ثَيشـمةرطةو جـ     
دةبَيت ئيعترياف بكةين، كـة هةنـدَي جـار هةَلـة سياسـيةكان دووبـارة دةبنـةوة، بؤيـة بـاجي ئةمـة دةدةيـن،            
ــة             ــة ماف ــة ل ــي جــددي هةي ــؤكي كردن ــة داك ــ  ب ــة، ثَيويس ــةنطي هةي ــة هةماه ــ  ب ــة ثَيويس ــة ئةم كةوات

ــزة ســةربازييةكان لةطــةلَ   ــت هَي ــزة    دةســتوورييةكامنان، دةبَي ــزة سياســيةكان هةماهــةنطيان هــةبَيت، هَي هَي
سياسيةكانيش لةطةَل ثةرلـةمان بةِراسـ  بةرضـاو روونيـةك هـةبَيت، وةئـيال مـةعاول نييـة ئَيسـتا هَيـزي           
سياسيش شتَيك بَلَين و هَيزة سةربازييةكان شتَيك بَلَين، ئةمة دةري دةخات كة هةندَيك جـار بـة عةفـةوي    

ار ثةلة كراوة، هةندَيك جار باش تاوتوَيي مةسـةلةكامنان نـةكردووة ثـَيش ئـةوةي     بِريارمانداوة، هةندَيك ج
 .بِريارةكة بدةين
ئةوةية كة بةِراس  ئةم حاَلةتة وريايي دةوَيـت، هةماهةنطيـةكي جـددي دةوَيـت لةطـةَل      / سةرجني سَييةمم

نةي دةوَيـت، دروسـت كردنـي    اليةنة عَيراقيةكان، تةفاهومَيكي جدديشي دةوَيت، كاري ديبلؤماسي و شَيلطريا
قةناعةتَيكي هاوبةشي دةوَيت، قةناعةتَيكي هاوبةش لةاليةن هةموو، ض زةحيـةو ض ئةوانـةي كـة بةشـدارن،     
ئةمــة وةكــو طــود ئةطــةر باســي اليــةني زوَلــم و زؤريةكــةي بكــةين، باســي ثَيشــَيل كردنــي دةســتوور، باســي  

عَيـراق، ئةمانـة زةق بكةينـةوة حوجـةمان بـةقوةترت      هةَلنةستان بة ئةركي خؤيان وةكو دةسةاَلتي ناوةندي 
 .دةبَيت

بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان ئاماذةي كرد بة زانيارييةك كة ئةسَلةن نابَيت لةوة بَي دةنط بـني  / خاَلي ضوارةم
ــةني       ــة الي ــراق، ض لةاليةنــة سياســيةكان، ض ل ــة ســوثاي عَي ــدَيك لةبةرثرســان، ض ل ــوةطالني هةن ئةطــةري تَي

ــةاَلت، ئة ــة      دةسـ ــيالم كوتلـ ــيةكان و ئيبتـ ــزة سياسـ ــتان و هَيـ ــةاَلتي كوردسـ ــت دةسـ ــة نابَيـ ــة مةوزوعَيكـ مـ
كورردستانيةكان لة بةبدا بة هيض شَيوةيةك لةمة بَي دةنـط بـن، ئةطـةر فيعلـةن ئـةم زانيارييانـة جَيطـةي        

 .ئيعتيمادة
ة لة دوَينَيوة دةسـ  ثـَي   ئةوةية كة ضاالكيمان ضِر بكةينةوة لةو دانيشتنانةي ئَيستا، ك/ سةرجني ثَينجةمم

كردووة لةنَيوان اليةنة ثةيوةنديدارةكان، ض لـة عَيـراق و ض لـة هـةرَيم و ض لـة هَيـزي هاوثـةميانان، دةبَيـت         
بةِراس  ئَيمة حزوري جددميان هةبَيت لةوةو رةئي خؤطان هةبَيت و دةنطيشمان هةبَيت، من داواكـارم لـة   

بَيت لةطــةَل هــةموو اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان لــة كوردســتان،  اليةنــة سياســيةكان هةماهــةنطي جــدديان هــة 
 .بةتايبةتي لةطةَل ثةرلةماني كوردستان، كة نوَينةري شةرعي خةَلكي كوردستانة

ثةيوةندي بة فراكسيؤني ئيبتيالم كوتلة كوردستانيةكان هةيـة، كـة جَيـي دةستخؤشـيية يـةك      / خاَلَيكي تر
ةبَيت ئاطايان لةم ليذنةية بَيت، ضونكة وابزا  لةم رؤذانة ليذنةيـةكيان  ريزيان ثاراستووة، بةاَلم بةِراس  د

ثَيكئَيناوة بؤ مةسـةلةي ئـاوي ئـةَلوةن، تايبةتـة بـة مةسـةلةي ئـاوي ئـةَلوةن، كـة دةبَيـت رةئيـان هـةبَيت و             
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شـكلي  بةِراس  ئةوان بة ساحَييب قةزيةكة بزانن، نةك تـةنئا ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق بةشـَيوةيةكي      
داييَن و ئةوان ثةراوَيز  رَين، يان بؤ ناوي سوَيند نةفـةرَيكي لـة خؤمـان، يـان ضـةند نةفـةرَيكي تيـا بَيـت،         
دةبَيت قسةي جددييان هةبَيت، راثؤراان هـةبَيت، لَيـرةوة مـن داواكـارم ئـةو راثؤرتـة مةيدانيـةي ليذنـةي         

 .ن بَيتهاوبةش بنَيردرَيت بؤ ئةو بةِرَيزانة لةوَي، تا بةرضاو روو
بؤ ئةوةي كاتي بةِرَيزتان نةطرم، من عةرزم ئةوةية لةم جؤرة قةيرانانة دوو مةبـدة  زؤر  / خاَلي ئةخرييم

 :طرنطن
 .حيكمةت و وردةكاري و لةسةرخؤيية/ يةكَيكيان
 .حةسم و جددييةتة/ ئةويرتيان

ارةسـةرمان دةكـات، نـة    بةهةردووكيان ئَيمة دةتـوانني  بطـةين بـة بِريـارَيكي حةكيمانـة، نـة ثةلـة كـردن ض        
خاوي وةكو بَلَيي خوَين ساردي ضارةسةري ئةو مةسـةلةية دةكـات، ئَيمـة دان بنـَيني بـة هةَلـةكامنان، باشـرت        
دةتوانني بة ئةركةكامنان هةَلبستني، ئةطةر خؤمان بة مةعسوم و طوناح بـزانني، هةميشـة ثاسـاو دَينينـةوة     

ا نازا  بطةين بة نةتيجةيةك، ئةمـة هةشـت سـاَلة ئـةم كَيشـانة      بؤ هةَلة سياسيةكامنان، يان بِريارةكامنان، و
ــتَيكي جــددي         ــتة هةَلوَيس ــرين، ثَيويس ــةين و هةَلوَيســت وةردةط ــة دةك ــةموو جــار قس ــةوة، ه ــارة دةبن دووب
وةربطرين لةم خاَلة، بؤضي ناطةين بة نةتيجة  بؤ نةمانتوانيوة بة ئـةركي سـةر شـاني خؤمـان هةَلبسـتني       

ان، هـةموو فاكتـةرةكان، هؤكارةكـان بابـةتني، ثةيوةنـدي بـة ئَيمـةوة نييـة، يـان بةشـَيكي           ئايا هةموو خةتاك
ثةيوةنــدي بةخؤمانــةوة هةيــة، وةكــو هَيــزة كوردســتانيةكان  ثَيويســتة لةســةر ئَيمــة هةَلوَيســتَيكي جــددي  

 .وةرطرين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بكةزؤر سوثاس، رَيزدار كاك فازل حةسةن كةرةم 
 :حسن امساعيل فاضلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا دةستخؤشي لة شاندي ليذنةكاني ثةرلةمان دةكةم و ثشتيواني لة راثؤرتةكةيان دةكةم، سةبارةت بـة  
كَيشةي ئاوي ئةَلوةن، ديارة لة راثؤرتةكـةدا هـاتووة لـة مـاوةي هةشـت سـاَلة بـةم شـَيوةية سـااَلنة ئـةو ئـاوة            

تةوة بة بةردةوامي، ديارة حةاةن ثَيشرتيش هةوَل دراوة بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيشانة، بةاَلم كـة  دةطريَي
تا ئَيستا ضارةسةر نةبووة، بةتايبةتي لةطةَل ئَيران، بؤية من ئةو ضارةسةريانة كة لة راثؤرتةكـةدا هـاتووة،   

ةسةرَيك بدؤزرَيتةوة، ئةطةرنا ديـارة  زياتر ئةو ضارةسةريية بكرَيت، ئةطةر لة سةرضاوةي ئاوي سريوان ضار
 .لةطةَل ئَيران، من وةكو رةئي خؤم ثَيموا نيية شتَيك بكرَيت

سةبارةت بة كَيشةكاني سـةعدييةو جةلـةوال، مةسـةلةي تـريؤر كردنـي كـورد لـةم ناوضـانة، ئةمـة بةِراسـ            
ني اليـةني عـةرةبي لـة    ئةوةي كـة ثةيوةنـدي بـة عَيراقـةوة هةيـة، بةحكومـةتي عَيراقـةوة هةيـة، يـان بَلـيَ          

حكومةتي عَيراق، من هيض جياوازييةك نابينم لة مةسبووليين عةرةبي لـة حكومـةتي عَيـراق لةطـةَل ئـةو      
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ئةفسةرو سةربازانةي كة خؤيان، يان لةبةرضاوي ئةوان خةَلكي كـورد تـريؤر دةكرَيـت و تـةرحيل دةكرَيـت،      
وايةكـة لَيـرة لـة نوَينـةراني كـوردة لـة حكومـةتي        بؤية يةعين هيض داوا كردن شـتَيكي بـَي سـوودة، بـةاَلم دا    

عَيراق، ئةوانةي كة كوردن ئةمِرؤ لة حكومةتي عَيراق، ئةوان هةَلوَيسـتيان ضـية  يـةعين ماوةيـةكي زؤرة،     
دواتر رَيذةيةكي زؤر لةو شةهيدانة، خؤ هةر ئةو ضةند شةهيدةي ئةم ضةند رؤذة نييـة، كـة بَلـَيني ئَيسـتا     

دةنط، يةعين هةَلوَيس  ئةو كوردانةي كة ئَيستا لة حكومـةتي عَيـراقن، بـةطوَيرةي     ئَيمة لةسةري هاتبينة
 .ثلةكانيان بَيت دةسةاَلتي باشيان هةية، ئةمة وةكو اليةني سياسي

اليةني عةسكةري، ئةوة جطة لة سوثا ساالري عَيراق، بةداخـةوة هيـيض هةَلوَيسـتَيكي ئـةوةمان لـَي نـةبيين،       
ثؤستةدا بَيت، ئةو هَيزةي لة دةسةاَلتي ئةوة، ئةو تاوانانة لة بةرامبةر نةتةوةكةي  ضونكة ناكرَيت ئةو لةو

ئةو دةكات، ئةو بَي هةَلوَيست و بَي دةنط بَيت، بةاَلم من دةَلَيم ئةو هَيزةي، يةعين ئةو بةشة هَيزةي كورد 
كةن  كاريان ضية  ئةطـةر بـة   لة جةيشي عَيراق، كة بةشَيكي كوردة، ئةو هَيزة كَيية  لة كوَيية  كَين  ض دة

موختةسةري باسيان بكةين، تةنانةت ئةو فةوجة تةواريةي لة جةلةوال دروست كراوة، وةكو لـة راثؤرتةكـة   
ــة ديـارة بـةهؤي كَيشـةو مةشـاكيل      (311)كورد بووينة، لـةو  ( 311)ئاماذةي ثَي كراوةو باس دةكرَيت، كة 

سـةد كةسـة ئيشـيان ضـية  ض دةكـةن  خـؤ ئةطـةر ثـةجنا         ئةوةي ماوةتةوة نزيكةي سةد كةسَيكة، باشة ئةو 
ــةوَي كــة دةســةاَلتيان هــةبوو و ضــةكيان هــةبَيت، ضــؤن قــةبوَل دةكــةن        كةســيش بــن، نــةك ســةد كــةس، ل
ــت، بؤيــة بةِراســ  ئــةم ثرســيارانة رووبــةِرووي      ميللةتةكــةيان بــة بةرضــاوي ئــةوان ئــاوا جينؤســايد بكرَي

كرَيتـةوة، بةداخـةوة دةبوايـة ئَيسـتا ئـةوان نوَينـةريان لَيـرة ئامـادة         نوَينةراني كورد لة حكومةتي عَيراق دة
 .بواية، يةعين بةهؤي ئةوان، ئةوةي كة بةرثرسياريةتي ئةوانة

سةبارةت بة مةسةلةي تةعريب، ئَيمة ئةوةي كة ديارة عةرةب بةشَيوةيةكي طشـ ، ضـونكة كـة دةطوترَيـت     
ن، ئةوانــةي كــة ئَيســتا لــة جيشــن بةشــَيك لــة فيــدائي بةعســيةكان، كؤنــة بةعســيةكان، عةرةبــة شــؤةَينيةكا
عةرةبـةي لـة جةلـةوالن، كاميـان باشـة  كامـة       ( 411)سةددامن، يـةعين كَيـي لـَي دةمَينَيتـةوة، ئَيسـتا لـةو       

ئةفسةريان، كامة سةربازيان لة حكومةتي عَيراق  كامة وةزير، يـان رةئـيس وزةرائـةكان، يـان مةسـبووليين      
بة دةس  و قسـةيان دةِروات، كـَي باشـة رةئـي  خـؤ تةبعـةن بـة قسـة هيوـي تَيـدا           حزبيةكان، ئةوانةي كار 

ناهَيَلنةوة، بةاَلم بة كردةوة هيض شتَيكمان لةوانة نةبيين، كة ئَيمة ضاومان لةوة بَيت ئـةوان لـة ئـةوةي كـة     
دةسـةاَلتيان   ثَيشرت، لة كاتي بةعس بة كورد كراوة، ئةوان ئةطةر خراثرت نةكةن، وةكو ئـةوة دةيكـةن ئةطـةر   

هةبَيت، ئةوة بة فيعلي ديارة، بؤية مةسةلةي تةعريب ئةوان هةرضي ثَييان بكرَيت دةيكـةن، بـةاَلم ئـةوةي    
كة بةرثرسياريةتي خؤمانة، وةكو حكومةتي هةرَيمي كوردستان، وةكو خـةَلكي هـةرَيمي كوردسـتان، نابَيـت     

واي ئـةوةي كـة وةزعـي ئـةم ناوضـانة زؤر خـراث       رَيطةي ثَي بدرَيت، وةكو ئةوةي لة راثؤرتةكـةدا هـاتووة، د  
بــوو، هَيــزي ثَيشــمةرطةو ثؤليســي هــةرَيمي كوردســتان ضــوون لــةوَي وةزعةكــةيان ئــارام كــردةوة، تةنانــةت   
ئاراميةكــة بــووة هؤكارَيــك بــؤ تــةعريب، يــةعين ئــةو مةنتياةيــة ئــةمن و ئــةماني لــَي بــوو، بةشــَيك لــةو     

خـراث بـوو، دةهاتنـة ئـةوَي، ئـةوة دةبوايـة هـةر لـة سـةرةتاوة           عةرةبانةي كة وةزعيـان لـة شـوَينةكاني تـر    
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رَيطةيان ثَي نةدرَيت، ضونكة كاتَيك كة رَيطةيان ثَي دةدرَيت، دواتـر ئةمـةي لـَي دروسـت دةبَيـت، جـا ئةمـة        
لةسةر هةموو شوَينةكاني تري ناوضة جَي ناكؤكةكان بـة هـةمان شـَيوة جـَي بـةجَي دةبَيـت و، تةنانـةت بـؤ         

ردستانيش، بؤ ئةو سَي شارةي تريش، يةعين ئةوة لةسةر تةعريبة، يةعين ئَيسـتاكة بـةطوَيرةي   هةرَيمي كو
ئامارةكان نزيكةي سي هةزار ماَلي عةرةب ئَيستا لة هةولَيرو سلَيماني و دهؤك نيشتةجَين، باشـة كـَي دةَلـَي    

وةي ذيانيـان لـة مةترسـي    رؤذَيك ئةوانةش وةكو ئةو عةرةبانة ناكةن، كة لة سةعدييةو جةلةوال، لةبةر ئـة 
بوو هاتنة ئةوَي، ئَيستا خؤيان بووينة مةترسـي لةسـةر كـورد، هـةمان شـت دووبـارة نةبَيتـةوة، جـا مـن لـة           
كؤتاييدا دةَلَيم ضارةسةري ئةم وةزعة، يةعين ضارةسـةري كـاتي بـؤ ئـةم وةزعـة، ئـةو هةواَلنـةي كـة هـةن،          

ئةطـةر بـاش بَيـت و هـةر بـةردةوام بَيـت هـةر باشـة،          وةكو باس دةكرَيت ثَيشرتيش ئةم هةواَلنة دراون، خؤ
بةاَلم من وةكو رةئي خؤم ثَيمواية كـة ئاسـان نييـة، بؤيـة ضارةسـةري كـاتي بـؤ ئـةم وةزعـة نـاردني هَيـزي            
ثَيشــمةرطةو ثؤليســي هــةرَيمي كوردســتانة، بــؤ ديفــاع كــردن لــة خــةَلكي كــوردو، خــةَلكي تــريش ئةوانــةي    

ر بـة ئيتيفـاق بَيـت ئـةو هةواَلنـةي كـة ئَيسـتا لةبةردةسـ ، ئـةوة باشـرتة،           هةِرةشةيان لةسةرة، ئينجا ئةطة
ضونكة ثَيشرتيش لة ئيتيفاقةكان جَي بةجَي نةبووة، ئةطةر ئيتيفاقيش نـةكرَيت، مـن لةطـةَل ئـةوةم ئَيمـة      

ت ئةطةر ئةو هَيزانةي كة ئَيستا جووَلةيان ثَي كراوة، ئةو هَيزانة بون، لةوانةية ئةجنامةكةي تةنئا ئةوة بَي
اليةني بةرامبةر ناِرازي بَيت شةِر دروست دةبَيت، خؤ ئَيمةش ناكرَيت لةبةرامبـةر قـةتل و عـامي ميللـةتي     
خؤمان بَي دةنط بني، لةبةر ئةوةي شةِر دروست نةبَيت، خؤ شةِر كارَيكي باش نيية، بـةاَلم ئةطـةر خـةَلكي    

ناوضـةيةك، تةبعـةن ئـةو ناوضـةية بةشـَيكة لـة        تؤ بكوذرَيت و هةوَل بدرَيت ميللةتةكةت لـةناو ببَيـت لـة   
هةرَيمي كوردستان، دواتر ئةطةر ئَيمة بـة ئـةوَي رازي بـني، ئـةوة شـوَيين تريشـي بـة دوا دادَي، بؤيـة ئَيمـة          
وةكو ضارةسةري كاتي طرنطة هَيزي ثَيشمةرطةو ثؤليس، هةتا ئةطةر بكرَيت بةتايبةتي ئةمة كة مـةوزوعي  

وةتـةوة، يـةعين بكرَيـت هةنـدَيك هَيـزي دذة تريؤريـش لـةو ناوضـانة ض دروسـت          تريؤر وةكو تـريؤر زةق كرا 
دةكرَيت، يان ئةوةي هةية لة هةرَيمي كوردستان، ئَيسـتا هـةرَيمي كوردسـتان تـا رادةيـةكي زؤر ئارامـة، ئـةو        

ية بة هَيزة ئيمكانياتي، مةعلوماتي، ضونكة ئةوةي بة هَيزي دذة تريؤر دةكرَيت لة رووي مةعلومات، لةوانة
ــَيك          ــة بةش ــت ئَيم ــة دةكرَي ــةوة، بؤي ــةو بارةي ــةبَيت ل ــان ن ــؤليس ئاس ــاني ث ــان هَيزةك ــي ســةربازي، ي هَيزَيك
لةهَيزةكاني دذة تريؤريش بؤ ئةم شوَينانة بنَيردرَيت، ئةمة وةكو ضارةسـةري كـاتي، ئةطـةرنا ئـةو ناوضـانة      

هةر بةم شَيوةية نابَيت هـةتا سـةر، بؤيـة    خؤ   هَيزة تاكةي لةوَي دةبَيت ئةوكَيشةيان لةسةرة، ئاسان نيية، 
من ثَيمواية ضارةسةري بنةِرةتيش بؤ ئةم وةزعة، ئةوة ديارة ماوةي هةشـت سـاَلة لـة دواي دروسـت بـووني      
حكومةتي نوَيي عَيراق، ئَيمة نةك هةر هيض سوودمان نةبيين، بةَلكو تةنانةت وةزعي كورد، قورسايي كورد 

و، هيض ئومَيدَيكيش بةوة نيية باشـرت بَيـت، ئةطـةر ئومَيـد هـةبَيت دةكرَيـت،       رؤذ بة رؤذ لة الواز بوون داية
يــةعين ئينســان بــةم شــَيوةي فيــدراَلي و ئةوانــة، ئــةوة دواجــار دةركــةوت ئةوانــة لــة مةســةلةي فيــدراَليش  
ثةشيمان بوونةوة، بؤية ضارةسةري بنةِرةتي داوا كردني مام ضارةي خؤنووسينة، بةتايبـةتي ئَيسـتا قسـةو    
باس و مةوزوع زؤر لةو بارةيةوة لةطؤِرَي داية، بؤية دةكرَيت ئةم مةوزوعة نةك وةكو شَيوةيةكي تاك تيـك  



 116 

بةكار بَيت، وةكو شتَيكي سترياتيجي، يـةعين سـبةييَن بَلـَين باشـة ئةطـةر ئَيـوة كَيشـةتان لةوةيـة كـورد لـةم           
اش ثةشـيمامنان بكةنـةوة، هـةموو كـات     شوَينانة تريؤر دةكرَيت ضارةسةري دةكةين، نا، ضونكة ئةطـةر ئَيسـت  

ئــةو عةقليةتــةي عَيــراق، يــةعين عةقليــةتي شــؤةَينيةتي عــةرةب، كــة بَلــَيني بــةعس رووة زةقةكــةي بــوو،  
ئةطةرنا هةمان شتة، يةعين بؤ ئَيمة هةموو كات لة ذَير هةِرةشـةو مةترسـني، نـةك لـة ضـةند ناوضـةيةك،       

 .سوثاسبةَلكو وةكو هةموو هةرَيمي كوردستانيش، زؤر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر ســوثاس، بــةِرَيزان، هــةر بــؤ ئــةوةي بةرضــاوتان روون بَيــت و زووتــريش قســةكان بكرَيــت، ئــةوةي كــة    
جــةنابت دةَلَيــي جةيشــي عَيراقــي بــة ثــالن حماوةلــة دةكــةن كــوردي لــَي ريشــةكَيش بكــةن و نــةمييَن، ئــةو  

ةتـة، ئَيسـتا ئةطـةر بِرؤيـت ئيحصـايةكي دةقيـق بكـةيت        تةوازنةي بةثَيي دةستوورةوة نةماوة، ئـةوة حةقيا 
يــش لــة جةيشــي عَيراقــي كــوردي تيــا نييــة، توركمــاني تيــا نييــة، مةســيحي تيــا نييــة، يــةعين زؤر زؤر  4%

نيسبةتَيكي كةميان بؤ ئةوانة دانـاوة، ئـةفكارَيكي خةتـةرناكي كؤنـة بةعسـيةكان موسـةيرتة لـةناو جةيشـي         
زؤر بة حةددي بة حةسم بةرامبةريان بوةستني، هةرضي لَي بكةوَيت، دةبَيـت   عَيراق، ئَيمة دةبَيت ئةجمارة

يان ضاكي بكةن، تؤ مةجاليان ثَي نةدةيت، كةسي تؤ بكوذَيت لةو مةيدانة تؤش سةيري بكـةيت، ئـةوة ئـةو    
وةختة تةواو، ئَيستا لَيرة بةدواوةو ئةوة ضةند رؤذة دةسـ  ثـَي كـردووة، بـة حةقياـةت يـان دةبَيـت ضـاك         
بَيت، يـان دةبَيـت ضـاكي بكـةن، يـان ضـي دةبَيـت، بـا ببَيـت، ئَيسـتاش ئةندامـةكان زؤر مـاون قسـة بكـةن و               
بةردةوام دةبني لة قسة كردنـي ئَيـوةش، بـةس ثـَيم باشـة هةنـدَيك شـت هةيـة لـةالي وةزيـرة بةِرَيزةكانـة،            

ياةيــة، ضارةسـةري ئــةو  وةزيـري كشـتوكاَل و ئــاودَيري بـةِرَيز كــاك جـةميل باســي بكـات، بــزانني ئـةو مةنت      
مةنتياةية ضيمان هةية، ثاشان كاك شَيخ جةعفةر وةكو ثَيشمةرطة ضـيان كـردووة، ثاشـان كـاك كـةرمييش      
وةكو وةزارةتي نـاوخؤ ضـيان كـردووة، بـؤ ئـةوةي ئـةو شـتانةي ئـةوان كردوويانـة دووبـارة نةبَيتـةوة، كـاك             

 .جةميل ئةطةر بفةرمووي
 :كاَل و ئاودَيريوةزيري كشتو/ بةِرَيز  يل سليمان

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيز ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

زؤر سوثاس، بةِراس  وشك بووني رووباري ئةَلوةن ئَيستا دةس  ثـَي نـةكردووة، بـةَلكو ئـةوة بـةري ضـةند       
مي كوردسـتان لـة   ساَلَيكة، ئَيمة وةكو وةزارةتـي كشـتوكاَل و سةرضـاوةكاني ئـاو كتابَيـك لـة حكومـةتي هـةريَ        

ئاراستةي وةزارةتي ئَيمة كراوة، بؤ ئـةوةي بـزانن كَيشـةي وشـك بـووني رووبـاري ئـةَلوةن و         11/1/1111
كيلؤمـةتر لـةناو   ( 81)كيلؤمـةترة،  ( 131)ثَيشنيار ضية بؤ حةلي ئةو كَيشـةية  رووبـاري ئـةَلوةن درَيـذي     

ةي وشــك بــووني رووبــاري ئــةَلوةن ســةرةكي كيلؤمــةتر لــةناو خــاكي عَيراقــة، بةِراســ  كَيشــ( 51)ئَيرانــة، 
حكومةتي ئَيران سةدَيك، بةربةستَيكي دروست كردووة لـةناو خـاكي ئَيـران، مـةجراي رووبـاري ئـةَلوةن لـة        
شَيوازَيكي تر تةحويل كردووة، لة مةشروعَيكي ئـريواي طـةورة، مةسـاحاتي طـةورة ئَيسـتا بـؤ ئـاودَيري ئـةو         
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بعةن بـة رَيطـاي سـةتة اليـت ئـةوةمان هينـا خـوارَي و، ئـةوة وازوـة مـن           مةنتياةية لةناو ئَيران دةكةن، تة
تةقرَيك لةسةر ئةو ثرؤذةية لةالي من هةية، ئَيمة تةنسياَيكمان كرد لةطةَل بةبـدا بـزانني ضـؤن كَيشـةكة     
ضارةسةر بكةين، تةبعةن زياتر كَيشةي وشك بوون نةك بةس ئةوةية، تةبعـةن جـةفام ضـةند سـاَلَيكة لـةو      

اةية، ئَيمة وةك عَيراق و هةرَيمي كوردستان ض بةربةست و ض بةنداو لةسةر رووبـاري ئـةَلوةن نييـة،    مةنتي
لةبــةر ئــةوة كَيشــةكة طةِراوةتــةوة، ئَيمــة تةنســياَيك لةطــةَل وةزارةتــي سةرضــاوةكاني ئــاوي بةبــدا لةطــةَل   

ــةو       ــة بدؤزين ــةقني ضــؤن ضارةســةري ئةوان ــاودَيري خان ــةَل ئ ــةرميان و لةط ــاودَيري ط ة، بةِراســ  ضــةند  ئ
 :ئياترياحَيك هةية
بـؤ ئةوةيـة دروسـت كردنـي بةنـداوَيك لةسـةر رووبـاري ئـةَلوةن لةسـةرةوةي خانـةقني           / ئياترياحي يةكـةم 

دروست بكرَيـت بـؤ خـةزن كردنـي ئـاو، خـؤش بةختانـة سةرضـاوةكاني بةبـدا موافةقـةيان كـردو لـة سـاَلي              
مليؤن ( 51)ةرةي كردووة، ئةو بةنداوة نزيكةي موباش 11/5/1111موافةقةكة موباشةرةتةن لة  1111

مليؤن مةتر موكةعـةبن، طرَيبةسـت لـة    ( 33)مةتر موكةعةب ئاو خةزن دةكات، خةزني حةقياي بةِراس  
ئةو ثرؤذةية تةواو دةبَيت، بةس موشكيلةي حةلي سةريع ئةوةيـة جةماعـةت باسـيان كـرد،      11/4/1111

ؤ لة رووباري سريوان ئةو قةناتة دَيتة نـاو خانـةقني، ئـةو قةناتـة     تةبعةن ثرؤذةيةك هةية لة قةناتي بااَلج
تةقريبةن هةمووي تةرميم كراوة بـة كؤنكريـت، بةشـَيك مـاوة ضـوار كيلؤمـةتر لـة قةناتـةوة بـؤ رووبـاري           
ئةَلوةن ضوار كيلؤمةتر بة كولفةي تةقريبةن تةمخيين لةالي ئَيمة هةية نزيكي سَي مليؤن، سَي مليؤن نيو 

ةوَيت بؤ ئةو ثرؤذةيـة، لةطـةَل دروسـت كردنـي هةنـدَيك بةربةسـت لـةناو رووبـاري ئـةَلوةن لـةناو           دؤالري د
خانةقني، دوو مةتر، هةتا سَي، ضوار مـةتر دةتـوانني ئـاوي خـةزن بكـةين بـؤ ئيسـتيفادةي ئـةو بيسـتانةي          

ان هةيـة، ئَيمـة   لةناو خانةقني و لةخوارةوةي خانةقني ئيستيفادةي لَي بكةن، حةلَيكي تـر لـةو ديراسـةيةم   
ئَيستا لة رووبـاري سـريوان ديراسـات و تةصـميمي سـةدَيكني لـةناو رووبـاري سـريوان لـة نزيكـي مةنتياـةي            
بةردةسوور، حاليةن لةالي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان تـةنفيزة، حـةلَيك هةيـة لـةوَي قـةناتَيك دروسـت        

دةوَيـت، ثارةيـةكي زؤري دةوَيـت، دروسـت     بكرَيت رةبت بَيت لةطةَل رووباري ئةَلوةن، تةبعةن ئةوة وةخـ   
كردني بةنداوي بوووك، بةِراسـ  لـة خوتـةي وةزارةتـي كشـتوكاَل ضـةندين بةنـداوي ناوةنـدي و بةنـداوي          
بوووك هةنة لة سةرتاسةري هةرَيمي كوردستان، خانةقينيش بَي بةش نةبووة بةِراسـ ، لـة خوتـةي سـاَلي     

دروست كردنـي ئـةو بةنـداوة، بـةس ئةطـةر ئَيمـة ئياترياحـي        جَيطايةكمان دةست نيشان كردووة بؤ  1111
زةبــت كردنــي قــةناتي بــااَلجؤ لةطــةَل رووبــاري ئــةَلوةن ئــةو ضــوار كيلؤمــةترة بــة كؤنكريــت هةيــة، بــةس   
تورابيية، ئةطةر بكرَيتة كؤنكريت، ئَيستا تةقريبةن نيـو مـةتر موكةعـةب دةطاتـة رووبـاري ئـةَلوةن، بـةس        

ئــةوة نزيكــي دوو مــةتر موكةعــةب دةتــوانني بطةينــة ئــةو رووبــارة، ئــةو كَيشــة  ئةطــةر كؤنكريــت بكرَيــت، 
سةرةكية دةتوانني بةو جؤرة حـةل بكـةين، ئـةوةي ثَيويسـ  بـةو ثارةيـة، ئَيمـة ئـةو ئياترياحـة تةقـدميي           

 .ئةجنومةني وةزيران دةكةين، ئةطةر بتوانني ئةوة بكةين ئةو موشكيلةية حةل دةبَيت
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ي بةنداوةكان و كَيشةي ئاو لةسةرتاسةري عَيراق و هةرَيمي كوردستان كرد، كَيشةي بةِراس  جةماعةت باس
ئةَلوةن نيية بة تةنئا، كَيشة لة رووبـاري كـارؤن دةسـ  ثـَي كـردووة، ئَيسـتا وشـكة، ئَيسـتا ئَيـران خـةريكي           

تا توركيـا  دروست كردني ضةند بةنداوة بؤ تةحويلي مةجراي رووبـاري سـريوان بـؤ نـاو خـاكي ئَيـران، ئَيسـ       
خةريكي دروست كردني ضةند بةنداوة لةسةر زَيي طةورة بؤ مةحتاتي هايدرؤثاوةر، ئَيستا سوريا خـةريكي  

مـةتر موكةعـةب لـة يـةك ضـركة ئـاوي د لـة تـةحويل دةكـات،          ( 18)مةشروعَيكي ئـريواي جةزيرةيـة بـة    
حكومـةتي عَيراقـي فيدراَلـة    بةِراس  ئةوة كَيشـةيةكي طةورةيـة، ئَيـوةش دةزانـن ئـةو كَيشـةية موشـكيلةي        

قانونيةن و دةسـتووريةن، ضـةندين جـار موخاتةبـةي ئَيمـة لةطـةَل حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، لةطـةَل           
بةبــدا، لةطــةَل وةزارةتــي سةرضــاوةكاني ئــاو بــؤ ئــةو كَيشــانة تةقــديم كــرا، بةَلطــةو ديكــؤمَينَي  الي مــن    

يض ضارةسـةرَيك و هـيض ئيتيفاقَيـك لةطـةَل ئَيـران و      هةموويان هةية، بةس تاكو ئَيستا حكومةتي عَيراق هـ 
 1111توركياو سوريا ئةجنام نةداوة، ئَيمة لة زميين خوتةي وةزارةتي كشتوكاَل وسةرضاوةكاني ئاو لة ساَلي 

 ..........بةنداو( 18)
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ةتوانني ضي بكةين ئَيستا كاك جةميل بؤ خانةقني لةم زروفة كة موشكيلةي ئاويان هةية د
 :وةزيري كشتوكاَل و ئاودَيري/ بةِرَيز  يل سليمان

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
رةب  بااَلجؤ لةطةَل رووباري ئةَلوةن ئةوة سةريعرتين رَيطاية بؤ حةل كردني ئةو كَيشةية، با باسي خوتةي 

وة طـــةورةكا  كـــرد، ، ضـــونكة باســـي بةنـــدا...خؤطـــان بكـــةم، جةماعـــةت باســـيان كـــرد، كـــة خوتـــةمان 
 .............ئَيستا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا باسي كَيشةي خانةقني و جةلةوالو سةعدييةو ئاوي ئةَلوةن بكة
 :وةزيري كشتوكاَل و ئاودَيري/ بةِرَيز  يل سليمان

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيخ جةعفةر كةرةم بكةزؤر سوثاس، كاك ش
 :وةزيري ثَيشمةرطة/ مصطفىبةِرَيز شَيخ جعفر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

بةِراس  وةكو جةنابي دكتؤر طوتي ئةطةر بطةِرَيينةوة بـؤ رابـردوو و باسـي ئـيش و كارةكـان بكـةين، ئـةوة        
% 15سـبةتي كـورد دةكـةن لـة جةيشـي عَيراقـي، كـة دةبَيـت لـة          زؤر درَيذ خايةنة، بةاَلم بة كورتي باسي ني
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بةرةو خوار دَيت، رؤذانـةش لـة كـةم بـوون دايـة، ئـةوةي كـة باسـتان كـرد، ئةوانـةي كـة            % 7بَيت، ئَيستا لة 
هةمانة لة جةيشي عَيراقيدا هيض دةسةاَلتَيكيان نيية، قائيدي قوةي جةوميان هةية هيض دةسةاَلتَيكي نيية، 

امنان هةية هيض دةسةاَلتَيكي نيية، وردة وردة هةموو شـتةكامنان تـةحجيم دةبَيـت و جـةيش     سةرؤكي ئةرك
بةرةو ئةوة دةِروات كة ببَيت بة جةيشَيكي مةركةزي، وةكو جةيشي سةددام بـةرةو ئـةوة دةِروات لـةقيادةي    

هيض دةسـةاَلتَيكمان  عةمةلياتدا لةو قيادةية هيومان نيية، لة قيادةي فرقة، دوو قيادةمان هةية، بة كورتي 
نييــة لــة جةيشــدا، بــةاَلم ئــةوة ثَيويســ  بــة ضارةســةر كــردن هةيــةو، ثَيويســ  بــة قــةرار هةيــة، قــةراري  
حةمسيشمان هةية لةسةر ئةو مةسةلةية، ئينشائةلاَل لة داهاتوويةكي نزيكدا نةتائيجي باشي دةبَيت بؤ ئةو 

ةرلـةمانتاران باسـيان كـرد، ئَيمـة ثَيويسـتيمان بـة       مةوزوعانة، ضونكة وةكو هةندَيك لة خوشك و براياني ث
قةرار هةية، ئةو قةرارة دةدةين، ئةطةر ئينايتاعي كاميليشمان كرد بَيت، ئةوةي كة ئَيستا هةية لة عَيـراق  
و روو دةدات قابيلي قةبوَل نيية، ئَيمة لةسةر ناوضة دابِرَينراوةكان بةِراسـ  ئيشـمان زؤر كـردووة، كارمـان     

، لة سيتةراتي موشتةرةك، لة هَيزي هاوبةش، لة زروفَيك و لة زةمانَيك كة ئةمريكيةكاني تَيدا زؤر كردووة
، ئةمريكيةكان هةبوون، ديارة هةموو وةحدةكاني جةيشي عَيراقي، وةحدات، يان تيمةكاني ئـةمريكايان  بوو

ةرةو مةشـاكيلي لةسـةرةو   لةطةَلدا بووة، ئَيمـة لـة مةنتياـةي ديالـةو ئةوانـة، ديالـة كـة ئَيسـتا كَيشـةي لةسـ          
موشتومِري لةسـةرة، كـة تةقريبـةن كـوردي بـةرةو ئيبـادة كـردن و كؤتـايي هـاتن دةِروات لـةو مةنتياةيـة،            
ليوايــةكي تــةواومان لــةوَي بــوو بــة خــوَيين دةيــان ثَيشــمةرطة بــة شــةهيدو برينــدار بــوون توانيمــان ئــةو     

وي ثـاكي بكةينـةوة لـة ئريهابيـةكان، ئـةمن و      مةنتياةية كة بنكةيةكي بةهَيزي ئريهابيـةكان بـوو بـة تـةوا    
ئاسايش بؤ مةنتياةكةو بؤ هةموو ثَيكئاتةكان بطَيِرينـةوة بـة عـةرةب و بـة كـوردو بـة توركمانـةوة، بـةاَلم         
دواي ئةوة لة دواي شةِري بةسـرة، كـة جةيشـي عَيراقـي سـةركةوتين بةدةسـت هَينـا لـة بةسـرة، هةِرةشـةي           

ةسرةيان كؤنرتؤل كرد هاتنةوة بة ئَيمةيان طوت دةبَيت هَيزي ثَيشمةرطة طةورة كةوتة سةر كوردستان، كة ب
لـةو مةنتياةيــة ئينســيحاب بكــات، مــن داوا دةكــةم هةنــدَيك تةفســيلي بــدةمَي، ضــونكة تؤزَيــك بــة زةروري  
دةزا  بؤتان باس بكةم، لةوة بوو كـة ئَيمـة طواـان ئينسـيحاب ناكـةين، ئـةوة بـوو بـة حةقياـةت هَيزَيكـي           

زييان هَيناية سةرمان و ئـةو هَيزانـة كـة بؤتـان بـاس دةكـةم هـةمووي تيمـي ئـةمريكي لةطةَلـدا بـوو،            سةربا
طةيشتة ئةوةي كة وةفد ضوو بؤ بةبدا، لةطةلَيانـدا دانيشـتني، سـةفارةتي ئـةمريكي لةطـةَل قيـادةي قـواتي        

ةطـةَل هَيزةكـاني جةيشـي    ئةمريكي لة عَيراقدا تةدةخولَيكي موباشريييان لة مةسةلةكة كردو هَيزةكانيـان ل 
عَيراقيدا بوو، ئةوةي كة ئَيمة ئَيستا دةَلَيني هةَلةية، رةنطة ئةو برادةرانة ئاطايان لةو زةختـة نـةبَيت، ئـةو    
كاتة ئَيمة هةر فيشةكَيكمان بتةقاند بواية، شةِري ئةمريكامان دةكرد، نةك شـةِري جةيشـي عَيراقـي، بؤيـة     

مة عةمةلياتي هاوبةش بكـةين لـةو مةنتياانـةو هَيزةكامنـان هَينايـةوة      ناضار بووين لةسةر ئةو وةعدانة ئَي
خانةقني، نةك ئةوان لةوَي هةِرةشةيان لَي كـردين، هَيزيـان هَينايـة سـةر كـةركووك و هَيزيـان هَينـا بـةرةو         

بوو  مةنتياةي مووسَل و بةرةو هةموو جَيطاكانيان هَينا، ويستيان بَينة خانةقينيش، بةاَلم لة دواييدا ئةوة
ــةو مةنتياانــة       لــةوَي ئــيرت قــةراري بــةرطري كــراو طةيشــتينة حــةلَيك كــة نةيةنــة نــاو خانــةقني، ئَيمــة ل
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عةمةلياتي موشـتةرةكمان هـةبوو، واتـة عةمـةلياتي موشـتةرةكمان هـةبوو، عةمـةلياتي ئريهـابي ئيعتيـادي          
اَلم ماوةيــةكي زؤرة هــةبوو ضــؤن لــة مةنتياــةكاني تــر لــة عَيراقــدا هةيــة، لــةوَيش بــةو شــَيوةية بــوو، بــة    

عَيراقيةكان ئينايتاعيان كردووة لةوةي عةمةلياتي موشتةرةكيش بكةين، بة تةنيا عةمةليات دةكةن، ئَيمة 
زؤرمان حماوةلـة كـردووة هـيض فائيدةيـةكي نـةبووة، هـيض سـوودي نـةبووة لـةوةي عةمـةلياتي موشـتةرةك            

ــةمِرؤ لةناوضــة كَيشــة لةســ      ــة ئ ــةوةي ك ــةوة، ئ ــر بكةين ــة ناوضــة   جــارَيكي ت ــان ل ــت، ي ــدا دةكرَي ةر بووةكان
دابِراوةكاندا دةكرَيت، من بة سةراحةت ثَيتان دةَلَيم زةماني سةددام و بةعس ئةوة نةكراوة، ضونكة زةماني 
ســةددام و بــةعس ئةطــةر تةماشــا بكــةين بــةس خــةَلك دةركــراوة، ئةطــةر قةوميةتةكةشــي طــؤِري بَيــت لــة   

ستا دةيكوذَيت و دةريشـي دةكـات، يـةعين كوشـ  و دةركردنـة، لةبـةر       شوَينةكةي خؤي دانيشتووة، بةاَلم ئَي
ئــةوة ئــةوةي ئَيســتا خةتــةرة لةســةرمان كــة دةكرَيــت، نــةك ئــةوةي زةمــاني ســةددام و بــةعس كــراوة، ئــةو 
عةمةليــةي كــة ئَيســتا دةكرَيــت، ئــةو كوشــ  و بِرينــة لــةو مةنتياانــة دةكرَيــت، لــةوة ناكــات تــةنئا ئةمــة   

ابي بَيـت، بـةَلكو ئـةوة عةمةليـةكي تـةتئريي عـرقيش و مةزهةبيشـة لـة مةنتياةكـةدا          عةمةليةيةكي ئريهـ 
دةكرَيت بةرامبةر بة هـةموو ثَيكئاتـةكان دةكرَيـت، بةتايبـةتي موةجةهـة بـؤ كـورد، ديـارة هـةمووتان ئـةو           
نيســبةتان اليــة، نيســبةتي شــةهيدو برينــدار بــوون و خــةَلكي دةركــراو لــةو مةنتياانــة، مــن هةنــدَيك لــةو  
مةسةالنة بةجَي دةهَيَلم بؤ جةنابي براي بةِرَيزم كاك كةريم لةو ماوانة ضيمان كـردووة، بـةاَلم ئـةوةي كـة     
ئَيسـتا لـة ئارادايـة ثَيتــان بَلـَيم، ئَيمـة لــة كـةركووك دوَيـيَن كؤبوونةوةيـةك كــراوة، كـة نوَينـةري وةزارةتــي           

قائيدي مةنتياةي طـالي ئةمريكيـةكان و    ثَيشمةرطة لةطةَل جَيطري قائيدي عامي قواتي ئةمريكي، لةطةَل
عةلي بَيدان لةطةَل حسني عةوادي نوَينـةري نـاوخؤ لةطـةَل نوَينـةري وةزارةتـي ثَيشـمةرطة كؤبوونـةوةيان        
كردووة، لةو كؤبوونةوةيةدا قةراري ئةوة دراوة كة ئَيمة لةو مةنتياانة ليواي سَي و ليواي ضـواري عَيراقـي   

تي موشتةرةك دةست ثَي بكـةن و مـةفاريزي، يـاخود دةوريـاتي موشـتةرةكمان      كة لةو مةنتياانةية عةمةليا
هةبَيت لة هةموو مةنتياةكان، لة سنووري نةفتخانةو مةندةلي و قةرةتةثـةو سـةعدييةو جةلـةوال، دوَيـيَن     

اس ئةو قةرارانةيان داوة، ئَيمة ئةوةي كة داوامان كرد بوو و زةختمان كرد، كة دةبَيت لةو كؤبوونةوةيةدا ب
بكرَيــت، ئــةطينا ناضــني بــؤ كؤبوونةوةكــة، ئــةوة بــوو كــة ئَيمــة ئــةو ليوايــةي كــة لةوَييــة لةطــةَل ليوايــةكي  
حةرةسي ثاسةواني هةرَيم لةوَي بةشداري بكةن لة عةمةلياتةكاندا بة هاوبةشي لةمةدوا كارةكانيان ئةجنام 

 .ن، ئةوة يةكَيك بوو لة داوايةكامنانبدةن و با حيمايةو ئةمنيةتي مةنتياةكة بكةوَيتة ئةستؤي هةردووكما
هةَلوةشــاندنةوةي ئــةو فــةوجي ثؤليســةي كــة لةوَييــة، دروســت كردنــةوةي لةســةر ئــةو    / داواي دووةممــان

ــاكو ئَيســتا ئَيمــة        ــةوَين، كــة ت ــةثَيي نيســبةتي بــووني كــوردو عــةرةب و توركمــان ل ئيتيفاقيــةي هةمانــة ب
ا جَي بةجَييان نةكردووةو دةبَيت بة زووترين كـات جـَي بـةجَي    ئيتيفاقمان كردووة ثَيشرت، بةاَلم تاكو ئَيست

 .بكرَيت
 .كة داوامان كردووة ئةويش طةِرانةوةي ئاوارةكان بؤ شوَينةكاني خؤيان/ نوقتةيةكي تر
 .كة داوامان كردووة تةعويزو خةسارةي ئةو مااَلنة دةبَيت بكرَيتةوة/ نوقتةيةكي تر
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ت كوذراوةكاني ئةو مةنتياةية بة شةهيد بدرَين لة قةَلـةم و لةاليـةن   داوامان كردووة دةبَي/ نوقتةيةكي تر
عَيراقةوة مةعاشيان بؤ بِبدرَيتةوة، ئةوة داواكارييةكاني ئَيمةيةو، نةك داواكارييةك، بةَلكو جةخ  لةسةر 

نييـة، لـة   دةكةينةوةو ثَيي لةسةر دادةطرين و طوتوومانة دةبَيت ببَيت، ئةطةر نةبَيت قابيلي قـةبوَل كـردن   
نةتيجةي كؤبوونةوةكةي دوَييَن، ئةمِرؤ كؤبوونةوةيةك هةبووة لـة ديالـة لـةوَي نوَينـةري ئَيمـةو وةزارةتـي       
ــادةي          ــةليات و قي ــادةي عةم ــةعين قي ــةمريكي، ي ــاني ئ ــةوَي و قيادةك ــاني ئ ــامر ليواك ــةَل ئ ــمةرطة لةط ثَيش

ئةوان كؤبوونةوةيان كردووةو نةتيجةي فةرماندةي ليواكاني ئةوان لةطةَل ئةمريكيةكاندا قيادةي فرقةكةي 
كؤبوونةوةكةي ئةوان ئةوة بووة قةراري ئةوةيان داوة كة عةمةلياتي موشـتةرةك بـة زووتـرين كـات دةسـت      
ثَي بكات و لةطةَل دةورياتي موشتةرةك لة مةنتياةكة لةنَيوان ئةو دوو ليوايـة، جطـة لـةوة بـةياني ضـونكة      

ــت بَلَيــ   ــة ناكرَي ــةو شــتانةي طوتوومان ــةَل    ئ ــوا لةط ــدةي هــةردوو لي ــةياني فةرمان ــة، ب ــةك و ئةوان ي هةفتةي
فةرماندةي فةوجةكاندا كؤبوونةوة دةكةنـةوةو بةرنامـةي عةمـةلياتي موشـتةرةك و دةوريـاتي موشـتةرةك       
لةو مةنتياةية دادةنَين، كة رةنطة هةر رؤذي هةيين يةكسةر عةمةلياتةكة، يـاخود لـة مـاوةي رؤذَيـك، يـان      

ياتةكان دةست ثَي دةكات، ئَيمـة لةطـةَل ئةوانـة طةيشـتوونةتة ئـةو نةتيجةيـة، جطـة لـةوة         دوو رؤذدا عةمةل
ئَيمـــة لـــةوَي ثاســـةوانَيكي هـــةرَيممان هةيـــة، هَيـــزي ثَيشـــمةرطةمان هةيـــةو، ئَيســـتا ليوايـــةكي تريشـــمان  

 و جــؤو مةنتياــةي خانــةقني َلــةوكجوواَلنـدووة، ليــواي دوو لَيــرة بــؤ مةنتياــةي خانــةقني، لــة مةنتياــةي  
ــةو       ــوون ئَيمــة ل ــاردووةو، بــة ســةرويش ثَيمــان طوت ــزي ثشتيوانيشــمان ن ئةوانــة جَيطريمــان كــردووةو، هَي
كؤبوونةوانة نةطةينة نةتيجةيةك و بِرياري كؤتايي نةدرَيت و زةمانةتَيكي تةواو نةبَيت بؤ ئـةوةي ئـةوةي   

ئةمن و ئاسايش بةرقةرار نـةبَيت بـؤ    كة ئَيستا روو دةدات، تاكو جارَيكي تر روو نةداتةوة لةو مةنتياةيةو،
ــي            ــة كردن ــؤ حيماي ــةوة، ب ــة مةنتياةك ــة دَيين ــاك اليةن ــة ت ــَيني ئَيم ــان دةَل ــة، ثَيت ــةو مةنتياةي ــةَلكي ئ خ
ثَيكئاتــةكاني ئــةو مةنتياــةو خةَلكــةكاني خؤمــان لــةو ناوضــانة، ئــةوةي كــة تــاكو ئَيســتا بــووة هــةنطاوةكان  

كؤبوونةوةيةكي ليذنةيةكي تر هةية لة سةرةوة كة باسـم كـرد لـة    بةباشي رؤيشتووة، لة دواي ئةمانة ئَيمة 
كةركووك ليذنةي عةمـةلي عوليـاي ثـَي دةَلـَين لـة سـةرووي ئـةوةوة ليذنةيـةكي تـر هةيـة كـة ثَيـي دةَلـَين              
ليذنةي وةزاري كة ثَيكئاتووة لة وةزيري ثَيشمةرطةو بةِرَيز وةزيري نـاوخؤي هـةرَيمي كوردسـتان و لةطـةَل     

اع لةطةَل وةزيري ناوخؤي عَيراق، بة سةرثةرش  قائيـدي قـواتي ئـةمريكي لـة عَيـراق لةطـةَل       وةزيري ديف
هةندَي كةساني تري قواتي ئةمريكي كة بةشداري تيا دةكةن، داواطان كردووة بة ثةلةو بة زووتـرين كـات   

ةو شتانة تةسبيت ئةو كؤبوونةوةية بكرَيت، بؤ ئةوةي تةصدياي ئةو قةراراتانةي ليذنةي عوليا بكةين و ئ
ــيان داوةو        ــاري ئةوةش ــةين، بِري ــة بيك ــةو مةنتياان ــة ل ــةين و زةرورةت ــةمِرؤ داواي دةك ــة ئ ــة ئَيم ــةين، ك بك
كَيشةكاني ئةوان زيـاتر ئةوةيـة كـة وةزيـري ديفـاع و وةزيـري نـاوخؤ لـة عَيـراق وجـودي نييـة، بؤيـة ئـةو              

كـة لـةو رؤذانـة بكرَيـت، واتـا ثـَيش سـةري         كؤبوونةوانة دواكةوتووة، داواي ئةو كؤبوونةوةيةطان كـردووة، 
مانط بكرَيت، بؤ ئةوةي تةصدياي هةموو هينةكان بكةينةوة، ئـةوة بِريـاري كؤتاييـة، ديـارة لـة رابـردوودا       
هةندَيك كةس دةَلَي بؤ وا نةكرا، بؤ وا نةكرا  مـن بـةش بـةحاَلي خـؤم نـاَلَيم كـةموكوِري نييـة، نةقوسـاني         
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ن شتدا، لة فالن مةسائيلدا مةوقيفمان نةبووة، بةاَلم من ثَيمواية لـة هةنـدَيك   نيية، زوعفمان نةبووة لةفال
زروفـدا دوو رَيطــا لةبةردةمتدايــة، رَيطايــةك شــةِرة، رَيطايــةك ئاشـتيية، ئَيمــة ثَيمــان وا بــووة ئةوةنــدةي لــة   

ل و مــةنتيق توانامانــدا هــةبَي رَيطــا ئاشــتيةكة بطرينــة بــةر، بطةِرَيينــةوة بــؤ دةســتوور، ديــالؤ ، بــة عــةق   
ضارةسةري كَيشةكامنان بكةين، ئةطةر بةرامبةرةكةمان لَيمان تَيطةيشت و لَيمان تَيطـةيي، ئةطـةر لَيمـان تـَي     
نةطةيشت، ئةوسا ثةنا بةرين بؤ شتَيكي تر، بؤ وةسيلةيةكي تر، كـة بتـوانني هةدةفـةكاني خؤمـان بثـَيكني،      

ة حةسـم بكـةين و مـةوقيفي تـةواومان هـةبَيت لةسـةر       من ثَيمواية ئَيستا كاتي ئةوةية كة ئَيمة ئيرت باس ل
هةموو رووداوةكان، لةسةر هةموو مةوزوعةكان، لةسةر هةموو باسَيك بَلَيني يان دةبَيت وا بَيت، يان دةبَيت 
وا نةبَيت، ئَيستا لةسةر ئةو مةسةالنة بة سةراحةتي دةيَلَيني، ئَيمة طةياندومانةتة ئةو حةددة، يان دةبَيـت  

ضارةسةر دةكرَيت، ئةمنيةتَيكي تةواو بؤ ئةو مةنتياانـة دابـني بكرَيـت، يـاخود ئَيمـة      ( 141)ةي تاكو مادد
قــةبوَلي ناكــةين بــة تــاك اليةنانــة دةضــينة ئــةو ناوضــانةو قــةراري خؤطــان دةدةيــن و دةردي دةَلَيــت كــة   

تةسليمي بي، ئةطـةر   موقابيلةكةت هيوت لَي قةبوَل نةكات، تؤ بؤ دةبَيت سةري بؤ شؤِر بكةيت، يان دةبَيت
ئــةو بــِرواي  بــة دةســتوور نــةبَيت، مــن بــؤ بــةو شــَيوةيةي ئــةو باســي دةكــات منــيش هــةر بَلــَيم دةســتوور،  
دةستوور، دةستوور، ئَيمةش ئةوة طوتوومانة دةستوور، دةَلَيني دةستوور، دانيشـ ، ديـالؤ ، ئةطـةر ئـةويش     

مانـاي ئةوةيـة دةبَيـت رَيطـاي تـر بطرينـة بـةر، لةبـةر          نةطةِرَيتةوة بؤ دةستوور، نةطةِرَيتةوة بؤ ديالؤ ، بة
ئةوةي ئةو خةَلكةي كة لةوَيية ثَييان دةَلَيني و زةمانةتي ئةوةيان دةدةييَن كة ئةو هَيزانة ضوونةتة ئـةوَي،  
نةك ئةو هَيزة، دة ئةوةندةي تريش هَيز دةبةينة ئةوَي، ئةطةر نةتيجةكةي هةر شتَيك بَيت، ئَيمة بؤ ئةوة 

حيمايةي خةَلكي خؤمان بكةين لـةو مةنتياةيـة لـة ئريهابيـةكان و مةنتياةكـة ثـاك بكةينـةوة لـة         دةضني 
خةَلكي ئريهابي بؤ هيض شةِرَيكي تر، يان بـؤ هـيض تةحةروشـَيك، يـان بـؤ هـيض موزايةدةيـةك ناضـينة ئـةو          

 .مةنتياةية، تةقريبةن من هةر ئةوةم هةبوو، زؤر سوثاستان دةكةم
 :مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

زؤر سوثاس، بةس بؤ هةموار كردني، بؤ ضاك كردني رَيذةي ثَيشمةرطة لـةناو جةيشـي عَيـر اق، ئةمـة زؤر     
 .زؤر لةالي ثةرلةمان طرنطة، لةسةر ضي حةزم كرد، ئةطةر لةسةر ئةوة بؤمان بدوَيي كةرةم بكة

 :وةزيري ثَيشمةرطة /مصطفىبةِرَيز شَيخ جعفر 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ك كردني ئةوة، من بؤم باس كردن، رةنطة لـةم هةفتةيـةدا بَيـت وةفـدَيكي بـااَلي هـةرَيمي كوردسـتان        بؤ ضا

دةضَيتة بةبدا لةسةر هةموو كَيشةكان، ئةو وةفدة وا دةضَيت كة هةموو كَيشةكان يةكاليي بكاتةوة، حةسم 
ا، كـة يةكَيكـة لـةو كَيشـانة     و، ضارةسةري كَيشةكاني نيئائي و، بؤ ئةوةي كة نيسبةاان لة جةيشي عَيراقيـد 

ضارةسةر نةكرَيت و بِرياري كؤتايي لَي نةدرَيت، ئَيمـة ئينايتـاع دةكـةين، بةِراسـ  سـةرؤكي ئـةركان هـيض        
طوناحَيك و تاوانَيكي نيية لةو مةسةالنة كة بِريار دةدةين، جنودييةك لة شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكي تر نةقل 
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رة ئيستياالةي كـردووة، بـةزؤر طوتوويانـة دةبَيـت مبَينَيتـةوة، تـا ئـةو        ناكرَيت، كة ماويشةتةوة ضةندين جا
 .كاتةي كة خؤمان ثَيت دةَلَيني

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاك كةريم سنجاري كةرةم بكة

 :وةزيري ناوخؤ/ بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةم      زؤر خؤشــحاَلم كــة ئــةمِرؤ لةطــةلَ  كاكــة شــَيخ جةعفــةرو كــاك جــةميل و كــاك ســةعد حــازر بــووين ل

دانيشتنةي ثةرلةمان، طوَي بيس  تَيبينيةكاني برا ثةرلةمانتارةكان بووم، بـؤ ئـةو ناوضـانةي كـة كَيشـةيان      
لةسةرة، يـان ناوضـة دابِراوةكـان، ليذنةيـةكي ئـةمين وزاري بـااَل هةيـة هـي هاوبـةش، كـة وةزيـري نـاوخؤي             

ةزيري ديفاعي عَيراقي لةطةَل جنراَل ئؤس  كة قائيدي قواتي ئةمريكيية، هـةروةها مـن بةنـدة    عَيراق و و
لةطةَل بةِرَيز كاك شَيخ جةعفةر ئَيمة نوَينةري هةرَيمي كوردستانني لةو ليذنةية، كة ئـةم وةزعـة روويـدا،    

وونةوةيـةكي  فـةوري   مـن و بـةِرَيز كـاك شـَيخ جةعفـةر نامةيـةكمان نووسـي بـؤ جنـراَل ئؤسـ ، داواي كؤب          
ليذنةي وزارميان كرد، بؤ موناقةشة كردني ئةو وةزعـةي كـة لةناوضـةكاني ديالـة روويـداوة، بـةِرَيز ئؤسـ         
وةاَلمي داينةوة طوتي بةزووترين كات كؤبوونةوةكة دةكرَيت ثَيش سةري مـانط، لـة هـةمان كـات بِريـار درا      

دوَييَن كؤبؤوة لة كةركووك بةِرَيز فـةريق شـَيروان   كة كؤبوونةوةي ليذنةي فةرعي بكرَيت، ليذنةي فةرعي 
لةطةَل بةِرَيز جةبار ياوةر نوَينةري هةرَيمي كوردستان بوون لةو ليذنةية، موزةكةِرةيةكي تري دوورو درَيذ 
تَيرو تةسةل لةسةر هةمان خروقـات ثَيشـكةش بـة عَيـراق و بـة ئةمريكيـةكان كـرد بـؤ ديراسـةت كـردن و           

عي دوَييَن هةندَيك بِريار درا بةِرَيزتان هةروةها شَيخ جةعفةر باسـي ئـةو بِريارةتـان    موناقةشة كردن، تةبي
كردو من دووبارةي ناكةمةوة، تـةنئا ئَيمـة ئَيسـتا ضـاوةِرَي دةكـةين، تـةبيعي ئـةمِرؤش كؤبوونـةوة دةبَيـت،          

لـة بةبـدا دةكرَيـت،     سبةينَيش كؤبوونةوة دةبَيت، ئَيمة ضاوةِرَيي كؤبوونةوةي ليذنـةي وزاري بـااَل دةكـةين   
ثاش ئةو دوو، سَي رؤذة، ئَيستا مةوعيد تةحديد دةكرَيت، ئةكيد ئَيمـة بـةو موزةكةرةيـةي كـة ناردوومانـة      
لةطةَل ليذنةي فةرعي، هةروةها لةطةَل ئةو ثَيشنيارو بِريارانةي كة لةو ثةرلةمانة وةردةطريَيت، ئَيمة وةكو 

وة جــةختى  دةينينــةوة بــؤ كؤبوونــةوةي ليذنــةي وزاريخوتةيــةكي عةمــةل مــن و بــةِرَيز شــَيخ جةعفــةر 
 .لةسةر دةكةينةوة و انشاهلل ئةوةى ثَيويست بَيت ئَيمة لةوَى دةيكةين زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئةرسةالن موداخةلةى هةية فةرموو.كاك د

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسةالن بايز.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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لةبارةى نسبةتى كورد لة جةيشى عرياقى بةشَيكى خةتاى خؤمانة، يـةعنى دةبـَى ئـةو حةقيةتـةش بـزانني      
هةموو كةسَيكى ئَيمة ناضَيتة بةبدا و ناضَيتة بةسرة، كة تؤ بووى بـة جةيشـى عرياقـى ئـةو كاتـة قائيـدى       

نـةقل دةكرَيـت بـؤ هـةر      عةمةليات يان وةزارةتى ديفاعى عرياقى وةكو هةر نةفةرَيكى ترى جةيشى عرياقى
شوَينَيك كة بتةوَى بوى، بةآلم بةداخةوة بةشَيك لة برادةرانى ئَيمةى كورد كة دةضنة ناو جةيشى عرياقـى  
دةورةش تةواو دةكةن ويان ئـةركانيش تـةواو دةكـةن دةَلـَيني ئـيلال دةبـَى مبانَيرنـةوة بـؤ كوردسـتان، ئـاخر           

قى لةهةر شوَينَيك واجبت ثَى سثَيردرا دةبى بوـيتة ئـةو   مومكينة ئةوةش نةبَى كةتؤ ببى بة جةيشى عريا
 .شوَينة، ئةوةش حةقياةتَيكة دةبَى بيزانني، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، بةفرين خان فةرموو
 :بةِرَيز بةفرين حسني خليفة

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةكان و دةستخؤشــى بـؤ ليذنــةى هاوبـةش، ديــارة   بـةناوى خـواى طــةورة، وَيـِراى بــةخَيرهاتنى ميوانـة بـةِرَيز     

لةناوضة دابِرَيندراوةكان بة طشتى و لة سةعديةو جةلةوال ِرؤذانـة بةبةرضـاوى سـوثاى عرياقـةوة ِرؤَلـةكانى      
ئةم ميللةتة شةهيد دةكرَين، بةدةستى تريؤرستان و بة دةستى كؤنة بةعسـية قـني لـة دَلـةكان، بـة دةسـتى       

ئةمـة لـة عرياقـى نـوَى دا كـة ضـةترى هـةموو اليةكـة و بـة ضـةترى هـةمووان            عةرةبة شؤةينيةكان، ديـارة  
ناسراوة، ديارة جارَيكى ديكة و بة شَيوازى ديكة خةريكة تريؤرى نةتةوةييمان يان با بَلَيني ئةنفال جـارَيكى  

ؤِرطان دةست ثَى دةكاتةوة، ديارة ئَيمة لة قؤنابـةكانى ِرابـردوى شـ    11ديكة و بة شَيوازى ديكة لة سةدةى 
دةكرد بة وةآلمَيك بؤ بةطذداضوونةوةى زوَلـم و زؤر و سـتةم، بـةآلم ديـارة تـا ئـةمِرؤش هـةر بةردةوامـة و         
ناحةزان هةميشة ضاويان لةسةر ئَيمةية، ديارة ِرؤذانة ِرؤَلةكانى ئـةم طةلـة لـة ناوضـة دابِراوةكـان دةكةونـة       

ةر قـةرارة بـة ثَيـى دةسـتوور ئَيمـة هاووآلتيـانى       بةر شاآلوى كوش  و بِرين و دةستى تريؤرستان، بةآلم ئةطـ 
عرياقى بني، كامةية ذينطةيةكى سةالمةت بؤ هاووآلتيانى عرياقى، كامةية دابني كردنى ئةمنيةت و ئاسايش 
بؤ هاووآلتيانى كوردى ناوضة دابِراوةكان ، ئَيمة وةكو سةركردايةتى سياسى كورد لة هـةرَيمى كوردسـتان دا   

و ئاشتةواييان طَيِراوة لة سةرانسةرى عرياق دا و هةميشـة ضـةترى رةمحـةت بـووين      هةميشة دةورى ئاشتى
بؤ ئةو هَيزة ناكؤكانةى كةوا نةيانتوانيوة يةك بطرن و هةميشة دةست ثَيشخةر بووين لة يةكخستنى هَيزة 

ردنـى ناوضـة   جياوازةكان لةناو عرياقدا بؤ ئةوةى بتوانن لةسةر مَيزى طفتوطؤ كؤببنـةوة، بـةآلم تؤثبـاران ك   
سنووريةكانى هةرَيمى كوردسـتان ض وشـك كردنـى ئـاوى ئـةَلوةن دةرى خسـت كـةوا حكومـةتى فيـدِراَل لـةم           
سةردةمةدا نةك هةر بَى هةَلوَيست بوو، بةَلكو بَى دةنطيش بووة لة ئاست ئةو مةسةالنةى كـةوا ثةيوةنـدى   

ؤذانة ضـةندين دانيشـتوان لـة ناوضـةكانى     بة هةرَيمى كوردستان و بة تايبةتى دؤزى كوردةوة هةية، ديارة ِر
سةعدية وجةلةوال ماَل و حاَلى خؤيان بة جَى دةهَيَلن و ِروو لة شارةكانى ترى كوردستان دةكـةن، لةِراسـتى   
دا ئةمةش زةنطَيكى مةترسيدارة لةسةر ئايندةى دؤزى كورد لةو ناوضانة و لةسةر مةسةلةى سـةرذمَيرى و  
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داكشانى ِرَيذةى كورد و ثَيطةى كورد لةو ناوضانةدا، ديارة لةسـةر داواكـارى    دميوطرافى و كةم كردنةوةى يان
كوردانى ئـةو ناوضـانة داوا دةكـةن كـة هَيـزى ثَيشـمةرطةى كوردسـتان وةكـو ثاراسـتنَيك بـؤ ئةوانـة و وةكـو             

دية، ديـارة  قةَلغانَيكى ثشتيوانى بؤ ئةوانة ِرةوانةى ناوضة دابِراوةكان بكرَين و بة تايبةتى جةلةوال و سـةع 
خؤشبةختانة ئَيستا بةِرَيز وةزيرى ثَيشمةرطة ئاماذةى ثَيى كرد كة ليوايةك و هَيزى ثشـتيوانيش ِرةوانـةى   
ئةو ناوضانة كراوة بؤ ثارَيزطارى كردن لة كـوردانى ئَيمـة لـة ناوضـة دابِراوةكـان كـة هةِرةشـةيان لةسـةرة و         

سةر دؤزى نةتةوةييمان دةكات، ديـارة ثـاش ِرادةسـت    طيانيان لةمةترسيداية و بَى طومان كاريطةرى خراث لة
كردنى ثشتَينةى ئةمنى بة سوثاى عرياقـى لـة جةلـةوال و سـةعدية وةكـو ِراثـؤرتيش ئامـاذةى ثـَى كـردووة          
لةدؤخَيكى مةترسى دار دا كوردانى ئَيمة ذيانيان دةطوزةرَينن، بةآلم سـوثاى عرياقـى يـان هَيزةكـانى سـوثاى      

بؤشاييةكى ئةمنيان دروست كردووة و زؤر بَى هةَلوَيستانة ئةركةكانى خؤيان بـةجَى  عرياقى لةم مةيدانةدا 
نةطةياندووة، بطرة لةوانةية كار ئاسانرتيش بوو بن بؤ ئةو طرفت و كَيشانة يان ئـةو تريؤريانـةى كـةوا لـةو     

ــرىَ      ــاران دةك ــة تؤثب ــةك ســنوورةكانى ئَيم ــة بيانووي ــارة هــةر ِرؤذة و ب ــةوةتا   ناوضــانة ِروودةدات، دي ــان ئ ي
سةرضــاوة ئاويــةكانى هــةرَيمى كوردســتان ئةوانــةى كةلــة دةرةوة دَيــن و لــةناو عرياقــدا وشــك دةكــرَين بــة    
بيانووى جؤر بةجؤر، تةنئا زةرةمةند لَيرةدا كوردى ناوضة دابِراوةكانة و دانيشتوانى ناوضـة سـنووريةكانى   

ة وةكـو كـورد دةَلَيـت لـة ِرابـردوو دا دؤسـتى       هةرَيمى كوردسـتانن، ديـارة ئـةوةش لةاليـةن وآلتـانى دراوسـَيو      
كؤمــارى ئيســالمى ئَيــران بــوون و ئــةوانيش دؤســتى ئَيمــةن، بــةآلم ثــَيم وابــَى دؤســتايةتى كردنيــان ويــان    
هاوسنووريان ضؤن دةَلَيى دؤستايةتى لةنَيوان دوو وآلتى كة طةلةكةى موسـوَلمان بَيـت بـةو جـؤرة ناكرَيـت،      

نة ئةخالقى و نة ئينسانى قبوَلى ئةوة ناكات كة زيان بة طةلَيكى موسوَلمانى  بةَلكو نة هيض قيةمَيكى دى و
ــاو        ــى ئ ــاو، مةســةلةيةكى ســيادية، ض ســنوورةكان و ض مةســةلةى طرتن ــارة مةســةلةى ئ ــةنى، دي ــة بطةي ديك
مةسةلةيةكى سيادية و ئةوة ثَيويستة حكومةتى عرياقى فيدِراَل هةروةك دةستوور ئاماذةى ثَى دةكات ضؤن 

اسةتى نةخشة ِرَيذى ئاو لة ئةستؤى ئـةوة و بـة شـَيوةيةكى عاديالنـة دابـةش كردنـى بـؤ ئـةو سةرضـاوة          سي
ئاويانةى كةوا لة دةرةوة سةرضـاوة دةطـرن، بـةآلم ثَيويسـتة لَيـرةدا هةوَلـةكانى خـؤى  اتـة كـار، هـةروةكو           

طرفتانـةى كـةوا هــةن و    ئَيسـتا كـة نةنسـتووةتة كــار، بـةآلم بيخاتـة كــار بـؤ ضارةسـةركردنى ئـةو كَيشــة و        
نوَينةرانى ئَيمةش لة عرياقى فيدِراَل بتوانن هةوَلةكانى خؤيان ضِربكةنةوة لة جَى بةجَى كردنى بة ثةلةى 

خاَلةكةى كارنامـةى ئيبتالفـى فراكسـيؤنة كوردسـتانيةكان لـة       19ى دةستوور، كة خاَلَيكة لة  141ماددةى 
ورد يان وةكو سةركردايةتى سياسى كورد بري لةوة بكةينـةوة كـة   ثةرلةمانى بةبدا، ديارة دةبَى ئَيمة وةكو ك

ثَيويستة لة هةموو كات زياتر ئَيمة يةك ِريزى ِريزةكانى خؤمان و تةبايى و برايةتى خؤمان بوةسثَينني و 
يـةك   بـةَلكو هـةموو جوهـدو توانـاى خؤمـان     خؤمان سةرقاَل نةكـةين بـة طرفـت و كَيشـة ناوخؤييةكانـةوة،      

خستنى دؤزى ِرةواى ميللـةتى كـورد و ِرووبةِرووبونـةوةى هـةر ئةطـةر و مةترسـيةك لةسـةر         ةين بؤ سةر
ميللةتةكةمان بةِرَيطاضارةى ئاشتيانة و ديالؤ  و هةروةها طرتنةبةرى هةموو ِرَيطـة و شـَيوازَيكى ياسـايى و    

ــةو دةســتوورى و ثتــةوكردنى هــةموو ِرَيطايــةكى ديبلؤماســى بــؤ ضارةســةر كــردن و بــة ئاقــار طةي     شــتنى ئ
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طرفتانةى كـة نـاو بـةناو سـةرلة هـةرَيمى كوردسـتانةوة دةردَيـنن، ديـارة ئـةوةى كـةمن ماومـة هـةموو ئـةو              
خاآلنة بوو كة بةِرَيزان لة ثَيشنيارةكان ئاماذةيان ثَيـى كـردو دووبارةيـان ناكةمـةوة و ثشـتطريى هـةموويان       

 .دةكةم و ثشتطريى ِراثؤرتى ليذنةى هاوبةش دةكةم و، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان هةية كابةز دةنووسـن و دةَلـَين ناومـان بسـِرنةوة، تكايـة ئـةوةى كـة نـاوى دةخوَينمـةوة قسـةكانى           
كةس ماوة ئةطةر كةمَيك ثةلة بكرَيت باشة، ِرةمةزانة  و هـةموو   15كراوة بَلَى قسةكانى من كراوة، هَيشتا 

 .هيالكن، طوَليزار خان فةرموو

 :َيز طوَليزار قادربةِر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثشتطريى لة ِراثؤرتةكة دةكـةم و هيـوادارم بوـَيتة بـوارى جـَى بـةجَى كردنـةوةو دةسـت خؤشـى لـة هـةموو            
ئةنــدامانى بــةِرَيز دةكــةم و بــةخَيرهاتنى وةزيــرة بــةِرَيزةكان دةكــةم، ســةبارةت بــة كَيشــةى ئــةو ناوضــانة،  

ايبةت بة خؤيان دةربوَيت، سةبارةت بةو ياسايانةى كة لة كوردستان دةردةضن و ثَيشنيار دةكةم بِريارَيكى ت
ثَيشنيار دةكةم حكومةتى هةرَيمى كوردستان زيـاتر هـةنطاوةكانى خـؤى    / ئةوان لَيى بَى بةشن، خاَلى دووةم

رطة بوـن  ضِربكاتةوة بؤ بةهاناوة ضوونى خةَلكى ئةم ناوضانة، ثشتطريى ئةو ِراية دةكـةم كـة هَيـزى ثَيشـمة    
بؤ ئةو ناوضانة بؤ ديفاع كردن لَييان، ضونكة بةِراستى ئَيمة ضـةندين سـاَلة خوَينمـان بـة ناحـةق دةِرذَى و      
لةسةر ئةوةى كة ديفاعمان لة خاك و وةتةنى خؤمان كردووة ناكرَى ئَيستا ديسـان بـة ناحـةق ئةوانـة هـةر      

 .َيك بؤ ئةم ناحةقيانة دابندرَى، سوثاسضؤنيان ثَى خؤش بَيت لةطةَل ئَيمةدا بيكةن، ثَيويستة سنوور
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك عبداهلل فةرموو

 :بةِرَيز عبداهلل مةال نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من دةست خؤشى لة برادةرانى ليذنةكة دةكةم، ضونكة ئاماذةيان بة شتى زؤر بـاش كـرد، ديـارة ِراثؤرتةكـة     
ة، ئـةوةى ثةيوةنـدى بـة ئـاوى ئةَلوةنـةوة هةيـة لةِراسـتى وةكـو ثَيشـنياريان كـردووة           لة دوو بةش ثَيكئاتوو

سوود لة باَلةجؤ وةربطريدرَى، وةكو جةنابى وةزير ئاماذةى ثَييدا خودى سريوانيش لةبةردةم ئةطةرى وشك 
ةوَلى كردندايــة بــؤ ئاطاداريتـــان، بؤيــة ثَيويســت دةكـــات بــة ثةلــة و لةِرَيطـــةى حكومــةتى فيدِراَلــةوة هـــ        

ضارةسةركردنى ئةوكَيشةية بدةين، ضـونكة كـؤى ئـةو سةرضـاوة ئاويانـةى كـة لـة سـنوورى طةرميانـةوة تـا           
دةطاتــة هةَلةجبــة ودَيتــة نــاو هــةرَيمى كوردســتانةوة هــةمووى بةنــداوى لةســةر دروســت دةكرَيــت، نوقتــةى  

تـرةوة هةيـة، لةِراسـتى    ئةوةى كة ثةيوةندى بة جةلةوال و سةعديةو دوزخورماتوو و ناوضـةكانى  / دووةمم
دا ئةمــة دوو اليةنةيــة، بــةِرَيز ســةرؤكى ثةرلــةمان بــا بَلــَيني بةرثرســياريةتى لــة ئاســت ئــةو كَيشــةدا دوو    
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ــةمان و      اليةنةيــة، بةرثرســياريةتَيكى ئَيمــةين وةكــو هــةرَيمى كوردســتان كــة ســةرؤكايةتى هــةرَيم و ثةرل
ثرسـياريةتَيكى لـة ئةسـتؤى عرياقـى عةرةبيـة بـةو       حكومةت و نوَينةرانى كـورد دةطرَيتـةوة لـة بةبـدا، بةر    

ثَييةى زؤرينةيان ئةوانن، لةِراستى دا من هيض ضاوةِرَي ناكةم لة ئةوان كة هةنطاوَيكى ئيجابى بة دَلى ئَيمة 
بَيت، وةكو جةنابيشيان ئاماذةيان ثَييدا ئةوةى كة ئَيسـتا لـة سـنوورى ديالـة وناوضـة دابِراوةكـان تةمسـيلى        

ق دةكات ثـاش مـاوةى حكومـةتى ِرذَيمـى بةعسـة، بؤيـة هـةر ئـةوة ضـاوةِرَى دةكـرَى، ئـةوةى            حكومةتى عريا
دةمَينَيتــةوة بةرثرســياريةتى خؤمــان وةكــو دةســةآلتى سياســى هــةرَيمى كوردســتان و وةكــو دامودةزطاكــانى  

ووة و ةوة تـاوةكو ئَيسـتا ئـةوةى كـة دركـم ثَيـى كـرد        1113هةرَيمى كوردستان ضية  لةِراسـتى دا لـة دواى   
زؤربةى خةَلكى ِرؤشنبري و خةَلكى ئـةو ناوضـانة و بةشـَيكيش لـة سياسـيةكان ئامـاذةى ثـَى ئـةدةن ئةوةيـة          
ئَيمــة لةطــةَل ئــةو طرفتــةدا و لةســةر ئةساســى ثالنَيكــى ســرتاتيجى نيشــتمانى تــةعامول ناكــةين، يــةعنى      

ةكى قـةومى نيشـتمانية و يـاخود    بةداخةوة هةَلسوكةوتى ئَيمة لةطةَل ئةو ِرووداوة ئةو كَيشةية كـة كَيشـةي  
هةَلسوكةوتَيكى حيزبية ياخود هةَلسوكةوتَيكى كاتية، يةعنى زؤر جار منوونةيةك وةربطرين لة ئَيستادا كة 
ئَيمة دةزانني هةر ثَيرَى بةرثرسَيكى كؤميتةى يةكَيتى نيشـتمانى كوردسـتان لـةوَى شـةهيد كـراوة، دوَينـَى       

ضةندين خةَلك شةهيد كراوة و بريندار كراوةو ِرؤذانة من ئاطام لَييةتى  ئَيوارة تةقينةوةيةك كراوة، ثَيشرت
و برادةرانيش ئاطايان لَييةتى خةَلك بؤ ثاراستنى طيـانى خـؤى ئـةو ناوضـانة بـةجَى ئـةهَيَلَى، بـةآلم لـةبرى         
ة ئةوةى ئَيمـة بـةو ثَييـةى كـة ود ثالمنـان نيـة، ثالنَيكـى وةهـا كـة فـةترةى زةمـةنى لـة خـؤى بطـرَى و لـ               

ثالنةكة ئاماذة بةوة بدةين دؤسـتةكانى ئَيمـة كـَين و دوذمنـةكانى ئَيمـة كـَين  كارتـة ياسـاييةكامنان ضـني،          
كارتة سةربازيةكامنان ضني  ضؤن دةتوانني لةسةر بنةمايةكى ثةيوةندى كؤمةآليةتى لةطةَل اليةنةكانى تر 

ئـابوورى خزمـةت بـة خـةَلكى ئـةو      دا و لةوَى ثةيوةندى دروست بكةين وضؤن بتـوانني لةسـةر بنةمايـةكى    
ناوضانة بكةين  ئةمة بةِراست ثَيويستى بة ثالن هةية، كة ئةمة نية ئَيمة دةزانني لةئَيستا دا بةداخةوة ض 
ســةرطةردانيةك لـــةوَى هةيـــة، خؤتـــان وةكـــو دةزانـــن دامودةزطاكـــانى حكومـــةتى هـــةرَيم بـــا بَلـــَيني ئـــةو  

ى هةرَيم دةكـةن بةداخـةوة ِرةنطدانـةوةى دؤخـى كوردسـتان      دامودةزطايانةى كة لةوَين و تةمسيلى حكومةت
لةوَيش هةية، يةعنى لة ئَيستادا منوونةيةكى بوووك بئَينمةوة ئَيستا بةرثرسانى حيزبى قسة لةسـةر ئـةو   
ناوضــانة دةكــةن، ئةطــةر بِريــارة ئــةم كَيشــةية كَيشــةيةكى نيشــتمانى بــَى و بةِراســتى حةقــة لةســةر ئاســتى  

ربطريدرَيت و بة طةِرانةوة بؤ دةقة ياساييةكان، ئَيمة دةزانني بؤ ئةوةى هَيزى ثَيشمةرطة ثةرلةمان بِريار وة
بنَيرينة ئةوَى بة ثَيى ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم ثَيويست دةكات ثةرلةمانى كوردستان ئاطاى َ  بَى، ِراسـتة  

بؤ ئةوةى ئةم كَيشـةية ثةرلـةمان    كَيشةكة كَيشةيةكى كتوثِرةو دةبَى ثةلةى تيادا بكرَيت، بؤية من ثَيمواية
هةنطاوى جدى بؤ بنَى ثَيويست دةكات ِرَيطةيةكى تةندروست بؤ ضارةسةركردنى ئةم كَيشةية بدؤزينـةوة و  
ثَيويست دةكات ثةرلةمان بة دةرةجةى يةكةم هةنطاوى جدى بنَى، هةنطاوةكان ضني  طـرنطرتين نوقتـة بـؤ    

ئـةو براردةرانـةم كـة هَيـزى ثَيشـمةرطة هةرضـى زووة بوـَيتة         ضارةسةركردنى ئةو كَيشةية مـن لةطـةَل ِراى  
ئةوَى، بةآلم بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، هَيزى ثَيشمةرطة كة بِرواتة ئةوَى لةِراستى دا من لةطةَل ئةوة دانيم 
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كة بة هيض شَيوةيةك هةِرةشةى هَيز بةكاربئَيندرَى، بـةهيض شـَيوةيةك لةطـةَل ئـةوةنيم، ثَيموايـة هةِرةشـة       
ردن نيشانةى شكستى ئَيمةية، ضونكة ئَيمة ضةندين كارتى تر هةية و ثَيويسـت دةكـات بـةكاريان بئَيـنني     ك

كة لةِرابردوو دا بةكارمان نةهَيناوة، ثَيوست دةكات هَيزى ثَيشمةرطة برواتة ئةوَى، ِراستيةك هةية دةمةوَى 
ة يـةكَيك لـةو هؤكارانــةى كـة واى كــرد    كـاتَى كـة هَيــزى ثَيشـمةرطة كشــايةو    1118بيَلـَيم لـةِرابردوو دا لــة   

هةَلوَيستى ئَيمة الواز بَى يةك هؤكار بوو كة ثَيويست دةكات لَيرة ئاماذةى ثَى بكةين، بةداخةوة نةك هَيزى 
ثَيشمةرطةو نةك هَيزى ثؤليس، هةندَى ئةشـخاس بـؤ بةرذةوةنـدى خؤيـان كؤمـةَلَيك لـة عةرةبـةكاني ئـةو         

، منوونـةى ناشـريينيان ثَيشـكةش كـرد، بؤيـة ثَيويسـت دةكـات ئَيمـة وةكـو          ناوضانةيان كرد بة دوذمنى ئَيمة
ــزى      ــزى ثَيشــمةرطة بِرواتــةوة بــؤ ئةوناوضــانة و بــةآلم هَي ثةرلــةمان لــةو ِرووةشــةوة ئاطامــان لــةوة بــَى هَي
ثَيشمةرطة هؤكارَيك بَى بؤ دروست كردنى دؤسـتايةتى، بـؤ برايـانى عـةرةب و توركمـان و بـؤ برايـانى تـرى         

َينَى كة ئةوة ئَيمةين ثارَيزطارى لة ذيان و ماَلى ئةوان دةكةين، ئةمـة دةبـَى لةبةرضـاو بطـريدرَي وةكـو      بسة 
هةنطاوى يةكةم، هةنطاوى دووةميان كة ثَيويست دةكات ثالنَيكى سـرتاتيجى تؤكمـةى درَيذخايـةمنان هـةبَى،     

ت و ئاماذة بة خاَلبةنـدى بكرَيـت و   ثَيويست دةكات ئةم ثالنة لةسةر ئةساسى ليذنةيةكى نيشتمانى دابندرَي
وةكو لةسةرةتاوة ئاماذةم ثَيى دا قوةتى ئَيمة و دؤستةكانى ئَيمة و دوذمنـةكانى ئَيمـة و اليـةنى ئـابوورى و     
اليةنى سياسى و اليةنى نَيودةوَلةتى و هةروةها قوةتة دةسـتووريةكامنانى تيـا ئامـاذةى ثـَى بـدرَى و لةسـةر       

ةم بابةتة تةعامول بكةين، ثَيويست دةكات لةمِرؤوة ثةرلةمانى كوردستان قـةرار  بنةماى ئةم ثالنة لةطةَل ئ
وةربطرَى، ئَيمة ثاريش دانيشتنمان ئةجنام دا، بةآلم ئةوة نةتيجةكةى بوو ضةندين جـارى تـريش هـةر بـةم     
ــواردام         ــة هي ــةبووة، بؤي ــووين و كةضــى هيوــى َ  ســةوز ن ــووِرة ب ــووين و ت ــةران ب شــَيوةية بةداخــةوة نيط
دانيشتنةكةى ئةمِرؤ شتى َ  سةوزبَى، واتة بِريار وةربطريدرَيت، بِريارةكان كةمن بـةم شـَيوةية ِريزبةنـديان    
دةكةم، بِريارى يةكةم كة زؤر طرنطة ئةوةية، ثَيويست دةكات هةرضى زووة ئةو دةستةيةى كة دروست بووة 

كــة ثَيويســت دةكـات لــةوَيوة بةِراســتى  بـة ثَيــى ياســايةك بـا بَلــَيني ياســاى دةسـتةى ناوضــة جــَى ناكؤكـةكان     
بطؤِردرَيت بة ناوضـة داطريكراوةكـان بـؤ ئـةوةى لـة زهنـى خؤمـان دا تَيِروانينَيكـى ترمـان بـؤ ئـةو كَيشـةية             
هةبَى، ئةم دةسـتةية كـارا بكرَيـت، ضـاودَيرى بـارودؤخى ئـةو ناوضـانة بكـات و ئـةركى ِراثةرانـدنى ئـيش و            

ؤ بةو شَيوةيةى كة لة ياساكة دا هاتووة، وةكو برادةران ئاماذةيان ثَييـدا  كارةكانى ئةو ناوضانة بطرَيتة ئةست
ســاآلنة لــة بودجــةى هــةرَيمى كوردســتاندا بودجةيــةكى تايبــةت بــةو ناوضــانة تــةرخان بكرَيــت و شــَيوازى   
هةَلسوكةوت كردن لةطةَل بودجة لةسةر بنةماى ضاودَيرى كردنى ثةرلةمان بَى و زؤر طرنطة بؤ دةسـتةبةر  

نى دَلنيايى و واتة طةرةنتى كة ئيش و كارةكان لـةوَيوة بـةِرَيك وثَيكـى لـةو ناوضـةية دةِروات بـةِرَيوة و       كرد
ثَيويست دةكات ليذنةيةكى هةميشةيى ثةرلةمان هةبَى بؤ ضاودَيرى كردنـى ئـةو ناوضـانة ئـيش و كارةكـان      

طرنط ثَيويست دةكـات كـة ئـةم    ضؤن دةِرواتة ِرَيوة، حكومةت لةوآ ضؤن تةعامول دةكات  نوقتةيةكى ترى 
ليذنـة ثةرلةمانيـةى ضـاودَيرى بكــات ئةوةيـة كـة نوَينـةرانى كــورد لـة بةبـدا تـا ضــةند بـة ئـةركى خؤيــان            
هةستاون و ئةو ئةركة دةستوورى و ياساييانةى كة بؤيان دةست نيشان كراوة بة ثَيى ئـةو زانياريانـةى مـن    
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كـةم، بـةآلم كةمتةرخةميـةكى زؤر هـةبووة لةسـةر ئاسـتى       هةمة لة ِرابردوو دا بـة شـَيوةيةكى ِرةهـا قسـة نا    
بةرثرسانى كورد لة حكومـةتى فيـدِراَل و لـة ثةرلـةمانى عـرياق دا، ثَيويسـت دةكـات ثةرلـةمانى كوردسـتان          

مـانطى   9بِريارى ئةوة بدات نوَينةرانى كورد بة تايبةتى لةدواى دروست كردنى حكومةتى نوَيى عـرياق كـة   
بـوو، ئَيمـة    141خاَليمان هةبوو يةك لةو خاآلنة مةسةلةى مـاددةى   19وةرةقةيةكى  بةسةردا تَيثةِريوة و

ئةو حكومةتة لةسةر ثَيشنيارى سةرؤكى هةرَيم دروست بوو، ئةطةر نا هةرطيز دروست نةدةبوو، بِريار بوو 
ةرلـةمانى  ئةم وةرةقةية ئيمـزا بكرَيـت، ثَيويسـت  دةكـات ئَيمـة نوَينـةرانى خؤمـان لـة بةبـدا بانطئَيشـتى ث          

كوردستان بكةين، نةك بؤ ئةوةى لَيثرسينةوةيان لةطةَل بكةين، بؤ ئةوةى ثَييـان بَلـَيني كـة ئـةو طرفتانـةى      
بة شَيوة دةستووريةكةى نةِرواتـة ثَيشـةوة ضـني  ثَيمـان      141كة لةبةردةم ئَيوة هةية كةوا دةكات ماددةى 

بـؤ خـؤم تـةنئا ِرووكةشـى حـةدةس و ِرووداوةكـان        بَلَين بؤ ئةوةى ثشتيوانتان بني، ئةطـةر نـا تـا ئَيسـتا مـن     
دةبينم، من نازا  هةَلوَيستى مالكى ضية و هةَلوَيستى سوننةكان ضية  ثَيويست دةكات ئةمة بؤ ئَيمة ِروون 
بكرَيتةوة، ناكرَيت ئَيمة بؤ خؤمان بوينة ناو شةرَيكةوة كـة نـازانني تـا ئَيسـتا ضـى كـراوة و ضـى نـةكراوة،         

ةرضــى زووة نوَينــةرانى كــورد بانطئَيشــتى ئَيــرة بكــرَين و ثرســياريان َ  بكــرَى و لــةبارةى بؤيــة هيــوادارم ه
طرفتةكانةوة قسةيان لةطةَل دا بكرَيت، نوقتةيةكى تر كـة زؤر طرنطـة بـةِرَيز سـةرؤكى ثةرلـةمان ئَيمـة لـة        

كى ناوضـة دابِراوةكـان   ماوةى هةشت ساَلى ِرابردوو دا ئةوةى كة من دركم ثَيى كردووة تا ئَيستا لةطةَل خـةلَ 
ياخود ناوضة داطريكراوةكـان و هـةروةها ئـةو كةسـانةى بـا بَلـَيني سـنوورى كـةالر و ضةموـةماَل و كفـرى و           
ناوضةكانى تر بةشَيوةيةك تةعاموليان لةطةَل دادةكةين وةكو ئةوةى ئةم خةَلكانـة بةداخـةوة وةكـو ئـةوةى     

ربـانى بـدةن، يـةعنى لـة مـاف و ئيمتيـازات دا بـَى        ئةمانة هةر بؤ ئـةوة دروسـت ببـَى كـة هةميشـة هـةر قو      
بةشيان دةكةين، ئةطةر قسة لةسةر ئةوةية كة ثَيويست دةكات خانوويان بؤ دروست بكرَيت، لـة جةلـةوال و   
لة سةعدية و لة خانةقني، ثَيويست دةكات قوتا انةيان بـؤ دروسـت بكرَيـت، ثَيويسـت دةكـات ئةمنيـةتيان       

ئيش و كاريان بؤ دةسـتةبةر بكرَيـت، ئةطـةر نـا تـؤ ياسـايةك دةردةكـةى بـةناوى          بثارَيزرَى، ثَيويست دةكات
ياساى سولفةى زةواج ئةوان نايانطرَيتةوة، با بَلَيني هةرضى ئةو مافانـةى كـة بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان هةيـة       

طةر نا حةقة بةِراستى ئةوانيش بطرَيتةوة، بؤ ئةوةى دَليان خؤش بَى و بؤ ئةوةى هةست نةكةن تةنيان، ئة
ئةوةى كةمن دركم ثَيـى كـردووة لـةم ِرؤذانـة كـة دووبـارة دةبَيتـةوةو لـة تةلةفزيؤنـةكانى خؤمانـةوة و لـة            
ِراطةياندنةكانى خؤمانةوة هةميشة دةمانةوَى ئةم خةَلكة وةكو خةَلكى داماو بةدر لَيكراو ثيشـان بـدةين و   

ــةطؤرِ        ــة ن ــةم حةقياةت ــةى ئ ــا ك ــدةين و ت ــان ب ــةك ثيش ــو تراذيدياي ــة    وةك ــان دةزانــني ئةم ــادام خؤم ين م
حاَلةتةكةية با لة ضوارضَيوةى ثالنَيك دا تةعامول لةطةَل ئةم بابةتة بكةين و وةكو كؤتايى بةم مةسـةلةية  
بَينني، من جـارَيكى تـر تةئكيـد لةسـةر ئـةوة دةكةمـةوة ثةرلـةمانى كوردسـتان ثَيويسـت دةكـات بـة قـةرار             

ى ئاسـايش و ئةوانـة هةيـة لـة سـنوورى ناوضـة دابِراوةكـان كـة         هةرضى زووة وا بكات، هةرضى دامودةزطاكان
نوَينةرايةتى هةرَيمى كوردستان دةكةن بة زوويى يةك بطرَيتةوة، بة ئيعرتافى بةرثرسَيك كة لة يةكَيك لـة  
حيزبةكانى با بَلَيني دةسةآلتة كة لةم ِرؤذانة لة تةلةفزيؤن دا قسةى كردووة و دةَلَى بؤ دامةزراندنى تـةنئا  
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ارطوزارَيكيش ئَيمة دةبَى تةوافوق بكةين، ئـاخر ئةمـة نـاكرَى خـةَلكى هـةرَيمى كوردسـتان و خـةَلكى ئـةو         ك
ناوضانة باجى كؤمةَلَيك ملمالنَى بدات كة دَلنيام ئةم ثةرلةمانةش ثَيى خؤش نية، دوا قسةم ئةوةية بةِرَيز 

عرياق هةيةو ثةرلـةمانى هـةرَيمى هةيـةو     سةرؤكى ثةرلةمان ئَيمة دةزانني لة سيستمَيكى فيدِراَلى دا كة لة
ثةرلــةمانى ئيتحــاديش هةيــة، ئَيمــة لــة عــرياق دا شــةريكى دةســةآلتني و ســةرؤكى كؤمارمــان هةيـــة و           
ثةرلةمامنان هةية و، ئةو ثةرلةمانة نوَينةرايةتى ئَيمةش دةكات، بؤية من تـةنئا قسـةيةكم هةيـة كـة كـاك      

ض كاتَيـك سةرثَيوـيةكى ياسـاييمان نيـة و بـا بَلـَيني عةيبـة نيـة و         دَلشاد قسةيةكى كرد لةِراستى دا ئَيمة هي
ئةطةر كيََشةيةك بزانني لة هةرَيمى كوردستاندا ضارةسةر ناكرَيت جـا كَيشـةى ئـاوى ئـةَلوةن بـَى و كَيشـةى       
ناوضة تؤثبارانةكانـة هـةتا كَيشـةى خؤثيشـاندةران و خزمةتطوزاريةكانـة زؤر ئاسـايية و زؤر دةسـتوورى و        

ة بِرؤين لة ثةرلـةمانى عـرياق دا باسـى بكـةين، ناكرَيـت ئَيمـة ثَيمـان وابـَى ميـوانني و نـاكرَى بَلـَيني            ياسايي
شتةكانى خؤمان بشارينةوة و بِرؤين قسة لةسةر كؤمةَلَى شتى تر بكةين كـة ئـةويش دووبـارة جـارَيكى تـر      

كرارى دةكةمةوة ئةو نوقتةيةى ثَيويستى بة هاوِرةنطى و هاودةنطى و يةكطرتوويى هةية، من جارَيكى تر تي
كة بةالى منةوة طرنطة ئةوةية تكا دةكةم نوَينةرايةتى كردن لة ناوضة دابِرَينـدراوةكان لـة دا نوَينةرايـةتى    
كردنى حزبيةوة بطؤِرين بؤ نوَينةرايةتى كردنى نيشتمانى و هةَلسوكةوتى ئَيمـة لـة طـةَل ئـةو بابةتانـة لـة       

وة بطــؤِرين بــؤ هةَلسـوكةوتَيكى كــة لــة ضوارضـَيوةى ثالنَيكــى ســرتاتيجى   هةَلسـوكةوتَيكى كــاتى و ناوضـةيية  
نيشتمانى دابَى كة ئيرت ئةو كات بة ئؤثؤزسيؤن و دةسـةآلتةوة و بـة ثةرلـةمان و حكومـةت و سـةرؤكايةتى      

 .هةرَيمةوة و نوَينةرانى كورد لة بةبداوة ثشتيوانى بكةين و سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرهةنط فةرمووسوثاس، كاك 
 

 :بةِرَيز سةرهةنط فرج
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا من دةسـت خؤشـى لـةو ليذنـة ثةرلةمانيـة بـةِرَيزة دةكـةم بـؤ سـةردانى ئـةو ناوضـةية، بـة زةرورى             
دةزا  ئامــاذة بــةوة بــدةم كــة ئــةو ليذنةيــة دةكــرا بــة شــكلَيكى ئةطــةر بوــووك تــريش بووايــة ســةردانى      

شيان بكرداية لة ناوضةى ثَينجوين كة ئةوانيش حاَلةتى طرتنةوةى ئاويان هةيـة لةاليـةن   مةنتياةى بوشاري
ئَيرانةوة و مة وعةيةكى زؤر لة جوتيارةكانى ئةو ناوضةية تووشى زةرةر بوون، من لَيرةوة داوا لة بةِرَيز 

ةو ناوضـةيةش  وةزيرى كؤشتوكاَل دةكةم بؤ هـةر ثالنَيـك بـؤ ضارةسـةر كردنـى ئـةو مةوزوعـة و وةزعـى ئـ         
لةبةرضاو بطريدرَى، خاَلَيكى ترم ئةوةية كة بةِراستى بـرادةران زؤر قسـةيان لةسـةر كـرد مةسـةلةى درةنـط       
هاتنة دةنط لةم مةوزوعة خؤشبةختانة زؤر لة برادةران موتةفق بوون، بةَلَى ئَيمـة درةنـط هاتينـة دةنـط     

رم وايــة درةنــط بِريارةكــانيش وةردةطــرين، لــةم مةوزوعــة و بِريارةكــانيش هــةر بِريــارَى بــَى ئَيمــة تةســةو 
خاَلَيكى تر ئةوةية كة لةم شةوانة لة يـةكَيك لـة كةناَلـة ئامسانيـةكان بةرثرسـَيك قسـةيةكى كـرد بةِراسـتى         
ئاماذةى بة وةزعى سوثاى عرياقى دا كـة كـورد ثَيطـةى ضـؤنة لـةناو سـوثاى عـرياق دا، فريقـةكانى كـة كـورد           
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كراون لةو ضةكانةى كة بؤ هةموو سوثاى عرياقى هاتووة، بةِرَيز وةزيرى  سةرؤكايةتى دةكات ضؤن بَى بةش
ثَيشمةرطةش ئاماذةى ثَيدا بةِراستى، سةرةِراى ئةم هـةموو كوشـت و بـِرةى كـة بةسـةر خوشـك و براكامنـان        
دةكرَى لةو ناوضانةى كة دابِرَيندراون و ئةمةش وةزعى كـورد بـَى لـةناو سـوثاي عرياقـى داو مامةَلـةى ئـةو        
خةَلكانــة بــَى كــة لــةوَى باآلدةســ  و لةطــةَل خوشــك و براكــانى ئَيمــة بةِراســتى ئةمــة دةماخناتــة بــةردةم     
ثرسـيارَيك بةِراســتى كـة ئَيمــة بـةفعلى لــة بةبـدا شــةريكني لـة دةســةآلت يـان بةشــدارين  ئةطـةر مةســةلة        

دانيشـتووين بةِراسـتى    بةشدارى كردن بَيت، ئةطةر ئَيمـة بةشـدارين و هةنـدَى ثؤسـتمان وةرطرتـووة و لَيـى      
ى هـةموو بِريـارة سياسـى و    (ى -أ )ئةمة مةوزوعَيكى ترة، بةآلم ئةطـةر مةسـةلة شـةراكةتة ئَيمـة دةبـَى لـة       

سةربازى و ئـةمنى و ئابووريـةكانى عـرياق ئَيمـة قسـةمان هـةبَى، بِريارةكـان و مةوقفـةكانى ئَيمـة بةهةنـد           
تى خؤى داوامان كرد كة هـةر ئيتفـاقَيكى سياسـى لةبـةينى     وةرطريدرَي، ئةمة شتَيكم بري دةخاتةوة، ئَيمة كا

كورد لةطةَل اليةنةكانى ترى عرياق دةكرَى بئَيندرَيتةوة لة ثةرلةمان و لَيرة ئَيمة دةنطى لةسةر بدةين، بـؤ  
ئةوةى لةوةها حاَلةتَيك دا ئَيمة لة كاتى دروست بـوونى موشـكيلةيةكى لـةم شـَيوةية، ئَيمـة قـةرار لةسـةرى        

ثةرلةمانى كوردستان قةرار لةسةر تةبيعةتى بةشدارى كردنى كورد بدات لةهةر هاوثةميانيـةتى و   بدةين و
لةهةر دروست كردنَيك دا كة لة عرياق دا دةكرَى، بؤية بةِراستى ئَيسـتا كـاتى ئـةوة هـاتووة كـة ئَيمـة وةكـو        

ةرطرتن بكةين بةِراسـتى لـة   كورد بة هةموو هاوثةميانةكامنان لة بةبدا ثَيدابوينةوة و هةِرةشةى مةوقو و
عةمةليةى سياسى، ضونكة ئةو مةوزوعانةى وةكو برادةران طوتيان نامةوَى دووبارةى بكةمةوة كة دةرهـةق  
بة خوشك و براكامنان دةكرَى قابيلى قبوَل كـردن نيـة، لـةكاتَيك دا ئَيمـة دةيـان ثؤسـت و مـةوقعى طرنطـى         

ةر ئـةرزى واقـع ئةمـة هـيض  سـوودَيكى نـةبَى و ئـةوةى كـة         بِريارمان لة بةبدا بة دةستةوة بـَى، بـةآلم لةسـ   
دةيبينني ئةوة ِروودةدات، مةسـةلةى ثَيشـنيازةكان مـن ثَيشـنيازى هـةموو ئـةو خوشـك وبرايانـة ثشـتيوانى          

 .دةكةم كة وةكو ليذنةكة قةراريان َ  داوة و، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، سيوةيل خان فةرموو

 :عثمانَيز سيوةيل بةِر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا دةست خؤشـى لـة شـاندى ليذنـةكان دةكـةم كـة سـةردانى ناوضـةكانيان كـردووة و ِراثؤرتيـان ئامـادة            
كردووة، خاَلَيكى تر هةية كـة هةفتـةى ِرابـردوو باسـى ئَيرامنـان كـرد كـة تؤثبارانـةكانى ئَيرامنـان كـرد كـة            

ة، بة ثاساوى ئةوةى داواكاريةكيان هةبوو، بةِرَيزت طوتت ئةطةر داواكاريةكـةمان  طواان هيض ثاساوَيكيان ني
جَى بةجَى كردبا لةِرووى نةتةوةييةوة زةرةرمةند دةبووين، ئةوة لةوَى زانيمان ئةوةية، ئةدى لة خانـةقني  

تة ناكـات، حـةز   و ئاوى ئةَلوةن بؤ دةطرَيتةوة ، ئةطةر دةستى حكومةتى عرياقى تَيـدا نـةبَى، ئَيـران ئـةو شـ     
دةكات لة نورى مالكى بطرة تا ئاخر نةفةرى عةرةب كة لةناو حكومةتى عرياقى دا هةية، لةبةرئةوةى ئَيمة 
زؤر باسى عةرةب دةكةين و عةرةبى شؤةينى و عةرةب ِرةطةزثةرستة و عةرةب وايـةو عـةرةب وايـة، باشـة     
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ن كــردو وامــان كــردو حكومــةتى عرياقــي ئةطــةر ئَيمــة دةمــانزانى عــةرةب وايــة، لةبةرضــى دةستثَيشــخةرميا
. ......... 

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــَيني    ئةوانــةى كــة ( شــؤةينى عــةرةب)ئةطــةر قةوســَيك بــدةى، خوشــكى مــن نــاَلَيني عــةرةب شــؤةينية، دةَل
 .شؤةينني و لةناو عةرةبن و ِرَيذةيان زؤرة و ِرقيان لة تؤية، سيوةيل خان فةرموو

 :نعثمابةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كـة   1115من هةمان مةبةستم هةية، دةَلَيم ئةطةر ئةو عةرةبـة شـؤةينيانة ئـةوها بـوون و ثَيشـرتيش لـة       
حكومةتى عرياقى بةشدار بوو و ثَيكئات ئَيسـتاش هـةمان حكومةتـة، باشـة ئـةو شـتة ضـاكانةمان دةزانـى و         

باسى كرد باشة لةبةرضى ئَيمة هـاتني   فاضلكرد و كاك  ئامينة خان منوونةى زؤرى هَيناو كاك دَلشاد باسى
دةست ثَيشخةرميان كردو بةرزمان نرخاند و ئةوانةمان ثَيكئَيناو دةعوةاـان كـردن لـة هـةولَير، خـؤ لَييـان       
دةطةِرَيني بؤ خؤيان خؤ بةخؤيى يةكرت دةكوذن و دةبِرن و هةرضى دةكةن كةيفى خؤيانة، ئـةوان ئةوةنـدة   

مـة ئةوةنـدة بـةهَيز بـووين نـةمانتوانى ئـيش و كارةكـانى خؤمـان و داواكاريـةكانى خـةَلكى           الواز بوون و ئَي
كوردستان يان ئةو ناوضانة جَى بةجَى بكـرَى، ئةطـةر ئَيمـة ئـةو دةستثَيشـخةريةمان نةكردبايـة ئـةو جـارة         

بكـةين و، ئةطـةر    قةناعةتت هةبَى ئةوان دةثاِرانةوة لةبةرمان بـَين و ئَيمـة يارمـةتيان بـدةين و هاوكاريـان     
دةستثَيشخةريشــمان كــرد بــة زةرةرى كــورد تــةواو بــوو، لةبةرضــى  لةبةرئــةوةى ئةطــةر بةَلَينيشــيان دابــا     
بةشَيوةيةكى زارةكـى بـةَلَينيان دايـة و هـيض بـة نووسـني نـةبووة، ئةطـةر بـة نووسـني بايـة و بـةَلَين هـةبا،              

كى بووة و ِرَيزم هةية بـؤ سـةرؤكى هـةرَيم نـابى     تةعةهوديان بدابا باشرت بوو، بةآلم ئةوةى هةمووى بةزارة
لَيم عاجز بن، بةآلم من ئةو هةوَلةى قةت بة بةرز نـانرخَينم و قـةتيش دةسـت خؤشـى لـة كةسـَيك ناكـةم        
ئةطةر بة زةرةرى كورد تـةواو بـَى، لـة هةفتـةى ِرابـردووش عةينـةن شـت سـةرؤكى كؤمـار باسـيان كـرد لـة             

د ديســان و اليةنــة سياسـيةكان ثَيــك  بَينَيــت، اليــةنى سياســى عــةرةب  ِراطةياندنـةكان دةسثَيشــخةريةكى كــر 
لةبةرضى ثَيك دَينم ئةطةر من دةستثَيشخةرى دةكةم دَيم ناو ماَلى خؤم ِرَيـك دةخـةم يةكـةم جـار، بـا بـَيم       
ض لةناو هةرَيمى كوردستان ناو ماَلى كوردةكةى ِرَيك  ةم، با ناخؤشيمان لةبةينى نةبَيت، ض ئؤثؤزسيؤنة و 

دةسةآلتة، با ئَيمة ثَيك بَيني ئةو كاتى بةِرةنطاربوونةوةى ئةو تريؤريستانة بـني، خـاَلَيكى تـرم هةيـة باسـى      
هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان دةكات، بة هيض شـَيوةيةك ثـَيم خـؤش نيـة هَيـزى ثَيشـمةرطةى بـةو مووضـة         

ى و يـان بينَيرينـة ئـةو سـةنطةرانة     كةمةوة بة موزايةدةشةوة نية دةَلـَيم نةضـَيتة ئـةوَى و بينَيرينـة شـةرِ     
ئةطةر دةشيان نَيرين با بيان نَيرينة سةنطةرى دواوة، هَيزَيك هةية ثسـثؤرة لـةوةى كـة ثَيـى دةَلـَين هَيـزى       
دذة تريؤر، هةمانة، ئةدى ئةوانة لة بـؤ ض ضـاكن ، حـةق وايـة ئـةو هَيـزةى بنَيرينـة ثَيشـةوةو لةسـةنطةرى          
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نة و زؤر ضـاك لـة تـريؤر دةزانـن و زؤر ضـاك دةزانـن بةِرةنطاربوونـةوةى        ثَيشةوة بن، لةبةرئةوةى ثسـثؤريا 
زؤر نةخؤشـة و، يـةعنى تووشـى     141تريؤر بكةن، تةبعةن كورد دةزانَى و دركى بةوة كردووة كـة مـاددةى   

سةرةتان بووة ئايا ضـاك دةبَيـت يـان ضـاك نابَيـت، ئـةوةى دةزانـني، يـةك خـاَلى ترمـان هةيـة ئةوانـةى كـة              
ن لة ثَيكئَينانى حكومةت و كة ئَيستاش بةشدارن و كة ئَيسـتاش ضـةندين ئةنـدامى ئةجنومـةنى     بةشداربوو

نوَينةرامنان هةية كة دةستيان لة تريؤر داية و بؤ خؤشى تريؤرستة و ئةو شـةو لـة ِراطةيانـدنَيك دا يـةكَيك     
حةسـانةى َ  وةربطرينـةوةو   باسى كرد كة يـةكَيكمان هةيـة و بِريـارة    ( ئاآل تاَلةبانى)لة ئةندامى ئةجنومةن 

دوو، سَى جاريش ثَيشرت لةسةر تريؤر طرياوة، بةآلم زؤر بةداخةوة ئةوة هاتة هةولَير منةكى هةولَيرى كـردو  
منةكى كوردانى كـردو دةنطيشـمان بـؤى داو بوونةتـة بـاآل دةسـت لـة سـةرمان، كـورد زؤر نـةرمى نوانـدووة،            

بَلـَى لةبةرذةوةنـدى كـوردة بـا نـةرمى بنـوَينني و ضـى دى        لةوانةية نةرمى نوانـدبى لةبـةر خـاترى ئـةوةى     
كةمسان َ  ئةنفال نةكرَيت، ئةوانةى ئَيستا ئةندامى ئةجنومةنى نوَينةرانن بةشَيكيان ناَلَيم هـةموويان لـَيم   
مسؤطةرة لة سةدا سةد دةستيان لة ئةنفال كردنـى بارزانيـةكان و ئـةنفال كردنـى خـةَلكى كوردسـتان بـووة،        

من يةك ِرةئيم هةية و ثَيم باشـة كـورد لـة بةبـدا يـان بـايكؤت بكـات و يـان هةِرةشـةى بـايكؤت            لةبةرئةوة
بكات، ض ئةوانةى لـة حكومةتيشـن و ض ئةوانـةى ئةنـدامى ئةجنومـةنى نوَينـةرانن و بـة ئؤثؤزسيؤنيشـةوة،         

نن با بايكؤتى بكةن ناكرَى بَلَيني هةر بة دةسةآلتةوة، بة ئؤثؤزسيؤنيشةوة كة ئةندامى ئةجنومةنى نوَينةرا
و با بَينةوة هةرَيمى كوردستان و ناو ماَلى خؤمان يـةك  ـةين و يـةك دةنـط و يـةك هةَلوَيسـت بـني، ئـةو         
ــةناو هــةرَيمى         ــن ل ــة دةكــةن دةزان ــةو كاران ــذة و ئ ــان درَي ــن و لةســةرمان زماني ــة ئَيســتا زاَل ــةش ك عةرةبان

ة بابَلَين، بةآلم لةماوةى ئةو خؤثيشـاندانانةى كـة   كوردستاندا ناخؤشى هةية و شةِر هةية و شةِرى تةواو ني
ئةمريكيةكان كة ئَيستا ثشتمان  :ئةوان قؤستيانةوة و دوو: يذى هةبووة و ناخؤشى هةبووة، يةككرا توندوت

تَى دةكةن و ثشتيوامنان نينة، بةِرَيز كـاك ئةرسـةالن رةد نيـة بـؤ قسـةكةى، بـةآلم وةك ِروونكردنةوةيةكـة        
ئَيمة زؤر جار لةناو سوثاى عرياقى ئَيمة كةمسان نية و لةبةرئـةوةى ئـةو خةَلكانـةى كـة     باسى كرد و طوتى 

دةياننَيرينة ئةوَى و لةناو سوثا بةشدار بن، بةآلن بؤ خؤيان دةضن تةدريب دةكةن و دةورةش تةواو دةكةن 
نَيرن سـةر بةهـةردوو   و داوا دةكةن بَينةوة هةرَيمى كوردستان، ئةمنيش دةَلَيم ئةو كةسانة كة ئةنطؤ دةيـان 

حيزبن و هيض كةسَيكى دى نانَيرن كة داوا دةكاتن و كوردة، ثَيشى خؤشة، لةبةرئةوةى مووضةكةى باشـة و  
ثَيى خؤشة بوَيتة ئةوَى و خزمةت بكات و بةآلم جارى واهةية هيض مووضةى نية وبَى كـارة لـة كوردسـتان    

 .ثَيى خؤشة، بةآلم ئَيوة ناينَيرن و زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي

سوثاس، يةكةم، ئةوةى دةست ثَيشخةريةكة، بة عةكسةوة زؤر زؤر شتَيكى طرنط و موهيم بـوو بـؤ كـورد و    
هةرَيمى كوردستان و بؤ نةتةوةى كـورد، بـؤ دونيـا ئيسـثات بـوو، بـؤ هـةموو عالـةم ئيسـثات بـوو كـة كـورد             

خـوازة و دميـوكراتى خـوازة و لـة مةنتياةكـة      فاكتةرَيكى خةتةر نية لةسةر مةنتياةكة و عـاملَيكى ئاشـتى   
عاملَيكى ئيجابية بؤ ثَيكةوة ذيان، ئةمة بؤ دنيـا مـةعلوم بـوو، ئينجـا يـةكَيكى ِرةطةزثةرسـتى شـؤةينى بـة         
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شكلَيكى تر لةناو عرياق دذى تؤ بةكارى دَينَى ئةويش سنوورى هةيةو بؤى ناضَيتة سةر، بة نيسبةت ئةوةى 
ــ      رَى و جةيشـــى عــرياق هةركةســَى بوــَيت دةتــوانَى لــةو عةســـكةرية      جــةيش كــة هــةردوو حيــزب دةينَي

وةربطريدرَيت، شةرت نية دوواليةن بينَيرَيت، ئةمة نوقتةيةك، نوقتةيةكى تر تةنئا كةمى عـةدةديش نيـة،   
ئةوانةى كة ئَيستا هةن بةِرةئى من ثالنَيكى موبةرمةجة لةاليةن دةسةآلت لة عرياق دةيانـةوَى كـورد لـةناو    

رياقى دةورى نةبَى، قائيدى قوةى جةويةى عرياق كوردة، دةسةآلتةكةى َ  دائةماَلَينن و خـةريكن  جةيشى ع
ِرووت و قوت بيئَيَلنةوةو هيوـى ثـَى نـةكرَيت، ِرةئيسـى ئـةركانى جـةيش كـوردة، وايـان َ  كـردووة نـاتوانَى           

ئيشــارةى ثــَي كــرد  فــةوجَيك تــةحريك بكــات، بؤيــة وةك بــةِرَيز وةزيــرى ثَيشــمةرطة كــاك شــَيخ جةعفــةر  
ئةومرونةت و سةبرة طةيوةتة حةدَيك ئـيرت تـةواو ، يـةعنى نـابَى زيـاتر لةمـة قـةبوَل بكرَيـت دةبـَى ضـاك           
بكرَيتةوة، بة نيسبةت سةحب بني بة حةقياةت هةموو ئيحتمالَيك لةطةَل حكومةتى عرياقى بـؤ ديفـاع لـة    

ى خؤمــان هــةموو شــتَيك موتةوةقعــة لــة مــافى خــةَلكى كوردســتان و هــةرَيمى كوردســتان و حــةياتى خــةَلك 
 .هةرَيمى كوردستان بكرَيت، بؤ ئاطاداريت، كاك ئةرسةالن ِروونكردنةوةت هةبوو ، فةرموو

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جةوية و كوليةى عةسكةرية  هةندَيك لةو داواكاريةى كة دةكرَى لة كؤليجةكانى عةسكةرين، كؤليجى قوةى
و كوليةى شورتةية و بة تايبةتى كوليةى عةكسةرى و كوليةى قوةى جةوى، ئةوساَل لة حكومـةتى عرياقـى   
ئيعالن دةكرَى و حةقى بةوة نية كَى دةضَى و كَى ناضَى  جارى واهةيـة مةسـةلةن ثـةجنا كةسـيان دةوَى لـة      

ات بة بَى حزبايةتى شةش كةس دةضث، حـةوت كـةس   هةموو كوردستان، هةموو كةس دةتوانَى تةقدميى بك
ــؤ ســةر هــةردوو       ــةمانتارة بــةِرَيزةكان هــةموو شــتةكان بطةِرَيننــةوة و طِرطــِر ب دةضــَى، حــةقيش نيــة ثةرل
حيزبةكة، باران نابارَى هةردوو حيزبةكة مةسبولة، باران دةبارَى هـةردوو حيزبةكـة مةسـبولة، حـةق نيـة      

 .وابَى، سوثاس
 :ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكى ث

بةِرَيزان حماوةالت زؤر هةبووة وبةردةوام حماوةالت هةبووة دةسةآلتت َ  كةم بكةنةوة، هةر بؤ مـةعلوماتى  
ئَيــوةى بــةِرَيز ثــَيش ضــةند ســاَل لــة كابينــةى ثَيــنج قائيــدى قــواتى ئــةمريكى لــة طشــت عــرياق هــةوَلَيكى     

ئيتحـادى، بـةِرَيز كـاك نَيوـريةان زؤر      موستةميتيان دا كوليةى عةسكةرى زاخؤ بدرَيتةوة دةست حكومـةتى 
بة حةدى بةرامبةريان وةسـتا و ئامـادةش بـووين تووشـى كَيشـةيةكى زؤر طـةورة بـووين و ئـةخريى سـةرى          
نــةطرت، يــةعنى حمــاوةالت بــةردةوام وةك مــةدو جــةزر هةيــة، بــةآلم ئَيســتا لةمــةودوا دةبــَى ئَيمــةش            

ك لة هيض كةسَيك و هـيض ئيعتبارَيـك  قـةبوَل نةكـةين و     ئيستعدادَيكى كامل و موكةمة ان هةبَى، هيض شتَي
 .تةحةمو  نةتائيجةكةشى نةكةين، شلَير خان فةرموو

 :بةِرَيز شلَير حمى الدين
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .قسةكا  كرا زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك شنان فةرموو
 

 

 :بةِرَيز شنان امحد
 .ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكى 

وةَلآل منيش قسةكا  زؤربةى كران، بةآلم من يةك ِرةئيم هةية، دةمةوَى ئيزافةى بكةم، ئةو كَيشةيةى كـة  
ئَيستا باسى لَيوة دةكةين لة جةلـةوال و سـةعدية و شـوَينةكانى ديكـة و هـةموو كَيشـةكانى ديكـةش لةطـةَل         

، دةبـَى ئـيش    141نـةكردنى مـاددةى   حكومةتى ئيتحادى يةك حموةريان هةيـة، حموةرةكـةش جـَى بـةجَى     
لةسةر ئةم حموةرة بكرَيت، هةوَلى جدى لة هةموو ئاستةكانى دةسةآلتى سياسى و قيادةى سياسى كورد ولة 
هـةموو بوارَيـك و كـاك شـَيخ جةعفــةر طـوتى بـة هـةموو جـدياتَيك دةبــَى حكومـةتى عرياقـى لـةوة ئاطــادار            

ــَين ســةبرى كــورد تــةواو بــووة تةقريبــةن    مةســةلةيةكة 141بكرَيتــةوة كــة مةســةلةى مــاددةى   وةكــو دةَل
لةسةرى، يةعنى تةحةمول كردنى زياتر زؤر زةمحةت دةبَيـت، ضـونكة ئـةو بةرهةمـةى كـة ئَيسـتا لـة جـَى         
بةجَى نةكردنى ِرؤذانة لة زياد بوون داية، ئةوةى كة ئَيستا لة جةلةوال و سةعدية ِروودةدات بة ئيمتيازةوة 

 .كةى وةسيلةيةكى زؤر زؤر خةتةرناكة، زؤر سوثاستةعريبة، ضونكة وةسيلة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، شلَير خان فةرموو

 :بةِرَيز شلَير حممد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من خؤم لة ليذنةكة بووم و ثَيويست ناكات، بةس ثرسيارَيكم لـة وةزيـرى كشـتوكاَل و سةرضـاوة ئاوييـةكان      
ئةوَى باسى جؤطةيةكيان كرد لة باآلجؤ كة جؤطةيةكة كة موازية بةوةى كة ئَيستا  هةية كة ئةندازيارةكانى

دا كة زةمانى عبدالكريم قاسم كة ئةو ئـاوى   1961هةية، لةبةرئةوةى كاتى خؤى هةموو كةسَى دةزانَى لة 
اك و ئازايانـة  ئةَلوةنة جارَيكى تر ئَيران طرتوويةتةوة و تةنيا خيار بؤ ئةوان ئةوة بووة كة ئيشَيكى زؤر ضـ 

بووة كة كاتى خؤى كراوة، ئَيستا خةَلكى خانةقني ئةطةر ئةو ئاوة بةس بؤ ئـاوى خواردنـةوةش بـةكاربَينن    
هةر ئةوةية كة فريايان كةوتووة، هةتا بريةكانيان وشك بووة، لةبةرئةوة ئةوان باسى دةرخستةيةك دةكـةن  

ادارم ئــةوةيان نـابَى ضــاوةِرَى ى بةبـدا بكــةين و   كـة ئامادةيــان كـردووة و بــة بـِرى ثَيــنج مليـار دينــار، هيـو     
يش دابَيت دةبَى حكومـةتى هـةرَيم ئـةوة جـَى بـةجَى بكـات و        1111ئةمةيان هةر دةبَى لةسةر ميزانيةى 

ئةطةر باسى كؤنكريت كردنى ناوى جؤطة كؤنةكة بَى، ئـةوة ضـونكة تـؤزَيكى كـارَيكى مةترسـى دارة ئةطـةر       
ش دةبِرَى لَييان و دةبَى يةكَيكى تر بكرَيت، ئينجـا ئـةوةيان ضـاك بكرَيتـةوة،     بكرَيت، ضونكة تةنيا ئةو ئاوة

دواى ئةوة بة نيسبةت ئيتفاقياتى دوة  ئةوان كة لةطةَل ئَيران دا قسةيان كردووة، وةفدةكـةى قاميااميـةت   
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ؤنةى كةم ى ئاوةكة هينى عرياقة، طةيشتوونةتة ئةوةى كة ئةو ئاوة بة ب% 51ئاخر شت كة باسيان كردووة 
ــةوة و            ــةم كراوةت ــة ِرووى داوة ك ــاَليانة ك ــكة س ــةم وش ــى ئ ــاآلنةى دواي ــةم س ــة ئ ــر ك ــتى ت ــارانى و زؤر ش ب

يشـى بدرَيتـةوة دةكاتـة حـةوت     % 6ية ئةطـةر   11ةكةش ِرازى بوون، ضونكة ئةو % 11طةيشتووةتة ئةوةى 
ِرازيـن، بـةس ضـونكة طـوآ      مةتر موكةعةب لة سانيةيةك دا كة ئةوةش ِرَيذةيةكى باشة و ئةوان هـةر ثَيـى  

كـوانَى و ئةمانـة   ( UN)نايةنَى و من لَيرة دةَلَيم ئيتفاقياتى دوة ، ئةى باشة كـة ئـةو طـوَيى نـةداتَى ئـةى      
يةعنى ئةو شكاتانة ناكرَى لةو وآلتة  ضونكة ض ئيتفاقيةك ئةطةر دةكرَيت لة بةينى وآلتةكاندا دةبَى ئـةوة  

َيم لةطةَل حكومةتى ناوةند ضيان كردووة بـؤ ئـةوة  ضـونكة وابـزا      ِرةضاوبكرَى، من نازا  حكومةتى هةر
ئَيستا لة ئةجنومـةنى نوَينـةران لـة بةبـدا هـةر موناقةشـةى ئـاوى ئـةَلوةن و تـا دوَينـَيش بـةردةوام لةطـةَل             
وةزيرى خارجى كة بانطئَيشتيان كردبوو، بة نيسبةت ئةو كارانةى كة يةكسـةر دةبـَى ئَيمـة بيكـةين بـةِرَيز      

ؤكى ثةرلةمان، كةمثينى ئاوارةكان زؤر طرنطة ئةوةشى كة نووسراوة نـابَى ئَيمـة بيطةيةنينـة مـانطَيكى     سةر
تر كةخزمةتطوزاريةكانيان هةمووى بؤ بِروات و ئةو عائيلة شةهيدانة بةِراستى دةبَى يةكسةر لة وةزارةتـى  

ى دةكرَيـت، بـةس لـةم مـانطى     شةهيدان و ئةنفالكراوانى خؤمـان، ئَيمـة باسـى قـةرةبووى بةبـدا ئـةوة دوايـ       
ِرةمةزانة و بؤ دواى جةذن دةبَى يةكسةر بَيت، ضـونكة بةِراسـتى ئـةو كةسـةى كـة لـة جةلـةوال و سـةعدية         
ماوةتةوة خةَلكَيكى هةذارن، ئةطةر خةَلكَيك ئيمكانيةتى هـةبَى خؤتـان دةبيـنن كـةالر ضـةند طـةورة بـووة،        

كة دةسةآلتيان هةبووة و يةكسةر كؤضيان كـردووة و خـانوو    كَين ئةوانةى كة لة كةالرن ، ئةوانة خةَلكَيكن
شتى خؤيـان هةيـة، بـةس ئـةو خةَلكـة هـةذارة ئةطـةر بَيتـو ئَيمـة هـةتا مـن داوا لـة بـةِرَيزت دةكـةم وةكـو                
سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة ئةو ثارةيةى كة لَيمان دةبِردرَى دةَلَين بؤ سندوقى شةهيدانة، با ئةو بةشة لةطةَل 

تةنسياَيك بكةن يةكسةر بؤ ئةوان بَى و بؤ ئةوةى هـيض نـةبَى هةسـت بكـةن كـة شـتَيكمان بـؤ         حكومةت دا
كردوون، بة نيسبةت وةزيرى ناوخؤ لَيـرة نـةماوة قاميااميـةتى قـةزاى خانـةقني زؤر بـارى خراثـة و هـةتا         

انـةقني رةبـت   كارةباى نيـة، كارةباكـة ئَيمـة دةبـَى هـةوَلَيك بـدةين كـة كارةباكـةى ئـةوانيش كـة كارةبـاى خ           
بكرَيتةوة بة هةرَيمةوة، خؤ هةر بة ثارةيةو ئَيمة ئةوةتانَى هـةر لـة ئيستسـمار دا ئةوكارةبايـة، لةبةرئـةوة      

 ........... .ئةوان
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية وةرةوة سةر بابةتةكة، بـةِرَيزان بؤضـوونى خؤتـان بـدةن بـؤ ضارةسـةرى كَيشـةكة ضـى بكرَيـت  كـاك           
 .رمووسةروةر فة

 :سةروةر عبدالرمحن.دبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .قسةكانى من كرا دووبارةيان ناكةمةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك سةردار فةرموو
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 :سةردار رشيد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ست خؤشيان َ  دةكةم بؤ ئةو ِراثؤرتـةى كـة   ديارة من وةكو هاوكارا  سوثاسى ليذنةى هاوبةش دةكةم و دة

نووسى بوويان، ديارة زؤر باسى وةزعى سياسى نالةبار و جةوى ئريهابى و تؤقاندنى ناوضةكانى سـةعدية و  
قةرةتةثة و ئةوانة، الى هةمووان مةعلومة كة ئَيستا زؤر مونـةزةم تـر لـة جـاران و بـة ثَيـى بةرنامةيـةكى        

ئريهابيــةت و فِرانــدن و تؤقاندنــة ديــارة دةســتى ثــَى كردووةتــةوة،        زؤر مــةدروس ئــةو كوشــت و بــِر و   
هةمووطان دةزانني ئامانج لةمة مةعلومة كة تـةعريب كـردن و ضـؤَلكردنى ئـةو ناوضـانةية كـة بـا بَلـَيني         
ــةتى عــرياق دا، ديــارة ثَيشــرت ضــةندين ِرَيطةضــارةى سياســيانة و دبلؤماســيانة      خــةتى تةماســن لةطــةَل دةوَل

رياوةتةبةر هيض ئةجنامَيكى نةبووة، جطة لةوةى كة ليجـانى موشـتةرةك كـة بـا بَلـَيني ئـةو ليذنـة        ثَيمواية ط
ــةوة دةورو        ــارة ئ ــةكان و جةيشــى عــرياق دا دي ــزى ثَيشــمةرطة و ئةمريكي ــةينى هَي ــة ب ــة ل موشــتةرةكةى ك

ا هـاتووة كـة   تةئسريَيكى زؤر باشـى هـةبووة، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم و هـةروةك لةثَيشـنيارى بـرادةران د         
بةِراستى كارَيك بكرَيت بؤ ئـةوةى هةرضـةندة بـةِرَيز وةزيـرى ثَيشـمةرطة لَيـرة نـةما، بـؤ ئـةوةى هةميشـة           
هَيزى ثَيشمةرطة لةو ناوضانة مبَينَيتةوة بـؤ زيـاتر زةمانـةت و ثاراسـتنى ئـةو خةَلكـةى كـة لةوَييـة، ديـارة          

ة ســةر شــان، لةبةرئــةوةى ئَيســتا مبانــةوَى و  ئةمريكيــةكان بةِراســتى بةرثرســياريةتى يةكــةميان دةكةوَيتــ 
نةمانــةوَى تــاوةكو ئــةم دةقةيــةش عــرياق تةحتــة ويســاية و تةحتــة ئيحــتال  ئةوانــة، لةبةرئــةوة حةقــة     
بةِراستى مةسبوليةتى زياتر  رَيتة سةر شانى ئةوان، ئَيمة دةتوانني هةرضةندة كراوة و حكومةتى هةرَيم 

ــةوةى كــة ســةرجنى   ــانى    درَيخــى نــةكردووة ل ــا و ســةفارات و قونســوَليةكان و ِرَيكخراوةك ناوةنــدةكانى دوني
نَيونةتـةوةيى و مــافى مــرؤة و ئةوانــةى بةِراسـتى ِراكَيشــاوة بــؤ ئــةو جـةوى ئريهــاب و تؤقاندنــةى كــة لــةو    
بةشــةى كوردســتانى خؤشةويســتمانة، ديــارة ئةطــةر ِرَيطةضــارةى دبلؤماســى و سياســى نــةكرا مــن ثَيموايــة    

َيطةضــارة و زؤرَيكــى ديكــة لــة ِرَيطــا هةيــة كــة دةتــوانرَى بطريَيتــة بــةر، هةرضــةندة مــن ِرةئــى زؤرَيكـى لــة رِ 
شةخسيم واية كة قةدةرى ئَيمة لةم وآلتة بةِراستى لةم وآلتة لة هةشـتا سـاَل و نـةوةد سـاَلى ِرابـردوو دا تـا       

دةى ِرابردوو دا كة ئَيمـة بـؤ   ئةم دةقةية هةر وابووة و واش هاتووة، تا ئةوكاتةى كة ئَيمة لة بيستةكانى سة
ِراطرتنى باآلنسى شيعة و سوننة لة عرياق دا لكانيان بـة عرياقـةوة تـا ئـةم دةقةيـةش كوردَيـك لـة عـرياق دا         
نةحةواوةتةوة، بةداخةوة دةيَلَيم، من ئةوة ِرةئى شةخسى خؤمة، بةآلم دةكرَيت ئَيستا ئَيمة بَلَيني بةِراستى 

باشى نَيونةتةوةييمان هةية و بةرذةوةندى موشـتةرةكمان هةيـة، لةبةرئـةوة     زؤر لة جاران عيالقاتَيكى زؤر
وةك دةَلَيى لة سياسةت دا سةداقةى دائيمة نية، بةآلم بةرذوةندى هاوبةشى دائيم هةية، لةِراستى دا دةكرَى 

كةين، يةعنى ئَيمة لةم كةناَلانةوة قسة و باسى خؤمان بكةين يان بؤ ِراثرسى، ِراثرسى لةطةَل طة  خؤمان ب
ئةم سـةردةمة سـةردةمَيكة، بةسةرضـوو ئـةوةى كـة بةِراسـتى مبـانكوذن و ئـةنفا ان بكـةن و جينؤسـايدمان           
بكــةن و كــةس نــةزانَى، ئَيســتا ســةردةم ســةردةمى رزطــارى طةالنــة و ســةردةم ســةردةمى لةناوضــوونى ئــةو   

ةلةى باشـوورى سـودان دةليلَيكـى    ئةنزمية ديكتاتؤريانةية و ئـةو ئةنزميـة طوليانةيـة و مـن ثَيموايـة مةسـ      
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حاشاهةَلنةطرة لةوة كة ئَيمـة دةتـوانني بةِراسـتى ِرَيطاضـارةى ديكـة بطرينـة بـةر، ئةطـةر ِرَيطاضـارةى ديكـة           
نةما، هةرضةندة من وةكو ود تةئكيدى دةكةمةوة، لةبةرئةوةى قةدةرى ئَيمةى كورد لةوةتى لـةو وآلتـةين   

وةِرؤكى ِراثؤرتى ئةو برادةرانة دةكـةم و هيـوادارم بتـوانني هـةنطاوى     هةروابووة، من دووبارة ثشتطريى لة نا
 .جدى بنَيني بؤ جَى بةجَى كردنيان و زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، مسرية خان فةرموو

 :بةِرَيز مسرية عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ست خؤشـى لـة ليجنـةى هاوبـةش دةكـةم كـة سـةردانى        بةخَيرهاتنى جةنابى وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم و دة

ئةو ناوضانةيان كردووة، ناوضـةكانى سـةعدية وجةلـةوال و موسـَل و شـنطال و دةوروبـةرى ديالـة، هـةمووى         
كوردى لَيية و كـةس وكـارى ئَيمةنـة، تـا ئَيسـتا ئةطـةر ئَيمـة دوورى و ثشـتطوَى خسـتنى َ  بكـةين، دةبَيتـة            

 1118اليةكمانة، ئةمةى ئَيستا ِروودةدات لة كوش  و بِرين و ئةوةى ساَلى جَيطةيةك كة نيطةرانى هةموو 
ِرووى داوة دةبَيتــة دةرفــةتَيك بــؤ هــةرَيم كــة ثَيشــمةرطة ِرةوانــة بكــات و داواى مــافى كــورد بكــات، شــةِرى    

ةكجارى يةكالكردنةوة ئةو كَيشانة هةر دةبَيت بكرَيت جا ئةمِرؤ بَيت يان سبةى بَيت، بؤية ثَيويسـتة بـة يـ   
ثَيشمةرطة لةوَى مبَينَيتةوة و بوتة ناو شارةكان، نةك تةنئا لة دةوروبةرى شارةكة بـن، ناكرَيـت هـةرَيم بـة     

 ......... .لَيدوانى ِرؤذنامةوانى دَلسؤزى خؤى بؤ كوردى ناوضة دابِراوةكان دووثات بكاتةوة، 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيتة مةنتياة و قواتى عةسكةرى لةوَيية و تةختيتى خؤيـان دةزانـن   مسرية خان كة قةرار درا ثَيشمةرطة بو
و مةسبولينى مةنتياة هةية، خؤيان دةزانن ضى دةكةن، بةس موهيم ئةوةيـة بِريارةكـة بـدرَيت كـة بوـنة      

 .مةنتياةكة، مسرية خان فةرموو

 :بةِرَيز مسرية عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةثة وجةلةوال و جةبارة و سةعدية  كشانةوة ثاساوهَينانةوةكان ضى بـوو   لةناوضةكانى قةرةت 1118ساَلى 

ضونكة لةو كاتةدا ملمالنَيى طةرم هةبوو، كةضى لة بـَى دةنطـى شـةرمنانة دا ثَيشـمةرطة كشـانةوة، لـةِرووى       
خزمةتطوزاريةوة دةكرَيت حكومةتى هةرَيم بودجةيةكى ساآلنة بؤ خزمةتطوزارى لةوناوضانة دابني بكـات،  

ةروةها سوودةكانى لة بودجةى هةرَيمى هاووآلتيان دةطرَيتةوة كة ثَيشينةى هاوسةريةتى و خانووبةرةية، ه
، ثَيويستة هةَلوَيستَيكى 141ئةو ناوضانةش بطرَيتةوة لةِرَيطةى سيستمَيكى تايبةتةوة، بة نيسبةت ماددةى 

َيستا بَيت دةيـان سـاَلى تـريش جـَى     ، ئةطةر بةو شَيوةى ئ141يةكالكةرةوةمان هةبَى لةسةر ثرسى ماددةى 
بةجَى ناكرَى و كورد هةر لةوَي دةبَيتة قوربانى و ديسانةوة دةبَى قوربانى بدات، شةش ساَلة مـالكى حـوكم   
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جَى بةجَى دةكرَيـت، بـةآلم تـا ئَيسـتا يـةك بِرطـةش        141دةكات و بةَلَين دةدةين بة هاووآلتيان كة ماددةى 
يار دةكةم واز لة سياسـةتى مـةمنون بوونـةوة بَيـنن و سياسـةتَيكى بوَيرانـة       جَى بةجَى نةكراوة، بؤية ثَيشن

بطرينة بةر، بة نيسبةت كَيشةى ئاوى ئةَلوةن بة ثَيى ئةو زانياريانةى كة هةمة دةبَيتة هـؤى وشـك كردنـى    
ة، ئةمـةش  دؤ  زةوى كشتوكاَل و ِرةز و با  زيانيان ثَى طةيشـتوو  1411ئةَلوةن لةاليةن ئَيرانةوة تا ئَيستا 

سـاآلنة دووبـارة دةبَيتـةوة، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم هـةرَيم جـدى تـر بوـَيتة نـاو ثرسـةكةوة و داواى ِرةمســى             
ثَيشكةشى ئَيران بكات بؤ ضارةسةرى ئةو ثرسة، ضونكة ئَيمةش دةتـوانني فشـار  ةينـة سـةر ئـةو وآلتـة و       

مةترسى، هةَلوَيستى طوجناو وةربطرَى لة  جؤرةها بةرذةوةندى لة هةرَيمى كوردستان هةية و دةكرَى  رَينة
 .بوارى ثةيوةندى دبلؤماسى و بازرطانى لةطةَل ئةم وآلتة دا و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةكـو وةزيـرى ثَيشـمةرطة بـةِرَيزيان ئيشـارةى ثَيـى دا لـةبن          11118سوثاس، طةِرانـةوةى ثَيشـمةرطة لـة     
ةت تةحـةمولت نـةبوو لةطـةَليان ِرووبـةروو بيتـةوة، طةيشـتة حـةدى        فشارى ئةمريكيةكان بـوو، بـة حةقياـ   

ئةوةى ئةطةر نةطةِرايتايةوة ئيحتما  ئيستدام بوو لةطـةَليان، لةبةرئـةوة طةِرايـةوة بـؤ مـةعلوماتتان، ذيـان       
 .خان فةرموو

 :بةِرَيز ذيان عمر شريو

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .س بؤ تةوزوى برا وةزيرةكان و سوثاسحةزناكةم قسةكا  دووبارة بكةمةوة، سوثا

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، زكية خان فةرموو

 :بةِرَيز زكية سيد صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثشتى تَيبينيةت هةةاَلَيت بةِرَيزَيت ثةرلةمانتار و هةروةسـا ِروونكردنَيـت بـةِرَيزان وةزيرَيـت ثةيوةنديـدار       

  كو بَيذم، بةس تشتى من دةَى لنَيرَى بَيذم من دزا  ئـةز ض ِرةخنـةكى لـة ِرَيكـارَى     من ض ئاخاف  نامينَي
 .بِرَينةضوونا يا جةلةسَى بطرم ئان نا

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دوايى وةرة لةوَى نةبووى ئَيستا ماددةيةكت هةية قسةت هةية فةرموو قسة بكـة، دةتـةوَى لـة دواوة دةسـت     
ؤر بــوون، يــان لــةوَيوة بــَى ئـةمان مةبــدور دةبــن و لــة ناوةِراســتةوة بــَى، زكيــة خــان  ثـَى بكرَيــت، ضــونكة ز 

 .فةرموو
 

 :بةِرَيز زكية سيد صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ثاشى داواش ل ئةندامَيت ثةرلةمانَى دكةن كَى تَيبينى يان ثرسيارةك هةية، ِرؤيشـتنا ئةةرؤكـة ةـَى ِرةنطـَى     
ت ثةيوةنديدار هاتة خاندن و يةكسـةر داواش ل ئةنـدامَيت ثةرلـةمانَى كـر كـو كـَى       نةبوويا، ِراثؤرتايا ليذنَي

 .......... .تَيبينى هةنة، مة دةستَى خؤ بةرز كر ل نيناية ئةو موداخةالتَيت هاتينة كرن دا ِروونكردنَيت
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــاى خــؤى نــةبوو، ضــونكة ئةمــة ثــرؤذة     ــة جَيط ــة    دانيشــة، ِرةخنةكــةت ل ــة ل ــة و ئةمــة مةوزوعَيك ياســا ني
ــان هاتوونـــة    تعععارىءمونتياةيـــةك حاَلـــةتى  هاتووةتـــة ثـــَيش و خـــةَلكى جـــةنابت دةكوذرَيـــت و وةزيرةكـ

مةعلوماتيان لةسةر مةنتياة هةيةو ِروونى بكةنةوة، ئةندامانى ثةرلةمانيش بة حـوكمى ئـةوةى ئةنـدامى    
هةية و موتابةعةى ئـيعالم دةكـةن، لةبةرئـةوة حـةقى     ثةرلةمانن و نوَينةرى خةَلكن و ئاطايان لة ئةحداس 

ــَين يــةك بــة يــةك، وةزيــرة بــةِرَيزةكانيش لةبةرئــةوةى زؤر شــت تيكــرار دةبــوو     خؤيانــة قســةى خؤيــان بَل
نةدةزانرا كة وةزارةتى ثَيشمةرطة ضى كردووة و ناوخؤ ضى كردووة، سةرضاوة ئاويةكان ضيان كردووة ، بة 

 .وشك و برايانةى تر ِروون بَيت، كاك مسري فةرمووطرنطمان زانى بةرضاوى ئةو خ

 :بةِرَيز مسري سليم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مــن بةشــَيك لــة قســةكا  كــران دووبــارةى ناكةمــةوة، ســوثاس بــؤ ليذنــةكانى ثةرلــةمانيش كــة مةيدانيــةن 

سـةلةكة عـةرز   ضوونةتة ناوضةكة و موتابةعةى مةوزوعةكةيان كرد، ثـَيم باشـة طؤشـةنيطايةكى تـر بـؤ مة     
بكةم، ضونكة مةسةلةيةكى سياسية و قسة كردن لةسةر مةسةلةى سياسى لةيةك طؤشة وتةنئا بةيةك ئاواز 
خوَينــدن و بةيــةك ِروانــني بــؤ مةســةلةكة ثَيموايــة ئةماخناتــة مامةَلــةى ناتةندروســتةوة، بؤيــة ثــَيم باشــة  

ســياقى سياســى و ئيــدارى و قــانونى  طؤشــةنيطايةكى تــر عــةرز بكــةم لــة مةســةلةكةدا، ِرووداوةكــة  رَيتــة 
ــاوادا        ــى ئ ــةَل ِرووداوَيك ــردن لةط ــة ك ــةوةيى و ناســيؤناليزمي مامةَل ــةدةبياتى نةت ــةناو ئ ــةعنى ل ــةوة، ي خؤي
تةبيعاتى ئةمنى و تةبيعاتى سياسى و تةبيعاتى طةورةى دةبَى لةسةر هةرَيمةكةمان، لةبةرئةوة ِرووداوةكـة  

كني لة دةوَلةتَيك ثَيى دةوتـرَى دةوَلـةتى عرياقـى و وةحـداتى ئيـدارى       رَيتة سياقى ئيداريةوة، ئَيمة بةشَي
خؤى هةية و ئةم وةحداتانة سنوورى سياسى خؤيان هةية وسنوورى ئيدارى خؤيان هةية و بة ثَيـى قـانون   
ِرَيكخراون و بة ثَيى دةستوورى عرياقى ِرَيكخراوة، هةر كَيشمةكَيشمَيك و هةر تةنط و ضـةَلةمةيةك و هـةر   

فتَيــك لــةنَيوان وةحــدة ئيداريــةكانى عراقــى دا دَيتــة كايــةوة بــة ثَيــى دةســتوورى عرياقــى و لةِروانطــةى   طر
مـــةحاكمى عرياقيـــةوة مامةَلـــةى لةطـــةَل دا دةكـــرَى و ئَيمـــة بـــؤ ئـــةوةى هةرَيمةكـــةى خؤمـــان نةخةينـــة 

ــةتَيكى      ــَى، عــرياق دةوَل ــةجَى بئَيَل ــةورة لةســةرمان ب ــةبيعاتى ط ــى ت ــةوة دواي ــن    دووِريانَيك ــة، م عــةرةبى ني
حةزدةكةم بة ئاشكرا لَيرة عةرزتانى بكةم، عرياق بة ثَيى دةستوور ئةو تةعريفةى لة دةستوورى عرياقى دا 
هاتووة دةوَلةتَيكى قةومى عةرةبى نية، دةوَلةتَيكى لـة ناسـيؤناليزمى عـةرةبى نيـة، وة بـة ثَيـى ثَيكئاتـة و        
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ى طرنط و كاريطةرين لةثَيكئاتةى دةوَلـةتى عرياقـى ديسـان    تةشكيلةكةشى كة ئَيستا ئَيمة وةكو كورد بةشَيك
عرياق دةوَلةتَيكى عةرةبى نية، لةبةرئةوة قسة كردن لةسةر سياسةتى تةعريب واتة ئةو ثةيِرةو و بةرنامة 
و ئةجندانةى كة حكومةتى عرياقى بة موئةسةسة لةيةك جياوازةكانيةوة طرتوويةتة بةر بؤ مامةَلة كـردن  

يايةكى ديارى كراودا قسـة كردنَيكـى نادةسـتوورية و قسـة كردنَيكـى نـا قانونيـة، حةزدةكـةم         لةطةَل جوطراف
سةريح بني لةو هينة، بة اوح يان بـة تةتـةلوعات مامةَلـة كـردن وقسـة كـردن لةطـةَل ئـةم قةزيانـة ئَيمـة           

ةلةيةكة، موئةسةسةيةكى تةشريعني و كاريطةرى لةسةر ئاييندةى ئةم هةرَيمة دةبَى، حـةزم لـة ضـية مةسـ    
واقعةكةم لة ض واقعَيكة قةزيةيةكى ترة، مادام عرياق دةوَلةتَيكى قةومى نةبَى كةواتة ئةو كَيشمةكَيشمانةى 
كة دَينة ثَيشةوة ثَييان دةوترَى كَيشةى كؤمةآليةتى، ثاطاوةكانى دةوَلةتى عرياقى ِرابردووة لة ضوارضَيوةى 

ةيةكى ديارى كراودا دةبـَى مامةَلـةى لةطـةَل دابكرَيـت، نـةك      طرووثَيكى ديارى كراودا، لة ضوارضَيوةى تةبةق
بئَيندرَيت، ئةو كاتةش حة  كؤمةآليةتى وحة  ئةهلى يةكَيك دةبـَى لـة حةلـة هـةرة كاريطـةرةكان لةسـةر       
ضؤنيةتى مامةَلة كردن لةطةَل ئةم كَيشة ناكؤكانة و لةسةر مامةَلـةكردن لةطـةَل ئـةم واقعـة كـة دذوارة كـة       

بَيت، خاَلَيكى تر كة حةز دةكةم عةرزتانى بكةم كوردستان وئَيمة دةبَى هةوَل بـدةين بثـارَيزرَى   تووطان دة
لة هةموو كَيشمةكَيشـمَيك و لـة هـةموو تـةنطو ضـةَلةمة و ملمالنَييـةكى ئايـديؤلؤجى بَيـت كـة يـةكَيك لـة            

ــة          ــةبَى ه ــتى ئ ــة طش ــةميش دا ب ــة عال ــرياق داو ل ــة ع ــريؤر ل ــة ت ــة ل ــةكانى بريتي ــةمى ميكانيزم نطاوى يةك
موئةسةساتى ئيدارى و موئةسةساتى تةشريعى لة هةرَيمى كوردستان دا بريتى بَيت لة ثاراس  وثارَيزطارى 
كردن لةم هةرَيمة و ئةو سياسةت و قانونانةى كة دةطرَينة بةر تةبيعاتى لةسةر هةرَيمةكةى خؤمان بةجَى 

رووذَينني تةبيعى هةشت ساَلة ئةم كَيشـةية هةيـة و بـة    نةهَيَلَى، ئَيمة لةو كاتة كة ئَيستا ئةو مةوزوعة دةو
سةدان بة هةزاران عائيلـة ئـاوارة بـوون و شـةهيد بـوون، هـةموو ئةوانـة تـةواوة، بـةآلم لـةم بارودؤخـة كـة             
لةِرووى ئياليميةوة و لـةِرووى سياسـيةوة هةَلوـوونَيك و دذواريـةك بـةدى دةكـرَى و هـةموو وآلتـان هـةوَل          

يان لة قوِروليتاوى ِرووداوةكان بثارَيزن تةسـعيد كردنـى قةزيـةكى سياسـى و ئاراسـتة      دةدةن مامةَلةكةى خؤ
كردنــى قةزيةيــةكى سياســى لةطــةَل تــةرةفَيك دا كــة نــة ئيمكانيــات و نــة هةلومةرجةكــة هاوســةنط نيــة و  

ئةوةى  نية، ثَيمواية قةزيةيةكة دةبَى ئَيمة وردةكارى تيا بكةين و دياةتى تيا بةخةرج بدةين بؤ هاوكو ء
كَيشةكامنان بؤ زياد نةبَيت، من ثَيم باشـة يةكـةم شـت ئـةم كَيشـانة كؤنةكرَينـةوة لـةذَير دؤسـيةى نةتـةوة          
بوونى كورد دا، ئةم كَيشانة كؤنةكرَينةوة لةذَير دؤسيةى نةتةوة بوونى كورد دا و طرَى نةدرَى بـةوةوة، بـة   

ــةى بةرا    ــةواقو و خوت ــةَل م ــة لةط ــةئاموليش مامةَل ــةتى ت ــةواقفى   عةقلي ــةين، ضــونكة م ــةرةكامنان نةك مب
نةتةوةيى ئَيمة ئةزموونةكةمان دةخاتة دووِريانَيكةوة لةِرووى ئةمنيـةوة و لـةِرووى سياسـيةوة مةشـاكلمان     
بؤ دروست دةبَيت، هةرَيمى كوردستانيش ئيرت لـةو دؤخـة نيـة بتـوانَى ِرووبـةِرووى ئـةم هـةموو تةنطذةيـة         

ــةوة و لةســةر ئاســ  ــاوخؤي  تى ئياليمــى وببَيت ــةتى،   لةســةر ئاســتى ن ــةى كؤمةآلي ى و لةســةر ئاســتى ثَيكئات
لةبةرئةوة يـةكَيك لـة بةَلةتـةكان ئةوةيـة كـة ئـةم كَيشـانة ثَيكـةوة طـرَى بـدرَى و لـةذَير دؤسـيةى نةتـةوة              
مامةَلــةى لةطــةَل دابكــرَى و كــاك عبــداهلل قســةيةكى كــرد بــة قــوةت بــوو قســةكةى يــةعنى جــارى واهةيــة     
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ان كَيشـةيةكى قةبيلـةيى لـة شـوَينَيك مـؤركَيكى نةتـةوةيى ثـَى دةدرَى و موشـكيلةى         كَيشةيةكى شةخسـى يـ  
طةورة بؤ ئَيمة دروست دةبَيت، ئَيمة وةكو ئةزموونى حوكمِرانى كوردستان تةنئا لـة جةلـةوال و سـةعدية و    

دى توركيـا  ئةوانة مةسبول نني، ئةطةر لةِراستى دا لة بوعـدة نةتةوةييـةكان مامةَلـة دةكـةين و لةطـةَل كـور      
مةسبولني و لةسةر كوردى ئَيران مةسبولني و لةسـةر كـوردى سـوريا مةسـبولني ضـؤن مامةَلـة لةطـةَل ئـةو         
ئةحداسانة دةكةين لَيرةش بة هةمان شَيوة مامةَلـةى لةطـةَل دادةكـرَى، لةبةرئـةوة تـةفكيك كـردن يةكَيكـة        

بكـةين، جـَى ناكؤكـةكان ماددةيـةك      لةو قسانةى كة حةز دةكةم دؤسيةكان لةيةك جيابكةينةوة و تةفكيكى
لةطةَل مـةحاكم دا لـةِرووى دةسـتووريةوة مامةَلـةى لةطـةَل دا دةكـرَى،        141هةية كة ثَيى دةوترَى ماددةى 

تريؤر قةزيةيةكى هةِرةشـة كردنـة و وةكـو ضوارضـَيوةيةكى ئـةمنى مامةَلـةى لةطـةَل دا دةكـرَى، مةسـائيلى          
ني هــةموو مةلةفــةكان طــرَى بــدةين و يــةكَيك كــة ثَيموايــة لــةو   كؤمةآليــةتيش بةهــةمان شــَيوة، ئَيمــة بــيَ 

بةَلةتانةيــة ئةطرَيتــة بــةر و هــةرَيمى كوردســتان ئاِراســتةى دؤخَيــك دةكــات كــة ئَيمــة لــة توانامــان دانيــة    
مواجةهةى بكةين لةِرووى موستةقبةليةوة، خاَلَيكى تر لـؤذيكى مامةَلـة كـردن يةكَيكـة لـةو لؤذيكانـةى كـة        

ةر خيتابى ئَيمة، يةعنى لؤذيكى هَيز لةطةَل كَى و لةضوارضَيوةى ضى دا  لةكام ئيتـار دا ئَيمـة   زاَل بوو بةس
هَيز بةكاردةهَينني  هَيزى عةسكةرى بةكاردَينني  لةطةَل دةوَلةتَيك كة خؤمان بةشَيكني لَيى، بةكارهَينانى 

و جَيطـةى قسـةية، ئاسـةوارةكانى بـؤ     هَيز لةبةرامبةر دةوَلةتَيكةوة كة خؤت بةشَيكى لَيى جَيطةى ثرسـيارة  
، نامـةوَى دووبـارةى بكةمـةوة و    141سةر هةرَيمةكةمان قسةية، ئةمة بةشـَيكة لـة دةرهاويشـتةى مـاددةى     

زؤربةى خوشك و براكامنان ئاماذةيـان ثَيـى كـرد، رةئيسـى وزةرا بـة تـةوافوقى كـورد دانـراوة، ئةطـةر كـورد           
قى بكات، حكومةت ئينئيار دةكات، ئَيمة ئةم كارتـة بـةهَيزةمان   ئَيستا هةِرةشةى كشانةوة لة حكومةتى عريا

هةية بؤضى حكومةتى عرياقى طوَى بة ئَيمة نادات و لةسةر ئةساسى ئَيمة ئةو تةنسيب كراوة و حسـاب بـؤ   
ناكـات و باسـى ثاراسـتنى ناوضـةكة نيـة، يةكَيكـة لـةو         141ئَيمة ناكات لة ئةجننداكةشـى دا باسـى مـاددةى    

ئَيمة لَيرةوة ئيشى لةسةر بكةين، من دوا قسةم ئةوةية ئةم دؤسيانة لةِروانطةى ثةرلةمانتارى قةزيانةى كة 
ــرةوة       ــت، لَي ــةى لةطــةَل دابكرَي ــةوة مامةَل ــةوة و مــةحاكمى عرياقي بةبــداو و لةِروانطــةى حكومــةتى عرياقي

لة ساَلحى كورد نية، بة  بةكارهَينانى هَيز بؤ خوارةوة لة تواناى كورد دانية، هةلومةرجى بابةتى و ئياليمى
تايبةتى لةسةردةمَيك دا كة ئةمريكا ئينسحاب دةكات عرياقى دواى ئينسحابى ئةمريكى كـة جووَلـةى هَيـزة    
ئياليميــةكان و جووَلــةى هَيــزة ناوةكيــةكان ئَيمــة دةخاتــة دووِريانَيكــةوة نــة هةلومــةرجى بابــةتى بؤمــان    

 .ة و سوثاستان دةكةمِرةخساوة و نة ئيمكانياتى زاتيشمان هةية بؤ ئةو
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سـوثاس، بـةِرَيز بــة نيسـبةتى ئــةو مةنتياةيـة، خــةَلكَيكى كؤنـة بــةعس لـة زةمــانى ِرذَيمـدا دةورى باآليــان        
هةبووة لة موئةسةساتى ئيستخباراتى و لة فيدائى سةدام و ئةمِرؤ ثلـةى عةسـكةرى بـةرزيان ثَيـدراوة تـاك      

ةَلكى تؤ دةكوذرَيت، مةجبورى لة هةرَيم قوةتَيك ببةى بؤ ئةوَى، نةك بؤ ئةوةى تاك لة بن سَيبةرى ئةو خ
خةَلك بكوذى، بؤ ئةوةى نةهَيَلى خةَلكى تؤ بكوذرَى، بؤ ئةوةى نةهَيَلى كةسـانَى كـة بـة ِرةطـةز وةكـو تؤيـة       
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وماتى ئَيـوةى  تريؤر بكرَين و دةربةدةر بكرَين و ئيبادة بكـرَين، نـةك تـةنئا هـةر كوشـتنيان، هـةر بـؤ مـةعل        
بــةِرَيز ئــةو قائيماامانــةى لــةو مةنتياانــةن يــام مــديرى ناحيــةكان كــة لــةو مةنتياــةن ميزانيةكــةيان لــة    
حمافةزةى ديالةوة دَيت، ئةوةشيان ثَى نادةن، هةزار و يةك ئةم بةرو ئةوبةريان ثَى دةكةن تاوةكو شـتَيكيان  

ةوةى خـةَلكى تـؤ لـةو مةنتياةيـة البوـَى، ئَيمـة       ثَى دةدةن، ثالنَيكى موبةرمـةجى ِرَيـك و ثَيـك هةيـة بـؤ ئـ      
مةجبورين بِرؤين و ديفاع لة خةَلكى خؤت بكةى و لة شةرعيةت بكـةى و لـة دةسـتوور بكـةى و لـة قـانون       
بكةى كة خةَلكى تؤ نةكوذرَى، ئةطةر هات بتكوذَى مةجبورى ديفاع لة خؤت بكـةى، تـؤ ناضـى ئـةو بكـوذى،      

، بةآلم ئيستعداديشت هةية بة سووكيش نـاِرؤى و بةهَيزَيكـةوة دةِرؤى   دةضى بؤ ئةوةى خةَلكى تؤ نةكوذرَى
هيويش ِروونـادات و ئـةمن و ئاسايشـيش جـَيطري دةبـَى، بـةآلم بـة هـةموو ئيسـتعدادَيكةوة دةضـيتة            انشاءهلل

 .زؤر سوثاس، ِرَيزدار عوني بةزار، فةرموو، مةنتياةكة
 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز
 .انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

 .سوثاس قسةكاني من كران
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَيزدار شَيروان حةيدةري، فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من ثشتطريي لةِراثؤرتي ليذنةي هاوبةش دةكةم، لةهـةمان كاتـدا دةستخؤشـي لـة فـةرماني جـةنابي       

اردني هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان بؤئـةو ناوضـانة، لـةم دانيشـتنةدا قسـةي زؤر بـاش       سةرؤك دةكةم، بؤ ن
كرا، ثَيشـنياري زؤر بـاش كـرا، مـن تـةنئا ئةوةنـدة دةَلـَيم، ئةطـةر ئَيمـة تةماشـاي ِرَيـذةي كـورد بكـةين، لـة               

 1117ي ناحيةي جةلةوالو سةعدية، دةبينني ِرَيذةي كـورد هـةروةكو ئامارةكـان بـةدياري دةخـةن، لـة سـالَ       
ــة    ــتا ل ــا ئَيس ــةوة ت ــي ناوضــةكة،      % 51ـ ــةرةب كردن ــؤ بةع ــةوة ب ــةوةش دةطةِرَيت ــد ئ ــة تةئكي ــةزيووة، ب داب

دةطةِرَيتةوة بؤ ضةسثاندني سياسةتي قِر كردنـي كـورد، دةطةِرَيتـةوة بؤضةسـثاندني سـِرينةوةي ناسـنامةي       
ةستةي لةسـةر بكـةين، مـن ثـَيم     كورد، بؤية بةحةقياةت ئةمة دياردةيةكي مةترسيدارة، وة ثَيويستة هةَلو

( 141)ــة، ضـونكة ئةطـةر هـاتو مـاددةي      (141)واية سةرضاوةي كَيشـةكان لةجَيبـةجَي نـةكردني مـاددةي     
تـا  ( 141)ساَل تَيثـةِري بةسـةر مـاددةي    (8)جَيبةجَي بكراية بةتةئكيد ئةو كَيشانة ِرووي نةدةدا، وة ئةوة 

جَيبــةجَي نــةكراوة، كةواتــة ئــةوة واديــار  ( 141)ةي ي قونــابي يةكــةم لــة مــادد %31ئَيســتا تةنانــةت لــة  
وة ثَيويسـت دةكـات   ( 141)دةكةوَيت كة حكومةتي عَيراقي فيدِرال جدي نية لة جَيبةجَي كردني مـاددةي  

ئــةم : هةَلوةســتةي لةســةر بكرَيــت، بؤيــة بةقةناعــةتي مــن ئَيمــة  دوو ِرَيطامــان لةبةردةمدايــة، يةكــةميان   
ــت لةناوضــةكة     هَيزانــةي ثَيشــمةرطة تــةعزيز  ــت هــةتا ئةطــةر بــةتاك ِرةويــش بَي بكــرَين وة حماوةلــة بكرَي

مبَيننةوة، وة ئيرت نةطةِرَينةوة، وة ثةرلةمانيش بَيبةش نـةبَيت لـة سـةر بِريـاردان لةسـةر ئـةو مةسـةلةية،        
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ةر بايكؤد كردني ليس  كوردستانية لة ثةرلةماني عَيراق و هةتا لة حكومةتي عَيراقيش ئةطـ : خاَلي دووةم
هاتو مةسـةلةكة طةيشـتة ئـةو ئةجنامـة، ضـونكة بةحةقياـةت مـن لـة رِلوونكردنـةوةكاني جـةنابي وةزيـري            

 .ثَيشمةرطة بةِراس  دَلخؤش بووم، كة ئيمكان هةية  خةتةواتي هةبَيت، زؤر سوثاس
 
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ناردني هَيـزي ثَيشـمةرطة بـؤ سـةعديةو     زؤر سوثاس، بةِرَيزان هةر بؤ ئةوةي شتَيك بةرضاو ِروون بَيت كة 
جةلةوالو بؤ كةركووك، بؤ سنجار ثَيويس  بـةبِرياري ثةرلـةمان هةيـة، ئَيمـة دةَلـَيني ئـةو شـوَينانة كَيشـة         
دارة، كَيشةي لة سةرة، ناوضةي كوردستانية دابِراوة، داطريكراوة وكَيشـةي لةسـةرة، بـؤ عَيـراق مـام هـةبَيت       

نة بةس بؤ كوردستان نةيبَيت ، مادام كَيشةيةكة لةنَيوان دوو اليةنداية، منـيش وا  هَيز بنَيرَيتة ئةو شوَينا
سةيري دةكةم كة ئةو ضؤن سةيري دةكات، ئةو دةيةوَيت زوَلم بكات، بةس من سةيري بكةم، شـ  وا نيـة،   

ة هـةر  ئةو كة هَيزي نـارد، بِريـاري ثةرلـةماني وةرطـرت ، نـةخَير وةري نـةطرت، بؤيـة زؤر زؤر ئاسـايية كـ         
دةقياةيةك وةزيري ثَيشمةرطة، يان ئةجنومةني وةزيران يان وةزيري ناوخؤ، هَيزي بؤ ئةو ناوضةية ئةطةر 

 .ثَيويست بوو تةحريكي ثَي بكرَيت، ِرَيزدار نةرميان عبداهلل، فةرموو
 :بةرِلَيز نةرميان عبداهلل قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، قسةكاني من كران
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَيزدار عدنان عومسان، فةرموو
 :حممد عثمانبةِرَيز عدنان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةِراستيدا لةوانةية قسةكاني منيش زؤربـةي كـرابن، بـةآلم ئَيمـةي موسـتةزعةم ئـةم دواييـة هـةر دةبَيـت          

كةم، بةدةر لة تةرحَيكي ناسؤناليستان، يـان بـا بَلـَيني    شتَيك بَلَيني، من دةمةوَيت لةسةر هةندَي شت قسة ب
قةوميانة، ئةوةي كة ِروو دةدات لةو ناوضـةية، كـةمن بـةو حوكمـةي خـؤم خـةَلكي ئـةو ناوضـةيةم، يةكـةم          

، ئـةوةي كـة ئَيسـتا ِروو دةدات تةعريبـة بةهـةموو      75شاآلوي تةعريبم لةو ناوضةية بيين لة ساآلني دواي 
يدا تةعريبيش ئةطـةر ثَيناسـةيةكي بـؤ بكـةين، دةركردنـي ماَلـة كوردةكـان تـةنئا ماَلـة          ماناكاني، وة لةِراست

كوردةكان و هَيناني تةنئا ماَلة عةرةبةكان يان هاتنيان بةهةر شَيوازَيك ئايـا ئـةوة ئةطـةر تـةعريب نـةبَيت      
زةوي بَيـت،   ضية ، مةسةلةكة تـةنئا لـةوةش نيـة كـة داطريكردنـي ناوضـةيةكي كشـتوكاَلي بَيـت، يـان تـةنئا          

مةيةكي سياسيانة بةشَيكة لة ثاطاوةي عةقَلَيتَيكي شؤةينيانة، لةِراسـتيدا خـةَلكانَيك   ئةزبةَلكو بةشَيكة لة 
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لةوانةية هةبن ئَيستا بووني كورد لةهةرَيميشدا بةجؤرَيك لةداطريكاري سةير بكةن، ضجا بووني كـورد لـةو   
نةكراوة كة بةشـَيكة لةكوردسـتان، ئَيمـة تـا نةطةِرَيينـةوة سـةر       ناوضانة كة با بَلَيني تا ئَيستا ئيعرتاف بةوة 

ئةصَلي كَيشةكان و ئةو هةَلة طةورانةي كة كراوة تـا ئَيسـتا، نـاتوانني قسـة لةسـةر هـةنطاوي جـدي بكـةين،         
بــةآلم ثــَيم وايــة ئَيســتا كــاتي ئــةوة نيــة، يــان دةرفــةتي ئــةوة نيــة قســة لةســةر ئــةوة بكــةين كــة ئَيمــة ض    

كـــة ( 141)لةدةســـتدا، تـــةنئا مـــن بـــة عـــابري قســـة لةســـةر ئـــةوة دةكـــةم، كـــة مـــاددةي    فرســـةتَيكمان 
بةدةستكةوتَيكي طةورة دابندرَيت بةِراس  هةَلةيةكي سرتاتيذي زؤر طةورة بوو، وة كورد و اليةني كـوردي،  

ةي هةموو اليةنة سياسيةكاني كورد، ضةند هةوَل بدةن بـةزووترين كـات دةربـاز بـن لـةذَير نةعلـةتي مـادد       
و بري لة ئاليةتي تر وشَيوازَيكي تر بؤ مامةَلةكردن لةم قةزيةية بكةن لةِراستيدا هَيشتا دةرفةتةكـة  (141)

لةدةست نةضووة، بةآلم ئةوة هةَلةيةكي سرتاتيذي طـةورة بـوو، ئَيمـة بةتـةنئا باجةكـةي دةدةيـن، وة تـةنئا        
ت بـؤ ئـةو ناوضـانة، لةِراسـيدا دةبَيـت      ئَيمةشني قسةي لةسةر دةكةين، قسة لةسةر هَيزي ئيتيحـادي دةكريَـ  

ئةم ئيشكاليةتة ضارةسةر بكةين، كـة هَيـزي ئيتيحـادي ضـية، هَيـزي ئيتيحـادي ئـةو هَيزةيـة كـة كـورديش           
بةشَيكة تَييدا، يان ئـةوة نيـة، لةِراسـتيدا ئةطـةر ئةوةيـة كـة كـورد بةشـَيكة تَييـدا، واتـة كـورد لـة جومطـة              

سـةرؤكايةتي كؤمـار ولـة ئـةركان وتةنانـةت هةنـدَي ليـواش كـة ئـامر          لـة   ،ئةساسيةكاني دةسـةآلتي عَيراقـة  
ليواكانيان كوردن، ئةوة قسةمان لةسةر ئةو هَيزة ئيتيحاديةية كة مةفروز واية هةم ثةرلـةماني كوردسـتان   
و هةم حكومةتي هةرَيم لَيرةدا قسة لةسةر نوَينةرةكاني خؤي بكات لةسةر هةَلوَيستيان و لةسةر ِرؤَليـان و  

ا سةحيب هةموو نوَينةرايةتيةكاني خؤي لةهةموو بوارةكاني حكومةتي عَيراقيدا بةتايبـةتي لةشـكري   حةت
عَيراقي بكات، ئةطةريش نا دةبَي بزانني ئةو هَيزة ئيتيحادييةي كة باسـي دةكـةين ميليشـيايةكة، هَيزَيكـي     

لـةو مةوزوعـةدا، ئَيمـة     ئيتيحادي نيـة، ضـونكة دةبَيـت بةضـاوَيكي يةكسـانةوة مامةَلةيـةكي يةكسـان بكـات        
نــاتوانني وةكــو هــةرَيم قســة لةســةر شــار خــاَلي كــردن بكــةين، شــار خــاَلي كردنــي هــةرَيم لةمةســةلةيةكي   
ضارةنووس سازي وادا، من ثَيم واية بؤ خـةَلكي خانـةقني ض جيـاوازي لـةنَيوان كـةالر و خانـةقني هةيـة، ض        

ناوضةكاني تريش تا دةطاتـة نزيكـي موصـَل و ئـةو      جياوازييةك لةنَيوان دةش  شَيخ باواو شارةزوور هةية،
ناوضـانةي تــر، يــةعين دةبَيــت تَيبطـةين كــة ثةرلــةماني كوردســتان ثةرلـةماني هــةموو كوردســتانة، ئةطــةر    
ثةرلةماني هةموو كوردستانة و ئَيمة ئةو ناوضانة كة ناوضةي ناكؤكة، دابِراوة، يان ض نـاوَيكي هةيـة، ئَيمـة    

ني دةزانــني لةِروانطــةي خؤمانــةوة، لةِروانطــةي حــةقائياي مَيــذوويي و لةســةر بــة ثارضــةيةك لــة كوردســتا
ئــةرزي واقيعيشــةوة لةِراســتيدا دةبَيــت بريَيكــي جيــاواز تــر بكةينــةوة لــةم مةوزوعــة، مــن ثــَيم وايــة ئــةم   
س مةسةلةية، تةنئا لةناردني ليوايةكي ثَيشمةرطةو ضةند ليوايـةكي ثَيشـمةرطة نامَينَيتـةوة، ثـَيم وايـة كـة      

نية الري لةوة هةبَيت كة هَيزي ثَيشمةرطة لةو ناوضةية بَيت، ئةصَلةن ِرةخنةيـةك لـةوة هةيـة كـة بؤضـي      
هَيزي ثَيشمةرطة ئةصَلةن لةو ناوضانة نية ، كة هةندَي ناوضة هةية سـرف كوردييـة، لةوانةيـة نـاو شـاري      

ئةم ناوضةية بؤ منوونة خانةقني، كةركووك ئيشكاليةتَيكي لةسةر بَيت لةبةر بووني نةتةوةكاني تر، بةآلم 
كة ئةمة ناوضةيةكي سرف كورديية، نةبووني هَيزي ضةكداري كوردي ثَيشمةرطة يان هةر شتَيكي تر ئـةوة  
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كةلَينَيكي طةورةية دةبَيت قسة لةسـةر ئـةوة بكرَيـت، بـةآلم ئايـا تـةنئا بـةناردني هَيـز ضارةسـةر دةكرَيـت،           
ــار و ثَيــ     ــةي ثَيشــرت خــؤ ث ــة ئ ــردراو     ئةطــةر ئةوةي ــز نَي ــوو هَي ــردرا، كَيشــةيةك ب ــز نَي ــر هَي رار جــارَيكي ت

ضارةسةرَيكي كاتيشي بـؤ كـرا، خـؤ ثَيشـرت هَيـز لـةوَي هـةبوو، دةبَيـت قسـة لةسـةر ئـةوة بكـةين كـة ضـؤن               
لةضوارضَيوةي نةخشةيةكي سياسي بةربآلودا لةِراستيدا هَيز دةنَيرين، واتة هَيز ناردن، نـاردني ثَيشـمةرطة   

شمةرطة دةبَيت بةشَيك بَيت لةضارةسةرَيكي سياسي طةورة تر، ضـونكة كـورد لـة ئَيسـتادا لةطـةَل      و ليواي ثَي
تةسعيدا نية، لةطةَل تةشةنوجدا نية، لةطةَل ملمالنَييةكي توونـدي عةسكةريشـدا نيـة، يـةعين ثـَيم وانيـة       

لةطـةَل ئـةوةدا نيـة كـة      خةَلكي كوردستان لةطةَل ئةوةدا بَيت، بةآلم خةَلكي كوردستان بة ديوةكةي تريشـدا 
مافةكاني بةم شَيوةية  ورَيت، بؤية دةبَيت ئَيمة بري لة ضارةسةرَيكي طةورةتر بكةينـةوة، بؤيـة ثـَيم وايـة     

دةبَيـــت ثةرلـــةماني كوردســـتان نووســـينطةيةك، نـــةك ليذنـــة،  : دةبَيـــت هةنـــدَي هـــةنطاو بنـــَيني، يةكـــةم
وسينطةية زؤر زؤر طرنطـة، هـةم ثةرلـةماني كوردسـتان     نووسينطةيةك بؤ ناوضة دابِراوةكان دابنَيت، ئةم نو

سةرثةرش  بكات هةم كؤمةَلَيك خةبريي تَيدا بَيت، هةم ئةم نووسـينطةية ثـَيم وايـة يةكـةم كـاري طرنطـي        
كة دةبَيـت بيكـات كؤنفرانسـَيكي نيشـتماني لةكوردسـتاندا بطَيِرَيـت بـؤ ئـةو ناوضـانةو بـؤ ضارةسـةركردني            

ةبةر ئةوة ئَيمـة دةبَيـت تـةجاوزي ِرابـردوو بكـةين، تـةجاوزي ئـةو هةنطاوانـةي كـة          كَيشةي ئةو ناوضانة، ل
و بـؤ جَيبـةجَي كردنـي و ئـةو شـتانة بكـةين،       ( 141)كردوومانة، وة تـةجاوزي ئـةو دواكةوتنـةي مـاددةي     

لةبةر ئةوةي كة ناوضةكامنان بةجدي ئَيستا تـةعريب دةكـرَين، لةدةسـتمان دةردةضـن، ئـةو ناوضـانة وةكـو        
وةي كة نووسةرَيك نووسيبووي ناوضة فةوتاوةكانة، خةريكة ئةو موستةَلةحة جَيطري دةبَيت نةك ناوضة ئة

ناكؤكي لةسةرةكان، بؤية دةبَيت هةنطاوي جدي بؤ بنـَيني، مـةوزوعَيك هةيـة كـة لةِراثؤرتةكـةدا هـاتووة و       
ــةو ن        ــارةزاي ئ ــان ش ــة خؤم ــةيةية، ئَيم ــةو ناوض ــةي ئ ــردووة، بودج ــارةتيان ثَيك ــتا   ئيش ــة ئَيس اوضــةيةي ك

ــةِرووي     ــةوة، لــ ــةِرووي ئابووريشــ ــةَلكو لــ ــةِرووي سياســــيةوة، بــ ــووة، نــــةك لــ ــةق بــ خةَلكةكــــةي موعةلــ
خزمةتطوزاريشةوة، ِراستة حكومةتي هةرَيم كؤمةَلَيك كاري كـردووة، حكومـةتي عَيـراقيش دةيكـات، بـةآلم      

تي خزمـةتطوزاري و ئـةو شـتانةدا    ئةمة واي كردووة ئيشكاليةتَيكي طةورة لة مةرجةعيةتدا، لة مةرجةعية
هــةبَيت، بؤيــة ئَيمــة ئــةو ناوضــانةي كــة دابــِراون و لةدةســتووردا قســةي لةســةر كــراوة، ئامــاذةي ثَيكــراوة،  
بةِراس  دةبَيت مـةوزوعي بودجةكـةي لةطـةَل حكومـةتي عَيراقيـدا يـةكاليي بكةينـةوة، يـان بودجةيـةكي          

كومةتي هـةرَيم هـةبَيت، يـةعين حكومـةتي هـةرَيم لةطـةَل       تايبةت بؤ ئةو ناوضانة هةبَيت، يان هاوكاري ح
حكومةتي بةبداد ثَيكةوة ثالنَيكي بؤ دابنَين، بؤ خزمةتطوزاري، يان بودجةي ئـةو ناوضـةية  رَيتـة سـةر     
هةرَيمي كوردستان يان ضارةسةرَيكي تري بؤ بدؤزرَيتةوة بؤ ئةوةي كاري خزمةتطوزاري بـؤ ئـةو ناوضـةية    

كَيشة طةورةكاني ئةو ناوضةية، تةنئا كَيشةي سياسي نية وةكو ود ثَيشرت، هـةر كَيشـةي   بكرَيت، يةكَيك لة 
دةركردني كوردةكان نية، بةَلكو كَيشةي خزمةتطوزاريية، كَيشةي حةوافزةكانة بؤ خةَلكي ئةو ناوضةية بـؤ  

وا كـةمن خـةَلكي   ئةوةي تَييدا بذين، من منوونةيةك بؤ ئةندامة بةِرَيزةكان بـاس دةكـةم، ناوضـةي شـَيخ بـا     
تةعريب كرا، كوردةكاني لَي دةركراو تـةعريب كـرا، كـة تـةعريبيش كـرا،       75ئةو ناوضةيةم، ديارة لةساَلي 
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هــيض طؤِرانكارييــةك لــة  1113لةِراســتيدا ئــاوةدان نةكرايــةوة، عةرةبــةكان هــاتن لــةوَي دانيشــ  تــا ســاَلي 
ةو ناوضةية لةناوضةكاني تر ردةكاني خةَلكي ئكة كو 1113تةركيبةي خانووبةرةكاندا ِرووي نةدا، لةدواي 

ومادي و ئةوانة طةِرانةوة، طةِرانةوة بـؤ ئـةو خـانووة قوِرانـة، كةمـةفِروز وابـوو ثالنَيكمـان هـةبَيت بـؤ          لة ِر
ئاوةدان كردنةوةي ئةو ناوضانة، دروست كردني خانووي تازة، موجةمـةعاتي نيشـتةجَيبووني تـازة، بردنـي     

وضانة، يةعين تؤ خةَلك لةشارةوة دَيين بؤ الدَي، الدَييـةكي زؤر دواكـةوتوو كـة لـة     خزمةتطوزاري بؤ ئةو نا
وة هيض طؤِرانكاري تَيدا نةبووة، هيض كارَيكي مةدةني تَيدا نةكراوة، ئةمة حافزَيك نـةبوو بـؤ    1975ساَلي 

ك لـة حـةنني   خةَلكي ئةو ناوضةية، زؤربةي خةَلكي ئةو ناوضةيةش لةدواي حةماسَيكي نيشتماني و جؤريَـ 
بؤ ِرابردوو كة طةِرانةوة بؤ ناوضةكة جارَيكي تر ثةنايان بؤ كةالر و ئةو ناوضانة برد، ِراستة كاري تريؤر و 
ــةو ناوضــانة كــة        ــؤ ئ ــةبووني حــافزيش ب ــةآلم نــةبووني خزمــةتطوزاري و ن ــةو شــتانة دةوري هــةبووة، ب ئ

يان بــؤ بكرَيــت، موجةمــةعاتي ســةكةني بطةِرَينــةوةو لــةوَي نيشــتةجَي بــنب و كــارَيكي خزمــةتطوزاري باشــ 
ــةو             ــت، ئ ــةر بكرَي ــةي لةس ــت قس ــة دةبَي ــوو ك ــان ب ــة هؤكارةك ــةكَيك ل ــةش ي ــة ئةم ــت، ك ــؤ بكرَي ــيان ب باش
نووسينطةيةي ناوضة دابِراوةكان كة من ثَيشنيارم كرد هي ثةرلةماني كوردستان، يةكَيك لةكارةكاني دةبَيت 

ئةو كؤنفرانسةش زؤر زؤر طرنطة كة ئَيمة وةكو مةرجةعَيكي ئةوة بَيت ضارةسةركردني ئةو كَيشةية بَيت، 
ضـي تـر   ( 141)نةتةوايةتي، يان نيشتماني دةبَيت لةِراستيدا قسة لةسةر ئةوة بكةين كة لـة دواي مـاددةي   

ي %41دَيت، واتة كورد دةيةوَيت ض هةنطاوَيكي تر بنَيـت ، ضـؤن مامةَلةيـةكي جـدي لةطـةَل مةسـةلةي لـة        
 .ثاسخاكةكةي بكات، سو
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَيزدار عبدالرمحن حسني، فةرموو
 :بةِرَيز عبدالرمحن حسني بابكر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشةكي دةستخؤشي لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةم، كة سةرداني دةةةرةكةيان كـردووة، بـةِراي مـن ئـةم     

ردستان لةاليةن توركياو ئَيرانةوة بة ثالنـة، ثالنَيكـي ثَيشـوةختة    ش و تؤثبارانةي سنووري هةرَيمي كوهَيِر
كـة تـا ئَيسـتاش     1991كة لةوانةية تةنسيق لةطـةَل حكومـةتي عَيـراقيش كرابَيـت، دةطةِرَيتـةوة بـؤ سـاَلي        

ــدي بــاو بــاثريان، هــةر لــةدواي      بةردةوامــة، دةركــردن و كوشــتين كــورد لةناوضــة داطريكراوةكــان لةســةر زَي
ــة      ثرؤســةي ِرز ــاتر ل ــووة هــؤي كوشــتين زي ــا ئَيســتاش بةردةوامــة، ب ــراق و ت  و كــةس(711)طــاركردني عَي
خَيزاني كورد لةو دةةةرانة، لَيرةدا سةركردايةتي سياسي نةتـةوةي كـورد، بـة كةمتـةر     ( 1851)دةركردني 

ي شـارةزا  ساَلة كوردستان حوكمِراني خؤي دةكات، نةيتوانيوة هَيزَيكـي شؤِرشـطَيرِ  (11)خةم دةزا ، ضونكة 
بَيت، لة ياسـاي شـةِر و شـةِري نـوَي و مةشـاي سـةربازي بـؤ بةرذةوةنـدي طـةلي كـورد وثاراسـتين ئاسايشـي             
نةتةوةي كوردستان دروست بكات، ئةويش بةهؤي ِرةنطدانةوةي دوو ئيدارةيي، دوو حكومـةتي لـة هـةرَيمي    

ليذنةو ليذنة كاري دروست بكـةين،   كوردستان و لةناوضة زةوت كراوةكان، بةِراس  من ئيما  بةوة نةماوة
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دووبارة لةسةر ئةم ليذنةية بوينةوة عَيراق و داوا لة ئَيران بكةين ولةمالو لة ئةوال كؤبوونةوة بكةين، كة 
ئةمة هيض ئةجنامي نابَيت و ئةجناميش دروست نابَيـت، ثـَيش سـاَلَيك ئَيمـة كـة دةسـتةي داكـؤكي كردمنـان         

ةرلةمانة دةركرد، لةو ِرؤذةش من ود باوةِرم بةم دةسـتةية نيـة و هيوـي    لةناوضة زةوت كراوةكامنان لةم ث
ثَيناكرَيت و هيويش ناكات، تا ئَيستا لةوانةية دانةمةزرابَيت، وة هيويشـي نـةكردووة، هـيض ئةجنامَيكيشـي     
ةو نابَيت، و هيض مةعلوماتَيكيش نةطةشتووة بة ئَيمة وةكـو ثةرلـةمان، بؤيـة مـن لَيـرةش دةَلـَيم ئـةو ليذنـ        

ليذنةكاري و داواكاريية بـة عةمـةلي ئَيمـة نايـةت، بةسـة  ئَيمـةي كـورد تاكـةي بَيـدةنط بـني لـةم هـةموو             
تةعداو زوَلم و زؤرداري لَيكردنة، ئةو شؤِرشانةي كة ئَيمة ثَيش ئَيستا كردوومانةو بـةرخؤدامنان دايـة، بـؤ    

د وةزيرَيكمـان هـةبَيت، يـان سـةرؤكي     ئةوة نةبوو كة ئَيمة سةرؤك كؤمارَيكمان هةبَيت لةبةبداد يـان ضـةن  
كان وةزعي كـورد زؤر باشـرت بـوو لـةوةي كـة ئَيسـتا هةيـة، كـورد         (51)سوثاي عَيراق لة ئَيمة بَيت، لةساَلي 

دةربةدةر  ،بةرخؤدامناندا، شةهيدمان دا ،زياتر ثؤست و ثلةو ثايةي هةبوو لةوَي، بةآلم ئَيمة شؤِرطان كرد
مةش سيادةيةكمان هةبَيت و زةوي خؤمان بثارَيزين و ئَيمةش وةكو كوردسـتان  بووين لةثَيناو ئةوةي كة ئَي

خؤمان بناسَينني بة دونيا، ئَيستا وةخ  ئةوة هـاتووة كـة ئَيمـة هةَلوَيسـت وةربطـرين، ئَيمـة هةَلوَيسـتَيكي        
ة توونــد وةربطــرين نــةك هــةر بــة بةياننامــة و ئيدانــة كــردن بَيــت، مــن منوونــة دَينمــةوة كــة بؤضــي ئَيمــ  

هةَلوَيست وةربطرين، مةسةلةن ئةو حكومةتةي ئَيستا كة دروست بووة لة بةبداد، ئَيمة مـةر ان هـةبوو،   
، ومــةتي بةبــداد جَيبــةجَيي نــةكردووة، جَيبةجَيشــي ناكــاتخاَلمــان هــةبوو، يــةكَيك لــةو خاآلنــة حك( 19)

ــرا           ــة ب ــوو ك ــة شــنطار مــةجزةرَيك دروســت ب ــة موصــَل ل ــَيش ئَيســتا ل ــة، ضــوار ســاَل ث ــي ني ئيمانيشــي ثَي
كةسيشيان بريندار بوون، هةروةها لة موصـَل  (751)كةسيان لَي كوذرا، وة (311)ئَيزيدييةكامنان زياتر لة 

ند و هةر ثةنامان بردة بةر و لة بةبداش برا مةسيحيةكان دةركراون و كوذراون، ئَيمة هةر بَيدةنطيمان نوا
دةستوور وياسا، ئةمانة ئيمانيان بة ياسا و دةستوور نية، ئةمانة ئيمانيان بة هَيز هةية، بة قـوةت هةيانـة،   
كة ئةطةر رِلؤذَيك بةقوةت بن لة بةعس خراثرت بة ئَيمة دةكةن، بةخوا ئةو كاتة لة شـاخيش ناحةوَيينـةوة   

اتووة  ئَيمة هةَلوَيست وةربطرين، من ضةند ثَيشنيارَيكم هةية بؤ ئةو ئَيمة لةدةست ئةوان، ئَيستا وةخ  ه
ئةو نوَينةرانةي ئَيمة كة لةبةبداد هةيـة، بـة سـةرؤك كؤمـار و ئـةو كةسانةشـي كـة        : هةَلوَيستة، يةكةميان

ة لةوَين، لة ثةرلةمان و لة وةزيرةكان، بايكؤت بكةن و بَينةوة بؤ كوردستان تا ئةوكاتـةي كـة ئـةو حكومةتـ    
: ملكةضي ببَيت، بؤ ئةو ثَيشنيار و داخوازييانةي كة كورد هةيةتي بـؤ ئـةوةي جَيبـةجَيي بكـات، دووةميـان     
ئَيمــة كــة جَيبــةجَي نــةبوو يةكســةر ســةربةخؤيي هــةرَيمي كوردســتان ِرابطةيــةنني، ســةربةخؤيي خؤمــان   

 لـة  ديفـاع  هـةموومان  و بـني دة ثَيشـمةرطة  هـةموومان  ئَيمـة  ،ِرابطةيةنني لة كوردستان ضي دةبَيت بـا ببَيــت  

 دابنيشني، ئاوا هةر ناكرَيت ئَيمة تر، ميللةتةكاني هةموو وةكو دةوَلةت  دةبينة يان دةكةين، كوردستان خاكي

 تاكـةي  بةسـة  دةبَيـت،  وا و دةبَيـت  وا بةياني ضونكة نادةين لةدةست ثاية ثلةو وةَلآل بَلَيني و  ةوين و  ؤين

 .سوثاس ِرابطةيةنَيت، سةربةخؤيي كة ئَيمةية ميللةتي خواس  ةئةو بناَلَيت، ئَيمة ميللةتي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 بـة  حكومةتةكـةي  خـؤ  ئـةوة  بةبـداد  هـةموو  لـة  بكـةين  سـةحب  كـة  ئـةوةي  سـةر  هاتة ئةطةر بةِرَيز سوثاس،

 حممـود،  دلَيـر  زدارِريَـ  بكرَيت، ثَي ئاَلوطؤِري حكومةتة ئةو ئةتواندرَيت ئينجا حكومةت، بة بووة تؤ ثشتيواني

 .فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــذووي ــةناو ثَيكــردن كــؤض مَي ــةكي كــورددا ل ــذي دوورو مَيذووي ــة، درَي  بةشــَيوةيةك ســةردةمَيك هــةر وة هةي

ــراوة ــةعرييب نووس ــتان ت ــت، كوردس ــةن ض بكرَي ــةوة لةالي ــو ض خاكةكةي ــةوةش، وةك ــة نةت ــةمِر هةَلبةت  ؤشئ

 شـَيوةيةي  بةو قورسرتة، ثَيشرت شَيوةكاني لة كة ةكرَيت، د تةعريب تر شَيوةيةكي بة يمَيذووي لةسةردةمَيكي

 و ماَل كة ئةوةي بةيري بسِرنةوة، ناوضةية لةو تةوايةتي نة مَيذووي نةتةوايةتي، سيماي دةكرَيـت لَي كةواي
 خـؤي  لةبةرضـاوي  ةكـة خَيزان سـةرؤك  كةسـوكاري  يـان  ةخَيزانةك سةرؤكي يان دَين دةكرَيـت، داطري لَي موَلكي

 ئــةو كةواتــة ناوضــةية، ئــةو بــؤ بطةِرَيتــةوة ناكــات حــةز بةحــةياتي كــة دةكــةن لــَي واي يةننةفســ و دةكــوذن

 ئـةوةي  بـؤ  داِرَيذراويشـة  بـؤ  بةرنامـة  سياسـةتَيكي  خراثـة،  بةرنامةيةكي زؤر ئةمة هةية، ئَيستا كة بةرنامةي

 دابِراوةكـان  ناوضـة  يـان  لةسـةرةكان،  كَيشـة  ناوضـة  دةَلَين ثَيي كة ناوضانة، لةو كورد طةلي نةتةوايةتي سيماي

 داِرَيـذراو  بـؤ  بةرنامـة  كـة  من بةِرةئي بَيت، بةردةوام ئاوا ثرؤسةية ئةم و بَيت ئةطةر هةَلبةتة نةهَيَلدرَيت،
 نامَينَيتـةوة،  ثشـتةي  وردةو ئـةو  قةرةتةثـةو  سـةعديةو  جةلـةوالو  لةناوضـةي  نامَينَيتـةوة  لـةويَ  هـةر  بَيت

 دةكـات  ئـةوة  داواي ناوضـةكة  خـةَلكي  ضؤن ثَيويستة ئةوة لةبةر لةداهاتوودا، دةطرَيتةوة تريش ناوضةكاني
 ضـؤن  كوردسـتان  ثةرلـةماني  وةكـو  ئَيمةش ناوضةكة، ئةمنيةتي ثاراستين بؤ ،سةروماَليان ثاراستين بؤ بَيت

 كردووة نَيودةوَلةتيةكان ِرَيكخراوة و بيانيةكان حوكمةتة لة داواي هةرَيم سةرؤكايةتي و هةرَيم حكومةتي
 وةكـو  ئَيمـةش  بثارَيزرَيـت،  ئةمنيـةاان  كـة  هةيـة  بـةوة  ثَيويستمان وة دةكرَيت، لةكورد بةدرَيكة ئةمة كة

 حكومةتــة لةطــةَل ئــةوان، شــَيوةي بةهــةمان كاتــدا لةهــةمان خــةَلكني، كةنوَينــةري كوردســتان ثةرلــةماني
 لَيـدةكرَيت،  بـةدرمان  ضـؤن  كة بكةينةوة ئاطادار هةموويان نَيودةوَلةتيةكاندا ِرَيكخراوة طةَللة بيانيةكاندا،

 لةبةر عَيراقي هَيزي وةكو ،تر هَيزةكاني هةموو وةكو ثَيشمةرطة هَيزي ثَيويستة كة بدةين ئةوةش بِرياري
 ضــةند لــةنَيوان كةكَيشــة كةواتــة بــوو لةســةر كَيشــةي ناوضــةيةكيش كــة لةســةرة، كَيشــة ناوضــةي ئــةوةي
 هةبَيت هَيزيان هةية بؤيان بن اليةن ضةند يان اليةنةكة، هةردوو ئةوة لةبةر اليةنداية، دوو يان اليةنَيكة

 وةكــو ثَيشــمةرطةو هَيــزي وةكــو هةَلبةتــة بكــات، خــؤي لةبةرذةوةنــدي ديفــاع هةركةســةو ناوضــانةدا، لــةو
 وآلتَيكــي و ئــارام وآلتَيكــي عَيــراق كــة كــردووة لــةوة ثشــتطريي بــةردةوام عَيراقيــدا لةحكومــةتي كــورديش
 دةكرَيــت كــة كردةوانــةش ئــةم دةطَيِردرَيــت، لــةدذ ثيالنــت تــؤ كةبةناضــاري ئــةمِرؤ بــةآلم بَيــت، ســةقامطري
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 كـورديش  ميللـةتي  لةسـةر  ثَيويسـتة  داِرَيـذراوة،  بـؤ  بةرنامـة  نيـة،  سـادة  و ئاسـايي  كـة  تريؤرستية كردةوةي
 بـري   كةدةيـدةن،  بِريـارةي  ئـةو  يـةكرتي  بةتَيكـةآلوي  بِريـار،  بةيةك وويانهةم ثَيشمةرطةش هَيزي لةسةر
 ئَيمـة  دةبَيـت  حاَلةتةشـدا  لـةم  بَيـت،  لةسـةرةكان  كَيشـة  ناوضـة  ثاراستين و كردن ثارَيزطاري كة لةوةي بَيت
 و َيـت ب ئةطـةر  كراوة، تةوقيت كاتيةو قومبةلةيةكي ئَيستا ِروودةدات لةوَي مةوزوعةي ئةم كة بزانني ئةوة

 داواكارييـةي  ئـةم  بـةدةم  لةطةَليـدا،  شـةركني  و دةزانـني  لـةو  بةشَيك بة خؤمان ئَيمة كة عَيراقي حكومةتي
 لةناوضـة  ثاَلثشـ   و نـةكات  ضارةسـةر  كَيشـانة  ئـةو  و نةيـةت  كوردستانةوة ثةرلةماني و كوردستان خةَلكي
 هَيــزي نــةثارَيزَيت، يــةك وةكــو ناوضــةيةدا لــةو نةتــةوةكان هــةموو ئةمنيــةتي نــةكات، لةســةرةكان كَيشــة

 تَيـك  عَيـراقيش  ئاسايشي كة ئةوةي هؤي دةبَيتة كراوة تةوقيت قومبةلة ئةو ئةوة نةهَينَيت ثَيك هاوبةش
 كاتةشـدا  لةو هةَلبةتة دةدات، تَيك عَيراقدا لة سةقامطريي و ئاسايش كة ئةضَيت وا نةتيجةي بةرةو دةدات،
 و شؤةَينس  هَيزة ئةو نية، عَيراقدا ناو باشةكاني و ضاك هَيزة زوخوا دميوكراسي هَيزة لةقازاجني ئةمةش

 ئـةمِرؤ  كـة  ئـةوةي  بـؤ  نادات بةرايي ضاويان و نابَيت خؤش دَليان هةردةم كة دةبينن لَي سوودي بةعسيانة
 ضـؤن  وةكـو  دةزا  بـةباش  واي مـن  ئَيسـتاوة  لـة  هةر بؤية بنَيت، هةنطاو دميوكراسي وآلتَيكي بةرةو عَيراق

 بَيـت،  ئيتيفـاق  بـةبيَ  ئةطـةر  يـان  بَيـت،  ئيتيفاق بة ئةطةر ،انخؤي جَيطاي بونةوة هَيزانة ئةو كرد اواماند
 ِرَيكخـراوة  هـةموو  و بيانيـةكان  حكومةتـة  هـةموو  بـةجيَ  دةست كوردستان ثةرلةماني وةكو كاتدا لةهةمان

 و لَيكـراوة  بـةدرمان  لةكؤنيشـةوة  رهـة  لَيكـراوين،  بةدر ئَيمة ضؤن كة بكاتةوة، ئاطادار نَيودةوَلةتيةكانيش
 بكـةين،  لـةخؤمان  ديفـاع  نةتواندرابَيت سةردةمَيكدا لة مومكينة بةآلم دةكرَيت، لَي بةدرمان هةر ئَيستاش
ــةآلم ــة ئَيســتا ب ــوانني لةوانةي ــاع بت ــةخؤمان ديف ــةين ل ــةكَيك بك ــةم بةي ــة شــَيوانة، ل ــزة هــاتين هةَلبةت  هَي

 هةيـة  هاوبـةش  خـاَلي  ئـةويَ  هاتوونةتة كة زانيوة، بَيئَيزيان خاَلَيكي بة ناوضانة ئةو بؤ تريؤريستيةكانيش
 ئةو تةعرييب بةرنامة بة ئةوةي لة بريتية كة شؤةَينيستةكان و بةعسيةكان كؤنة و تريؤريستةكان لةنَيوان
ــانة ــةن ناوضـ ــيض و بكـ ــيمايةكي هـ ــةتي سـ ــوة كوردايـ ــةهَيَلن، ثَيـ ــة نـ ــتة كةواتـ ــةموو ثَيويسـ ــراوة هـ  ِرَيكخـ
 دانيشــ  يةكــةم ئةمــةش نةكرَيتــةوة، بــارة سـيَ  دووبــارةو بــةدرة ئــةم بكرَيتــةوة، ئاطــادار َلةتيـةكان نَيودةو
 بـرادةران  زؤربـةي  وةكـو  دابنيشـني  ِروودةدات كَيشـةكان   كـة  لةكاتَيكـدا  نـةبَيت  دانيشـ   ئـاخر  يـان  نةبَيـت

 بـةردةوام  ئـةوةي  بـؤ  بَيـت،  هـةمان  141 ماددةي بؤ بَيت، شتَيك هةر يان بَيت ليذنةيةك ثَيدا، ئيشارةتيان
 .سوثاس زؤر دابِراوةكاندا، ناوضة لة بكؤَلَيتةوة كَيشانة لةو

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز
 .فةرموو حسن، قادر ِرَيزدار سوثاس، زؤر

 :قادر حسن قادر بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 لةنزيكـةوة  بـؤ  هـةروةها  ناوضـةكان،  كردنـي  سـةردان  بؤ دةكةم، ثةرلةمان ليذنةكاني لة دةستخؤشي سةرةتا
 سةبارةت شؤةينيةكان، عةرةبة شيهَيِر بةر كةوتوونةتة كة خةَلكةي ئةو طوزةراني و وةزع لة بوون ئاطادار
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 ئـةو  هـةموو  بةرامبـةر  ناحةقيـة  ئـةوة  ئَيرانـةوة،  ئيسـالمي  كؤمـاري  اليـةن  لـة  ئـةَلوةن  ئـاوي  طرتنةوةي بة
 عَيراقـي  و كوردسـتان  هـةرَيمي  سـةروةري  كردنـي  ثَيشـَيل  لـة  َيجطةب وةردةطرن، ئاوة لةم سوود كة خةَلكةي
 ضـارةيةكي  ِرَيطـا  ثَيويستة دراوسَييةتية، وعورم نَيودةوَلةتيةكان ياسا ثَيوةوانةي ئَيران كارةي ئةو فيدِرال،
 ئـاوي  بةردانـةوةي  بـؤ  كردنـي  ناضـار  ئَيـران،  ئيسـالمي  كؤمـاري  سـةر  خسـتنة  فشـار  بـؤ  بةر بطريَيتة طوجناو

 وةزعَيكـي  كايةوة، جةلةوالهاتووةتة سةعديةو لة كة ناهةموارةي بارودؤخة بةو سةبارةت ئةَلوةن، ووباريِر
 و دةرفـةت  شؤةَينستيةكان عةرةبة هةركات كة بةوةي كورد، ئَيمةي لةسةر خةتةرة زةنطَيكي مةترسيدارةو

ـــت توانايــان  بؤيــة نــابن، قايــل َيكــةوتنَيكيشِر بِريــارو وبــةهيض نــانَين ئَيمــةدا مــافَيكي هــيض بــة دان هةبَي
 بـة  دةبَيـت  وةرطرتنَيـك  هةَلوَيسـت  و هـةنطاو  هةر هةَلبةت ئةساسية، هةرة خاَلَيكي خؤمان لةسةر ئيعتيماد
 عَيراق حكومةتي لة ئَيمة ضاوةِرواني من بةِرةئي بةآلم بَيت، ثَيشئاتةكان هةموو طرتين لةبةرضاو ديراسةو

ــان كةســَيك ضــونكة نيــة، دروســت َيِروانينَيكــيت بكــات ئَيمــة طرفتــةكاني ضارةســةري ــةنَيك ي  نــةتوانَي الي
 عَيراقـي  ئـةمِرؤ،  عَيراقـي  بوـَيت،  تـرةوة  خـةَلكي  بةهاناي دةتوانَيت ضؤن بكات، ضارةسةر خؤي طرفتةكاني

 واقيـع،  ئـةمري  دةبَيتـة  ئـةوة  بـوو  دروسـت  شـوَينَيك  لةهـةر  هةلومةرجَيك هةر شتَيك هةر واقيعة، ئةمري
 طةلةكةمانـدا  و ئَيمـة  لةبةرذةوةنـدي  واقيعةكـة  كـة  ناوضانةي و شوَين ئةو لةهةموو ئَيمةش تةثَيويس بؤية
  بَيـت  ئَيمـة  لةبةرذةوةنـدي  واقيـع  ئـةمري  بـة  ببَيـت  ئـةوةي  بـؤ  بيسوِرَينينةوة خؤمان بةرذةوةندي لة نية،
 دروسـت  طـةورةي  ابَيكيفـةر  هةية، عَيراقدا سياسيةكاني ةلكوت لةنَيوان ناكؤكيانةي ئةو ئَيمة، دذي لة نةك

 بةتايبـةتيش  دةكـةن،  بؤشـايية  لـةم  ئيسـتيفادة  يعوءس وبـةر دةور وآلتاني هةم و تريؤريستان هةم كة كردووة،
 دةكةم ثَيشنيار من بكةنةوة، دووبارة ثَيشوو سياسةتي هةمان دةدةن هةوَل شؤةينيةكان و بةعسيةكان كؤنة
ــة ــراق حكومــةتي بةِراشــكاوي و جــدي ب ــت ناضــار عَي ــةكاليي خــؤي هةَلوَيســ  كــة بكرَي ــةوة ي  هــةم بكات

 هـةم  دةبَيـت،  ضارةسـةر  طرفتـةكان  زؤري هـةرة  بكرَيـت  ئـةوة  ئةطـةر  كـة  ،141 ماددةي كردني لةجَيبةجَي
 دوا دةكـةن،  طةلةكـةمان  وجـودي  دذايـةتي  جياجيـا  ثةردةي لةذَير كة شؤةينيةكان عةرةبة لة طرتن لةِرَيطة

 مةترسي كة بكرَين جَيطري ناوضانة لةو كوردستان ثَيشمةرطةي هَيزي بدرَيت هةوَل كة ئةوةية ثَيشنياريشم
 .سوثاس زؤر هةية، كوردستان هاووآلتياني لةسةر

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز
 .فةرموو بةشارةتي، فازَل ِرَيزدار سوثاس، زؤر

 :قادر حممد فاضل بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 لةسةر قسةي طرنط زؤر زؤر ثرسي دوو لةسةر بةحةقياةت كة نةوةية،كؤبوو ئةم طرَيداني بؤ سوثاس زؤر
 ئـةو  كةسـةرداني  ليذنةيةيـةي  لـةو  بـووم  يـةكَيك  بةنـدةش  كـة  ئةَلوةنـة،  ئاوي مةسةلةي يةكَيكيان دةكةين،

 بـةهؤي  سـاَليةك  وشـكة  ضـي  كة بيين، ناوضةكةمان وةزعي لةنزيكةوة خانةقني، ناوضةي كرد، ناوضةيةمان
 تـةركيز  زؤر ثَيشـنيارةكامندا  لـةداواو  لةيـةكَيك  مـن  بـووة،  دروسـت  ناوضـةيةدا  لـةو  َلوةنـةوة ئة ئـاوي  بِريين
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 بـؤ  باشـة  ضـي  بكـةين،  ضي طرفتانة ئةو كردني بنِب بؤ كوردستان هةرَيمي لة خؤمان، ئريادةي سةر بكةينة
 داواو و مـانطرتن  شـة هةمي بَيـنني  لةوة واز ئَيمة با دةكات، ضارةسةر ئَيمة طرف  كة ئةوةي بةِراس   ئةوة

 ئةمةيان طريا، ئاوي جَيطا فآلن طرياو ئةَلوةن ئاوي ئةوةي بؤ ليذنة، كردني وتةشكيل وةفد وناردني تةكليو
 كورديـان  جـاران  كـة  سياسـةتةية  ئـةو  هةمان كة ئياليميةكانةوة، دةوَلةتة لةاليةن سياسةتَيكة بةحةقياةت

ــَي ــات ث ــِر و ق ــةآلم دةكــرد، ق ــَيوازَي ئَيســتا ب ــر كيبةش ــةو ت ــادة سياســةتة ئ ــة دةكــةن، ثي ــو بؤي   ثَيشــرت وةك
 كرايــةوة تةئكيــد زؤر ثةرلــةمان، بودجــةي كؤبوونــةوةي لــةكاتي بةتايبــةتي ثةرلــةمان، لةكؤبوونــةوةكاني

 ئـةكات  ِرزطار ئاوي بَي قةيراني لة ئَيمة ئةمة واية ثَيم كوردستان، لةهةرَيمي بةنداو كردني دروست لةسةر
 مــةقامي قـائيم  رٍِؤذة ئــةو وةكـو  كــة ئَيـران  ئيســالمي لـةكؤماري  تــةكليو داواو نـةك  ،كوردســتان هـةرَيم  لـة 

 ئـاوي  كردنـي  ضارةسـةر  باسي كوردستاني هةيبةتي لةطةَل بةتةشاةَلةوة زؤر كرد، باس ئَيمةي بؤ خانةقني
 نيلةاليـة  نـةك  بكـةين  ضارةسـةر  خؤمانـةوة  لةاليـةني  طرفتـة  ئـةو  دةكـةم  ئومَيـد  بؤيـة  كردووة، ئةَلوةنيان

 ئَيستا ئةوةي كة لةسةر كَيشة بَلَيني با ناوضةكاني لة كة وةزعةية ئةو مةسةلةي دووةم خاَلي ترةوة، كةسي
 هةرضةند بةطش ، طةرمةسَيرة وناوضةي مةندةلي قةرةتةثةو سةعديةو جةلةوالو مةسةلةي باسة جَيطاي
 تـازة  طرفتَيكـة  ئةمـة  بةِراسـ   ار،شـنط  و شـَيخان  ناوضةي دةضَيتة هةتا كوردستانة هةرَيمي طرفتَيكي ئةمة

 ئَيمـة  بـة  ئةمـة  وانيـة  ثـَيم  ضةسـثاوة،  عةرةبـدا  شـؤةينيةتي  عـةقَلي  لـةناو  طرفتَيكة ئةمة نةبووة، دروست
 بووة دروست عةرةب شؤةينيةتي لةالي قةناعةتة، بريكردنةوةو و عةقَل ئةم وانية ثَيشم بكرَيت، ضارةسةر

 ِرَيطــا لــة بــاس بدؤزينــةوة، ضــارة ِرَيطــا ئَيمــة ئةوةيــة ضارةســةر نباشــرتي دةرنايــةت كــة دةربَيــت، ئَيمــة بــة
 دةضَيت وةفد دةبَيت، كةركووك لة بةياني بوو، ديالة لة كؤبوونةوة ئةمِرؤ كة ئةوةي نةك بكةين، ضارةكان

 ئَيسـتا  نـةيكرد،  سـةدام  و بـةعس  كـة  ئةوةي دةيَلَيم، تةعبرية بةم من ِراستيةكةي ئةمة دَيت، و  بةبداد بؤ
 دةَلـَيم  مـن  بةحةقياـةت  ئةمـة  مةنـدةلي،  قةرةتةثـةو  سـةعديةو  جةلـةوالو  لـة  كـردنني  جَيبةجَي ريكيخة

 كـة  بـني  شـؤةَيين  عـةرةبي  مةرحةمةتي ضاوةِرَيي كة دةكةين، خؤمان خةَلكي لة خؤمان، ميللةتي لة زوَلمة
 ِرَيـزو  لةطـةلَ  كة كوردستان هةرَيمي ئةوةية، ثَيشنيارةكا  لة يةكَيك لةداواكا  يةكَيك من نةكوذَيت، كورد

 ناوضـةية،  ئـةو  ضـووةتة  لةشـكر  دانيشتنة، ئةم ثَيش بِرياريدا كة هةرَيم، سةرؤكي جةنابي بؤ دةستخؤشيم
 هَيـز  بئَينني ، بةكار ضي ئةي نةهَينني، بةكار هَيز ئَيمة با كرد، لةوة باسيان بةِرَيزانةم هاوةَلة لةو هةندَي
 بةجَي جَي ناضَيت، بةاليدا بةبداد لة ناوةندي دةوَلةتي كة ئةوةي ةكةين،د دةستوور باسي نةهيََنني، بةكار
 دةكـةين،  عَيراقـدا  لـة  فيدِراليـةت  باسي ئَيمةين دةكةين، دةستوور باسي ئَيمةين يةعين دةستوورة ، كردني
 ئـةو  هةرضةندة خايةن، زؤري كردن قسة ضونكة بدةم، بةقسةكا  درَيذة نامةوَي دةكةم، ثَيشنيار من بؤية

 بـؤ  كةِرؤشـتووة  هَيزةي ئةو دةكةم، ثَيشنيار من بكةين، لةسةر قسةي ئَيمة كة هةَلدةطرَيت، زؤر مةسةلةية
 لـةو  بكـرَين  دةعـم  كوردسـتان  ثَيشـمةرطةي  هَيـزي  دةكـةم،  ئةوةش ثَيشنياري من بكرَيت، زياد ناوضانة ئةو

 ثارَيزطـاري  بـؤ  لةسـةرة،  كَيشـةي  كـة  ناوضـانةي  ئةو هةموو بوَيتة كوردستان ثَيشمةرطةي هَيزي ناوضانةدا،
 ِرَيطــا ئةمــة دةكرَيــت، 141 مــاددةي سياســي كَيشــةي كردنــي جَيبــةجَي هــةتا كــورد ومــاَلي طيــان لــة كــردن
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 و كوشـ   لةطـةلَ  قـةت  كـورد  نـةخيََر  بكـوذين،  عـةرةب  بـِرؤين  بـا  بكـةين،  شةِر بِرؤين با ناَلَيم من ضارةية،
 ئاشــ  سياســةتي هةميشــة كــورد بــووة، كــردن بــةرطري ســةتيسيا لةطــةَل هةميشــة كــورد نــةبووة، بــِرين

 خؤيان كة ئةوةية مَيذووةكةيان دراوسَي دةوَلةتةكاني بةآلم هةبووة، دراوسَي دةوَلةتةكاني لةطةَل خوازانةي
 دةيبيـنني،  خؤمـان  بةضاوي ئَيستا كة ئةوةية ئَيستايان بةرنامةي ئَيستايان سياسةتةكةي دةزانني، خؤمان و

 تؤثبـاران  ئـاو،  بـِريين  دةيكـةن،  ئـةوان  كـة  ناكـات،  قبـولَ  ئةوة مرؤةايةتي ويذدانَيكي هيض دةكةن وا كةكاري
 ناوضةي سةرداني ئَيمة كة ِرؤذانةي ئةو كاتيشدا لةهةمان ئَيمة، نيشتةجَيبوونةكاني شوَينة و طوند كردني

 بـراي  خانـةقني،  مةقاميةتي قائيم لة دانيشتبوو، ئَيمةدا كةلةطةَل بةِرَيزانةي لةو يةكَيك كرد، خانةقينمان
 ئَيوارةكــةي كوردييــةكان تةلةفزيؤنــة لــة يــةكَي لــة دميانـة  يــةك لةســةر وا كــة بــوو شــةهيدانة لــةو يـةكَيك 

 خؤمـان  ئَيمـة  بةحةقياـةت  ئةمـة  يـةعين  كـراوة،  بـاران  طوللة سةعدية لة منداَلةكانيةوة و ذن بةبةرضاوي
 خؤمـان  حةكيمانـةي  عـةقَلي  بـة  دةبَيت ئَيمة دَيت، بةسةردا انيطؤِر عةقَلَيتة ئةم كةوابزانني دةخةَلةتَينني

 مةسـةلةية  ئـةم  بؤ يةكالكةرةوة بِرياري ساز، وضارةنووس حةسم بِرياري خؤمان بةرذةوةندييةكاني بةثَيي
 هَيــزي بــةناردني ئــةويش ،141 مــاددةي بابةتــةكاني بِرطــةو هــةموو كردنــي جَيبــةجَي هــةتاوةكو بــدةين،

 كردنـي  سةحب ناوضةيةو ئةو ضووةتة كة ثَيشمةرطة هَيزي بةِراس  ضونكة نةكردني، سةحب ثَيشمةرطةو
 ناوضـةي  نـاوة  ناومان ئَيستا كة ناوضانةي لةو دةسِرَيينةوة، خةَلك و لةخاك بَلَيم دةتوا  بةيةكجاري ئَيمة
 .سوثاس زؤر لةسةر، كَيشة

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز
 وآلتَيـك  ناكرَيـت  بكرَيـت،  لةطـةلَ  تـةعامولي  ضؤن كة ئةوةي بؤ هةية دةولي قةوانيين ئاو بةِرَيز سوثاس، زؤر

 بـةثَيي  دةبَيـت  داخـلَ  كة لةوَيش ناكرَيت، ئةوة بِبَيت، لَي هةموويت خؤي بةكةيفي دَيت لَيوة ئاوي دراوسَيتة

 تيحكومـة  دةَلَيـت  كـة  نيـة  ئـةوة  مـةعناي  لـةو،  بةشـَيكي  تـؤش  كـة  ئيتيحادييـة  حكومـةتي  عائيـدي  دةستوور

 بوو، داخَل كة لةناوةوة بةس بكات، تةنزميي ئةبَيت لةطةَلي، شةريكي تؤ نةكةيت، قسة هيض ئيرت تؤ ئيتيحادي

 كوردسـتان،  هـةرَيمي  لـةناوةوةي  دةتـوانني  ئَيمـة  بؤيـة  نةيـةت،  لـةويَ  ئـاوي  بارانـة،  ئاوي تؤية، عائيدي ئينجا

 بوويـت،  ناتـةبيعي  وا حاَلـةتَيكي  تووشـي  كة َيتهةب ئيحتياتت ئةوةي بؤ بكرَيت سةد ناوضانة، ئةو لةناوةوةي

 خؤشـناو،  هـاوِراز  ِرَيـزدار  بيخواتـةوة،  هـةبَيت  ئاويشـي  و نـةبَيت  وشك كشتوكاَلي خةَلكةكةت بوو، تةعةدايةك

 .فةرموو
 :بةِرَيز هاوِراز شَيخ امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس زؤر كران، من قسةكاني
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو اهلل، بيت صباح ِرَيزدار جةنابت، بؤ سوثاس رزؤ
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 لـة  جؤرَيكـة  قةوميـة  تـةتئريةكا  عةرقيـة،  تـةتئريةكا   كـرن،  دَيتـة  جةلـةوال  و خانةقني سنوورَى ل من بؤضونا

 ئاشـكرا  بَينـة  تاوانـا  ئـةةان  طوناهبارَيـت  كـرن،  بَيتة عرياقَى بَلندا دادطةها ل تاوانا ةان بؤ ثَيويستة جينؤسايد،

 داِرشـتيةو،  بةرنامةيـةكى  دى ل كرن، دَيتة سنورى ئةةى مة خةَلكَى دةرهةقى تاوانَى ئةة سزادان، بَينة و كرن

 داهـةبيت،  دةسـتىَ  ئاطـادارو  تاوانـا  ةان ل عرياقَى وئةمنيَيت لةشكرى دةزطةهَى و دام هةندَى ل نية، ذى طومان

 كوردســتانَى ثةرلــةمانا ســةرةدانا عرياقــَى ثةرلــةمانَى شــاندةكا يــا دكــةم داخــازَى ثةرلــةمانَى، ســةرؤكَى َيزبــةِر

ــةتن، ــان بك ــاندةكا ذى ي ــةمانَى ش ــتانَى ثةرل ــةرةدانا كوردس ــةمانَى س ــَى ثةرل ــةن، عرياق ــةو بك ــة ئ ــة بابةت  بَيت

 طونـاه،  بـىَ  و سـنيل  بـىَ  مـةيىَ  خـةَلكىَ  نـة ِرؤذا كـرن،  نايَيتة عرياقَى لة تازة دوا لةمةو ضونكة  ضارةسةركرن،

 مـاددةى  كرنـا  جَيبةجَى فيدراَل عرياقا حكومةتا كرنا ماتةَلة كرن، دةربةدةر ئاوارةو و كرن تريؤر بَينة ِرؤذانة

 ل دةةةرةكـة  و بـن  ئـاوارة  نـةمينَين،  وَيرَى ل ناوضة ةان خةَلكا كو دطةِرَيتةةة، ةة هندَى بؤ من رةئيا ب 141
 ل  كـرن،  جَيبـةجىَ  بَيتـة  141 مـاددةيىَ  كـو  دكـةن  هنـدىَ  بزاةـا  ثاشـى  كـرن،  ضؤَل بَيتة كورد يَيتمة خةَلكَي
 تـةئخري  نَيتـة  ضـيدى  دانـان،  بَيتـة  141 ماددةى كرنا جَيبةجَى بؤ موحةدةد، زةمةنيَى سةقفةكَى كو فةرزا 

 كـو   كـرى،  بـةحس  كشـتوكاَلى  رَىوةزيـ  جةنابَى بةِرَيز براى هةروةكو ئةَلوةن، ئاةا ضارةسةركرنا بؤ ديسا كرن،

 بـؤ  كـرن،  تـةرخان  بَيتـة  ثـارة  ئـةو  ذى كة هةر كرن، تةرخان بَيتة هةرَيمَى حكومةتا ل داخازة تايبةت ثارةكَى

 داخـاز  دومـاهيىَ  خـاال  كرن، ضارةسةر بَيتة كرن، جَيبةجَى بَيتة خانةقني و سريوان ِرووبارَى ل ئاوا ئةة هندَى

 يارمـةتى  دةستى هةرَيمَى حكومةتا كرن، بَيتة زةرةرمةند خةَلكَى وَى تةعويزا ن،كر بَيتة عرياقَى حكومةتا ل

 شةهيد كةس 151 ل ثرت زةرطوش، عةشريةتا وان بؤ شةهيدا كارَى و كةس وان بؤ نةخاسم كرن، درَيذ بَيتة بؤ

 حكومـةتا  يـا ثَيتن دايـة،  خـراث  طةلـةكىَ  وةزعـةكا  ل وان ذيانا بوونة، شةهيد كةس 197 كاكةي براى بوونةو،

 نالـةبارة،  طةلـةكى  وان وةزعـىَ  ضـونكى  بكـةتن،  درَيـذ  وان بؤ يارمةتي و هاريكارى دةستَى كوردستانَى هةرَيمَى

 حـةتا  نالـةبارة،  طةلـةكىَ  وان وةزعـىَ  كـو  كـر  بةحس برادةرا ئةوان خانةقني، قةزا ل برادةران دطةل هةروةكى

 .سوثاس ،بوون كرنَى دةرؤزة توشى وان كارَيت و كةس ل هةندةك
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو امحد، ثةيام ِرَيزدار سوثاس، زؤر
 :بةِرَيز ثةيام امحد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ناوضـةي  ئـةو  سـةرداني  ليذنةيـة  ئـةم  كـة  هةيـة،  سـةرةكي  كَيشةي دوو خانةقني ناوضةكاني و خانةقني ديارة

 كَيشــةية ئــةو ســاَلة، هةشــت مــاوةي دةزانــني خؤمــان ئــةويش بــوو، ئــةَلوةن ئــاوي كَيشــةي :يةكــةميان كــرد،

 ئـةو  كـة  ئـةبينني  هةرضـةندة  نـةكراوة،  بـؤ  جـةزري  حـةلَيكي  ئَيسـتا  تـاوةكو  بةآلم ناوضةيةدا، لةو بةردةوامة

 ئَيـران  يـةكجار  ئـةَلوةن  ئـاوي  كـة  دا قاسـم  عبـدالكريم  لةسـةردةمي  دا، 1961 لةسـاَلي  كرد، سةرداني ليذنةية

 ثَيـوة  بوونـةوةي  وشـك  ئـةو  نةيانئَيشت ئةَلوةن ئاوي ِراكَيشاو بؤ جؤطةيان ئةو جؤوة، لةباَلة يةكسةر طرتيةوة
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 ئـةكرا  ناوضـةية،  ئـةو  بـؤ  بكـةين  شـَيك  هـيض  نـةمانتوانيوة  ئَيمة ساَلة هةشت ئةمة بةداخةوة بةآلم بَيت، ديار

 ئـةَلوةن  ئـاوي  بـؤ  ِرابكَيشاية انجؤطةيةم ئةو باَلةجؤ ئاوي لة بداية يارمةتيمان كوردستان هةرَيمي وةكو ئَيمة

 تـر  بةجـدي  ئةبوايـة  كـوردة،  كة عَيراق دةرةوةي وةزيري ئَيمة كة ئَيراندا حكومةتي لةطةَل ئةوةش سةرةِراي

 ديـاربوو  نةكراوة، مةبةستة ئةو بؤ هيض ئَيستا تا بةداخةوة بكراية، ضارةسةر كَيشةكة ئةوةي بؤ بداية هةوَلي

 بة بوو بةداخةوة سيفةتة دوو ئةو كة بوو، نةوت دوو بوو، ئاو يةك هةبوو، يجوان زؤر سيفةتي دوو خانةقني
 شـارة،  ئـةو  بـؤ  شـةرِ  بـة  بـووة  كةضي خانةقني، شاري بؤ بةخَير ببَيت ئةوةي لةجياتي خانةقني، بؤ نامةيةك

 اوةكــةيئ ئَيـران  لـة  ببوايــة زؤر ئـاوَيكي  يـان  الفاوَيـك  كــة سـاَلَيك  هـةموو  خـؤي  كــاتي دةبيـنني  ئـةوةتا  ئاوةكـة 

 نةوتةكــةش ئةكاتـةوة،  وشــكي لةهاوينيشـدا  دةكــةوت، الفاوةكـة  بـةر  خانــةقني شـاري  كاتــة ئـةو  بةردةدايـةوة، 

 بةداخةوة هةية، خانةقني لة كة نةوتةي لةو نةبووة سوودمةند خانةقني لة تاكَيك هيض دةزانني باش خؤمان

 لـةدايك  خؤمـان  ئَيمـة  كـة  خانة، نةفت ئةطؤِرَيت، ناوةكانيش مةركةزي حكومةتي دا1111 لة ئَيستا دةبينني

 طؤِريوة ناوةشي ئةو ديالة، عةمةلياتي مةركةزي بة كردوويةتي ئَيستا بةداخةوة ئةيبيسني، ناوةوة بةو بووين

 نيـة،  ئـةَلوةن  ئـاوي  بـووني  وشـك  لةسـةر  قسـةكان  تةنئا نةكراوة، قسةيةك و ئيجرائاتَيك هيض ئَيستا تا كةضي

 قـائيم  كـرد  سـةرداني  ليذنةيـة  ئـةم  كـة  لةوةي جطة ناوضةيةم، ئةو خةَلكي خؤم وةكو من خؤمان ئَيمة بةَلكو

 كؤمـةَلَيك  خانـةقني  بـيين،  ليذنةيـةمان  ئـةو  سـةعديةو  جةلةوالو ناحيةي موديري لةطةَل خانةقني، مةقامي

 زيخـوا  ئاواتـة  بكـةين،  خانـةقني  سةرداني يةكَيكمان هةر ئَيستا و بَيت ئةطةر لةخزمةتطوزاري هةية، كَيشةي

 كـة  ِرؤذةوةي لـةو  بـووة،  وَيـران  زيـاتر  ئَيسـتا  خانـةقني  ئـةوةي  لةبـةر  كانني، 81 و كان 71 ساآلني خانةقيين

 لةيةكـةم  بـوو  دَلخـؤش  خانـةقني  كـة  خانـةقني،  بـؤ  ضـووة  ثَيشـمةرطة  هَيـزي  كة وة، 1113 ساَلي لة خانةقني

ــؤ ِرؤشــتنمان ــةقني، ب ــةقني خــةَلكي هــةموو خان ــردين، ثَيشــوازييان خان ــةدَلَيكي لَيك ــةآلم خؤشــةوة، زؤر ب  ب

 كـة  رؤذةي ئـةو  ئـةوةي  لةبـةر  دةكـات،  لـيَ  ثَيشـوازميان  كـيَ  بزانن خانةقني بؤ بِرؤين با وةرن ئَيستا بةداخةوة

 تـةنئا  ئـةوةي  لةبةر كرد، طران بؤ خانوومان كرَيي كرد خانةقني بؤ ئةوةمان تةنئا خانةقني، بؤ ضووين ئَيمة

 دوو دةبَيـت  تةربية لةخانةقني، دابنَيني ئيدارةيي دوو لةخانةقني، دابنَيني تمةقةِرا كرد، ئةوةمان حزبةكان

 دوو خانـةقني  شـتةكاني  هـةموو  بَيـت،  ئيـدارة  دوو دةبَيـت  ئـاو  بَيـت،  ئيـدارة  دوو دةبَيت ئاسايش بَيت، ئيدارة

ــة، ــةوة دوو بةدةســت هــةموو ئيدارةيي ــاَلَينن، ئيدارةيي ــةوة دةن ــا ئَيســتاش كــة دةزانــني خؤطــان ئ  دوو جيب

 هةسـت  ئَيسـتا  ئَيمـة  بؤية شنطار، تاكو و خانةقني تا بطرة كةركووكةوة لة هةر ناوضانة لةو دةدةين، ئيدارةيي

 كـة  ئـةمانزاني  تـةنئا  جـاران  خانـةقني  هـةبوو،  خانةقينيـةكان  لـةالي  كـة  نةتةوايةتيـةي  هةسـتة  ئةو دةكةين

 بـزانن  ئـةوةش  حةزدةكةم تةنانةت َيواندووة،ش نةتةوايةتيةطان هةستة ئةو ئَيستا بةداخةوة بةآلم كوردين،

 ئَيمـة  لة كةسَيك هيض بوو، تةبايي منوونةي خانةقني شاري ثَيشرت كة بووة، دروست خانةقني لة شيعة سونةو

 لـةوةش  جطـة  بـووة،  دروسـت  ئـةوةش  ئَيسـتا  بةداخـةوة  بةآلم سونةية، يان شيعةية دراوسَيكةمان دةزاني نةي

 بـةآلم  كؤلَيـذة،  ئةو كردنةوةي بة بوون دَلخؤش ثَيي زؤر خانةقني خةَلكي كة ةوةكراوةت كؤلَيذَيك لةخانةقني

 نـةكراوة،  بـؤ  خؤيـان  تايبـةتي  بينـاي  ضونكة دةكةن، دةوام خانةقني خوَيندنطاكاني لةناو كراوةتة كؤليذة ئةو
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 لـيَ  وَينـدكاري خ يـةك  ئَيسـتا  تـا  بةآلم كراوةتةوة، بؤ ناوخؤيي بةشي دةضَيت ساَل 6 تا 5 بؤ ئةمة هةرضةندة

 خةَلكي خانةقني، خةَلكي بةآلم ناوخؤييانة، بةشة ئةو بؤ كراوة سةرف ثارةيةش هةموو ئةو بؤ  نازانني نية،

 كؤلَيذة لةو بِروات نية، بؤي خوَيندكارَيك هيض يان كةسَيك هيض جةلةوال، قزرةبات، خةَلكي سةعدية، ناوضةي

 لةسـةر  خانـةقني،  شـاري  لـةناو  خانـةقني،  لـة  كردؤتةوة َيذَيكتكؤل سوِرماوة سةرمان خؤطان ئَيمة  وَينَيت،

 كـة   وَينَيـت  كؤلَيـذة  لةو بِروات نية بؤي جةلةوال، سةعديةو و خانةقني خوَيندكاري بةآلم خانةقني، ئةرزي

 نيـة  بؤتـان  كةواتـة  بةديالـةن  سةر خانةقينن لة كة قوتا انانةي ئةو كة ئةوةي لةبةر كراوةتةوة، لةشارةكةي

 سـةرةكيةكاني  كَيشـة  لـة  يةكَيكـة  ئـةوة  كوردسـتانة،  هـةرَيمي  بـة  سـةر  كؤلَيذةكـة  ضـونكة   وَينن، كؤليذة لةم

 لـة  بوـن  ئـةبَيت  لـةوَيش،  نـة  كوردسـتان  هـةرَيمي  لـة  نـة  كؤلَيـذَيك  لـةهيض  وةرنـاطريَين  كة خانةقني، طةجناني

 و بِريـار  ئـةو  باسي هةروةها ةكةماندا،ِراثؤرت لة كردووة بامسان سَييةمدا لةخاَلي  وَينن، سةماوة لة عةمارةو
 ئــةو بِريارانــة ئــةو كــردووة، بامســان جــار ضــةندين ئَيمــة كــة دةردةضــَيت، ثةرلةمانــةوة لــةم كــة ياســايانةي

 لـة  دةكـرد  ثَيشـِبكَييان  ناوضـانةدا  لـةو  حزبةكـة  هـةردوو  دةزانـني  خؤمان ئَيمة ضونكة بطرَيتةوة، ناوضانةش

ــزانن ئــةوةي بــؤ نبــةران،فةرما و مامؤســتايان دامةزرانــدني  ئةوانــة دادةمــةزرَينَيت، خــةَلك زؤرتــرين كــَي ب

 كوردســتانن بةهــةرَيمي ســةر كــةكوردن ئةوانــةي جةلــةوال، ســةعديةو و خانــةقني زؤري زؤربــةي هــةموويان

 نـة  عـةقار  سـولفةي  نـة  زةواج سـولفةي  نـة  ئـةبينني  بةداخـةوة  بـةآلم  دامـةزراون،  كوردسـتان  هةرَيمي لةسةر

 بـةَلكو  نيـة،  كَيشـةيان  ئـةو  جةلةوال سةعديةو تةنئا لةوة جطة ناطرَيتةوة، خةَلكة ئةو هيويان بوووك قةرزي

 سـاَلي  لة ثَيكرد، دةس  كوردةكان سةر لة كة ئةنفال يةكةم هةية، كَيشةي ئةو سنوورةية، لةو هةر مةندةليش

 ئـةنفال  يةكـةم  كة ةتانةيعةشري لةو بوو يةكَيك سلووقةرة عةشريةتي ثَيكرد، دةس  مةندةليةوة لة 1981

 (41) كـران،  تـةعريب  كاتـةدا  لـةو  الدَي (61) طرتـةوة،  تري سنوورةكاني ئةنفال دواتر ثَيكرد، دةس  لةوَيوة
 بـةَلكو  ناوضـةية،  ئـةو  بـؤ  نةكراوة شتَيك هيض ئَيستا تا بةآلم عةرةبةكانةوة، بةناوي كرا كشتوكاَلي زةوي دؤ 

 خانـةقني  ناوضـةي  و مةنـدةلي  لـة  كـة  ئـةوةي  نةداية، عةشريةتي ئةو ةستة،د باآل لةوَي ئَيستا نةدا عةشريةتي

 هَيزةكـاني  كـة  1118 لـة  ئـةوان  هـةر  تَيدايـة ،  تريؤرسـتيان  ضةند دةكةن ، ضي عةشريةتة ئةو دةزانَيت بَيت

 و بــوون كــورد كــة كــرد، شــةهيد كةســيان 9 ِرؤذة ئــةو هــةر يةكســةر دةرةوة، هاتنــة ســنوورة لــةو ثَيشــمةرطة
 ئــةو بؤيـة  كــردووة، تريؤرسـتيان  تـري  شــ  ضـةندين  لـةوةش  جطــة بـوون،  شـةهيد  عةشــريةتة ئـةو  بةدةسـ  

 نـةكراوة،  حـةل  كـة   بـةآلم  بكردايـة،  حـة ان  زووتـر  ئَيمة ئةبواية كَيشانة ئةو هةية، سنوورة لةو كة كَيشانةي

 ضارةسـةر  ثَيشـمةرطة  زيهيَـ  بـةناردني  تةنئا ئةوةية ئةويش بندرَيت، بؤ تري جدي هةنطاوَيكي دةبَيت ئَيستا

 جةلـةوال  سـةعديةو  ناحيـةي  مـوديري  و خانـةقني  مـةقامي  قـائيم  لة طوَيمان ئةمِرؤش ئَيمة ضونكة ناكرَيت،

 عـةرةبن،  ناوضـةيةدان  كةلـةو  دادوةرانةي ئةو هةموو هةر دادطاكان دادطاية، جةلةوال سةعديةو كَيشةي طرت،

 ئــةو عةرةبانــةو ئــةو ســاَلحي لــة هــةمووي انيانئــةمرةك دةردةكــةن، ئــةمر هةرضــي عةرةبانــة ئــةو هــةموو

 سـةعديةية،  ئةجنومةني نوَينةري كة ئةوةي سةعدية لة نية، كوردا ساَلحي لة هيوي لةوَين، كة تريؤرستانةية

 ئةجنومـةني  لـة  دةكـات،  خـؤي  دةوامةكـةي  يـةت  بةردةبَيت كة تر ِرؤذةكةي و ئريهابية كة سجنداية لة ِرؤذَيك
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 سـجن  لـة  كـراوةو  سـجن  جـار  ضـةندين  بـوو،  ئريهـابي  ثَيشرت كة سةعدية ناحيةي يريمود هةروةها شارةواني،

 ئريهابيـةو  تـؤ  يـةعين  ئالَيرةدايـة،  خةتةرةكان يةعين بةبداد، لة نوَينةرانة ئةجنومةني ئةندامي ئَيستا بووة،

 دةبَيـت  لَيـرة  بؤية ئةوانةوةية، بةدةس  هةمووي دادطاكان ضونكة ناكةيت، لَي هيوي بةآلم دةزاني، %111 لة

 هَيـزي  ضارةسـةري  بكرَيـت،  دادطاكـان  ضارةسـةري  بكرَيـت،  ثـؤليس  ضارةسـةري  بكـةين،  شتانة ئةو ضارةسةري

 كَيشـة  وةَلـآل  بَلـَين  مانط دوو دوايي و ئةوَي بؤ بِروات ناكرَيت بَيت لةوَي ثَيشمةرطة هَيزي بكرَيت، ثَيشمةرطة

 ئـةو  عةرةبانـة  ئـةو  ضـونكة  لَيرةدايـة،  خةتةرةكـة  ئةمـة  ينـةوة، دةطةِرَي ئَيمـة  وةَلـآل  نةما، ئريهابي بوو، تةواو

 كـة  ئةوةنـدةي  هـةر  بـةآلم  ناكـةن،  ئيشـَيك  هـيض  و هَيمنن زؤر ماوةية ئةو لةوَيية، ثَيشمةرطة هَيزي كة كاتةي

 بؤيـة  ناوضـةيةدان،  لـةو  كـة  كوردانـةي  لةو دةكةنةوة خؤيان تؤَلةي خةس  بة كرد سةحيب ثَيشمةرطة هَيزي

 ئـةو  دةكـةين  هـاوار  ئَيمـة  جـارة  ضـةندين  كـة  141 مـاددةي  بَيـت،  سـةقامطري  لـةويَ  ثَيشـمةرطة  زيهَي دةبَيت

 جَيبـةجيَ  كةضـي   يـة 1111 سـاَلي  ئـةوة  بةداخـةوة  بةآلم بكراية، جَيبةجَي 1117 ساَلي لة دةبواية ماددةية

 وةزيـران،  سـةرؤكي  يجَيطـر  كؤمـار،  سـةرؤكي  كـردووة،  ضـيان  ئَيسـتا  تـا  بةبـداد  لـة  كـورد  نوَينةراني ناكرَيت،

 فيدِرالـدا  حكومـةتي  لـة  كـة  دةسـةآلتةي  هـةموو  ئةم ئايا كوردن، هةمووي ئةمانة ثةرلةمان، سةرؤكي جَيطري

 شـتَيكي  ئَيسـتا  ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز ناكةن، حكومةتة ئةو  بايكؤتي بؤ شتَيك بؤ كوردة، هةمووي و هةية

ــةَلَيت وت، جــواني زؤر ــايكؤتي ئَيمــة ئةطــةر ئ ــةو ينبكــة ب ــة ئ ــت، حكومةت  هــةر حكومــةتَيك ئةطــةر نامَينَي

 ئَيسـتا  بـؤ  نةكـةم،  بـايكؤتي  ئَيسـتا  بـؤ  لَيـدةكات  وام نيـة،  قوةتـةي  ئـةو  نيـة،  دةسـةآلتةي  ئةو هَيشتا لةئَيستاوة

 كــورد ئــاوا بَيــت، حكومةتــةدا ئــةو دةســ  لةطــةَل دةســتم مــن ئَيســتا بــؤ بِروخَيــت، حكومةتــة ئــةو نــةهَيَلم

 بايكؤتي بؤ قسة، نايةتة بؤ ئَيمة دةسةآلتةي ئةو نازا  ضةوساندنةوةية ، ئةم تاكةي ةعيني بوةوسَينمةوة ،

 نوَينـةراني  كـة  دةكةمـةوة  دووثـاتي  كـردووة،  ثَيشـنياريان  بـرادةرانيش  خـؤم  لـةداواكاني  لةيةكَيك من ناكات ،

 سـةحب  دةبَيـت  بةِراسـ   نـةبَيت  ضارةسـةر  كَيشـةية  ئةم و بَيت ئةطةر دةسةآلتن، لة ئةوانةي لةبةبداد كورد

 كوردَيـك  بَيـت،  كـورددا  سـاَلحي  لـة  ئـةوةي  لـةباتي  ماددةية ئةم ،141 ماددةي دواتر ناكةن ، سةحب بؤ بكةن،

 ناضَلي بةنيوةو فةقةرةيةش ئةو تةنئا وةردةطرَيت، مليؤن(11) دةكرَيت، لَي بةدري كوردَيك كراوة، تةرحيل

 كؤمـةَلَيك  ،وةردةطرَيـت  زةوي بطةِرَيتـةوة  ئَيسـتاش  عةرةبة ئةو ،هاوردانة عةرةبة ئةو بةآلم كراوة، جَيبةجَي

 دَلــي خؤمــان ئَيمــة كــة 141 مــاددةي لــة تةنانــةت وةردةطرَيــت، مليــؤنيش(11)دةبَيــت، تريشــي ئيمتيــازاتي

 بـةآلم  وةردةطرَيـت،  مليـؤن (11) كوردةكـة  ضـونكة  كوردايـة،  زةرةري لة كوردداية، ساَلحي لة دةكةين، ثَيخؤش

 لةسـاَلحي  نـةدراوة  قـةرار  يـةك  ئَيسـتا  تـا  كردؤتـةوة،  مولكيةمان نيزاعاتي وةردةطرَيت، مليؤن(11)عةرةبةكة

 لـة  كوردَيـك  هـيض  بـؤ  نةطةِراوةتـةوة  زةوي بسـت  يـةك  مولكيـةدا،  نيزاعـاتي  كَيشـةي  لـة  بَيـت،  كورد تاكي يةك

 لةثةرلـةماني  ارةئـةجم  وايـة  حـةق  ئَيمـة  بؤيـة  ،كَيشـةن  هـةمووي  ئةمانـة  تر، ناوضةكاني و خانةقني ناوضةي

 بكـةين،  لـةخؤمان  دةستخؤشـي  ئَيمـة  وايـة  حـةق  بـووين،  سةركةوتوو زؤر ئَيمة ئيعالمدا لة تر ضي كوردستان

 ئـةمرِلؤ  بةداخـةوة  نـا،   كردنـدا  جَيبـةجيَ  ئـيش  لـة  كردةوةدا لة بةآلم سةركةوتووين، زؤر ئيعالمدا لة ضونكة

 ئيشـةكامنان  هـةموو  ئـةوةي  بـؤ  بكرَيـت  كردارَيـك  َيـت، بكر تـر  جـدي  ئيشَيكي يةعين بنَيني هةنطاوَيك دةبَيت
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 لـيَ  بـةدري  لـةويَ  كـورد  بـووة،  دروسـت  ناوضـةية  ئةو ئةزةلةوة لةِرؤذي ناوضةية، ئةو ضيرت بكرَيت جَيبةجَي

 بةدبةختيةو ئةو ضارةكي ضارةك بوون، دهؤك و سلَيماني و هةولَير لة ِرَيزمدا لةطةَل كوردانةي ئةو دةكرَيت،

 لةخانـةقني  ئَيمـة  ضـونكة  بـوون،  تـر  شـوَينانةي  وئـةو  خانـةقني  ناوضـةكاني  لة كة نةكراوة لَي بةدرةيان ئةو

 و عَيـراق  شـةِري  دةكـان،  91 و كان 81 ساَلةكاني لةدواي بنَيني، بةكوردي منداَلةكامنان ناوي دةتواني نةطان
 تريؤريسـت  ئَيسـتا  ردووة،كـ  ئيشـةكاني  زيـاتر  ناوضـةية  لـةو  هةر بةعس بووة، ناوضةية ئةو لةسةر هةر ئَيران

 وةزيــري بــدات، بــؤ هــةوَلي تــر بةجــدي كوردســتان هــةرَيمي ئــةبَيت ئَيســتا بؤيــة هةيــة، ناوضــةية لــةو هــةر

 وةكـو  ليذنـةكاري،  ليذنـةو  بـة  نةكرَيت بةآلم بدةن، هةوَل كشتوكاَل وةزيري بةِرَيز ناوخؤ وةزيري ثَيشمةرطة،

 جـدي  بـة  ئـةوةي  بؤ بندرَيت، لَي نةناوي شتَيك هةر يان ةبَيتئ كاتي حكومةتَيكي كرد، باسيان برادةرانة ئةو

 ياسايانةش ئةو ناوضانة، ئةو بؤ دةربوني بِريارةوة بة و دةربوني ئةمرِلؤ كؤبوونةوةي لة ثوخت ئيشَيكي و تر

 زؤر بكــات، طـولي  ناوضـانةش  ئــةو ئـةوةي  بـؤ  ئـةمرِلؤ  هــةر بـدرَيت  قـةرار  دةدرَيـت،  لةســةر بِريـاري  لَيـرة  كـة 

 .سسوثا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ..فةرموو حممود، ساالر ِرَيزدار خاتوون، سةركةوتووين ئيعالم لة ضةند اهللسماشاء سوثاس، زؤر
 :بةِرَيز ساالر حممود مراد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 خؤمـان  ةكـ  ناوضـةكة،  نـازي  لةبـةر  بـةآلم  بكـةين،  قسـة  لةليذنةكـةين  ئَيمـة  نةبَيت اليةق لةوانةية لةِراستيدا

 8 لةِراسـتيدا  بكةين، وجودَيك ئيسثات ئةوةي بؤ بدرَيَ  دةرفةاان بَيت باش ثَيمان ناوضةيةين، ئةو خةَلكي

 بــة بكــةين ئةمــة وة كــوَي، طةيشــتينة بَلــَيني ئَيمــة ئــةوةي بــؤ بــوو بــاش كردنةوةيــةكي تــاقي ِرابــردوو ســاَلي

 تَييـدا  نـةمانتوانيوة  ئَيمـة  كـراوةو  ثيادة ِرابردوودالة كة سياسةتانةي هةموو بةو ثَيداضوونةوة بؤ دةرفةتَيك

 ناطرَيتـةوة،  طةرمةسـَير  ناوضـةكاني  تةنئا كة بكةين، قسة دةستووري ي141 ماددةي لةسةر بني، سةركةوتوو

 طَلؤَلــةي وايــة تةســةورم تــر، شــوَينةكاني و كــةركووك دوزو تــاكو دةيطرَيتــةوة ســنجارةوة و شــَيخان لــة بــةَلكو

 كـة  لَيـذي  كةوتة لةوةوة كوردستانيش سياسيةكاني هَيزة سياسيانةي ئومَيدي و كوردستانيان خةَلكي ئومَيدي

 ئـيرت  لةوَيوة نةبوو، جَيبةجَي دةستووري ي141 ماددةي هةموو ي%5 لة هات، كؤتايي 31/11/1117 ئَيمة

 كة هةوآلنةش ئةو وو،نةب مونةزةم بةآلم لةِراستيدا، هةبوو هةمةاليةنة هةوَلي ثَيشرت نةكرا، بةدي ئريادةيةك
 ِرذَيمـي  ضةندةيي درَيذخايةني سيلسيلةيةكي ِراطواس ، تةعريب، ِرةطةزي، ثاكتاوي ضونكة نةبوون، مونةزةم

 ئَيمـة  بةداخةوة بةآلم لةناوضةكةدا، كورد نةتةوةيي و نيشتماني ناسنامةي هةموو سِرينةوةي بؤ بوو، بةعس

ــةَل تــةعامو ان كــورت نةفــةس زؤر ــةوةدا لةط ــ ئ  ي141 مــاددةي ثَيكــرد، ئامــاذةي ثــةيام خــاتوو وةكــو رد،ك
 هةنــد بــة تــر مةســةلةكاني ئاوارةكــان، بــؤ دينــار مليــؤن 11 مةســةلةي بــة بــوو تــةنئا ئَيمــة الي دةســتووري

 بـةثَيي  دةمَينَيتـةوة  خؤشـي  لةشـوَيين  و وةردةطرَيـت  خـؤي  مليـؤني  11 هاوردة عةرةبي لةكاتَيكدا وةرنةطريا،

 دواي بـةآلم  وةردةطرين، مليؤنةكة 11 بطةِرَيينةوة دةبَيت ئاوارةين ئَيمة نةمَينَيت، وَينةش لةو دةبَيت ياساكة
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 مـةعلوماتيش  تـازةترين  بـؤ  وة لةِراسـتيدا  بـوون  طـةورة  طـرف   ئةمانـة  دةخرَيينـةوة،  دوور تـر  جارَيكي ئةوة

 كابينةكـةي  و حكومـةت  بِريـاري  بـةثَيي  كة نية، سةربةخؤ ليذنةيةكي عَيراق، لة 141 ماددةي باآلي ليذنةي

 ِراسـتةوخؤ  مـالكي  خودي و وةزيرانة ئةجنومةني عامةي ئةمانةي بة سةر ئَيستا بَيت، سةربةخؤ دةبوو مالكي

 وايـة  تةسـةورم  من هةية، طةورة بَيدةنطيةكي بةرامبةريشدا ولة طةورةية طرفتَيكي ئةمة دةكات، سةرثةرش 

 لةهةنـديَ  توانيومانـة  ئَيمـة  كـة  واقيعةي ئةمري ئةو ةوةيةئ بؤ دةطوزةرَيت طةرمةسَير ناوضةكاني لة ئةوةي

 خانةقني لة واقيعةي ئةو واتة بشكَيندرَيت، تَيك واقيعة ئةمري ئةو ئةوةي لةسةر شةِرة بيوةسثَينني شوَيندا

 ثةيوةنـدي  كـة  مةسةلةيةك لةهةموو دامباَلدرَين ناحيةكاني كة بةوةي بةضي ، ،بكرَيت ثَي ثاشةكشَيي هةية،

 نني، ِرازي ئَيستا بؤ كاتةش ئةو هاتووة، بةدي ئَيمة بؤ 1118 تا 1113 ساَلي لة كة هةية ةستكةوتانةوةد بةو

 خـةَلكي  دانيشـتواني  ذمـارةي  بـة  بـزانن  حةايـةن  كـة  دةبن ِرازي كاتَيك بكرَيت، ناوضةية ئةو لةسةر ِراثرسي

 بةثَيي خانةقني كاتة ئةو بطؤِرن نشخانةقي موعادةلةي دةتوانن خانة، نةوت و قةرةتةثة سةعدية، جةلةوال،

 لةسـةر  ئَيمـةي  هـةروةها  خاَلةيـة،  ئـةو  لةسـةر  شـةِرةكة  بؤيـة  ديالـة،  ثارَيزطـاي  سـةر  بطوَيزنـةوة 141 ماددةي

 ببَيتـة  ثَيشـمةرطة  هَيـزي  بـوو  ئاسـايي  بـؤ  ئايـا  بكرَيـت  ثرسـيارة  ئـةو  ئـةبَيت  دةكرَيـت   ثَيشـمةرطة  مةسةلةي

 ئَيسـتا  تـا  ئاسـايية  بـؤ  فةلوجـة ،  نزيـك  لـة  شةر ببَيتة ثَيشمةرطة هَيزي بوو ئاسايي بؤ دؤخَيكدا ، لة بةبداد

 لةناوضـةكاني  ثَيشـمةرطة  نـةبَيت  ئاسـايي  بـؤ  بكـات ،  عَيـراق  نيشـتماني  ئةجنومـةني  لة ثارَيزطاري ثَيشمةرطة

 بـؤ  يِراسـتةوخؤ  وةآلمـي  كوردسـتان  ثةرلـةماني  دةبَيـت  دواجـار  كـة  ثرسيارةية ئةو ئةمة بَيت ، لةسةر كَيشة

 هـةر  يـان  اليـةنَيك  هَيـزو  هةر وة ئةكرَيت مةسةلةية ئةو لةسةر ئيش بةرنامة بة واية، تةسةورم من هةبَيت،

 خـاتوو  دةدرَيـَ ،  ثايـةي  و ثؤسـت  بكـات،  طةرمةسَير لةناوضةي كورد ِراوةدووناني لةسةر ئيش كارئةكتةرَيك،

 مةسـةلةي  لةسـةر  بـوو،  سـةعدية  ناحيةي ريمودي (ئةمانة) نازناوي كة كرد عومسان حممد بة ئاماذةي ثةيام

 دوور ديالــة و خانــةقني لــة خــةَلكيش كؤمــةَلَيك داواي لةســةر طرتيــان جــار ســَي تــا دوو ئةمريكيــةكان تــريؤر،

 بةرنامةكاني لةباشرتين عَيراقة، ثةرلةماني ئةندامي ئَيستا دةيبينينةوة كوَي لة ئَيمة دواجار بةآلم خرايةوة،

 ،تةمويين مةركةزي كة بووة ئةوة بكات، عَيراقي حكومةتي ئاراستةي كة عَيراقي انيثةرلةم بؤ بووة ضي ئةو
 خانـةقني  لةسـةر  ديالةو سةر بؤ بطوَيزرَيتةوة جةبارة قةرةتةثةو جةلةوالو سةعديةو خؤراكي بنكةي يةعين

 عَيراق كانيسياسية هَيزة ترين سةرةكي هةرة لةئاس  كة ئةوكةسةية هةوَلةكاني دواترين ئةمة نةمَينَيت،
 لةسةر بةِرَيزينة واية تةسةورم من دةكات، كار دةذمَيرين خؤماني دؤس  ترين سرتاتيذي بةهةرة ئَيمة كة

 بةشَيكي لة ئاسياو لة جيئانية، طرفتَيكي نيشتمان، لةسةر و خاك لةسةر نيزاع بةتايبةتي نيزاع، مةسةلةي
 كوردسـتان  خـةَلكي  ئَيمـةي  نيـة،  ئـةوة  تـةنئا  َيكـي طرفت هةيـة،  طرفتـة  ئةم ناوةِراست رؤذهةآلتي ناوضةكاني

 بـاش  ئةطـةر  بتـوانني  ئَيمـة  لةوانةيـة ( ناف عةسسضعار سسبر) ئـةَلَي،  وةكو لةِراستيدا بةآلم بووين، طريؤدة ثَيوةي
 خـةوني  كـة  ئـةوةي  طـةورةتر،  دةسـتكةوتين  بـؤ  دةرفـةتَيك  بـة  بيكـةين  بكـةين،  ئيش مةسةالنة ئةم لةسةر
 ضارةي مام لةسةر كردن قسة بؤ هةبَيت، شةرمن ئريادةيةكي ئةطةر واية، ةورمتةس من كوردستانة، خةَلكي

 ئـةو  لةسـةر،  كَيشة ناوضةكاني لةسةر طرفت دواجار ئَيران، ئيسالمي كؤماري تؤثباراني دواجار خؤنووسني،
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 تيدالةِراســ خواســتانة، ئــةو بــةديئَيناني بــؤ بكــةين، خَيــرا ِرةوتــة ئــةو ئَيمــة كــة ئــةكات، يــةكال مةســةلةية
 تــا زاخــؤوة لــة دةوترَيـت  بــاو، ئةبَيتــة خةريكـة  ئَيمــةدا سياســي زؤر لـؤذيكي  لــة سياســي زؤر زؤر طرفتَيكـي 
 جةســان بــةدرةو هةيــة، مةنــدةلي هةيــة، خانــة نــةوت خانةقينــةوة لــةخوارووي كــة لةكاتَيكــدا خانــةقني

 كارئةكتـةري  سـاتي  رينبـةرزت  لةهةرة ئةمة هةية، جةلةوال سةعديةو هةية قةزانية هةية، تر وناوضةكاني
 ئـةلو  ئةوةي بةِراس  طةورةية، زؤر موباَلةتةي جوملةيةكي كة ئةوترَيتةوة، جوملةية ئةم ئَيمةدا سياسي
 ناوضــانة ئــةو نــةمانتواني كــة 1113 ســاَلي لــةدواي بةتايبــةتي تَيبطــات، ئــةبَيت بزانَيــت سياســةت وبَيــي

 ناوةكــةي كــة ئَيســتا نةوختانــة مةســةلةي لةســةر ،بةِراســ  بســِرَيتةوة جومالنــة ئــةم ئــةبَي وةربطرينــةوة،
ــت، ــة دةطؤِردرَي ــةكمان ئَيم ــة ليواي ــة، لةناوضــةي هةي ــة ديال ــواي ك ــَي حــدودي لي ــت، ث ــورد دةوترَي ــامر ك  ئ
 هةَلكشـاون  ئـةوانيش  ئَيسـتا  بـةرة  بـةرة  بـوون،  كـورد  فةوجـةكاني  ئـامر  لـة  زؤري بةشـَيكي  كة ليواكةيةتي،

 كــؤنرتؤَل ئَيســتا نةوختانــة نــامَينَين، لةنةوختانــةش خةريكــة ئَيســتا ن،نــةماو مةنــدةلي لــة ســةرةوة، بــةرةو
 وايـة،  شـارةزوور  دةشـ   وةكـو  قـةرةوَلؤس،  دةشـ   كرا كؤنرتؤَل كة شؤةينيةكانةوة، هَيزة لةاليةن دةكرَيت،

 و مةندةلي كة لةوةي جطة ئةوة دةضَيت، لةدةست ئةوة بةرينة، هةرة دةشتَيكي واية، طةرميان دةش  وةكو
 ئةم لةسةر قسةمان كةمرتين ئَيمة ضؤن ئةوةي وةكو دةضن، لةدةست كَيشة بَي تريش ناوضةكاني قةزانيةو
 مـاَلي  سـيَ  طوندَيكـدا  لة بكرَيتةوة، ئاوةدان طوند كؤمةَلَيك درا هةوَل قةرةوَلؤس ناوضةي لة كرد، مةسةلةي

 حـاجي  ئـاوايي  بـوو،  ضـؤلَ  ئاواييةكـة  كوشـتيان،  بوو ثارتي ناوضةي ليذنةي سةرؤك لَيبوو كةسَيكي بوو، لَي
 هيودارم طةورةية ناوضةيةكي بوو، ماَل 15 كة ضوويةوة، بؤ ماَلي زؤرترين ،1118 ساَلي لة هةية، حةميد
 كؤبوويـةوة،  لـيَ  باشـي  خـةَلكي  كـردةوة،  ئـاوةدان  ئاواييـةكيان  بيبينَيـت،  بـدات  هـةولَ  نـةيبينيوة  كة ئةوةي

 تَيـدا  ثياوي 15 طوندةكة سةر كوتاية هةَليان سةربازييةوة، بةسةيارةي ِرةمسيةوة، بةجلي لةبةرةبةيانَيكدا
 ئَيمـة  بوو، بةياني دةقةي 31/6 سةعات كوش ، منداَلةكانياندا و ذن لةبةردةمي ثياوةكةيان 15 هةر بوو،
ــةي 31/11 ــةياني دةق ــوَينةكة، ضــوينة ب ــةوةي بةِراســ  ش ــة ئ ــت ك ــة دةوترَي ــةر ئةنفال ــة، ه ــةو ئةوةي  ل

 ِرووداو نـزيكرتين  مةسـةالنةوة،  ئةو وردةكاري ناو بوينة ئةطةر طةورةن، زؤر زؤر مةترسيةكان ةوةِروانطةي
 ناسـيفةيان  عبوة كردووة، ئازاديان ئةوة دواي كردووة، سجنيان طرتووة، كورديان موهةندسَيكي شةو، دوَييَن
 تةحاياــة بــةثَيي ئيســتا مــاوة، ملــي ســةرو هــةر تةقيوةتــةوة، كةوتووةتــةوة دور كــة بةســتووةتةوة، ثَيــوة

 ئـةو  لةبةرامبةر يةعين لةناوضةكةدا، بكات تريؤرس  كاري هةوَليداوة خؤي كابراية ئةم ئةَلَين بةراييةكان
 كردةوةيـة،  ئـةو  بةِرووبونـةوةي وِرو بـؤ  هةيـة  تـر  مةترسـيدار  زؤر ميكـانيزمي  دةدرَيـت  لَيـرة  كة هةوآلنةي
 هةيــة، بةناوضــةكةوة ثةيوةنــدي ئــةويش بكــةين، سبــا تــر ِرســتةي دوو يــةك هــةبَيت دةرفــةت هيــوادارم
 ي141 مـاددةي  بـووني  جَيبـةجيَ  لةبـةردةم  طةورةيـة  هـةرة  طرفتَيكي مولكية نيزاعاتي هةيبةي مةسةلةي

 لةســةر كَيشــة ناوضــةكاني هــةموو لــة ئَيســتاكة تــا دةســتةية ئــةو ضارةســةر، لــة بةشــَيكة نــةك دةســتووري،
 مــوَلكي و خــانوو و بــا  و زةوي مــولكي نيزاعــاتي لةســةر شــةكَي ناوضــةكاني طــرف  ي%3 لــة نــةيتوانيوة
 داطري هَيكتاري هةزاران بةعس، حزبي شيمالي تةنزميي 1997 لةساَلي بِريارَيك بة بطةِرَينَيتةوة، ئاوارةكان
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 ئةجنومــةني لــةناو بِريارانــة لــةو بةشــَيك نــةمانتوانيوة ئَيمـة  ئَيســتاكة تــا بــةآلم جوملــة، يــةك بــة كـردووة 
 مـن  دةبَيــت،  تـر  طـةورة  ببَيـت  تـةئخري  تـا ( منهسالبد)شةِرَيكة ئَيمة بؤ هةَلبوةشَينينةوة، عَيراقدا ينيشتمان
 كار ِرةهةندةكانةوة لةهةموو ئةوةدام لةطةَل بةآلم بةِراس ، نيم تووندوتيذي هَيناني بةكار مةنتاي لةطةَل
 طرفتـة  ئـةو  لةبةرامبـةردا  بـةآلم  ارييـة، ئيد طرفتَيكي 141 ماددةي وبةثَيي دةستوور بةثَيي ِراستة بكرَيت،
 نةتـةوةيي،  نيشـتماني،  ِرةهةنـدي  بـةَليَ  سةرضاوة، بؤ بطةِرَيينةوة دةبَي ئَيمة كايةوة، هاتووةتة بؤ ئيداريية
 بكةين، كار ئَيمة ِرةهةندانةوة هةموو لةو ئةبَيت هةية، مَيذووي فةرهةنطي كؤمةآليةتي، سياسي، ئابووري،

 مـن  هـةبَيت،  تايبـةت  ميكـانيزمي  ِرةهةنـدَيكيش  هـةموو  بـؤ  بةَلكو وةربطرين، يداريئ ِرةهةندي تةنئا نةك
 لَيرة بكات، كار تر جدي زؤر بةدوا لَيرة مةسةلةية ئةم لةسةر ئةبَيت كوردستان ثةرلةماني دةكةم تةسةور
 ليذنـةي  كـرد،  داوامـان  هةميشـةييةكان  ليذنـةي  بـؤ  لةثةرلـةمان  ئَيمـة  141 مـاددةي  بدرَيت بِريار بةدواوة

 كــردووة داوامــان بةنووســراو هــةبوو، 141 ليذنــةي ثةرلةمانــدا دووةمــي لــةخولي ضــونكة هــةبَيت، 141
ــةماني ســةرؤكايةتي لةبــةِرَيز ــك، لةضــةند بــةر كوردســتان ثةرل  داوامــان تــريش جــاري ضــةندين وة مانطَي
 سياسـي  و ياسـايي  يمةرجـةع  ثةرلةمان ضونكة فيعلي، هةنطاوي ببَيتة تر ضي ئةمة ئومَيدةوارين كردووة،
 طوجنـاو  ميكـانيزمَيكي  بتـوانني  ئةوةي بؤ هَيشتا، هةية ثةرلةمانة بةم ئومَيدي خةَلك و كوردستانة خةَلكي
 ودةسـتةي  عَيـراق  ثةرلـةمانتاراني  بـؤ  عةمـةليات  رَيكـي وذو ببَيتـة  نـةبَيت  هـيض  هةر ليذنةية ئةو دابنَيني،
 كـورد،  لةنوَينةرةكاني جطة هةية، مةكتةبَيكمان كة داد،لةبةب هةرَيم نوَينةرايةتي و ناكؤكةكان جَي ناوضة
 .سوثاس ثةيوةنديدارةكان، اليةنة بة بدةن ِرووني بةرضاو بكةن، دةوَلةمةند كةيسانة ئةو بتوانن

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز
 .فةرموو عبدالكريم، ثةميان ِرَيزدار سوثاس، زؤر

 :عبدالكريم ثةميان بةِرَيز
 .لةمانثةر سةرؤكي بةِرَيز

 ئةو كردني ضارةسةر ئةويش دةكةم، عدنان كاك قسةكاني ثشتطريي زؤر بةآلم بيَلَيم، نةما هيض هةرضةندة
 كةضـؤن  دةبَيـت،  درَيذخايـةن  ثالنَيكـي  بةداِرشـتين  بـةَلكو  نابَيـت،  موسـةكن  جورعةيـةكي  بـة  تةنئا كَيشةية
ــوانني ــورد بت ــةوة ك ــؤ بطةِرَينين ــةو ب ــةويش ناوضــانة، ئ ــةِرَيطاي ئ ــر ل ــوون نيشــتةجَي ؤذةيث ــاودَيري و ب  ئ

 بـةو  ناوضـةية  ئـةو  خـةَلكي  كردني طول و تةعينات بة بايةخدان قوتا انةو كردنةوةي و وخزمةتطوزاري
 جـا  دةطرَيتـةوة،  كوردسـتان  خـةَلكي  و دةردةضـَيت  كوردستان لةثةرلةماني كة قةرارانةي و بِريار تةعيناتة،

 ناوضـانة،  ئـةو  بـؤ  بطةِرَينينـةوة  خةَلكةكـةش  بكـةين،  ئـةوان  كَيشـةكاني  ضارةسـةري  دةتـوانني  شـَيوةية  بةو
 ناوضانة ئةو دووبارة بدةين، كشتوكاَل بة بايةخةش ئةو دةتوانني ئاودَيري بة بايةخدان لةِرَيطةي هةروةها

 .سوثاس زؤر بكةينةوة، ئاوةدان ناوضانةش ئةو طوندةكاني كاتيشدا هةمان ولة بذينينةوة ِرادةيةك تا
 :ثةرلةمان ؤكيسةر بةِرَيز

 .فةرموو ئةرسةالن، دكتؤر ِرَيزدار سوثاس، زؤر



 171 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ امساعيل بايز ئةرسةالن. د بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 بةناحـةق  دةبـن،  وشـك  باخـةكامنان  ِرةزو دةكرَيـت،  لـيَ  بـةدرمان  ئَيمـة  ِراسـتة  ديالؤطـة،  سـةردةمي  سةردةم
 تةرةفةكـةي  ئاوةكـة  وشككردني لةبةرامبةر بةآلم دةكةن، دةريان بةناحةق دةكرَين، شةهيد كورد ِرؤَلةكاني
 بـةثَيي  لـةويَ  عَيراقـي  حكومـةتي  كـورد  ِرؤَلـةكاني  كردنـي  شـةهيد  و كوشـ   لةبةرامبـةر  ئَيرانة، ئةوبةري
 كارةكة د،كور لَيداني بؤ هاوتةبان لةوَي وثةكانوطر هةموو دَينةوة، لةوَي كة خؤمان برادةرانةي ئةو قسةي

 هةميشـة  كـة  بكـات  لـيَ  وامـان  قـةومي  عـةتفي  يـةعين  بـني،  قةومي عةتفي سواري نابَي ئَيمة نية، ئاسان وا
 هـةموو  بطريَيـت،  لـيَ  ماَلـةكامنان  دةرطـاي  ئةطـةر  بـووين،  مـةجبور  ئةطـةر  خؤ بِرؤين، تووندوتيذييدا بةالي
 قسـة  كـة  مـاوة،  زؤر ئـةوة  مـةجالي  شـتا هَي بـةآلم  بطرَيـت،  لةبةرامبةري تووندوتيذي ِرَيطاي مةجبورة كةس

 توانامـان  خؤمـان  ئايـا  بكـةين،  وبـةر دةور حسـابي  ئـةبيَ  دةردةبـِرين  ِرةئَيـك  دةكةينـةوة  كـةبري  يـان  دةكـةين 
ئـاخري مةرجةعيـةت    ثةرلـةمان،  ضونكة دةوَيت، ضي سةردةمةكة ضةندة، توانايان بةرامبةرةكامنان ضةندة،

ي تَيداية، خةَلكةكةش تةماشا دةكـات لـة تةلـةفزيؤن، لـة رةئيـةكان      و نوَينةري هةموو اليةنةكاني كوردستان
دةردةبِرَيت، بؤيـة هـةتا ئيمكـان ببَيـت ئَيمـة رَيطـاي ديـالؤ  بطرينـة بـةر، دةَلـَيني هـيض نـةكراوة، هـةر بـؤ               
مةسةلةي سةعديةو جةلةوالو ئةوانة لةطةَل هةموو ئاستةكان قسة كراوة، لةطةَل ئةمريكيةكان قسة كراوة، 

ــةوِراقَيكم ثَييــة كــة جــوابي ئةمريكيــةكان هاتؤتــةوة، نوَينــةراني حكومــةت قســةيان لةطــةَل      ئَيســ تا مــن ئ
ئةمريكيــةكان كــردووة، قســةيان لةطــةَل حكومــةتي عَيراقــي كــردووة، ســةرباري هــةموو ئةوانــةش هَيزَيــك   

دو عـةرةب  حةرةكةتي ثَي كراوة بؤ مةنتياةكـة، بـةاَلم مةنتياـةي كَيشـة لةسـةرةكان هـةر مةنتياـةي كـور        
ــة تــةنيا، مةنتياــةي كــوردو عــةرةبي ســوننةو عــةرةبي شيعةشــة، ضــةند موحافةزةيــةكي تــريش       نييــة ب
دةطرَيتةوة، لةوانة روماديية، مووسَلة، كةربةالية، نةجةفة، يةعين شتةكة هةر ئةوة نيية بَلـَيني لـة بـةيين    

اون لـة شـيعةكان خراونةتـة سـةر     ئَيمةو ئةوانة، بةيين شيعةو سوننةشة، ضـونكة هةنـدَيك لةوانـة دابِرينـر    
سوننة، مومكينة رومادية بة قةدةر ضوار موحافةزةي عَيراقي طةورة بَيت و ش  خرا بَيتـة سـةر، زؤريـش    
هةوَل دراوة بؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةو مةسـةالنة بةِراسـ ، بـةاَلم وةخـ  دةوَيـت، دةبَيـت ئـةوة بـة رَيطـاي             

سانرت بَيت بؤ ئَيمة باشرتة، بؤية هةنطاوي يةكةممان هةنطاوي ديالؤ  بكرَيت، ضونكة ضارةسةرةكان هةتا ئا
ديــالؤ  بَيــت، هــةنطاوي تــةفاهوم بَيــت، ئينجــا ئةطــةر ناضــار بــووين ئــةو وةختــة رَيطــاي تــر بطرينــة بــةر،  
ئاطاطان لةوة بَيت كة ميللةتةكةمان لة ئةزموونَيكدايـة، ئةزموونةكـة ئَيسـتا مؤمَيكـة، ضـرايةكة، نـةك بـؤ        

اق، بؤ هةموو شوَينكةكاني تريش، بؤ هةموو ثارضةكاني تريش، دةبَيت ئيحتيفـاز بـة رؤشـنايي    كوردي عَير
 .ئةو مؤمة بكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :زؤر سوثاس بؤ جةنابتان، بؤ طشتان، دوو موداخةلة هات، ثَيويستة وةاَلم بدرَيتةوة
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ماني عَيــراق، ئةمــة بــؤ تةنســيق لةطــةَل ئةجنومــةني  باســي ئــةوة كــرا كــة ليذنةيــةك بوــَيتة ثةرلــة / يــةك
نوَينةراني عَيراق لة بةرنامةمانـةو، بـة تةئكيـد ئَيمـةش دةضـني، ئـةوانيش دَيـن، بـةاَلم ئـةم مةوزوعـة لـة            
دةس  ئةوان نيية، حكومةت ثَيي مةسبوولة، حكومةتي ئيتيحادي ئةوة دةس  لةناو مةوزوعةكةية، ئةمـة  

ــة   ــتة ه ــة، ثَيويس ــةوَي      حةقياةتَيك ــةي ل ــرَي ، ئةوان ــةحريك دةك ــةي ت ــةو جيش ــزانن، ضــونكة ئ مووتان بي
دادةنرَي ، هةموو حكومةت دةيكاتن، بة قسةي ليذنةكاني ثةرلةماني عَيراقيش ناكات، لـةناو ثةرلـةمانيش   
رةنطة ئَيمة ئةو كؤ دةنطةمان بؤ نةيةتـة دي، ئةطـةر بكةوَيتـة بـةر دةنطـدان، ضـونكة ذمـارةي نوَينـةرامنان         

 .دودةمةح
باسي فةلوجة كرا، ثَيشمةرطة نةضؤتة فةلوجة شةِر بكـاتن، بـؤ ئـةوةي ئةمـة تارنـة تةسـبيت       / خاَلَيكي تر

ــةوة          ــت، ئ ــة شــوَينَيك بَي ــت، ل ــة فــةوجَيك بَي ــت، ل ــوو بَي ــراق ب ــةناو جيشــي عَي ــك ل ــَي ، ئةطــةر كوردَي دةب
، لَيـرةوة تـةحريك بكرَيـت لـة     مةسةلةيةكي تـرة، بـةاَلم وةكـو هَيـزي ثَيشـمةرطةي مونـةزةمي ئَيسـتا هةيـة        

 .مةسةلةي فةلوجة بةشداري نةكردووةو كةسيش لةطةَلدا نةبووة
ئَيســتا ســوثاس بــؤ طشــت ئَيــوةي بــةِرَيز، ســوثاس بــؤ وةزيــرة بــةِرَيزةكان كــة رةئــي خؤيانــداو، ئــةو خااَلنــة  

 .هةمووي كؤكرايةوة، ليذنةي هاوبةش رةئيتان، كةرةم بكةن
 

 :محدامني عثمانبةِرَيز خليل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة زؤربةي برادةرانـي ليذنـة دواي خوَيندنـةوةي ئـةو راثـؤرتي ليذنةكـةو، هـةروةها طـوَي بيسـت بـووني           
سةرنج و تَيبينيةكاني يةكة يةكةي برادةراني ئةنداماني ثةرلةمان و، هـةروةها وةزيـرة بـةِرَيزةكان، ثَيمـان     

َيتـةوةو، سـةرنج و تَيبـيين و موداخةلـةكاني هـةموو اليـةك بـة        باش بوو ئةو راثؤرتـة دووبـارة صـيابة بكر   
نةزةري ئيعتيبار بطريَيت و دةسةاَلت بدرَيتةوة بة سةرؤكي ثةرلةمان بؤ صيابة كردني ئةو راثؤرتةو رةئي 

 .بةِرَيزتان لةم بارةيةوة، فةرموو
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان رةئـي خؤيانـدا، نوقـات وةرطـرياوة، ئـةو قسـانةي ئةنـداماني        بةِرَيزان، نا، راثؤرتةكةتان خوَيندةوة، بـةِرَيز 
ثةرلةمان كردوويانة، ئةو ثَيشنيارانة، ئةوةي لة راثؤرتةكةي ئَيوةش هاتووة، وةكو هةَلوَيستَيكي ثةرلـةماني  
كوردستان صيابة دةكرَيت و حازر دةكرَيت، لة ثَيش ئَيوةي بةِرَيز جارَيكي تر دةخوَيندرَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي    

لـة خزمـةتتان دةبـني، تـا ئـةو وةختـة خـوا ئاطادارتـان         ( 11,31)وافةقةتي لةسةر بكةن، بـةياني سـةعات   م
 .خوا ئاطادارتان بَيت( 11,31)بَيت، كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني، بةياني سةعات 
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      َيطري سجَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ي نائاسايي (4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1111\8\18رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 لي سَييةمي هةَلبذاردنخو
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 ي نائاسايي (4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 18/8/1111 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -كوردسـتان   ثةرلـةماني   18/8/1111رَيكـةوتي   شـةممة ثَينج  رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (1211)كاتذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)مد قادر عبداهللحمبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 
دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةِرَيز
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(4)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)بِرطة  انيبةثَيي حوكمةك

نائاسـايي   ي(4)درا دانيشتين ذمـارةي  ي بِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
 دا 18/8/1111ي ثاش نيـوةِرؤي رؤذي ثَيـنج شـةممة رَيكـةوتي     (1211)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 

 :بةم شَيوةية بَيت
ــةماني كوردســتان و طفتوطــؤ دةربــارةي          -1  ــتنةِرووي راثــؤرتي شــاندي ثةرل ــةردةوام بــوون لةســةر خس ب

 .بارودؤخي ناوضةكاني خةناقني و سةعديةو جةلةوالو ئاوي ئةَلوةن

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميئرةبان

ــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــت   ــذاردن، ســاَلي دووةم، خــولي    ب ــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلب نةكةمان دةكةين
بــةثَيي : ، بةرنامــةي كــار18/8/1111ي نائاســايي، رؤذي دانيشــ  (4)طرَيــداني دووةم، ذمــارةي دانيشــ  

ــاوخؤي ذمــارة   ( 6)ي مــاددة (1)حوكمــةكاني بِرطــة   ــةيِرةوي ن ــة ث ــراوي ســاَلي  (1)ل ي 1991ي هــةموار ك
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان بِرياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة        -ن ثةرلةماني كوردستا

ي ثَيش نيوةِرؤ، بةاَلم دواكةوت بؤ كاتذمَير (11,31)ي نائاسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (4)
 :دا بةم شَيوةية بَيت1111/ 18/8ي ثاش نيوةِرؤي رؤذي ثَينج شةممة رَيكةوتي (1,31)
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِرووي راثؤرتي شاندي ثةرلةماني كوردستان و طفتوطؤ دةربارةي بارودؤخي  -1

 .ناوضةكاني خةناقني و سةعديةو جةلةوالو ئاوي ئةَلوةن
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ئَيستا داوا لة ليذنةكاني ناوخؤ و مام مرؤة و ثَيشمةرطةو ئاوةدانكردنةوةو كشتوكاَل دةكـةين فـةرموون بـؤ    
 .سةر مةنصة

، كة ئَيوةي بةِرَيز طفتوطؤتان كرد لةسةر بارودؤخي ئـةو  (3)ةِرَيزان، دوَينَيكة لة دانيشتين نائاسايي ذمارة ب
ــةِرَيزةكان،       ــرة بـ ــة وةزيـ ــرت لـ ــان طـ ــةروةها طوَيتـ ــةكان و، هـ ــؤرتي ليذنـ ــة راثـ ــرت لـ ــان طـ ــانةو، طوَيتـ ناوضـ

و ليذنانــةو بــة هاوكــاري ليذنــةي دةرئةجنامةكــةي و طفتوطؤيــةكاني ئَيــوةي بــةِرَيز كؤكرايــةوة لةاليــةني ئــة
ياسايي، ئَيستا دةنوَيننةوة بؤتان، بؤ ئةوةي وةكو هةَلوَيس  ثةرلةماني كوردسـتان بِريـاري لةسـةر بـدةين،     

 .فةرموون
 :بةِرَيز ساالر حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

لـة دةرئـةجنامي ثـرس و راكـردن لـة بـةِرَيزتان و لـة دةرئـةجنامي         ئةمة ثوختةي ئةو دوا راطةياندنةية، كـة  
دةوَلةمةنــد كردنــي راثــؤرتي ئــةو ليذنــة هاوبةشــةي كــة ســةرداني دةةــةري طةرمــة ســَيري كــرد، هــةروةها    
بةشَيكي باش لة تَيبينيةكاني سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستانيش لةناو ئةم راثؤرتةدا جَي كراوةتةوة، بؤ 

 .وَينينةوةبةِرَيزتان دةخ
لة دةر ئةجنامى ئةو رووداوانةى لة دةةةرى طةرمة سَير، كة بووةتة مايةى مةترسيةكى طةورة لةسةر ذيـان  

جةلـةوال،  )هةر لة ضـِركردنةوةى كـردةوة تريؤريسـتيةكان لـة شارؤضـكةكانى      . ء طوزةرانى خةَلكى ناوضةكة
ِرةسةنى ناوضةكة لةاليةن باندة شؤةَينى ء تريؤركردنى ضةندين هاوواَلتى ء كةسايةتى ( سةعدية، مةندة 

هـةروةها  . ء تريؤريستيةكان بةدةستةوةستان ء ضاوثؤشي كردنى دةزطا ئةمنيةكان ء سوثا لـةو شارؤضـكانة  
 . طرتنةوةى ئاوى ئةَلوةن لةاليةن كؤمارى ئيسالمى ئَيران

 
لـة ئاسـايى كردنـةوةى ئـةو      ئةم شااَلوانة لة كاتَيكـدا ئـةجنام دةدرَيـن كـة حكومـةتى ئيتيحـادى بةرثرسـيارة       

بارودؤخة نةخوازراوةى كة بةدرَيذايى دةسةاَلتى رذَيمـى بـةعس لـة عَيراقـدا ثيـادة دةكـرا، بـةثَيى مـاددةى         
ى دةستوورى هةميشةيى عَيـراق، بـةاَلم نـةك ئـةو مافـة زةوتكراوانـةى رابـردوو نةطَيِراونةتـةوة بـؤ          (141)

ــؤرمَيكى ن     ــةَلكو لــة ف ــتوانةكةى، ب ــةَلك ء دانيش ــاندن ء ئــاوارةكردن ء     خ ــةعريب ء ترس ــدا سياســةتى ت وَي
تريؤركردن بةردةوامةء هةِرةشةى مةترسـيدار لـة ئاينـدةى ثرؤسـةى سياسـى لـة عَيـراق ء ثةيوةنديـةكانى         

 .نَيوان هةرَيمى كوردستان ء بةبدا دةكات
 

( 3)بوونـةوةى ذمـارة   لةِروانطةى ئةو دؤخة نائارامى ء نائاساييةى خوَلاَينراوة، ثةرلةمانى كوردستان لة كؤ
بـــؤ ديراســـةكردنى ئـــةو بارودؤخـــةء بةثريةوةضـــوونى  18/8/1111-17نائاســـايى ثةرلـــةمان لـــةرؤذانى 

- :داخوازيةكانء هاوارى خةَلكى دةةةرةكةء ضارةسةر كردنى طوجناو طةيشتنة ئةم دةرئةجنامانةى خوارةوة
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ى دانيشـتوانى شارؤضـكةكانى جةلـةوالء    بةتوندى ئيدانةى ئةو كردةوة تريؤيستيانةء بـةزؤر ئـاوارةكردن   -1

سةعديةو مةندةلي، بةتايبةتى دةةةرى طةرمةسَير بة طشتى دةكةين، كة بؤتة هؤي شـةهيد بـووني سـةدان    
هـةروةها  . هاووآلتي و كةسايةتي لةطةَل سةدان بريندار و ئاوارةبووني هـةزاران خَيزانـي رةسـةني ناوضـةكة    

 .ن كؤماري ئيسالمي ئَيرانةوة دةكةينئيدانةي طلدانةوةي ئاوي ئةَلوةن لةالية
ى دةستوورى هةميشةيي عَيراق، دةبوو دؤخى ناوضة دابِرَينراوةكاني كوردسـتان   ( 141)بةثَيي ماددةى  -1

جَيبةجَى ( ئاسايى كردنةوة، سةرذمَيرى، ِراثرسى)ئاسايى بكرايةتةوة، بةاَلم هيض يةكَيك لة سَى قؤنابةكةى 
ييتحادى بة كةمتةرخـةم دةزانـني، ضـونكة هـةموو دةسـةاَلتةكانى جَيبـةجَى       نةكراون، لةمةشدا حكومةتى ئ

ى كارنامـةى حكومةتةكـةى   (11)ئةمةء سةرةِرايى ئـةوةى لـة بِرطـةى    . كردنى ئةو ماددةيةى لة ئةستؤداية
بةرَيز مالكيدا ثاثةند بوون بة جَيبةجَى كردنى ئةو ماددةية دةكاتةوة، بةاَلم لة ئةرزى واقيعـدا نـةك هـةر    

ةنطاوى كارةكةى نةبينرا، بةَلكو لةناو حكومةتةكةوة كؤسث لةبـةردةم هـةر هةنطاوَيكـدا كـة لَيـرةء لـةوَى       ه
 .دةنرَين دروست دةكرَيت

 
ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ئةركى خؤى لة ثاراستنى طيان و ماَلى دانيشتوانى ئـةو ناوضـانة    -3

دواكةوتن هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان رةوانةى ئةو ناوضانة  وةكو ثَيويست جَيبةجَى بكات و بة ثةلةو بَى
بكات، كة بةثريةوة ضوونى خواست و داواكارى دانيشتوانى ئةو ناوضانةية و ثاراستنى هةموو هاوواَلتيان بَي 
ــى          ــت ئاسايش ــةيتوانيوة وةك ثَيويس ــراق ن ــوثاى عَي ــةربازى س ــزى س ــتؤ، ضــونكة هَي ــة ئةس ــاوازى بطرَيت جي

بؤية . ى دةستووري هةميشةيي عَيراق(7)لة ماددةي ( 1)ةةةرةكة دابني بكات بةثَيي بِرطةي هاوواَلتيانى د
 .دةبَيت ئةو هَيزانة لةذَير هيض ثاساو َيكي ئةمنيي و سةربازيدا ثاشةكشة نةكةن

 
لة دةستوورى عَيراقى فيدراَل جَيبـةجَى بكـات، بـؤ    ( 9)داوا لة حكومةتى ئيتيحادى دةكةين، كة ماددةى  -4
اطرتنـى هاوسـةنطى لـة رَيــذةى بةشـداربوونى طشـت ثَيكئاتـةكان لــة ريزةكـانى سـوثاو ثـؤليس و هَيزةكــانى          ر

ــدا   ــاوخؤى عَيراقـ ــى نـ ــتكراون       . ئاسايشـ ــة دروسـ ــاك اليةنـ ــةي تـ ــا ئةمنييانـ ــةو دةزطـ ــةموو ئـ ــتة هـ ثَيويسـ
ةوال لةطــةَل هةَلبوةشــَينرَيتةوة، بةتايبــةتي بةِرَيوةبةرايــةتي ثؤليســي جةلــةوالو فــةوجي فرياكــةوتين جةلــ  

 .هةَلوةشاندنةوةي طؤِريين ناوي شارؤضكةي نةوختانة
 
داواكارين نوَينةرانى طة  كوردستان لةسةر ئاستى هةر سَى دةسـةاَلتةكةى بةبـدا فشـارى زيـاتر دروسـت       -5

ء بـةهاناوة ضـوونى خـةَلكى ناوضـة دابِرَينراوةكـان بـة طشـتى ء        (141)بكةن بؤ جَيبةجَى كردنـى مـاددةى   
 .بةتايبةتى، بؤ رَيطةطرتن لة ئةطةرى سةرهةَلدانى كارةساتى ترسناك( ةرمةسَيرط)دةةةرى 
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ثَيويستة دةستةي ناوضة دابِرَينراوةكان كارا بكرَيت و بةثَيي ياساى دةستةى جَى ناكؤكةكان بـةكارةكانى   -6
 .خؤى هةَلسَى ء ِراثؤرتى وةرزى ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكات

 
انــةى بــة ثاســاوى شــةِرى تــائيفى لةناوضــةكة نيشــتةجَى كــراون و تــا ئَيســتاش  طةِراندنــةوةى ئــةو خَيزان -7

 .نةطةِراونةتةوة شوَينى خؤيان
ــة قةرةبووكردنــةوةى ئاوارةكــان و      -8 ــان ببيــنن ل ــى طرنطــى خؤي داوا لةحكومــةتى ئيتيحــادى دةكــةين رؤَل

ئاسـايش و سـةقامطريى بـؤ      طةِراندنةوةيان بؤ شوَين و سةر كارى خؤيان و دَلنياكردنـةوةيان لـةدابينكردنى  
 .دانيشتوانى ناوضةكة

 
ثَيويستة حكومـةتى ئيتيحـادى و حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، لةسـةر ئاسـتى جيئـانى و هـةرَيميى و           -9

ناوخؤيى كار بؤ ضارةسةركردنى بِرينى ئاوى ئةَلوةن بكةن، كة ماوةى هةشت ساَلة كؤمارى ئيسـالمى ئَيـران   
ا ئةيلوو  هةموو ساَلَيك و بةبَى هيض ثاساوَيك ئاوةكـة دةطرَيتـةوةو دةبَيتـة هـؤى     لةنَيوان مانطةكانى ئازار ت

ــي          ــةرى خراث ــةو كاريط ــوونى ذينط ــيس ب ــاوى و ث ــةم ئ ــةى ك ــتوكاَلى و كَيش ــى زةوى و زارى كش وشــك كردن
ة دةروونيش لةسةر هاوواَلتيانى ناوضةكة جَي دةهَيَلَى، بؤية لةسةر حكومةتى عَيراقـى ئيتيحـاديي ثَيويسـت   

 .بةرثرسيارَيتى خؤى جَيبةجَى بكات و هةَلوَيستى روونيان لةمبارةيةوة هةبَيت
 

بؤ هةموو هَيزء اليةنة سياسيةكانى كوردستان ء دؤستةكامنان، ثَيويسـتة بةهؤشـيارييةوة ضـاودَيري و     -11
ى فِرؤكـةكانى  دراسةى ئةو بارودؤخة نائاسايية بكةن، كة رووبةِرووى هةرَيمةكةمان دةبَيتةوة، لة بؤردومـان 

ــران ء ئــةو بارودؤخــةى لــة ناوضــة دابِرَينراوةكــان      توركيــاو تؤثبــارانى تؤثخانــةكانى كؤمــارى ئيســالمى ئَي
- :ثَيويستة حكومةتى هةرَيم ئةم هةنطاوانةش بطرَيتة بةر دةطوزةرَيت بةتايبةتي،

 
 .نةهَيشتنى ئاسةوارى دوو ئيدارةيى لة ناوضةكة -1
 
يدانةى ئةو هـاوواَلتى ء كةسـايةتيانةى لـة ئـةجنامى كـردةوة تريؤريسـتيةكان       تةواوكردنى مامةَلةى شةه -1

 .شةهيدكراوان
 
ــااَلء       -3 ــدنى ب ــةروةردةء خوَين ــى ثَيداويســتيةكانى ث ــوردىء دابينكردن ــدنى ك ــة خوَين ــاتر ب ــدانى زي طرنطي

 .وةرطرتنى خوَيندكاران لة زانكؤء ثةميانطاكانى هةرَيمى كوردستان
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كى نيشتةجَى بـوون بـؤ ئاوارةكـان ء ثَيشكةشـكردنى خزمـةتى فريـاطوزارى، تـا ئـةو         دروستكردنى كةمثَي -4
 ..كاتةى دؤخةكة ئاسايى دةبَيتةوةء دةطةِرَينةوة سةر زَيدى خويان

 
دا هــةموو ئــةو مــاف ء ئيمتيازاتانــةى بــؤ هاوواَلتيــانء شــارء شارؤضــكةكانى   1111لــة بودجــةى ســاَلى  -5

ــت، ب   ــني دةكرَيـ ــتان دابـ ــةرَيمى كوردسـ ــةِرووى     هـ ــونكة لـ ــةوة، ضـ ــانةش بطرَيتـ ــةو ناوضـ ــَيوة ئـ ــةمان شـ ةهـ
 .خزمةتطوزاريةوة حكومةتى ئيتيحادى ئةو ناوضانةى فةرامؤش كردووةء هيض بايةخى ثَى نادرَيت

بةشَيك لة فةرمانبةرانى دةةةرةكة لةسةر ميالكى حكومةتى هةرَيمى كوردستانن، ثَيويسـتة سـوودمةند    -6
 .ى ء خانووبةرةبنب لة ثَيشينةكانى هاوسةرطري

 
بةطشــتىء ( طةرمةســَير)لةيــةدةطى وةزارةتــى دارايــى خزمــةتطوزاريى بةثةلــة بطةيةنرَيتــة دةةــةرى        -7

 .سةعديةء جةلةوالء مةندة  بةتايبةتى
 

 -:طرفتى ئاوى ئةَلوةن
ــل         ــةوة ط ــارى ئَيران ــوى كؤم ــة دي ــةَلوةن ل ــاوى ئ ــة مةبةســت ئ ــة ب ــؤوة ك دواى بةدواداضــوون بؤمــان ِروون ب

- :تةوة، ئةمةش زيانى هةمة اليةنةى بةشارى خانةقني ء ضةند طوندَيك طةياندؤتةوة بؤية ثَيويستةدةدرَي
ثَيويستة حكومةتى عَيراقـى ء ئةجنومـةنى نوَينـةرانى عَيـراق هـةنطاوى خَيراتـر بطرنةبـةر لـة رَيطـةى           -1

ــةى       ــةثَيي بِرط ــةتى ب ــت، بةتايب ــة ضارةســةر بكرَي ــةو طرفت ــةناَلى ديبلؤماســيةوة ئ ــاددةى (8)ك ى ( 111)م
دةستوورى هةميشةيى عَيراق، كة لة تايبةاةنديةكانى دةسـةاَلتى ئيتيحاديـة ئـةو ئةركـة بطرَيتـة ئةسـتؤء       

 .بةثشت بةس  بة ياساى نَيودةوَلةتى ء عورفى دراوسَييةتى
 
 .لة سريوانةوة بؤ ئةَلوةن( باَلةجؤ)طةياندنى كةناَلى ترى ئاو هاوشَيوةى جؤطةى  -1
 .ريى ئاو بؤ ئةو طوندانةى لة ئةجنامى وشك كردنى ئاوى ئةَلوةن تووشى بَى ئاوى بوونلَيدانى ب -3
خزمةتطوزاريى باخدارى ثَيشكةش بة خانةقني بكرَيت، ضونكة بةشَيك لةو باخانة بةهؤى كةم ئاويـةوة   -4

 .وشك بوون، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة، ئةوة بؤضووني ئَيوةي بـةِرَيز بـوو، كـة دوَينَيكـة     بةِرَيزان، وةكو طوَيتان لَي بوو ب
هــةمووتان قســةتان لةســةري كــردووة، ئَيســتا دةنةينــة ثــَيش ئَيــوةي بــةِرَيز، كــَي لةطةَلدايــة دةســ  بــةرز  
 بكاتةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط ثةسـند كـرا،            

 .موالحةزةت هةبوو، فةرموو
 :بةِرَيز عبداهلل حممد نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةداخةوة هةمووي ديارة دواي قةرار، يةعين دواي دةنطدان هـيض مانايـةك نامَينَيتـةوة بـؤ قسـةكاني ئَيمـة،       
ئـةو ئيدانـة    مـن لةطـةَل هـةموو   / بةاَلم هةر دةيكةم، بة رةئي مـن دةكـرا ئـةوة دوو بـةش بوايـة، بةشـَيكيان      

ئةوةي كة ثةيوةندي / كردن و هةموو ئةو هةوَلدان بؤ ئةوةي لة بةبدا ضي بكرَيت و ئةوانة، بةشَيكي تري
بة ئةوةوة هةية، كة حكومةتي هةرَيم كؤمةَلَيك هةنطاو بيَن، ئةمة بة رةئي من دةبوايـة قـةرار بوايـة، دوو    

كةاَلو كراوة، ئينجا بـؤ منوونـة، ئَيمـة دوَيـيَن كؤمـةَلَي      ش  جياواز بواية، يةعين ئةوة ئَيستا كؤمةَلَي شت تَي
ثَيشنيارمان كرد، ثَيشنياري ئةوةمان كرد ئةو ياسايانةي كة دةردةضَيت، بـؤ منوونـة ياسـاي سـولفةي زةواج،     

، 1111باسي ئةوة نةكراوة، تياي نةبوو، عةفوم بكة با قسةكةم تةواو بكةم، باسي ئةوة كراوة لة بودجـةي  
هةموو خاَلةكان لةالي خؤم نووسيوة، ئينجا يةك نوقتةي تريش، ئَيمـة لـةم شـتانة، لـةم قسـانةي      من نازا  

كة كرا هةموو قسة لةسةر حكومةتي فيدراَلة، بةِرَيزان، ئَيمة بةشَيك لةهؤكارةكة كةمتةرخةمي نوَينـةراني  
لـة وةفـداو لةطـةَل مـاليكي      خؤمانة لة بةبدا، دوَييَن من ثَيشنيارم كرد، ئةو نوَينةرانـةي كـة بةشـدار بـوون    

قسةيان كرد، كة لةطةَل عةرةبة سونيةكان قسةيان كرد بؤ ثَيكئَيناني حكومةتي ئَيستا بانطئَيش  ثةرلةمان 
بكرَين، بؤ ئةوةي بزانني ضـيان كـردووة بـة نووسـراو، كةمتةرخيـةكان ضـني و رَيطرييـةكان ضـني  يـةعين          

تياي نيية، هيوادارم لة ئايندة بةم شـَيوةية نةخرَيتـة دةنطـدان،    دةبواية ئةوةشي تيا بواية، بةاَلم بةداخةوة 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كاك كاروان فةرموو
 :بةِرَيز كاروان صاحل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةلـةوال،  من تةنئا يةك تَيبينيم هةية لةسـةر ئـةو كؤبوونـةوة نائاسـاييةي كـة لةسـةر رةوشـي سـةعديةو ج         
هةروةها وشك كردني ئاوي ئةَلوةن بةسرتا، من ثَيمواية ئةطةر ثةرلةمان مةرجةعيةتي ئةو ميللةتةية، هـي  
ئةو ئةزموونةية، هي ئةو هةرَيمةية، ناكرَيت بؤ وةزيرَيـك، يـان بـؤ فةرماندةيـةكي سـةربازي دة رؤذ ثـَيش       

مـن حـةق وايـة حكومـةت ئاطـادار بكرَيتـةوة ئـةو         ئَيستا هَيز جبووَلَييَن، دواتر ئَيمة بِريار بـدةين، بـة رةئـي   
بِريارة مةسرييانة، كة شةِرو ئاش  تَيداية، كة كارةساتي طةورةي بةدواوةية، كة مةسائيلي مةسريي ثَيوةيـة،  
حةق واية ثةرلةمان بِريار بدات، ئينجا هَيز جبووَلَينرَيت، من ثَيموايـة ئـةوة كارَيكـة دامودةزطـاي تـةنفيزي      

ت، مةسبووليةتةكة لة شاني ئَيمةش حيساب دةكرَيت، من ثَيموا نيية ئةو رةوشة ئَيمـة لَيـي   حكومةت دةيكا
مةسبوول بني، خؤيان هَيزيـان كشـاندؤتةوة، دةبوايـة ديسـان بطةِرابانـةوة بـؤ ثةرلـةمان، ئَيسـتاش كـة هَيـز           

 .ني، سوثاسدةجووَلَينن، هَيزيان جوواَلندووة، ئينجا ئَيمة هاتني لة ثةرلةمان لةسةري دادةنيش
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر سوثاس، بةِرَيز بةنيسـبةت ناوضـة كوردسـتانية دابـِراوة كَيشـة لةسـةرةكان، ثارضـةيةكة لـة كوردسـتان،          
ي بــؤ (141)كَيشــةيةك هةيــة لــة بــةيين حكومــةتي ئيتيحــادي و حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، مــاددةي  

ئَيمة لَيي بةرثرسني، بؤية ضووني هَيز بؤ ئةو ناوضانة حةقي دانراوة، ضؤن ئةوان بةرثرسن لَيي، ئةوهاش 
حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتانة، حــةقي وةزارةتــة ثةيوةنديدارةكانــة، لــة حاَلــةتي ثَيويســت حةرةكــةتي بــؤ 
بكاتن، ضونكة بة حةقياةت خةَلكي ئَيمة لةو ناوضانة دةكوذرَيت و تـريؤر دةكرَيـت و دةربـةدةر دةركرَيـت،     

 .نة، ئةوة يةكدوايي كوردستا
حةقي خؤمانةو خةَلكي ئَيمةشة دةكوذرَيت، بويت ديفاعي لَي بكةيت، ئَيستاش ئةو مةنتياةي وةك دةَلَيـي  
طةرم نزيكي ئةوَين و، حماوةالتيش هةية، ئومَيديشمان ئةوةية تةواو بَيت، كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني، 

 .ارتان بَيت، خوا حافيزتاكو جارَيكي تر ئاطادارتان دةكةينةوة، خوا ئاطاد
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     بايز امساعيل           ارسالن .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان      عَيراق                      – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 

 

 

 
 
 
 



 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 184 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ي نائاسايي (5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1111\8\15رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي نائاسايي (5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 15/8/1111 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  15/8/1111رَيكــةوتي  شــةممةثَيــنج  رؤذي ثــَيش نيــوةِرؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 
دانيشـتين  , ثةرلـةمان أمحد عبداهلل سـكرتَيري   بةِرَيز فرست, جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةِرَيز
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(5)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

نائاسـايي   ي(5)درا دانيشتين ذمـارةي  ي بِريار رلةمانثةدةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم  دا 15/8/1111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ثَينج شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 

 :شَيوةية بَيت
خســتنةِرووي و طفتوطــؤ كــردن لةســةر بؤردومــان كردنــي ناوضــة ســنوورييةكاني هــةرَيمي كوردســتان      -1 

 .ة جةنطيةكاني كؤماري توركياوةلةاليةن فِرؤك

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميئرةبان

ــذاردن، ســاَلي دووةم، خــولي       ــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلب ــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةين ب
بــةثَيي : ، بةرنامــةي كــار15/8/1111ي نائاســايي، رؤذي دانيشــ  (5)طرَيــداني دووةم، ذمــارةي دانيشــ  

ي ثةرلـةماني  1991ي هةموار كراوي سـاَلي  (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمارة ( 6)ي ماددة (1)حوكمي بِرطة 
ــدا بةرنامــةي كــاري دانيشــتين ذمــارة      -كوردســتان  ــةمان بِرياري ــراق، دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرل ي (5)عَي

رؤذي ثَيــنج شــةممة رَيكــةوتي ي ثــَيش نيــوةِرؤي (11)نائاســايي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كاتــذمَير  
 :دا بةم شَيوةية بَيت1111/ 15/8

خستنةِرووي و طفتوطؤ كردن لةسةر بؤردومان كردني ناوضة سنوورييةكاني هةرَيمي كوردستان لةاليةن  -1
 .فِرؤكة جةنطيةكاني كؤماري توركياوة
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ؤردومـاني فِرؤكـةكاني توركيـا،    بةِرَيزان، ئَيستا دةقياةيةك رادةوةستني بؤ طياني ثاكي شةهيداني قورباني ب
 .زؤر سوثاس

بــةِرَيزان، جَيطــري ســةرؤكي ثةرلــةمان بــةِرَيز كــاك دكتــؤر ئةرســالن بــايز بــة كــارَيكي ثَيويســت ئــةمِرؤ لــة  
 .هةرَيمي كوردستان نيية، لةبةر ئةوة ئامادة نيية، بؤ ئاطاداري بةِرَيزتان

بةِرَيزان، ئةم دانيشتنة وةكو بةِرَيزتان ئاطادارن  داوا لة ليذنةي ناوخؤ دةكةين كةرةم بكةن بؤ سةر مةنصة،
ــة،           ــةو بؤردومانان ــةجنامي ئ ــة ئ ــات و ل ــان دةك ــتان بؤردوم ــةرَيمي كوردس ــا ه ــةكاني توركي ــة فِرؤك ماوةيةك
مة وعةيةك لة هاوواَلتياني سنيل لة منداَل و ئافرةت و ثياوي بَي طوناهي ئـةم هةرَيمـة شـةهيد بـوون و     

ــةري خــةَلكي  ــوةي نوَين ــةين زؤر       ئَي ــة دةك ــةم بابةتان ــؤ لةســةر ئ ــةم دانيشــتنة طفتوط ــةمِرؤ ل ــتان، ئ كوردس
مةوزوعيانة، بؤ ئةوةي بتوانني شتَيك ثَيشكةشي خةَلكي كوردستان و اليةنـة بةرثرسـةكان بكـةين، كـة كـار      

خواز بكةين بؤ ئةوةي سنوورَيك دابندرَيت، بؤ ئةو بؤردومانانةو لةو كَيشةيةي كة ئااَلوةتـة هـةرَيمي ئاشـتي   
دذي توندو تيذي، شةِر نـاخوازَي ، بـةاَلم خةريكـة رؤذانـة دَييـةكامنان بؤردومـان دةكرَيـت و خـةَلكمان لـَي          
دةكوذرَيت، خةَلكمان لَي دةربـةدةر دةكرَيـت، رةزو باخـةكامنان دةسـووتَيت، ئاذةَلـةكامنان دةكـوذرَين و هـيض        

انــةوَيت موناقةشــةيةك بكرَيــت لةســةر ئــةو تــاوانَيكي ئــةم هةرَيمةشــي تيــا نييــة، بؤيــة زؤر مــةوزوعي ئةم
بابةتةو، ليذنةي ناوخؤش كة سةرداني ناوضةكانيان كردووةو راثؤرتي خؤيـان تةقـديم كـردووة، ئَيسـتا داوا     

 .لة ليذنةي ناوخؤ دةكةين راثؤرتةكةتان ثَيشكةش بكةن، فةرموو
 :بةِرَيز قادر حسن قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ي ثةرلةمانبةِرَيزان ئةندامان

ليذنةكةمان بة مةبةس  لة نزيكـةوة ئاطـادار بـوون و بةسـةركردنةوةي ئـةو ناوضـانةي ماوةيةكـة لةاليـةن         
سـةرداني سـنووري هـةردوو     13/8/1111فِرؤكة جةنطيةكاني سوثاي توركياوة بؤردومـان دةكـرَين، رؤذي   

ةنــة ثةيوةنديــدارةكان كــردو لــة قــةزاي ســؤران و رةوانــدزمان كــرد، لــة نزيكــةوة كؤبوونــةوةمان لةطــةَل الي 
 .ئةجنامي سةردانةكةمان ئةم راثؤرتةمان ئامادة كردووة، ئَيستا بؤ بةِرَيزتاني دةخوَينمةوة

 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ بةِرَيز
 راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ/ بابةت

زاي سؤران و رواندزيان كردووةو لـة  ماوةيةكة فِرؤكة جةنطيةكاني توركيا بؤمباراني ناوضةكاني هةردوو قة
ئةجنامدا ضةندين زةرةرو زياني طيـاني و مـاَلي لَيكةوتووتـةوة، بَيجطـة لـة ئـاوارة بـووني خـةَلكَيكي زؤر لـة          
طونــدةكان و كؤضــةرةكان و خــاوةن بــا  و هةنطةوانــةكان و بَيســتانةكان، ليذنــةي نــاوخؤ بــة مةبةســ  لــة   

سـةرداني شـاري    13/8/1111راني ناوضـةكةو خةَلكةكـةي رؤذي   نزيكةوة ئاطـادار بـوون لـة رةوش و طـوزة    
سؤراني كـردو لـة باَلةخانـةي قائيااميـةتي سـؤران كؤبوونةوةيـةكي ضـِرو ثِريـان ئةجنامـدا لةطـةَل هـةردوو            
قائيماــامي ســؤران و رةوانــدزو بةرثرســي دةزطــا ئةمنيــةكان، بــة مةبةســ  لَيكؤَلينــةوة لــة بؤردومانــةكاني 
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سوثاي توركيا بؤ ناوضةكةو ئةو ئاسـةوارو زيانانـةي كـة بـةر هاوواَلتيـاني بـَي ديفـاعي        فِرؤكة جةنطيةكاني 
 .مةدةني كةوتووة

لة تةوةري يةكةمي كؤبوونةوةكةدا هةردوو قائيماامي بةِرَيز راثؤرتي خؤيـان بـة تَيـرو تةسـةلي ثَيشـكةش      
 .بة ليذنةكة كرد، كة هاوثَيض كراوة لةطةَل راثؤرتةكةدا

 
ــة مةبةســ   ــان ب ــام و       ثاش ــةَل قائيما ــاوِرَي لةط ــاوخؤ ه ــةي ن ــة ليذن ــة رووداوةك ــداني ل ــةوةي مةي   لَيكؤَلين

بةِرَيوةبــةري ناحيــةو بةرثرســة ئةمنيــةكان ســةرداني طونــدةكاني بنــاري قةنــديلمان كــرد، كــة دةكةوَيتــة     
، ضــَينران، بةرطركــة)ســنووري ناحيــةي وةرتــَي ســةر بــة قــةزاي رةوانــدز لــة دؤَلــي خانــةقا، كــة طونــدةكاني 

بةسـةر دابـةش   ( بوكريسـكان و زارطـةلي و ثردةشـاَلي سـةروويان    )، كة خةَلكي طوندةكاني (ثردةشاَلي سةروو
مـاَلي ئــةو بنـارة لــةم طوندانـةن، كـة بةِراســ  لـة بــارو طـوزةرانَيكي ناهــةموارو       ( 111)بـوون، كـة نزيكــةي   

 .يان لةسةر زةوي فرَيدراوةكةل و ثةَلي ماَلةوة ،نالةباردا بوون، لة قةراغ رووبارو بن دارو درةخت
 

لةو شوَينانة لةطةَل هاوواَلتياني ئـاوارة بـووي طونـدة ضـؤَلكراوةكاني بنـاري قةنـديل كؤبووينـةوةو، سـةرةتا         
لةاليةن ليذنة نيطةراني خؤمان و سةرؤكايةتي ثةرلةمامنان ثَي راطةيانـدن، ئينجـا طوَيبيسـ  راو ثَيشـنيارو     

 :لةم ضةند خاَلةي خوارةوة ريز بةنديان بكةينداواكاري ئةوان بووين، كة دةكرَي 
 
داواكاري ئةوةيان هةبوو كة ضارةسةرَيكي بنةِرةتي بؤ خةَلكي تةواوي ئةو طوندانةي سااَلنة بةر شـااَلوي   -1

ــت،        ــا دةكــةون، بكرَي ــاري توركي ــران و كؤم ــاري ئيســالمي ئَي ــي كؤم ــاراني هــةردوو واَلت ــؤث ب بؤردومــان و ت
 .َيستا كة بةرةو وةرزي سةرماو سؤَلة دةضن و خودي ناوضةكة ساردو كوَيستاناويةبةتايبةتي لةم وةرزةي ئ

 
ــة        -1 ــري ل ــات، ب ــةِرةتي ضارةســةري كَيشــةكة بك ــةيتواني بةشــَيوةيةكي بن ــةر حكومــةت ن ــان كــرد ئةط داواي

 .دؤزينةوةي ضارةسةرَيك بؤ كَيشةي نيشتةجَي بوونيان بكرَيتةوة لة اليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستان
لةبةر ئةوةي مناَلةكانيان لـة قوتا انـة دةخـوَينن طرفتيـان بـؤ دَيتـة ئـاراوة، ئةطـةر بـةر لـة دةسـت ثـَي              -3

 .كردنةوةي ساَلي خوَيندن رةوشةكة ئاسايي نةبَيتةوة
 
راي خةَلكةكة بةطش  ئةوةية كة كؤمةك و هاوكاري رَيكخراوةكـان نةبَيتـة بـةديلي هاوكـاري حكومـةتي       -4

 .و كردنةوةي زيان لَيكةوتووان و ضارةسةر كردني كَيشةكانيانهةرَيم بؤ قةرةبو
 
تؤث بارانةكة لة كاتَيك داية كـة خـةَلكي طونـدةكان لـة سـولفةي عـةقار سـوودمةند بوونـةو، بـؤ خؤيـان            -5

خةريكي دروست كردني خانووبةرةن، كةضـي ناضـار لةبـةر ئـةم بؤردومانانـة ثرؤسـةي ئـاوةدان كردنـةوةي         
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ــةو ناوضــا  ــذة ضــاوةِرَيي ئــةم دةرفةتــة بــوون بــؤ     طونــدةكان ل نة ثــةكي كــةوتووة، كــة خةَلكةكــة زؤر لــة مَي
 .بووذاندنةوةي طوندةكانيان

 
 
 
 

 :داواكاري و ثَيشنيارةكاني ليذنة
ئيدانة كردن و مةحكوم كردني ثَيشـَيَل كردنـي سـةروةري دةوَلـةتي عَيـراق و بؤردومـان كردنـي ناوضـة          -1

 .لةاليةن فِرؤكة جةنطيةكاني توركياوةسنوورييةكاني هةرَيمي كوردستان 
 
داوا لة حكومةتي فيدراَلي عَيـراق بكرَيـت، كـة داوا لـة ئةجنومـةني ئاسـايش بكـات دانيشـتنَيكي تايبـةت           -1

ئةجنام بدات و بِريارَيكي طوجناو وةربطرَيت لة بارةي ثَيشَيَل كردني سـةروةري دةوَلـةتي عَيراقـةوة لةاليـةن     
ــةكاني توركيــ  ــة جةنطي ــةرَيمي      فِرؤك ــؤ ئاشــ  و ئاسايشــي ه ــة هةِرةشــةية ب ــةم دةســت درَيذيان ا، ضــونكة ئ

كوردستان، كة بةشَيكة لة ئاش  و ئاسايشي نَيودةوَلةتي، بةثَيي جاِرنامةي طـةردووني مـام مـرؤة لـة واَلتـة      
 .يةكطرتووةكان مام عَيراقة

 
َي هةيــة لةســةر خــاكي هــةرَيمي  داوا دةكــةين هةرضــي مؤَلطــةي ســةربازي و هــةواَلطري واَلتــاني دراوســ    -3

كوردستان نةمَينن و بطةِرَينةوة سةر خاكي خؤيان و رَيز لة سةروةري هةرَيمي كوردستاني عَيراقي فيـدراَل  
 .بطرن

 
تؤمار كردني سكااَل لةاليةن حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتانةوة دذ بـة دةوَلـةتي توركيـا لـة دادطـاي الهـاي          -4

 .ةكاننَيودةوَلةتي نةتةوة يةكطرتوو
 
حكومةتي توركيا داواي لَيبووردن لة حكومةت و طـةلي كوردسـتان بكـات و قـةرةبووي خَيـزان و خةَلكـة        -5

 .زيان لَيكةوتووةكان بكاتةوة
دةكــةين ضارةســةري ( حكومــةتي توركيــاو ثــارتي كرَيكــاران)داوا لــة اليةنــة ثةيوةنديــدارةكاني كَيشــةكة  -6

ي بكةن لة ضوارضـَيوةي خـاك و واَلتـي خؤيانـداو هـةرَيمي كوردسـتان       كَيشةكانيان بة رَيطاي دياَلؤ  و سياس
 .بةكار نةهَينن بؤ يةكال كردنةوةي كَيشةكانيان
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داواكارين لة سةرؤكي هةرَيم و حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةوَلةكانيان ضِر بكةنةوة، بـؤ دؤزينـةوةي    -7
 .حكومةتي فيدراَلةوة رَيطة ضارةيةكي ريشةيي بؤ ئةم كَيشة سنووريانة لة رَيطةي

 
 .حكومةتي هةرَيم ضاوخشاندنةوةو ثياضوونةوة بة ثةيوةندي و سياسةتة ئياليميةكاني بكات -8
ــان         -9 ــاوارةو زي ــة ئ ــاي خةَلك ــة هان ــي بوــَيت ب ــة خَيراي ــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان دةكــةين ب داوا ل

ةوتووةكان بكاتـةوة ضارةسـةري طرفتـة    لَيكةوتووةكاني ناوضة بؤردومان كراوةكانـةوةو قـةرةبووي زيـان لَيكـ    
 .تةندروستيةكان و خزمةتطوزاريةكانيان بكات

 
سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان هةوَلةكاني خؤي ضِر بكاتةوة بؤ قةناعةت ثَي هَيناني سـةرؤكايةتي   -11

ن، مـاددةي  ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق، هةتا حكومةتي فيدراَل ناضار بكـات بـةثَيي مـاددة دةسـتوورييةكا    
 .بؤ دؤزينةوةي رَيطا ضارةيةك بؤ ئةم كَيشانة( 111)
 

 :تَيبيين
 :ئةمةي خوارةوة زانياري و داتاكانن لة مةِر تؤثباران و بؤردومانةكة

 .شةهيدة( 11)ذمارةي شةهيدةكان تا ئَيستا  -1
 .خَيزاني ئاذةَلدار ئاوارة بوون لة سنووري ناحيةي سيدةكان( 671) -1
 .هةنطةوان هةنطةكانيان بةجَي هَيشتووة (611 – 511) -3
 .ماَل بَيستانةكانيان جَي هَيشتووة( 411)نزيكةي  -4
 .ماَل لة سنووري ناحيةي وةرتَي ئاوارة بوون( 111) -5
ئـاوارة بوونـةو لةطـةَل    ( ذةو كؤمتـان ئةنزةو لَيو)طوندةكاني ناو دةشت لة سنووري قةزاي ثشدةر خةَلكي  -6

 .رَيزماندا
 
 
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

ــةو كارةســاتة بةردةســتمان كــةوتووة،       ــدَيك وَينــةي ئ ــةِرَيز، بــةِرَيزان، ئَيســتا هةن ــوةي ب ــؤ ئَي زؤر ســوثاس ب
دةمانةوَيت بة داتاشؤ نيشاني ئَيوةي بةِرَيزي بدةين، ثَيش ئةوةي بَيني طوَي لة ئَيوةي بةِرَيز بطرين، تكايـة  

نـة ئـةوة نيشـان دةدات، كـة ئـةو بؤردومانـة بـؤ طيـاني خـةَلكي          فةرموو بؤ ثيشانداني، بـة تةئكيـد ئـةو وَينا   
مةدةنيية، خةَلكي بَي تاواني بةر دةكةوَيت، نةك ئةو ئةترافانةي كة نيزاعيان هةية لةطةَل يةك، ئةمـة نـة   
ثةكةكةية، نة ثذاكة، هاوواَلتيةكي ئاسايي ئةم هةرَيمةية، كة دةيةوَيت ذيـانَيكي تـةبيعي بـؤ خؤيـان بةرنـة      

ةم منداَلةش لةو تةمةنة كة دةبينن بة ض شَيوةيةك شةهيد بـووة، ئَيسـتا ثـاش ئـةو رةمسـة، رةمسـي       سةر، ئ
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شةهيد بوونةكةشي دةبينن، يان ئـةم منداَلـة سـاواية، ئـةوةش بـاوكي ئـةو مندااَلنةيـة، ئـةوةش دايكـي ئـةو           
بـة بـاوك و دايـك و    عائيلةيةكة شةهيد بوونة، ئةمةش طش  ئةفرادي خانةوادةكةية، يةعين ئةو عائيلةية 

منداَلةكاني، ئةمةش دواي ئةوةية كة ئةو نةطبةتية بةسةريان هـات، ئـةم عائيلةيـةي ثـَيش ئَيسـتا بينيتـان       
 .ئةمةية، ئةوهايان بةسةر هَيناون

بةِرَيزان، وةكو بينيتان ئةوة رةمسةكانيان بوون، يةعين دةركةوت كة ئةم خةَلكة بَي تاوانـة، نةتيجـةي ئـةو    
بؤ ئةم هةرَيمة لة هـةموو اليةكـةوة، ئةمـة نةتيجـةي بـوو، بؤيـة تةمـةنا دةكـةين ئَيـوةي           حيساب نةكردنة

بــةِرَيز زؤر مــةوزوعي ديراســةي وةزعةكــة بكــةن لــة هــةموو رووكةيــةوةو رةئــي خؤتــان بــدةن، بــؤ ئــةوةي  
كي رةئيةكي طش  و طشت اليةنةكان، طشت نوَينةري ناو هةرَيمي كوردستان دةربـارةي ئـةو وةزعـة بـة خـةلَ     

 .خؤمان و دوةلي ئياليمي و دنياو حكومةتي عَيراق رابطةيةنني
 .ئَيستا ئةو بةِرَيزانةي دةيانةوَيت قسة بكةن، نوقتةي نيزامية  فةرموو

 :مصطفىبةِرَيز هاذة سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .................بةيان نامةيةكمان دةركرد سةبارةت بة 13/8ئَيمة ليذنةي مام مرؤة لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــرةوة ناوةكــان دةنووســني، بــةِرَيزان، لــة ثَيشــةوة       رجائــةن دانيشــة، راثؤرتتــان نــةبوو، دانيشــة رجائــةن، لَي
دةستمان كرد بة نووسيين ناوةكان، لةبةر ئةوةي سةرؤكي فراكسيؤن و ليسـتةكان لـة ثَيشـةوةن، بـؤ ئـةوةي      

ان بكةنــةوة، تــاكو بــؤ ئةندامــةكانيش روون بَيــت، لــة دواوة  تــةعبري لــة وجئــةي نــةزةري ليســتةكاني خؤيــ 
دةستمان ثَي دةكرد، يان لَيرةوة فةرقي نيية، لةم بابةتة، لة بابـةتي ياسـاكان مةسـةلةيةكي تـرة، بـةاَلم لـةم       
حاَلةتـةدا وامــان بـة بــاش زانــي، ئَيسـتا ناوةكــان دةخوَينمــةوة، ئـةو بةِرَيزانــةي كــة ناويـان نةنووســرا بَيــت،      

ثةميان عزالدين، ةيان عبدالرحيم، كاردؤ حممد، دكتـؤر  )نن ناوي خؤيان ئيزافة بكةن، ئةم بةِرَيزانةن دةتوا
بةشــري خليــل، دَلشــاد شــةهاب، ئــةةني عمــر، هــاذة ســليمان، ســامل تؤمــا، دكتــؤر صــباح بــةرزجني، عبــدالاادر  

بـةفرين حسـني، جيئـان     بازرطان، دكتؤر امحد وةرتي، عمر عبدالعزيز، عبداهلل حاجي حممـود، محـة سـعيد،   
جنـم الـدين، عبـداهلل مـال نـوري،       عظيمعةسامساعيل، جالل علي، تـارا ئةسـعةدي، ئاسـؤ كـريم، ئامينـة زكـري،       

، كاوة حممد امني، ذيان عمـر، مسـرية طـؤران، سـاالر حممـود، زكيـة سـيد صـاحل، بـةيان امحـد،           عثمانسيوةيل 
رةتي، عمـر هـةورامي، عمـر نـورةديين، ناسـك      بةشـا  فاضعلس، عبدالرمحن حسـني، طـؤران ئـازاد،    رضاسةرطوَل 

كةسي تر هةية ناوي نةنووسرا بَيت  فةرموو، شنان امحد، تةواو، فـةرموو ثـةميان   ( تؤفيق، هاوِراز خؤشناو
 .خان

 :بةِرَيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اران كردنـةي كـة لـة ناوضـة سـنوورييةكان      ئةمة زياترة لة دانيشـتنَيكي نائاسـايي ثةرلةمانـة، بـؤ ئـةو تؤثبـ      
دةكرَيت، ثَيش ئةوةي من بومة سةر قسةكا ، حةز دةكةم ئاماذة بةوة بدةم حةقي ئةوةيـة، كـة ئَيمـة لـةم     
دانيشتنةدا كؤمةَلَيك خاَلي وازيح، يان كؤمةَلَيك خاَل لة داواكاري بِرواتة دةرةوةو ئيشـي لةسـةر بكـةين، لـة     

خؤشي لة ليذنةي ناوخؤ بكةين، كة بةِراس  يةكَيكة لة ليذنة زؤر ضاالكةكان و دواي ئةوة ثَيم خؤشة دةست
لة كاتي خؤيدا دةضنة جَيي رووداوةكان، دةسـتيان خـؤش بَيـت بـؤ راثؤرتةكةشـيان، مـن بـة خـاَلي دووةمـي          

ةريان داواكاري خةَلكةكة دةست ثَي دةكةم، ئةطةر ئَيمة لةو  داواكارييةي خـاَلي دووةمـي ئةوانـةوة، كـة ئةطـ     
دانــاوة، طرميانــةيان دانــاوة، ئةطــةر حكومــةت نــةيتواني ئــةم كَيشــةية ضارةســةر بكــات، ئــةوان داواي حــةلي   
بةديليان كردووة، ئةطـةر ئَيمـة لةسـةر ئـةم خاَلـة رابوةسـتني لةبـةردةمي ضـةند روون كردنةوةيةكـدا، يـان           

بَي ئومَيدي خةَلكي ئةو ناوضـةية لـة    ضةند حاَلةتَيكي طرنطدا داماندةنَيت، يةكَيكيان لة هةرة طرنطرتينيان
دووبارة بوونةوةو درَيذة كَيشاني حاَلةتي تؤثباران كردن بةتواناي حكومةتةكةيان، كة بتوانَيت ثارَيزطاريان 
لَي بكات و، بتوانن لةناوضةكةي خؤيان مبَينَينةوة، بؤية حـةلي بـةديليان ثَيشـكةش كـردووة، كـة شـوَينَيكي       

ر سةيري بكةيت، جطة لةوةي كة حاَلةتي يةكةم وةكو باسـم كـرد بـَي ئومَيدييـة بـة      تريان بؤ دابنَيت، ئةطة
حكومةتةكةي خؤيان، حاَلةتَيكي ديكـة كـة لـة رووي جـوطرام و لـة رووي سياسـييةوة دةماخناتـة بـةردةمي         
ة مةترسييةك، كة ئَيمة بةهؤي نةتوانينمان بؤ داكؤكي كردن لةناوضةكاني خؤمان، حةلي بةديليمان ئةوةيـ 

مـان بـؤ دروسـت دةكاتـةوة، ئَيمـة      (141)كة ئةو ناوضانة جَي بئَيَلني، لةكاتَيكدا كة هةمان كَيشةي مـاددةي  
هةندَيك ماددةي تر كة نةمانتوانيوة بةبؤنةي كؤمةَلَيك قةزايـةي سياسـي و ديبلؤماسـي و هةرضـيةكي نـاو      

ــة، نـةمانتوانيوة   (141)اوي مـاددةي  دةنَيني كة ببَيتةوة بة هـةرَيمي كوردسـتان، هـةتاكو ئَيسـتا لـة ذَيـر نـ       
ةوة، نةمانتوانيوة هيض ئيشَيكي لةسةر بكةين، ئةطةر ئةم حاَلةتي بؤردومان كردنانةش بةردةوام تبيطَيِرَيني

بَيت، دةبَيت ئينجا لةجياتي ئةوةي داكؤكي لةناوضة سنوورييةكامنان بكةين، ديفاع لةوة بكةين كة مـاددةي  
ــت، بــؤ ئــةوةي بــؤ ئــةو ناوضــانة ئيســثات بكــةين، كــة هــةرَيمي     ي دةســتووري هــةرَيم درو(151) ســت ببَي

كوردستان هي عَيراقة، بةِراس  ئةمة كارةساتَيكي زؤر طةورةية، كة ناكرَيت ئَيمة بة تةنيا بة ئيدانة كردن 
 .و بة داوا كردن كؤتايي ثَي بَينني

 
بةِراسـ   / ية، ليذنةي ناوخؤ، خاَلي يةكـةم دَيمة سةر خاَلَيكي تر، كة خاَلي يةكةمي داواكارييةكاني ليذنةكة

داواي ئيدانة كردن دةكات، يةعين من دةثرسم فيعلةن واية طرنطة ئيدانةي بكـةين، بـةاَلم ئَيمـة لـة ئيدانـة      
كردن زياتر ضيرتمان كردووة لةم سَي كؤبوونةوة نائاسايية، بؤية من ثَيشـنيارم ئةوةيـة كـة ئـةو مةسـةلةي      

بَيتة كرؤكي، يان دةستثَيكي ئيشةكاني ئَيمة، بـؤ ئـةوةي دوايـي لةسـةر ئـةوة سـاغ       ئيدانة كردنة بةِراس  نة
 .ببينةوة، كة بة بةياننامةيةكي ئيدانة كردن كؤتايي بة مةوزوعةكة بئَينني
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لة دواي ئةوة خاَلي شةشةم، من تَيبينيم لةسةر خاَلي شةشةمي داواكاري ليذنةكة هةيـة، لةِراسـتيدا ئةطـةر    
ةتةوايةتيةوة سةير بكةين، ئةطةر ثَيمان نةكرَيت باشووري كوردستان ئةم هةرَيمـةي ئَيمـة   ئَيمة لة رووي ن

بكةينة اليةنةيةك بؤ بةشةكاني تري كوردستان، نـةك بـؤ ئـةوةي كـاري بـابَلَيني ضـةكداري لَييـةوة ئـةجنام         
تـري كوردسـتان، كـة     بدرَيت، بةاَلم ناكرَيت ئَيمة وا بكةين كة ئةم ناوضةيةي ئَيمة دا ةين لـة ثارضـةكاني  

ئةم حاَلة رَيك وا دةطرَيتةوة، يةعين ئَيمة ئةطةر بؤ خؤمـان هةشـتاكان و نةوةتةكانيشـمان هـةتا لةبةرضـاو      
بَيــت خــاَلي ســنوور، خــاَلي هاوبةشــة لــة بــةيين ئَيمــةو واَلتــة دراوســَييةكاندا، نــة بــة تــةنيا ئَيمــة دةتــوانني 

ا هي ئَيمة بَيت و، نابَيت ثةكةكةو ثذاك لةو جَيطايانة بن، كة تةحةكومي ثَيوة بكةين بَلَيني دةبَيت بة تةني
ئةم حاَلة بة بةير موباشري ئةوة دةطةيةنَيت، لة رووي نةتةوايةتيشةوة زةرةرَيكي طةورةمان لَي دةدات، كـة  
ثةرلــةماني كوردســتان بــةم خاَلــة، بــة قســة كــردن لةســةر ئــةم خاَلــة وا دةكــات، كــة هــةموو ئــةو بيــانوو و    

ةي واَلتاني توركياو ئَيران راست بَيت و ئيعتريافَيكـي زميـين بـةوة بكـات، كـة فيعلـةن ئـةوان رةوايـي         بةهانان
هةية، لةبةر ئةوةي ثةكةكةو ثذاك بـابَلَيني كـردةوةي ضـةكداري لـة سـنووري ئَيمـةوة دةكـةن، بؤيـة ئـةوان          

لـة ئاراسـتة سياسـيةكاني هـةتا     حةقيانة كة بَينة ناوةوة، كة ئةو ئيتيجاهةي ئَيستا، ئةو تةوةجوهةي ئَيستا 
هةرَيمي كوردستان و عَيراق و ئةمريكاش ئَيستا بةدي دةكرَيت، ثةرلـةماني كوردسـتان خراثـة، خةتـةرَيكي     
مَيذوويية ئيعترياف بةوة بكات، جطة لةوةي كة ئةمة ثَيوةوانةي ئةو وَينانةية، كة ئَيستا جةنابي سـةرؤكي  

كوذراون هيويان نة ثةكةكةن، نة ثذاكن، كةواتة ئـةو خاَلـة ئَيمـة    ثةرلةمان تةعلياي لةسةردا، كة ئةوانةي 
بة تةنيا ئةوةيـة دةستخؤشـي لـة واَلتـي توركيـاو ئَيرانـي ثـَي دةكـةين، بـةوةي كـة فيعلـةن ثةكةكـةو ثـذاك              

 .سةبةبي رةئيسني، بة رةئي من ئةو خاَلة الببَيت، لة هيض شتَيكي ثةرلةماندا نةبَيت
 

بـؤ ئـةوةي لـة مةسـةلةي داواكـاري و لـة مةسـةلةي ئيدانـة بوـينة دةرةوة، هـةموو           دوا قسةم ئةوةية، ئَيمـة  
ئةوانةي كة ليذنةكة داوايان كردووة، جطة لـةو خاَلـةي كـة ئامـاذةم ثـَي كـرد خـاَلي زؤر باشـن، مـةفروزة وا          

ةن بكرَيـت، بــةاَلم ئةمــة بــة تــةنيا بــة داوا كــردن نــةبَيت، ليذنةيــةكي تايبــةت كــة ئــةركي ئــةوة بَيــت لةاليــ 
ثةرلةمانةوة ثَيـك بئَينرَيـت و، راسـثَيردرَيت كـة بـؤ خـؤي هةَلسـتَيت بـة جـَي بـةجَي كردنـي ئةوانـةو، بـة              
ــة       ــة ســةرؤكي هةرَيمــة، ض ل ــة، ض ل ــة حكومةت ــةو، وةرطرتنــةوةي وةاَلمــةكان ض ل ــةو داواكارييان طةيانــدني ئ

ت، دواتر ثةرلةمان لـة نةتيجـةي   ئةجنومةني نوَينةراني عَيراقة، كة خؤي مةيداني لةطةَل ئةوانةدا دابنيشَي
سةردانةكاني و ئةو وةاَلمانةي ثَيـي طةيشـتووة ئاطـادار بكاتـةوة، بـؤ ئـةوةي بتـوانني قـةرارَيكي مـةنتياي و          

 .حةكيمانة وةربطرين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ةيان عبدالرحيم كةرةم بكة
 :بةِرَيز ةيان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بَيطومان دواي دةستخؤشيم لة ليذنةي ناوخؤ، هةم لة خوَيندنةوةي راثؤرتةكةي بـةِرَيزاني ليذنـةي نـاوخؤ،    
هةم لةو رووداوانةي كة رؤذانة ئَيمة لة تةلةفزيؤن و لة كةناَلةكاني راطةياندنةوة دةيبينني، لـةوةوة بؤمـان   

نـة، يـاخود ئـةم ثَيشـَيَلكارييانةي كـة بةرامبـةر بـة هـةرَيمي كوردسـتان          دةردةكةوَيت كـة ئـةو تؤثبـاران كرد   
دةكرَيت، تةنئا هؤكارةكةي قةنديل و ثذاك و ثةكةكـة نييـة، بـةَلكو ئةمـة هؤكارَيكـة دةسـت درَيـذي كردنـة         
ا لةسةر هةميةنةي واَلتَيك، بةَلكو داطري كردني سنووري واَلتَيكي هاوسَييةتية، كة ثَيوـةوانةي هـةموو بنـةم   
نَيودةوَلةتيةكانة، ضونكة ئةمة وةكو خؤمان دةزانني سـةرةتاييةكي ثـَيش تـري هةيـة، لةبـةر ئـةوةي ديـارة        
ئةمان خؤيان لة ئةساسةوة هةرَيمي كوردستان، هةم توركيا، هـةم ئَيـران بـة مـاَلي خؤيـاني دةزانـن، ضـونكة        

يدا، ثةنايان بردووة بؤ هـةردوو  ضةندين جاري تريش اليةنة سياسيةكان ثةنايان بؤ زاَل بوون بةسةر يةكرت
دةوَلةت، ض ئَيران بَيت، ض توركيا، من دةمةوَيت لَيرةوة تيشك  ةمة سةر ئـةوة، كـة لـة جةلسـةي ثَيشـوودا      
ثةرلةماني كوردستان بة تَيرو تةسةلي قسةي لةسةر تؤثباران كردني سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان كـرد،  

يفَيكمان لةاليةن حكومـةتي هـةرَيم و حكومـةتي عَيراقـي فيدراَلـةوة      بةاَلم دواي جةلسةكة ئَيمة هيض مةوق
ــةبيين، كــة  ــةو ثَيشــَيل   ن ــة ئاســ  ئ ــام    ل ــت، هــيض ك ــة ســنوورةكاني كوردســتان دةكرَي ــةر ب كارييانةي بةرامب

كاردانةوةيــةكي وايــان نــةبوو، كــة بتــوانن ئــةو ثَيشــَيلكارييانة رابطــرن، كــة ئةمــة بةِراســ  ثَيشــَيلكارييةكة  
بة سةروةري واَلتةكةت و دةرهةق بة مام ذيان لةهةرَيمةكة داية، هةرضةندة ئةوة ضـةندين جـارة   دةرهةق 

ئَيمة دةيَلَيينـةوة لـة رووي ياسـاييةوة ثاراسـتين سـنوورةكامنان لـة ئةسـتؤي حكومـةتي عَيراقـةو دواتـريش           
ة سـوثاي هاوثـةميانان، يـان    لةبةر ئةوةي عَيراق واَلتَيكي داطريكراوة، يان لة ذَيـر بةنـدي حةوتدايـة، دةبوايـ    

ئةمريكيةكانيش بةشَيك بووناية لة ثاراستين سنوورةكاني ئَيمة، بةاَلم خؤي لة خؤيدا ئةمة لَيـرةوة بؤمـان   
دةردةكةوَيت، كة ئةمة هؤكارَيكة، يان دةتوانني بَلَيني بَي دةنطـي هـةموو ئـةم اليةنانـة، هـةر لةسـةر ئاسـ         

و اليةن ئةمريكيةكانـةوة، ئةمـة خـؤي لـة خؤيـدا كَيشـةكان لَيـرةوة        هةرَيمي كوردستان و حكومةتي عَيراق 
دروست دةبَيت، كة كاري ئةم تؤثباران كردنانة طومانَيكمان لةال دروست بكات، كة ئةمانة خؤيان ثاَلنـةرَيكي  
تةواو بن بؤ هةردوو حكومةتي ئَيـران و توركيـا، دةبوايـة ثةرلـةماني كوردسـتان لـة دواي ئـةوةي جةلسـةي         

وتر كرا، كؤمةَلَيك كةس ئيشارةتيان بـةوة كـرد كـة ضـةندين بةَلطةنامـة هةيـة، دةبوايـة يةكـةم كـاري          ثَيشو
ثةرلــةماني كوردســتان لَيكؤَلينــةوة بوايــة لــةو بةَلطةنامانــةو لةِراســ  و دروســ  و ئيســثات بــووني بةســةر  

كي زؤر تونـد رووبـةِرووي   حكومةتي هةرَيمدا، يان هةر كةس و اليةن و حزبَيك، دةبوايـة ئةمانـة بةشـَيوازيَ   
ــة شــَيوازةكان رَيطــة       ياســايي بوونايةتــةوة، يــاخود ئةطــةر حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان هــةر شــَيوازَيك ل

 .................خؤشكةر بوو بَيت بؤ هةردوو دةوَلةتي دراوسَي
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ةوة، ئـةو شـتانةش هـةمووي كـراوة، ئـةوة      رجائةن، وةرة سةر بابةتةكة، مـةوزوعي توركيايـة، دةرمةضـوو لـ    
نيية هةموو كةسَيك دانيشتبَيت، كةس هيض حةرةكةيةكي نةكرد بَيت، لة هةموو مستةوايةكةوة، مةوقيفي 

 .ئةمريكاش لةطةَل توركياية، هةر بؤ مةعلوماتت بة رةمسي ثشتيواني لةو قةسفة دةكةن، فةرموو
 :بةِرَيز ةيان عبدالرحيم عبداهلل

 .ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر
كةواتة ئةهميةتي دانيشتنةكةمان هيض نامَينَيتةوة، ئةطةر ثشتيواني كردني حكومـةتي توركيـا، يـان ئَيـران     
بَيت، كةواتة دةبواية يةكةم ئيشي ئَيمة هةم لةسةر ئاس  عَيـراق، هـةم لةسـةر ئاسـ  هـةرَيمي كوردسـتان       

، يان توركيايـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان، يـان لـة       داخستين سةرجةم ئةو كونسؤلطةري و سةفارةتانةي ئَيراني
عَيراق بَيت، ياخود نةهَيشتين هاتنـة ذوورةوةي هـيض كااَليـةكي تـوركي، يـان ئَيرانـي، يـان دواتـر داخسـتين          
سةرجةم ئةو كؤمثانيايانةي كة لة هةرَيمي كوردستان ئيش دةكةن، ئةي كةواتـة ئَيمـة نـةتوانني زةختَيكـي     

ــت   ــة ببَي ــةين ك ــة       وا دروســت بك ــت، رؤذان ــان دةكوذرَي ــة هاوواَلتيم ــة رؤذان ــة ئَيم ــةي كةوات ــة فشــارَيك  ئ ب
سنوورةكامنان دةبةزَينرَين  من دةمةوَيت ئيشارةت بة يةك شت بكةم، خؤم سـةرداني ناوضـةكاني سـنووري    
قةنــديلم كــردووة، لةاليــةن هاوواَلتيانــةوة بــة مــن طــوتراوة كــة ئــةو شــوَينانةي تؤثبــاران دةكرَيــت بــةهيض   

ضؤمان، سونَي، )وازَيك ثةكةكةو ثذاكي لَي نيية، بةَلكو تةنئا دانيشتواني هةرَيمي كوردستاني لَيية، وةكو شَي
ضـةندين شـوَيين تـر، بؤيـة بةداخـةوة يـةعين ثَيويسـتة ثةرلـةماني كوردسـتان لةمـةودوا           ( حاجي ئؤمـةران 

ؤكـارَيكي تـر هةيـة، ثَيويسـت ناكـات      هةَلوَيستَيكي رووني هةبَيت لة ئاست ئةم ثَيشَيلكارييانة، ئةطةر هـةر ه 
 .دانيشتين بؤ بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاردؤ حممد كةرةم بكة

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةشـة ئـامَيزة، ثَيموايـة    ئَيمة ئـةمِرؤ تووشـي، يـان بَلـَيني هـةرَيمي كوردسـتان لـة دؤخَيكـي مةترسـيدارو هةرِ         
ليذنةي ناوخؤ راثؤرتةكةيان زؤر راثؤرتَيكي طشتطريو جَيطرية، بةاَلم سةرةِراي ئـةوة هةنـدَيك ئيزافـة هةيـة     
كة ئينسان ثَيويستة بيكات،  ئةطـةر ئَيمـة لـة جةنطيشـدا بـني، كـة ثَيموايـة طةيانـدني شـكاندني سـةروةري           

ضوارضَيوةي جةنط، ضونكة ئةم هَيِرشانةو بةردةواميان لةسـةر  هةرَيم و كوشتين هاوواَلتي هةرَيم دةضَيتة 
خةَلكي مـةدةني هـيض ثاسـاوَيك، يـان هـيض بةهانةيـةك رَيطايـان ثـَي نـادات كـة بـةم شـَيوةية رةفتـار لةطـةَل               
ــؤ ئــةوةي            ــةك، ب ــةموو الي ــةر ه ــة س ــبووليةتَيكي هاوبــةش دةخات ــة مةس ــةن، ئةم ــَي بك ــةرَيمَيكي دراوس ه

ســتكاريانة ببينــةوة، كــة رووبــةِرووي هةرَيمةكــة دةبَيتــةوة، بــةاَلم يةكــةم هــةنطاو  رووبــةِرووي ئــةو بةرهةَل
ثَيويس  بة رَيكخستين ماَلي خؤمانة، رَيكخستين ماَلي خؤطان لة رَيطاي بينا كردنةوةي ئةو دامودةزطايانة 

ةنديية حزبيـةكان،  هةية، كة ئَيمة هةموومان دةزانني هةتا لة راطةياندنةكانيش رةنط دةداتةوة زياتر ثةيو
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يان بةرذةوةنديية حزبيةكان رؤَليان هةية لة هةَلوَيست وةرطرتن، بؤ كؤتايي هَينان بـةو كَيشـانة، ثَيويسـتة    
هةَلوَيســتَيكي جَيطرمــان هــةبَيت، ئــةوةش بــةوة دةبَيــت، كــة ئَيمــة ثةيوةندييــةكامنان لةطــةَل ئــةم واَلتانــة    

ةسـلي حةوتدايـة، عَيـراق رَيككـةوتين ئـةمين هةيـة لةطـةَل        ثةيوةندي ئاشكراو شةفاف بن، عَيراق لة ذَيـر ف 
ئةمريكا، بةرثرسياريةتي هةية، بؤية عَيراق رَيككةوتين تايبةتي هةية لةطةَل توركيا، تـا ئَيسـتا ثةرلـةماني    
كوردستان ئاطاي لةو رَيككةوتنانة نيية، ئايا ض بةندةك ثَيشَيَل كراوة تا توركيا بتوانَيت هَيـِرش بباتـة سـةر    

مة، يان ئَيران تؤثباران بكات  ئةو رَيككةتنة ضـية  ئـةو رَيككةوتنـة تايبةتانـة ضـية لةطـةَل ئـةو واَلتانـة         ئَي
هةمانةو ثةرلةمان ئاطادار نيية  يةعين بؤ ئةوةي ئَيمـة بتـوانني رووبـةِرووي ئـةم هَيِرشـانة ببينـةوة، يـان        

، رَيز لة ياسا نَيودةوَلةتيةكانيش بطـرين و،  رووبةِرووي ئةو هةِرةشانة ببينةوة بةشَيوةيةكي قانوني، ياسايي
مام ميللةتةكةي خؤمان و هاوواَلتيـانيش بثـارَيزين، ثَيويسـتة ثةرلـةمان ئاطـاي لـةو رَيككةوتنانـة هـةبَيت،         
بؤية بةالي منةوة طرنطة ئَيمة، ثةرلةمان بةدواداضوون بـؤ ئـةم كارانـة بكـات، تـا ئَيسـتا حكومـةتي هـةرَيم         

نةكردووة لةسـةر ئـةم دؤخـة مةترسـيدارةي لـة كوردسـتاندا هةيـة، لـة كاتَيكـدا ئَيمـة            دانيشتنَيكي تايبةتي
ضةندين دانيشتين نائاساييمان كردووةو هةَلوَيست راطةيةندراوةو بةياننامة هةبووة، هةموو ئةوانة داوامان 

ةكـةمان، بـؤ   لَي دةكةن كة تايبةاةندي بـدةين بـة دؤخَيـك كـة مةترسـي هةيـة بـؤ ئاينـدةي ئَيمـة، بـؤ واَلت          
هاوواَلتياني ئَيمة، ئةوةي بةالي منةوة طرنطة كة بيكـةين، ثَيويسـتة داوا لـة عَيـراق بكـةين، يـةعين يةكـةم        
جــار ثَيويســتة ثةرلــةمان خــؤي وةفــدَيك دروســت بكــات بــؤ ســةرداني ئةجنومــةني نوَينــةراني عَيــراق، بــؤ    

َينةراني عَيراق دةبَيتةوة، ثَيويستة داوا بةدواداضووني ئةم بةرثرسياريةتيةي كة رووبةِرووي ئةجنومةني نو
لة وةزارةتي خارجي بكةين بانطي سةفريي توركي بكات و، ناِرةزايي رةمسـي بـداتَي لةسـةر كوشـتين خـةَلكي      
بَي تاوان، يان كوشتين منداَلَيك كة ثَيمواية ويذداني هةموو ئينسانَيكي زينـدوو دةهـةذَينَيت و دةتـةزَينَيت،    

ة هةم قةرةبوو كردنةوةكةو هةم داواي لَيبووردن بة رةمسي عَيراق رووبةِرووي سةفريي لةبةر ئةوة ثَيويست
تــوركي بكرَيتــةوة، هــةروةها لــة كوردســتانيش كونســؤلي تــوركي هةيــة، ثَيويســتة كونســؤلي تــوركي نامــةي   

هـةنطاوي   ناِرةزايي و ئاطـادار كردنـةوةي بـدرَيَ  و داواي قـةرةبووي لـَي بكرَيتـةوة، يـةعين ئـةم هةنطاوانـة         
عةمةلني لةبةرامبةر ئةم واَلتانة، ئةو واَلتانة ئَيستا بةرذةوةندي ئياتيصادييان هةية لةطةَل ئَيـرة، يـةعين   
بةرذةوةنديةكةش لةوة زؤر زؤر زياترة كة بة ئاسـاني بتـوانن دةسـت بـةرداري بـن، لةبـةر ئـةوة كوردسـتان         

ةم واَلتانة، بؤ ئـةوةي ثشـتطريي بكـات لـة كارَيـك،      دةتوانَيت فشاري ئياتيصاديش بةكار بَينَيت لةبةرامبةر ئ
 .كة كارَيكي ناِرةواييانةي هةموو ياساو رَيسا نَيودةوَلةتيةكان و مام مرؤةيشة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار دكتؤر بةشري كةرةم بكة
 

 :بشري خليل حداد.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان



 197 

رةتادا دةستخؤشي لة ليذنةي ناوخؤ دةكةم و ثشتطريي لة راثؤرتـةكانيان دةكـةم و، لـةو داواكارييانـةي     لةسة
كةوا ثَيشكةشيان كردووة وةكو ضارةسةر، بةِراس  منيش رةئيم لةطةَل رةئـي بـةِرَيزان هاوكـارا  دايـة، كـة      

وا بكـات شـت بكرَيـت، بـؤ ئاسـ       ثَيويستة ثةرلةمان لـة ئاسـ  ئيدانـةو لـة ئاسـ  ئةوانـة دةربوـَيت، كـة دا        
بِريــاردان، ئةمــة بةرِلاســ  كــاري ثةرلةمانــة، كــة بِريــار لةســةر شــتَيك دةدات اليــةني ثةيوةنديــدار، اليــةني  
تةنفيزي جَي بةجَيي دةكات، بؤية راستة لةوانةية مـوحريج بَيـت بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان، كـة هةنـدَيك        

ــكةري دةرب    ــاري عةس ــان بِري ــي، ي ــاري سياس ــائيلي      بِري ــدَيك مةس ــةر هةن ــةلةية، لةب ــةو مةس ــةر ئ ــات لةس ك
دةستووري، كة لةطةَل عَيراقدا هةية، ئةوة لةوانةية كاري عَيراق بَيـت، كـاري دةوَلـةتي فيـدراَل بَيـت، كـاري       
ئَيمة نةبَيت، بـةاَلم زؤر ئاسـايية دةكرَيـت هةنـدَيك كـارتي ئـابووري بـةكار بَيـنني، بِريـاري ئـابووري يـةكال            

 .بكةين لةسةر ئةو مةوزوعةكةرةوة دةر
بةِرَيزان، ئةطةر ئَيمة بـزانني ئـةمِرؤ لـة كوردسـتان زيـاتر لـة هـةزار كؤمثانيـا هةيـة، كؤمثانيـاي ئَيرانـي و            
توركي لة كوردستاندا كاري وةبةرهَينان دةكةن، دةكرَيت ئةمانة بة ئينزارَيك، يان بـة ئاطـادار كردنةوةيـةك    

م بوونيان لةسةر ئةم هـةموو تؤثبـاران كردنـة، ئـةم هـةزار كؤمثانيايانـة،       بؤ دةوَلةتةكانيان لة كاتي بةردةوا
يان زياتريشن دةكرَيت ئةمانة كارةكانيـان لـة كوردسـتان بـؤ ماوةيـةكيش رابطريَيـت، ئةطـةر نـة بـؤ كـاتَيكي           

وري بةردةوام بَيت، ئةمة لةاليةك، بؤية ثَيويستة بِريارَيكي لةم جـؤرة لـة ثةرلـةمان دةربوـَيت، كـارتي ئـابو      
 .لةسةر ئةو واَلتانة جَي بةجَي بكرَيت و بةكار بَيت لةطةَليان

 
خاَلَيكي تر، بةِرَيزان، بةِراس  من ثَيمواية بة زووترين كات ثَيويستة ضةند كؤبوونةوةيةك ئةجنام بدرَيت، 

 كؤبوونــةوة لــةنَيوان فراكســيؤنةكاني ثةرلــةمان، طشــت فراكســيؤنةكاني ثةرلــةمان كؤبوونةوةيــةك  / يةكــةم
ئةجنام بـدةن، بـؤ ئـةوةي مـةوقيفي سياسـةتي كـوردي بةرامبـةر بـة بةبـدا ديـاري بكـةن و طؤِرانكارييـةكي             
بةسةردا بَينن، بةثَيي ئةو طؤِرانكارييانةي لة كوردستاندا لة ئاراداية، لةبةر ئـةوة ئـةوةي دةبنريَيـت بةبـدا     

ئَيمة، بؤية ثَيويست دةكـات ئَيمـة    ئةمِرؤ زؤر بَي خةمة لةضاو ديفاع كردن لةخاكي خؤي و لة سنوورةكاني
 .ئةمِرؤ قيادةي كوردي و، هةروةها سياسةتي كوردي بة سياسةتي خؤيدا بوَيتةوة لةطةَل بةبدا

 
ــةنَيوان     / دووةم ــةنَيوان ثةرلــةماني كوردســتان و ل ــت، ئــةويش كؤبوونةوةيــةك ل كؤبوونــةوة بــة ثةلــة بكرَي

ئـةجنام بـدةن بـؤ دؤزينـةوةي رَيطـة ضـارةو ضـةند         حكومةتي كوردستان، ئـةم دووة بـة يةكـةوة كؤبوونـةوة    
 .بِريارَيك سةبارةت بةو مةسةلةية

 
بةِرَيزان، زؤر بة داخةوة لةم مانطة ثريؤزةدا، لة رؤذاني عارفة، كة ئَيمـة ئَيسـتا ئـةوة ثَيشـوازي لـة جـةذني       

بـؤ جـةذن، بـؤ     رةمةزان دةكةين، كةوا خةَلك لة هةموو واَلتدا خةريكي خؤسـاز كـردن و خـؤ ئامـادة كردنـة     
ئةوةي ماَلةكانيان جوان بكةن و رَيك  ةن و، بؤ ئةوةي منداَلةكانيان جل ثؤشيان بكةن، بةاَلم ئَيمة لَيرةدا 
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منداَلةكامنان دةكوذرَين وماَلةكامنان كـاوَل دةبـن، لـةو مانطـة ثـريؤزةدا لةاليـةن كـَي  لةاليـةن خةَلكانَيكـةوة          
اني ديكــة بوــن لــةوَي برســيةكان تَيــر بكــةن، دةضــن لــة ســؤماَل   بةداخــةوة ئــةوان داوا دةكــةن كــة لــة واَلتــ 

برسيةكاني سؤماَل تَير بكةن، بةاَلم برسيةكاني ئَيمةش دةكوذن بة تؤث و تةيارة لَيمـان دةدةن، بؤيـة ئَيمـة    
ثَيويســتة وةكــو حةقياــةتَيك ئاطــادار بــن ئــةوان، كــة ئَيمــة بــةهيض شــَيوةيةك لــةوان قــةبوَل ناكــةين، بؤيــة  

 :نامةيةكي زؤر توند ئاراستةي دوو، سَي اليةن بكرَيتثَيويستة 
 

ئاراستةي رَيكخراوي كـؤنطرةي واَلتـاني ئيسـالمي بكرَيـت، كـة ئـةمِرؤ سـةرؤكايةتيةكةي بـة دةسـت          / يةكةم
واَلتي توركياوةية، كة بؤ خؤي سةرؤكي ئةم كؤنطرةية، ئةم داواية بكرَيت، كة ضؤن دةبَيت واَلتَيـك بـةخؤي   

 .هةذاراني واَلتي ديكة رزطار بكات، بةاَلم هةذاري واَلتي ئَيمة بكوذَيتداوا بكات كةوا 
نامةيةكي تونديش هةروةها ئاراسـتةي كونسـؤلي توركيـا بكرَيـت لـة هـةولَير، داواي لـَي بكرَيـت بـة          / دووةم

 رووني و بة ئاشكرا مـةوقيفي خؤيـان بـةديار  ـةن و ئـةم تؤثبارانانـة را بطـرن، دةنـا لةوانةيـة مـةواقيفي          
 .ديكةي بةدواوة دَيت

 
هةروةها نامةيةكي ديكةش بؤ كونسؤلطةري ئةمريكا لة هةولَير، كة ئةويش ديسان لة ثةرلةمانةوة / سَييةم

ئاراستةيان بكرَيت، كة ثَييان رابطةيةنني ئَيمة لة ثةرلةماندا زؤر نيطةرانني بة مةوقيفي ئـةمريكا، ئـةمِرؤ   
عَيــراق بةطشــ  و، كوردســتان بةتايبــةتي، بةداخــةوة لــة      واجيبَيكــي ئــةخالقي لةســةرة، بــؤ ثاراســتين     

تةسروَيكياندا كة لةم نزيكانة باَلو بؤتةوة، كة دةَلَيت توركيا مام خؤيـةتي بـةرطري لـةخؤي بكـات، ئةمـة      
بةهيض شَيوةيةك لة مةوقيفي ئةوان ناوةشَيتةوةو، نابَيت ئَيمةش ئةوة لةوان زؤر بة ئاساني قـةبول بكـةين   

 .ةنط بني، زؤر سوثاسو لَيي بَي د
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار دَلشاد شةهاب كةرةم بكة

 :بةِرَيز دَلشاد شئاب حاجي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وَيـِراي دووثـات كردنـةوةي هاوخـةمي و هـاودةردي و رَيــزو نـةوازش و تةقـدير دادةنـوَينني بـؤ طيـاني ئــةو           
نةي زيانيان لَي كةوتوونةو بوونة بـة قوربـاني، دةستخؤشـيش لـة هاوكـارا  لـة       قوربانيانةو كةسوكاري ئةوا

ليذنةي نـاوخؤ و لـة ليذنـةي تـريش دةكـةين، كـة لـةو رووداوانـةدا بـة ئةركـةكاني خؤيـان هةَلسـتاون و لـة              
نزيكةوة ئةو ناوضانةيان بةسةركردؤتةوةو ديراسةي واقيعي و دروستيان لـة راثؤرتةكـةي خؤيـان خسـتؤتة     

 .روو
بةِرَيزان، تةسةوري من وايـة كـة ئـةم كؤبوونةوةيـة، كؤبوونـةوةي سـَييةمة، يـاخود سـَييةمني جـارة، ئةمـة           
كؤبوونــةوةي ثَينجةمــة بةشــَيوةيةكي نائاســايي بــؤ هةَلســةنطاندني ئــةو بارودؤخــةي كــة بةســةر هــةرَيمي    
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رَيذيانـةي دةكرَيتـة سـةر    كوردستاندا دَيت، ض لة رووي ثةيوةندييةكان و، ض لة رووي ئةو هَيِرش و دةسـت د 
خاكةكـةي و ئــةو هةِرةشــةي كــة لةناوضــةكاني تــري سـنووري كَيشــة لةســةرةكان، ناوضــة كَيشــة لةســةرةكان   
دةكرَيــت بةســةر خــةَلكي كوردســتان، مــن ثَيموايــة كــاتي ئــةوة هــاتووة كــةوا ثةرلــةماني كوردســتان زؤر بــة  

و اليةنةكان و تَيـِروانني و ملماَلنَييـة سياسـيية     واقيعيانةو دوور تَيِروانيين سياسي و بةرذةوةنديية سياسي
ناوخؤييــةكان بــة واقيعيانــة مامةَلــة لةطــةَل ئــةو رووداوانــةي كــةوا ئَيســتا لــة طؤِرةثــاني كوردســـتان و            
دةوروبةريدا هةن بكرَيت، كاتَيك كةوا نيدائات و خيتابات و داواكاري و ئاراستةي كردنـي نامـةكانيش بـاس    

ــةين، هةَلوَيســـت و مـــ  ــةناو   دةكـ ــةرَيمَيك لـ ــووني هـ ــتان و بـ ــةرَيمي كوردسـ ــي هـ ــةتي سياسـ ةوقيو و مةكانـ
دةوَلةتَيكداو، بووني ئةو هةموو هةِرةشانةي لةسةرينةو ثَيطةي سياسي و ياسايي هةرَيميش بةرضاو بطريَيت 
و، توانــاي ئَيمــةش بةرضــاو بطريَيــت لــةوةي كــةوا ئايــا ئــةم هــةموو داواكارييانــةي كــةوا ئَيمــة بــةرةو رووي   
ــتاندا     ــكةري لـــة هـــةرَيمي كوردسـ ــةاَلتي ض سياســـي و ض ئيـــداري و ض عةسـ حكومـــةت و بـــةرةو رووي دةسـ
دةكةينةوة  ئايا ثةرلةماني كوردستان هةر مينبةرَيكي داخوازي رَيزطرتن و خستنةِرووي داواكاري و ئـةرك  

نطَيندرَين  يـان ضـي   خستنة سةر حكومةت و سةر دةسةاَلتةكانة  يان دةبَيت واقيعيانة تواناكانيش هةَلبسة
لةوانةي كةوا داوا دةكرَيت مومكينة، ضيش مومكينة تةرجةمة بكرَيـت بةسـةر ئـةرزي واقيـع و لـة ئـةرزي       

 .واقيعدا جَيطاي خؤي ببينَيت
 

بةِرَيزان، هيض ثاساوَيك بة هيض ياساو رَيسايةكي نَيودةوَلةتي و لـة هـيض ئاينَيـك و لـة هـيض ثةيوةندييـةكي       
ت لة كاتي شةِرو دوذمنايةتيشدا رَيطا بةوان نادات، كةوا منداَلَيكي ضةند ساَلة وةكو ئةو دؤستايةتي و تةنانة

بَي تاوانةي كة ئَيستا لةسةر شاشةكة بينيمان، كةوا بةبَي طونـاح شـةهيد بكرَيـت لـة وةختَيكـي وادا، يـاخود       
ترسـييةوة، لةطـةَل طيـان و    عائيلةيةك، يان خةَلكي سنيل ئةمِرؤ ماَل و سةروةت و ساماني بكةوَيتة ذَيـر مة 

خؤشيدا، ضونكة لة ياساكاني تةنانةت كة لة كاتي شةِريشدا كاريان ثَي دةكرَيت، يـاخود ثيـادة دةكـرَين، يـان     
رةضاو دةكرَين، ثاراستين خةَلكي سنيل و خةَلكي مةدةني، بةاَلم دةبَيت واقيع بينانةش لةطـةَل بابةتةكانـدا   

ةكةمــةوة هــيض موبــةريرَيك، هــيض ثاســاوَيك نييــة بــؤ ئــةم هَيــِرش   مامةَلــة بكــةين، ديســان مــن دووثــاتي د 
ــر       ــرةدا واقيعَيكــي ت كردنانــةو، بــؤ ضــةندين جــاريش بــة تونــدي ئيدانــةو مــةحكوميان دةكــةين، بــةاَلم لَي
مةوجودة، ئةم واقيعـةش تكـام وايـة ئةنـداماني بـةِرَيزي ثةرلـةمان دوور لـة تَيـِروانيين سياسـي و دووثـاتي           

ةوةي كةوا ضةند لة بةرذةوةندي اليةنَيك و لة بةرذةوةندي اليةنَيكدا نيية مامةَلةيةكي دةكةمةوة لةسةر ئ
واقيعيانة لةطةَليدا بكةين، ئةوةي تا ئَيستا واي كردووة كةوا موبةريرَيك، يـاخود بيانوويـةك بداتـة دةسـ      

ي و، تـا رادةيـةكيش   ئةو هَيزو اليةنانة كـةوا هَيـِرش بكةنـة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان، سـةر خـةَلكي مـةدةن         
توانيويانة ئةم موبةريرة قةناعةت بة كؤمةَلطا، ياخود بة زَل هَيزةكاني دنياش بكةن، كاتَيك كـةوا ئـةمريكا   

خـةَلكي مـةدةنيي و لةطـةَل    ثشتطريي هَيِرشـةكان دةكـات، مانـاي ئـةوة نييـة كـةوا ئـةمريكا لةطـةَل كوشـتين          
بَي دةسـةاَلت و، يـاخود دذي مافـةكاني مـرؤة بـَي ، بـةاَلم       كارييةكاني دذي خةَلكي مةدةني و خةَلكي ثَيشَيل
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ماناي ئةوةية كةوا كردارَيك هةية زؤر بةداخةوة ئةطةر راست و ئةطةر ناِراست موبـةريرَيك دةداتـة دةسـ     
ئةوةي كةوا ئةم جةوة، ياخود ئةم كةش و هةواية لـة هةرَيمـدا دروسـت بكرَيـت و، رةواييـةك بـةو كَيشـانة        

تة ثةردة ثؤشيةك، ثرسيار لَيرة ئةوةية ئاخؤ ئةطةر براياني ئَيمةي كورد لة ثـارتي كرَيكـاران   بدرَيت و، ببَي
و لة ثذاك، ئةوان براي ئَيمةن، ئـةم خاكـة خـاكي هـةرَيمي كوردسـتانة، جَيطـاي مـاَل و حةوانـةوةي هـةموو          

ة بكرَيـت و، اليـةني تـريش    كوردَيكة، كةش و هةوايةكي وا لَيرة فةراهةم كراوة، كةوا كارَيكي سياسي ئازادانـ 
هةن كة زؤر بة راشكاوي باسي بكةين، بؤضي ثارتي دميوكراتي كوردستاني ئَيران خةباتي سياسـي خـؤي لـة    
هةرَيمي كوردستان بةشَيوازَيكي سةردةميانةو دروست و ثوخت و طوجناو لةطةَل ثةيوةندييةكانـدا دةيكـات    

بـةر  بـؤ ئـةوةي بيـانوو نةدةينـة دةسـ  ئـةوةي كـةوا          بؤضي بؤ ثذاك مومكني نيية هةمان شَيواز بطرَيتـة 
دراوسَييةكاني ئَيمة بة هيض بيانوويةك دةست درَيذي بكةنـة سـةر خـاكي ئَيمـةو سـةر خـةَلكي ئَيمـة، بؤيـة         
ئةطةر بةو مةسبووليةتة نةتةوةييةش بَيت، ئَيمة رووي داواكاري يةكةممان لة براياني ئَيمةية، كةوا ئةطةر 

نةبَيت رةضاوي بارودؤخي ماَلي من بكات  ضؤن دراوسَييةكةي من حازر دةبَيت رةضـاوي  برايةكي من حازر 
بارودؤخي مـن بكـات  بؤيـة تكـام وايـة وا وةرنـةطريَيت كـةوا ئَيمـة دذي خـوا نةخواسـتة خـةباتي سياسـني،             

ي و خةباتي سياسي ئةو اليةنانة بة بةشَيك لة خةباتي سياسي نةتةوةي خؤمان دةزانني و، هـةموو ثشـتطري  
ثاَلثشتَيكيان بؤ دووثات دةكةينةوة، بةاَلم رووي داواكاريشـيمان لَييـان هةيـة، كـة دةبَيـت واقيعيانـة مامةَلـة        
لةطةَل وةزعي ئةمِرؤي هةرَيمي كوردستاندا بكرَيت، ئةو تةجروبةي كـةوا لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا هاتؤتـة      

سـتاو ئاينـدةي كـوردة لـة هـةر شـوَينَيكي تـردا كـة         كايةوةو جَيطاي ئومَيدو جَيطـاي تَيـِروانيين نـةوةكاني ئيَ   
هةية، دةبَيت لة هةموو اليةكـةوة موحاوةلـة بكرَيـت و بثارَيزرَيـت و، رَيطـاش نـةدرَيت بيانوويـةك بدرَيتـة         

 .دةست، بؤ ئةوةي كةوا بةم بيانووة هَيِرش بكرَيتة سةر هةرَيمي كوردستان
 

ة، كـة ثَيويسـتة ثةرلـةماني كوردسـتان هةَلوَيسـتةي لةسـةر       بةِرَيزان، حاَلةتَيكي تري جَيطاي نيطـةراني هةيـ  
بكات، ئةويش بةكار هَيناني ئةو وةزعةي كة ئَيستا لةسةر هةرَيمدا هةية، ئةو هةموو مةترسيانةي كةوا بة 
تَيكِرا، كة من لة كؤبوونةوةي رابردووشدا ئاماذةم ثَي كرد لة شَيوةي ثالنَيك دةضـَيت، ئـةو تةجروبـةي كـة     

ي كوردستاندا هةية، بةداخةوة تـا ئةمشـةويش هةنـدَيك لـة دةزطاكـاني راطةيانـدن و هةنـدَيك لـة         لة هةرَيم
اليةنةكان ئةم تاوانكايية، ئةم دوذمندارية، ئةم تةعدا كردنة، ئةم بة ناحةق كوشتين خةَلكي بَي دةسـةاَلتي  

ن و بؤ دةستكةوتي سياسـي،  سنيل بةكار دَينن، وةكو بةشَيك لة ملماَلنَيي سياسي ناوخؤي هةرَيمي كوردستا
ثَيشي ئـةوةي مـن لـة توركَيـك بثرسـم، ثَيشـي ئـةوةي لـة كةسـَيك لـة ئَيـران بثرسـم، لـة هاوكـارو كةسـَيكي                
هاوواَلتي ئةم هةرَيمة دةثرسم، ئايا رةوايي حةقة خـوَيين بـة ناحـةق رذاوي ئـةم خةَلكـة بـَي تاوانـة بـةكار         

لةوةي كة وا نيشان دةدات و خةريكة هةندَيك لة دةزطاكاني  بئَينرَيت وةكو كارتَيكي سياسي و، وةكو بةشَيك
راطةياندني هةندَيك لة اليةنةكان وا نيشاني خةَلك و دنيا دةدرَيت، كةوا هـيض تاوانبارَيـك لـةو رووداوانـةدا     
نيية بةيري دةسةاَلتي هـةرَيمي كوردسـتان و بـةيري حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، بـة تَيكـِراي سـةيري          
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راطةياندنةكان بكـة لـة دةرئةجنامـدا وا هةسـت دةكرَيـت كـةوا ئَيمـة موسـةبيب ئـةوةين و ئَيمـة            هةندَيك لة
دةس  خةَلكمان راكَيشا بَيت بَين خةَلكي ئَيمة بكوذن و بَين ناوضةي ئَيمة تؤثباران بكةن، بـَين بـارو ذيـان،    

نـةوة، دةَلـَين دةبَيـت حكومـةت     لةاليةكةوة ئةمـة دةَلـَين، لةاليـةكي تريشـةوة كؤمـةَلَيك داواكـاري ريـز دةكة       
 .ئةمةو ئةو و ئةوة بكات

 
بةِرَيزان، من دةمةوَيت زؤر بة راشكاوي قسة بكةم، رؤذَيك لة رؤذان كة هةواَلَيك باَلو بؤوة لةسةر داواكـاري  
تاَلةباني و بارزاني تؤثباراني هةرَيمي كوردستان لةسـةر هـةرَيمي كوردسـتان راطـرياوة، لـة كةناَلـةكاني سـةر        

حزبةكاني ناوخؤي هةرَيمي كوردستاندا خةَلكيان هَينايـة سـةر شاشـة دةَلـَين ئةمـة دةليلـة لةسـةر ئـةوة،         بة
ياخود ئيتيفاقَيك هةبووة لةسةر ئـةوةي كـةوا هَيـِرش بكرَيتـة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان، ئـةطينا ضـؤن بـة           

مـة مامةَلـة كردنَيكـة  كـةي     قسةي تاَلةباني و بارزاني هَيرش كردن رادةطريَيت، ئةمة كةي رةوايـة  كـةي ئة  
ئةمة دروستة، هَيشتا ئةوة هةَلوَيس  ئَيمة بَيت لةطةَل رووداوةكاندا  ئَيمة خوَيين ئـةم منداَلـة بـة ناحـةق     
رذاوة وةكو كارتي فشار لة ملماَلنَيي سياسي ناوخؤيية بوووكةكاني هةرَيمدا بـةكار بَيـنني، ئينجـا داواطـان     

ة ئةمريكاو لة ئَيران و لة توركياو لة خـةَلكي تـر بَيـت، كـةوا دةبَيـت رةضـاوي       لة كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي و ل
بارودؤخي ئَيمة بكةن، كةي ئةم وةزعانة بوونة سةبةبي هةندَي ئةوةي لة عيناديية سياسييةكاني ناوخؤي 

َلي و هةرَيمي كوردستان بةالوة بدرَين و دةست ثَيشخةرييةك بكرَيت بـؤ كؤبوونـةوةي ثَيـنج قـؤَلي و دة قـؤ     
ــةرة نيشــتمانيية        ــةم خةت ــة، ئ ــةرة نةتةوةيي ــةم خةت ــت، ئ ــةكاني هــةرَيمي كوردســتان بطوترَي ضــةند قؤَليي
طةورةترة لة داخوازيية حزبيةكاني ئَيمة، طةورةترة لة ملماَلنَيية سياسيةكاني ئَيمة، با بوني ئَيمـة لةسـةر   

نـدَيك لـة كَيشـةكاني خؤمـان بـةالوة      مَيز دابنيشني بري لـة ئاينـدةي نةتـةوةي خؤمـان بكةينـةوة، جـارَي هة      
ــة       ــنني، ئةمانــة ئينتيــزاري خــةَلكي كوردســتان بــة راشــكاوي لةطــةَل خــةَلكي خؤمــان بــدةين، ئةمانــة ل بنَي
ــة      ــةت بـ ــيةكان و تةنانـ ــة سياسـ ــيؤن و اليةنـ ــة ئؤثؤزسـ ــةاَلت و بـ ــة دةسـ ــةكان و بـ ــةاَلتةكان و لةاليةنـ دةسـ

اكـاري بكةينـة خـةَلكي تـر، جـارَي بـا ئَيمـة ئةركـةكاني         راطةياندنةكانيش جوداتر لةوةي كة ئَيمـة رووي داو 
خؤمان جَي بةجَي بكةين دةرهةق ئةوانةي كـة هةيـة، بؤيـة ئةطـةر لـة شـَيوةي داواكـاريش بَيـت لـة ضـةند           
خاَلَيكدا بة ثوخ  دةنةينة روو، دةست بـةجَي داوا دةكـةين كـةوا ئـةو هَيِرشـانةي دةكرَينـة سـةر خـةَلكي         

ناوضانةي كةوا خةَلكي طوندنيشيين لَييـةو دوورن لـة هـةموو هَيزَيكـي ئـةو اليةنـة        مةدةني، بةتايبةتي لةو
ضةكدارانةي كةوا من باسم كردن رابطريَين و هيض ثاسـاوَيك و بيانوويـةك نييـة بـة هـةموو ئـةو طوتنانـةي        

راشـكاويش   كةوا هاوكارا  لةثَيش مندا باسيان كرد، بؤ ئةوةي خوَيين ئةو خةَلكة بة ناحةق بِرذَيـت و، بـة  
دووثاتي دةكةمـةوة ثشـتطريي خـةباتي سياسـي اليـةني كـوردي كوردسـتانيةكاني ثارضـةكاني تـري هـةرَيمي           
كوردستان دةكةين، بةاَلم رووي داواكاريشمان لَييان هةيةو، ضاوةِروانيشمان لَييان هةية، كةوا ئةوان لـة هـةر   

ميللةتةكـةي خؤيـان بـن لـة هــةرَيمي     خـةَلكَيكي تـر زيـاتر ثةرؤشـي تةجروبـةي نةتةوةكـةي خؤيـان و هـي         
 .كوردستان
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يةكخســتين ريزةكــاني نــاوخؤيي هــةر اليةنــةكاني هــةرَيمي كوردســتانة، بــة ئؤثؤزســيؤن و  / خــاَلي ســَييةمم

دةسةاَلت و بة اليةنةكاني ترو بة هةموو نةتـةوةو بـة هـةموو ئاينـةكان، ضـونكة ئَيمـة يـةك ضـارةنوومسان         
دةضــَيت، وةزعــي هــةرَيمي كوردســتان لــة هــةموومان تَيــك دةضــَيت و،   هةيــة، كاتَيــك وةزعــي هــةرَيم تَيــك  

بةرذةوةندييةكانيشي بؤ هةموو اليةكة، بؤية دةست بة جَي داوا دةكـةين هةرضـي زووة هـةموو خيالفَيكـي     
ناوخؤي هةرَيمي كوردستان بةالوة بندرَيت بةرامبةر ئةم مةترسيانة كؤبوونـةوةكاني هةمـة اليةنـة دةسـت     

كـار بــؤ ئــةم مةسـةلةية بكرَيــت، رووي داواطـان هــةم داواكــاري لـة دةزطاكــاني راطةيانــدن و،      ثـَي بكاتــةوةو، 
هةميش هةرضـي بـةثَيي ياسـاكان دةكرَيـت، كـةوا رَيطـا لـةم مةسـةلةية بطريَيـت، ئـةم خةتـةرة نةتـةوةيي و             

ت و كـةش و  نيشتمانيية لـة هةنـدَيك لـة دةزطاكـاني راطةيانـدن تـاكو بةشـَيكي ملماَلنَيـي سياسـي بـةكار بيَـ           
هةوايةكي وا لة هةرَيمي كوردستاندا دروست بكرَيت، كةوا ئةو هةموو زوَلمةي خةَلك لة ئَيمة دةكات، ئينجا 
خؤمان وا نيشاني خةَلكي خؤمان بدةين، كـة ئَيمـة زاَلمـني لةطـةَل خؤمـان و، لـة هـةمان كاتيشـدا ثشـتطريي          

هــاتووة، بةتايبــةتي ئــةو هةنطاوانــةي كــةوا   هــةموو ئــةو داواكارييانــةي كــة لــة راثــؤرتي ليذنــةي نــاوخؤدا  
ثَيويس  و ئةو هةنطاوانةي لةسةر حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، كـة دةبَيـت هـةنطاوي بـؤ بنرَيـت و، دوا         
خاَليشم ئةوةيـة كـةوا ضـةندين جـارة ئَيمـة لـة دانيشـتنةكاندا باسـي ئـةوة دةكـةين، كـة ليذنـة ثَيـك بَيـت،               

مان، ثةرلةماني كوردستان خؤي لة ليذنة ثَيك هاتووة، ليذنةمان بـؤ هـةموو   بةِرَيزان، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
بوارَيك هةية، ئةنداماني هةموو فراكسيؤنةكانيش بةثَيي رَيذةي خؤيان تةواجوديان لة هـةموو ليذنةكانـدا   

ةي تـر  هةية، من باوةِر ناكةم طرف  كار كردني كاري ثةرلةماني ئَيمة لةسةر ئةوة وةسـتا بَيـت، ئَيمـة ليذنـ    
دروست بكةين و هـةر خـةريكي ليذنـة دروسـت كـردن و ليذنـة هةَلوةشـاندنةوة بـني، ليذنـة هـةن، ليذنـةي            
ثةيوةنديدار هةن هةموو ئةنداماني ثةرلةماني تَيداية، هةموو ئةنداماني فراكسيؤنةكانيشـي تَيدايـة، وةكـو    

يض ليذنةيةكي تري بـؤ دروسـت   ضؤن ليذنةي ناوخؤ بةهةموو كارةكاني خؤي هةَلدةستَيت و بةبَي ئةوةي ه
بكرَيت، كاتَيك رووداوَيك روو دةدات خؤيان كؤ دةبنةوةو بةكاري خؤيان هةَلدةس ، ئةوهاش ليذنةكاني تر 
دةتوانن بةكارةكاني خؤيان هةَلبس ، بؤية من لةطةَل ئةوةدام كـة تـةفيعيلي كـاري ليذنـةكان بكرَيـت، هـةر       

 .هةنطاوانة بكات و، سوثاستان دةكةم يةكة لةبواري خؤيدا بةدواداضوون بؤ ئةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ئةةني عمر كةرةم بكة

 :بةِرَيز ئةةني عمر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
سـةر خـةَلكي سـنيل و     سةرةتا من بة توندي ئيدانةي ئةم كارة تريؤريستية دةكةم، ئةم هَيِرشة كة دةكرَيتة

بَي تاواني ئَيمة لة هةرَيمي كوردستان، ضونكة ئةطةر بَيتو لة كاتي شةِريشدا بَيت، بةِراس  ئةطةر ئَيمـة لـة   
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حاَلةتي جةنطيشدا بني لةطةَل هةر واَلتَيكي تردا، باوةِر ناكةم هيض عورفَيك و هيض ياسايةك بوار بة اليةني 
كي بَي تـاوان و منـداَل و ذنـي بـَي تـاوان بـةم شـَيوة دِرندانـة بكوذَيـت و          تر بدات، كةوا خةَلكي سنيل و خةَل

 .تريؤريان بكات
ئَيمة لة مانطي رةمةزاندا، لةم مانطة ثريؤزةدا وةكو بةِرَيز كاك دَلشاديش ئاماذةي ثَي كرد ثَينجةم جارة كـة  

ة باسـي تـريؤري تيايـة،    دانيشتين نائاسايي دةكةين بؤ ئـةو مةسـةالنة، يـاخود سـةبارةت بـةو مةسـةالنةي كـ       
باسي هَيِرش كردنة سةري تياية، باسي كوشتين بَي تاواني خـةَلكي هـةرَيمي كوردسـتاني تيايـة، بؤيـة ديـارة       
ئَيمة بةِراس  وةكو هةرَيمي كوردستان بةرامبةر هةِرةشةين، لة بةرامبةر تؤقني و تـرس و راوة دوونـانني،   

كوردستاني ئَيمـة ئـةمِرؤ دوور لةهـةموو عاتيفةيـةك، دوور      بؤية دةبَيت بة جددي و بة واقيعي ثةرلةماني
لة هةموو خيتابَيكي سياسي، دوور لةهةموو ثةخشان و تراذيديايةك ئَيمة باسي واقيعي هةرَيمي كوردستان 
ــةم طرفتــة بكــةين، كــة ئَيمــة        ــؤ ئــةوة بطــةِرَيني بــة ض شــَيوةيةك ئَيمــة بتــوانني ضارةســةري ئ بكــةين و، ب

نني و واديارة رؤذ بة رؤذ زياتر دةكات، كةمرت نابَيت، هةموومان دةزانني بةثَيي عورف و بةدةستيةوة دةناَلَي
دةستوورو ياسا نَيودةوَلةتيةكان، هةموو هةرَيمَيك لة هةموو واَلتَيكي فيدراَليدا مافة ديبلؤماسيةكاني دياري 

دةزانـــني كـــة مافـــة  كـــراوةو مةحـــدودة، هـــةروةها ئَيمـــة وةكـــو هـــةرَيمي كوردســـتان لَيـــرةدا هـــةموومان  
ديبلؤماسيةكاني ئَيمة لةطةَل واَلتاني دراوسَيداو لةطةَل هةموو جيئاندا مافةكامنان دياري كراو و مةحدودة، 
ئَيمة لةوة زياتر بؤمان نيية ثَيي خؤمان بؤ ش  تر بنَينني و هةنطاو بؤ ش  تر بنَيني، بؤية دةبَيت ئةمة 

امةَلة لةطةَل ئةم كارة بكةين، هةروةها نةك توانا ديبلؤماسيةكامنان بةِراس  و بة جددي ئَيمة بة واقيعي م
دياري كراوة، بةَلكو توانا سياسيةكان و سةربازييةكانيشمان دياري كـراوة، بؤيـة ئَيمـة نـاتوانني خؤمـان لـةو       

ئـةجنام  قةوارةية دةربكةين و باسي ش  طةورةتر بكةين، كة ئَيمة ثَيمان ئةجنام نادرَيـت، ئـةو كارةمـان ثـَي     
نادرَيــت، بؤيــة مــن بةِراســ  داوا دةكــةم لــة هــةموو اليةنــة سياســية كورديــةكاني ئَيــرة، بةتايبــةت هــةموو  
دةســةاَلت و ئؤثؤزســيؤن و هــةرض كَيشــةيةك هةيــة لــةنَيوان اليــةنَيكي سياســي، ئــةمِرؤ هــةموو كَيشــةكامنان 

ندنـةوة جياوازةكامنـان بـؤ بارودؤخةكـة     بةالوة نَيني، هةموو ناكؤكيةكامنان بةالوة نـَيني، ئايـدؤلؤجياو خويَ  
بةالوة نَيني، يةك ريـزي ئَيمـة ئـةمِرؤ لـة هـةموو رؤذَيـك ثَيويسـترتة، يـةك ريـزي و يـةك دةنطـي ئَيمـة لـة              
هةموو كاتَيك و لةهةموو ساتَيك ئةمِرؤكة ثَيويسترتة، بؤ ئةوةي بتوانني ثاراسـتين خـةَلكي سـنيلي خؤمـان     

شاني ئَيمةتاندا كة بةض شَيوةيةكي دِرندة دةكوذرَين و سةر دةبـِرَين، هـةروةها   بكةين، كة ئَيستا بةِرَيزتان ني
ــةتَيكي           ــراقيش دةوَل ــراق، عَي ــة عَي ــةرَيمَيكني ل ــة ه ــة، ئَيم ــةالي ئَيم ــة ل ــان و داخ ــاي طوم ــة جَيط ــةوةي ك ئ
ســةربةخؤية، بــةاَلم ئــةم بــَي دةنطيــةي حكومــةتي عَيراقــي ديــارة جَيطــاي طومانــةو باســيش كــراو باسيشــي  

ةكةينةوة، كة جَيطاي طومانة لةالي هةموومانةوة، لةالي هةرَيمي كوردستان، لةالي هةموو تاكَيك و هةموو د
خةَلكَيكي ئةم هةرَيمة، كة بَلَيني ئايا حكومةتي عَيراق ئةطةر ئَيمةي وةكو هةرَيمَيك لـة بةشـَيك لـة خـاكي     

َي دةنطـة  ئةمـة لـةالي ئَيمـة جَيطـاي      خـؤي دانـاوة، كاتَيـك سـنوورةكاني ئَيمـة بؤدرومـان دةكرَيـت بؤضـي بـ         
طومانة، بؤيـة مـن داوا لـة ثةرلـةماني كوردسـتان دةكـةم و، ئَيمـة لـةم بةياننامـةي خؤمانـدا زيـاتر جـةخت             
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لةسةر ئةوة بكةينةوة كة ثةيوةندييةكاني خؤمان لة رَيطاي ثةيوةندي خؤمانةوة لة ئةجنومةني نوَينةراني 
لـةوة بكةينـةوة، كـة زيـاتر هةوَلـة ديبلؤماسـي و سياسـي و هـةر          عَيراق و حكومةتي عَيـراق زيـاتر جـةخت   

هةوَلَيكي تريان هةية بيطرنةبةر، بؤ ئةوةي رَيطري بكةن لةم كارةو لةم شَيوة خةرقي سـيادةو سـنوورةكاني   
هــةرَيمي كوردســتان، هــةروةها ئَيمــة كؤمــةَلطاي نَيودةوَلــةتي و نةتــةوة يــةكطرتووةكان بــة رةمســي ئاطــادار    

لةم ثةرلةمانة بة بةيانَيكي رةمسي ئاطاداريان بكةينةوة بؤ ئةم ديكؤمَينتانـةي كـة ئـةمِرؤ عـةرز      بكةينةوة،
كرا هةمووي بة رةمسي نيشاني ئةوان بدةين، كة ئَيمة لة حاَلةتي جةنطدا نني، بةاَلم خـةَلكي سـنيلي ئَيمـة    

سايةكان بطريَيتة بةر، بـؤ قـةرةبوو   بةم شَيوةية دةكوذرَيت و بةم شَيوةية تةشويه دةكرَيت، هةروةها رَيطا يا
ــة     ــةوة، ض لـــة رةزو باخـــةكانيان، ض لـ ــَي كةوتؤتـ ــاَلي لـ ــاني و مـ ــة زةرةري طيـ كردنـــةوةي ئـــةو خةَلكـــةي كـ
هةنطةوانةكانيان ئةوةي كة لة راثؤرتي ليذنـةي هاوبةشـدا هـاتووة، ديـارة ئـةو ذمارانـةي كـة بـاس دةكـرَين          

كار بؤ ئةوة بكةين بة رَيطةي ياسـايي قـةرةبووي ئـةو خةَلكانـة      ذمارةي طةورةن، دةبَيت ئَيمة لَيرة بةِراس 
بكرَيتةوة، لةالي ئةو كةسانةي كةوا زةرةريان ثَي طةياندووة، لـةالي ئـةو كةسـانةي كـةوا هَيِرشـيان كردؤتـة       
ســةريان، هــةروةها هانــداني هــةموو ميــديا لؤكــال و جيئانيــةكان بكــةين، بــؤ ئــةوةي بــَين روو مــاَلَيكي ئــةم  

انة بكةن، بؤ ئـةوةي بـَين لـة نزيكـةوة خؤيـان ضـاويان بـةم كارةسـاتة بكـةوَيت، ضـونكة لـة سـةدةي             كارةسات
بيســت و يةكةمــدا خــةَلكي ئَيســتا وا شــؤِرش بــؤ ئــةوة دةكــات كــة ئــازادي وةربطرَيــت لــة جيئانــدا، ئَيمــة وا   

ان دةكــةين ض لــة خةَلكةكــةمان بــة ناحــةق خــوَيين دةِرَيــذرَيت، هــةروةها داوا لــة برايــاني كوردةكــاني خؤمــ 
ثةكةكةو ض لة ثذاك بة هةرَيمي كوردستان، بةِراس  ئَيمة لةاليةن وةكو ضؤن دةَلَيي نةتةوةييةوة ثتشطريي 
ئةوان دةكةين، ئةوان براي ئَيمةن، بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا بـا ئـةوان ملماَلنَيـي سـةربازييةكاني خؤيـان لـةناو       

بـةو جَيطـاو مؤَلطايـةي كـةوا ئَيسـتا بـةم شـَيوةية رةفتارمـان          هةرَيمي كوردستاندا نةكـةن، تـاكو ئَيمـة بـبني    
لةطةَلدا دةكرَيت و، ئَيمةش تواناي ئةوةمان نيية كةوا ئةو بةرطرييةي ثَيويستة بيكةين لة خؤماني بكةين، 
ئةو مةوقيفـةي ئَيمـة، ئـةو حاَلةتـةي ئَيمـة بةرضـاو بطـرن و تةقـديري زروم هـةرَيمي كوردسـتان بكرَيـت،            

ةكو طود تكام ئةوةية كةوا ئَيمة لة هةرَيمي كوردستاندا بة وتارَيكي سياسيةوة، بة يةك خيتابي هةروةها و
 .سياسيةوة بةرةنطاري لةم كَيشة طةورةية بكةين، كة ئَيستا بةسةر هةرَيمي كوردستاندا هاتووة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيزانـة دةكـةين، كـة لـة بـاكووري كوردسـتان و لـةناو        زؤر سوثاس بؤ جةنابت، بةخَيرهاتين ئةو خوشـكة بةرِ 
هةرَيمي كوردستاندا هاتوونة بؤ ئةم دانيشتنةو طوَي بطرن و بِرؤنة ئةو شـوَينةي كـة ئـةو منداَلـة سـاوايةو      
ئــةو عائيالنــةي كــةوا شــةهيد بوونــة، دةنطيــان بطةيةنــة شــوَينةكاني تــر، دووبــارة زؤر زؤر بــةخَيرهاتنتان  

 .يةكي دوورةوة هاتوونةدةكةين، كة لة رَيطا
 

بةِرَيزان، ئَيمة كة دةَلـَيني واقيعـي ديراسـةي وةزعةكـة بكـةين، مانـاي ئـةوة نييـة ئةوةنـدة بـَي دةسـةاَلتني            
مليــؤن زيــاترين، هــةموو  ( 45)هيوــمان لةدةســت نايــةت، ئَيمــة خــاوةني ميللــةتَيكني، ميللــةتَيكي زؤر لــة   



 115 

انــةوَيت بــةواقيعي ديراســةي وةزعةكــة بكــةين، بــؤ ئــةوةي توانايـةكمان هةيــة، بــةاَلم ئَيمــة كــة وةخــَ  دةم 
تةجروبةي ئَيمةو عيالقاتي ئَيمة لةطةَل جريانةكان بة ئاش  بـةرةو ثـَيش بوـَي ، كـة ثَيشـرت لـةو واَلتـةي        
ئــةمِرؤ ئَيمــة بؤردومــان دةكــات و خؤيــان باســي تةجروبــةي دميوكراتيــان دةكــرد، خؤيــان باســي كرانــةوةي  

ؤ ضارةســةري كَيشــةكان، ئَيمــة هةوَلمانــدةدا عيالقــاتي خؤطــان هــةبَيت، عيالقــاتي  دميوكراتيــان دةكــرد، بــ
ئَيمة بكـةن، ئَيمـةش   تَيك نةضَيت، ئةوانيش موِراعاتي  باطان لةطةَل يةك ببَيت، دةمانةوَيت ئةم عيالقةية

ةى كـورد  موراعاتى ئةوان ئةكةين، بة هةموو اليةكيش موراعاتى ئةو تةجروبـة دميوكراتيـة بكـةين، نةتـةو    
نةتةوةيةكة هَيزى خؤى هةية، هَيزى هةموو ميللةتيك لة هةموو ضـةكَيك بـةهَيزترة، مانـاى ئةوةنيـة دوو     
تةيارة يـان دوو تـؤث ئينئيـارت ثـَى بكـات، قـةت ميللـةتى ئَيمـة نـة ئينئيـارى كـردووة، نـة ئينئيـار دةكـات،               

وَى بــة ئاشــتى لــة مةنتياةكــة بــذين، ئــةتوانَى شــتيش بكــات، ئــةتوانَى زؤر شــت بكــات، بــةاَلم ئَيمــة ئةمانــة 
دةستمان لةطةَل دةستى هةموو اليةك بَى، ئةو اليةنانةش كَيشةكانى خؤيـان لـةناو خؤيـان ضارةسـةر بكـةن،      
بةِرَيطايةكى ئاشتى، بة توندو تيذى هيض كَيشةيةك ضارةسةر ناكرَى، ئينجا بة تؤث َ  بدرَيت، بة سـاروغ َ   

خت بكـات، مـومكني نيـة كَيشـةيةكى سياسـى لـة شـوَينَيك هـةبَى، بـة زؤر          بدرَيت، شاخةكان بة بلـدؤزةر تـة  
ضارةسةر بكرَي، ِرةنطة ضةند كةسـَيك بكوذرَيـت لَيـرةو لـةوَى، بـةاَلم نـاكرَي، زروفـى نـاو خؤطـان ئَيمـةش           
واَلتةكةمان شوَينَيك بَى هةموو كةسَى حيسابى بؤ بكات كة شـوَينَيكى ئاشـتية، لةوَينـةوة تةهديـدى خـةَلك      

اكرَي، خةَلك ناكوذرَى، موبارةزةى سياسى ئـةكرَيت، بـؤ ئـةو هةدةفـةى ئـةو اليةنانـةى كـة ئةيانـةوَى، زؤر         ن
 .سوثاس، ِرَيزدار هاذة سليمان

 :مصطفى بةِرَيز هاذة سليمان
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةاَلم مـن ثرسـيارى   بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، سةرةتا دةست خؤشى لة ِراثؤرتى ليذنةى ناوخؤ دةكـةم، بـ  
ئــةوةم هــةبوو نــازا  ئَيمــة وةكــو ليذنــةى مــافى مــرؤة كــة ليذنةيــةكى مةعنيــة بــةو كَيشــانة، بــؤ ئاطــادار    
ــةرَيمى كوردســتان،           ــادارين ماوةيةكــة ه ــةِرَيزان وةكــو ئاط ــةو ناوضــانة ، ب ــؤ ســةردانى ئ ــةوة ب نةكرابووين

ئةو واَلتانـةى دةوروبـةرى دةبَيتـةوة، ض     بةرةنطارى ضةند توندو تيذيةك و ضةند دةست درَيذيةك لة اليةن
بة تؤث باران كردن ياخود بةوةى كـة لـةو دواييـة لـة شـةوى حةةـدة لةسـةر هـةذدة حكومـةتى توركيـا بـة            
فرؤكة جةنطيةكانى هَيرشى كردة سةر ضةند ناوضةيةكى هةرَيمى كوردسـتان، كـة لـة ئةجنامـدا بـووة هـؤى       

كَيك ئاوارة بوون لـةو نـاوةدا، بةِراسـتى مةسـةلةى بؤردومـان      شةهيد بوونى ضةند هاوواَلتيةك و ضةند خةَل
كردنى فِرؤكة جةنطيةكانى توركيا، ياخود تؤث باران كردنى حكومـةتى ئَيـران بـؤ ناوضـة سـنووريةكان، بـة       

ذى كردنة بؤسةر سنوورى واَلتَيك كة بةِراستى ضةند هةرثاساوَيك بَى، ثاساوى ياسايى نني، ئةمة دةست درَي
امةيــةكى مــؤر كــردووة، لةطــةَل ئــةو واَلتانــة كــة ئــةبَى ِرَيــز لــة ســنوورةكانى يــةكرت بطــرن، ئةطــةر ِرَيكةوتنن

مةسةلةى تؤث باران كردنةكان ياخود هَيرش كردنى فِرؤكة جةنطيةكان بؤسةر هةرَيمى كوردستان ئةوةبَى، 
نى ثةكةكـة مةسـةلةيةكى   كة بة ثاساوى بوونى هَيزةكانى ثةكةكة بَى لة هةرَيمى كوردستاندا، بةِراستى بوو
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نةتةوةيية ثةيوةندى بة واَلتى توركياوة هةية، كة ئةبَى لة ِرَيطاى ضارةسةرى دبلؤماسـي، لـة ِرَيطـاى ئـةوةى     
كـة بتوانَيـت لةطـةَل ئـةو اليةنـة نةيارانـةى خـؤى طفتوطـؤ بكـات و بطـات بـة ئـةجنامَيك، بةِراسـتى ناكرَيــت              

وةيةك هةية بـةناوى نةتـةوةى كـورد، كـة لـة واَلتـى توركيـا        حكومةتى توركيا خؤى لةوة بدزَيتةوة كة نةتة
دادةنيشن، هةموو ئةو مافانةى ثَى ِرةوا ببينَيت كة مافى خؤيانة ض لة مافى قسة كردن بة زمانى كوردى، ض 
لة كةلتورى خؤيان، لة هةموو مافةكانى تر كة ئةو مافانةيان بداتَى، بةراستى حكومةتى توركيا زؤر سةيرة 

يـــةك داواى لـــة حكومـــةتى ســـوريا كـــرد، كـــة هاوواَلتيـــانى خـــؤى نةضةوســـَينَيتةوة، ئـــةو          ثـــَيش ماوة
خؤثيشاندةرانةى كة بةرامبةر بة دةسةاَلتى سوريا خؤثيشاندان دةكةن، داواى َ  كرد كة ئـةو ثَيشـَيلكاريانة   

، دةسـت درَيـذى   َيشـَيلى مـافى مـرؤة دةكـات    بةرامبةر بة هاوواَلتيانى خؤى ِرابطرَى، لـة كاتَيكـدا ئـةو خـؤى ث    
دةكاتة سةر واَلتَيكى تر، ثَيشَيلكارى بة مافةكانى مرؤة دةكات، ئـةوةى سـةيرة لَيـرةدا بةِراسـتى ئةوةيـة كـة       
هةريــةك لــة حكومــةتى عــرياق، هَيزةكــانى هاوثــةميانان تــاوةكو ئَيســتا هــيض  هةَلوَيســتَيكيان لــةو بارةيــةوة  

شوشدا باسم كرد، عرياق تاوةكو ئَيستا لـة ذَيـر بةنـدى    نةنواندووة، ضونكة بةراستى من لة دانيشتنةكانى ثَي
ى نةتةوة يةكطرتووةكانداية، واتة ثاراستنى سنوورةكانى دةكةوَيتة ئةستؤى هَيزى هاوثـةميانان،  ( 7)ماددة 

كــة تــاوةكو ئَيســتا ئــةوان بــَى هةَلوَيســ  و دةنطيــان نــةكردووة بةرامبــةر بــةو ثَيشــَيلكاريانة، بةرامبــةر بــة  
رى سنوورةكانى هةرَيمى كوردستان، هـةروةها بـة هـةمان شـَيوة واَلتـى عرياقـى بـة ثَيـى دةسـتوورى          ثَيشَيلكا

لةدةستوورى عرياقيدا، ثَيويست دةكات كة سنوورةكانى هةرَيمى كوردسـتان  ( 111)عرياقى، بة ثَيى ماددةى 
اق هـيض هةَلوَيسـتَيكى لـةو    لة اليةن دةسةاَلتى ئيتيحاديةوة بثارَيزرَيت، بةاَلم تـاوةكو ئَيسـتا حكومـةتى عـري    

بارةيةوة  نةبووة، بةِرَيزان لة ِرووداوةكانى ناوضةكة و ِراثةِرَينة يةك لـة دواى يةكـةكانى طـةالنى ناوضـةكة     
بؤ طؤِرانكارى لة شَيوازى سيستةمى سياسى، ئةجنامدانى ضاكسازى و طةِرانةوة بؤ ئـريادةى خـةَلك، زةنطَيكـى    

مِرانةكانى ناوضةكة، بؤ دةست نيشان كردنى كَيشـة سـةرةكيةكان  و، طـةِران    وريا كةرةوةية بؤ تَيكِرايى حوك
بة دواى ضارةسـةرى لـؤجيكى و واقعيانـة بـؤ كَيشـةكان، دوور لـةزمان و ِرةفتـارو كـردارى بـةهيض نـةزانينى           
بةرامبةر و بري كردنةوة تةنئا لة ضارةسةرى سةربازى، كـة وانـةكانى مَيـذوو ثوضـةَلى كردوونةتـةوة، بؤيـة       

بـة تونـدى   / 1بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة هةَلوَيستى خؤمان لةم ضةند خاَلةى خوارةوة دةخةينـةِروو،  
بة هةموو شَيوةيةك داكؤكى لةسـةروةرى كوردسـتان   / 1ئةو هَيرشانةو كوشتنى هاوواَلتيان ئيدانة دةكةين، 

ةست درَيذيةكانى سةر سنوور، بؤية ثَيويستة بة زووترين كات كارى جدى بكرَيت، بؤ ِراطرتنى د/3دةكةين، 
ــةمان و         ــةرَيم و ثةرل ــةرؤكايةتى ه ــةتى س ــتى نوَينةراي ــةر ئاس ــى لةس ــى و دبلؤماس ــةوَلى سياس ــتة ه ثَيويس

ثَيويسـتة لةاليـةن حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان ِرووداوةكـان تؤمـار بكرَيـت، لـة          /4حكومةت  رَيتةطـةِر،  
نى ئاسايشـى نَيودةوَلـةتى سـكااَل تؤمـار بكرَيـت، بـة مةبةسـتى        ِرَيطاى وةزارةتى دةرةوةى عرياق، لة ئةجنومـة 

ثَيويستة واليةتـة يـةكطرتووةكانى ئةمـةريكاو نةتـةوة يـةكطرتووةكان، وةكـو       /5ِراطرتنى دةست درَيذيةكان، 
ضؤن لة زؤر لة كَيشةكانى ثَيشووتردا، كَيشةكانى ِرابردوودا ِرؤَلى سةرةكيان طَيِراوة، ئَيسـتاش سـنوورَيك بـؤ    

بةهةست كردن بة بةرامبةر بـة ِرووداوةكـان و مةترسـيةكانى سـةر خـةَلكى      / 6م دةست درَيذيانة دابنَى، ئة
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قةرةبوو / 7كوردستان و يةكخستنى هةَلوَيستةكان، جةخت لةسةر بةستنى كؤنطرةى نةتةوةيى دةكةينةوة، 
ِرَى و شوَينى / 8رياقةوة، كردنةوةى ئةو خةَلكانةى كة زةرةرمةند بوون لةم هَيرشانة لة اليةن حكومةتى ع

تةندروست و خزمةتطوزارى بطريَيتةبةر بؤ ئةو هاوواَلتيانةى كة ئاوارة بـوون لةسـةر مـاَل و حـاَلى خؤيـان،      
ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثَيداضوونةوة بكات بؤ ئةو ثةيوةنديـة بازرطـانى و ئابووريانـةى    / 9

 .وثاسكة لةطةَل حكومةتى توركيا هةيةتى، زؤر س
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز سامل تؤما كةرةمكة
 
 

 :بةِرَيز سامل تؤما كاكؤ
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة واَلتَيكى فرة نةتةوةيى ياخود فرة ئاينى، كَيشةى سياسى شتَيكى زؤر سروشـتية بةقةناعـةتى مـن، بـةاَلم     
ندو تيذى بؤ ضارةسةركردنى ئةو كَيشـانة، ئـةوة ناتةبيعيـة، بةتايبـةتى     ثةنابردن بؤ بةكارهَينانى هَيز و تو

ئةطةر كاردانةوةى هةبَى لةسةر واَلتة دراوسَييةكان، ياخود خةَلكى مةدةنى بَى تاوان و بـَى دةسـةاَلت ببَيتـة    
ةبؤتـة  قوربانى، بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةكان، بة قةناعةتى من، قةت هَيز و ثةنا بردنة بةر توندو تيذى ن

ِرَيطا ضارةيةك بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةكان، ئَيمة وةكو طة  كلدانى، سـريانى، ئاشـوورى، ليسـتى ِرافيـدةين     
بة توندى ئيدانةى ئةم كارانة دةكـةين، ئَيسـتا لـة دَيكـانى سـةر سـنوورى كوردسـتان لةطـةَل توركيـا ئـةجنام           

تى تيـا دةضـَيت، بؤيـة مـن دةسـت خؤشـى لـة        دةدرَى، بؤردومان دةكرَيـت و خـةَلكى بـَى تـاوان و بـَى دةسـةالَ      
ليذنةى ناوخؤ دةكةم بؤ ئةرك  ماندوو بوونيان، ِراثؤرتَيكى باشيان ئامـادة كـردووة، ثَيشـنيارى زؤر باشـيان     
ثَيشنيار كردووة، ثَيم باشة ئةو ثَيشنيارانة ببنة بنةما بؤ كاركردن، بة هةند وةربطريَين، بنةما بؤ كاركردن 

 .كَيشةكة،  زؤر سوثاسبؤ ضارةسةر كردنى 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، بةِرَيز صباح بةرزجنى كةرةمكة
 :صباح حممد جنيب.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا ساَلو و ِرةمحةتى خودا بؤ سةر طيانى شـةهيدان، شـةهيدانى بـؤم بـارانى فِرؤكـةكانى توركيـا، داواى       

سةبر و ئارامى بؤ سةر دَلى كةس و كار و خةَلكى كوردستان دةكةم، ثاشان دةست خؤشـى لـة   داِرذانى بارانى 
بةِرَيزان ليذنةى ناوخؤ و ئاسايش و ئةجنومةنـة خؤجَييـةكان دةكـةم بـؤ ئـةو ِراثؤرتـة تَيـرو تةسـةلةى كـة          

ثـةالمارى خـاك    نووسيويانة، ئةمة يةكةجمار نية كة فِرؤكةكانى توركيا ثةالمارى خةَلكى كوردسـتان دةدةن، 
و سنوورى هةرَيمى كوردسـتان دةدةن، هـةر بةهانةيـةك كـة دَيتـةوة بـؤ ثـةالمار، بةِراسـتى بةهانةيـةكى نـا           
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بةجَيية، ضونكة بةِراستى ِرَيكارى طوجناو هةية بؤ ضارةسةر كردنى هةموو كَيشةو طريو طرفتةكان لة نَيوان 
ــدا، ئــة       ــةتان، لــة نَيــوان اليةنــة سياســية نةيارةكان ــةوة بــؤ ئــةو      دةوَل ــة يــةعنى زيــاتر ئةطةِرَيت م كردةوان

سـةردةمانةى كـة مـةنتاى هَيـز حـاكم بـوو لةسـةر دونيـادا، ئَيسـتا مـةنتاى طفتوطـؤ و ديـالؤ  خـؤى فـةرز               
كردووة بةسةر هةموو كةسَيك، لة هَيزَيكى طةورة هةتا هَيزَيكى بوووك، هةر هةموويان ئـةبَى ثـةنا بةرنـة    

لمالنــةى ئاماجنــدار، ئــةم كردةوانــةى كــة واَلتــى توركيــا ئــةجنامى دةدات،  بــةر ديــالؤ  و طفتوطــؤ كــردن و م
بةِراستى ثَيوةوانةى هةموو ياسايةكى زةمينى و ئامسانيـة، ثَيوـةوانةى ئةحكامـةكانى شـةريعةت و قـانونى      
نَيودةوَلةتيــة، ثَيوــةوانةى نــةريتى دراوســَييةتى و بنــةماكانى ذيــانى ئينســانية لــةم ســةردةمة، ثَيوــةوانةى  

ةموو بنةماكانى مافى مرؤةة، ثَيمواية هةموو واَلتان مولتةزمن بةو ثةمياننامةو ميساقة نَيودةوَلةتيانـةى  ه
كة لةو بارةيةوة هةية، جطـة لـةوةى كـة زةرةرو زيـانَيكى مـاددى و مةعنـةوى زؤرى َ  كةوتؤتـةوة، اليـةنى         

ِراثؤرتةكة بينيمان، يـةعنى هـةركام    ذينطةيشى خستؤتة مةترسيةوة، كة بة ثَيى ئةو ئامارانةى كة ئَيمة لة
لةمانة ئةوةية كة ويذدانى مرؤةايـةتى ِرابوـةنَى، بَيتـة جـواب لةسـةر ئـةم مةسـةلةية، يـةعنى وةكـو ضـؤن           
ئَيستا ئَيمة هاوسؤزين لةطةَل واَلتانى تر، لةطةَل خةَلكى ليبيا، لةطةَل خةَلكى سوريا، لةطةَل خةَلكى سـؤماَل،  

طــةَل خــةَلكى كوردســتان لــة هــةموو ثارضــةكانى كوردســتاندا، ئــةم مةوزوعــة  ثَيويســتة هاوســؤزيش بــني لة
بةِراســتى بــؤ ئةوةشــة كــة طفتوطــؤى تَيروتةســةل و جــدى لةســةر بكرَيــت، لــة ئاســتى طــةورةتر و فــراوانرت،  
ثةرلةمانى كوردستان دةورَيكى ميحوةرى و جومطةيى ببينَيت لة مةوزوعةكةدا، حكومةتى عرياق بـة ثلـةى   

رسة لة بةدةمةوة ضوونى ئةم كَيشةية، بؤ ضارةسةر كردنى بة شَيويةكى نيئـائى، بـةم وةزعـةى    يةكةم بةرث
كة ئَيستا حكومةتى ناوةندى عرياقـى تَيدايـة، دةبيـنني هَيشـتا وةزيـرى ديفـاعى نيـة عـرياق، يـةعنى ئَيمـة           

 ئادةى ثارَيزطارى لة تةكليفى ماال نيتاق دةكةين لة حكومةتى ناوةندى، كة لةو ثةِرى شثرزةيى دةذى، بَلَيني
ســنوورةكانت بكــة، ئــةبَى لــة ثَيشــا بــةيتى عرياقــى، مــاَلى عرياقــى ِرَيــك  رَيــت، ئــةبَى حكومــةتى عرياقــى     
بةِراستى كارى دةست بةجَى بكـات، بـةو ِرَيكارانـةى كـة لـة عـورفى هـةموو دةوَلـةتَيك هةيـة، يـةعنى ئَيمـة            

ةزارةتى دةرةوةى عـرياق بَلـَيني، خؤيـان ئـةزانن ئـةبَى      ثَيويست ناكات دةرسى ضارةسةركردنى كَيشةكان بؤ و
ضى بكرَيت، بةاَلم هةل و مةرجى عرياق، عرياقى كردووة بـةوةى كـة هـةموو كةسـَيك ثَيـى بـوَيرَى، سـةرةتا        
ثَيويستة ماَلى عرياقى ِرَيك  رَيتةوةو ببَيت بة دةوَلـةتى خـاوةن هةيبـةت و شـكؤ لةناوضـةكةدا، كـة دَيمـة        

ردستانيش بـة هـةمان شـَيوة، ئَيمـة ئـةبَى مـاَلى كوردميـان يـةك ِريـز و تـةباو ِرَيـك و ثَيـك             سةر هةرَيمى كو
بكةين بؤ ئةوةى، ئةطينا وةكو جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان فةرمووى ئَيمة ميللةتَيكني هةموو شـتَيكمان ثـَي   

كردنـةوة لـة ئاسايشـى     دةكرَيت، بةاَلم بةيةكطرتوويى، بة يةك ثارضةيى، بة بوونى هةَلوَيستى ديار، بـة بـري  
نةتةوةيى، بة ثاراسـتنى سـنوور، ئةمـة ثرسـَيكة بةِراسـتى ثرسـَيكى سياسـى جـوزئى نيـة، ثرسـَيكى سياسـى            
طةورةو طرانة، هةموو كةسَيك ئـةبَى شـان بداتـة ذَيـرى بـؤ ئـةوةى بـة ثَيـى ئـةو سـةالحيات و ئيمتيـازات و            

ارة  هةية بيكات، ئةوةى كة واجبى سةرشانى دةسةاَلتةى كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةيةتى، ضى لةب
حكومةتى هةرَيمى كوردسـتانة بيكـات، وابـزا  كـةس طلـةيى ناكـات، ئـةوةى واجبـى سـةر شـانى حكومـةتى            
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عرياقة بيكـات، كـةس طلـةيى ناكـات، بـةاَلم هةنـدَى شـت هةيـة لـة سـةرووى دةسـةاَلتى هـةموو اليةكةوةيـة،              
تى عرياق بكةين، نة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكةين، ئةبَى ئةوكاتة ئَيمة نابَى موحاسةبةى نة حكومة

هةموو كةسَيك بة ثَيى قةدرى سةالحيات و ئيمتيازات دةسةاَلتةكانى، باشرتين ضارةسةر لةم سةرو بةنـدةدا  
داد و دادطةرى، داوا دةكةم ئةو ثَيشنيارانةى كة لـة ِراثؤرتةكـةدا هـاتووة    بةِراستى طةِرانةوةية بؤ بنةماكانى

بكرَيت بة بِريار، بِريارَيكى مولزيم، ئةوةى لة سةاَلحياتى ئَيمةداية حكومةتى هـةرَيم ضـى بكـات، لـة ِرووى     
فريا طوزاريةوة، لة ِرووى بةكارهَينانى كارت و فشارةوة بؤ سةر دةوروبةر، بؤ  سةر واَلتانى دةوروبةر، ئينجا 

، كة نـابَى خـاكى كوردسـتان ببَيتـة مةيـدانى يـةكال       تةحةكوم بكةين بؤ ياساو ِرَيكةوتننامة نَيودةوَلةتيةكان
كردنةوةى كَيشة سياسيةكانى دةوروبةر، خاكى كوردسـتان سـةروةريةكى هةيـة موقةدةسـة لـة اليـى هـةموو        
خةَلكى كوردستان، ئةبَى  هةموو كوردَيك لـة هـةر ثارضـةيةكى كوردسـتان بةِراسـتى ، بـة ضـاوى ِرَيـز و بـة          

ى كوردستان بكات، ئةوجا داوا دةكةين لة خةَلكانى تـريش بةضـاوى ِرَيـزو    ضاوى حورمةتةوة سةيرى هةرَيم
نةوازشةوة و بة ضاوى حورمةتةوة سةيرى خاكى كوردستان بكةن، بؤ ئةوةى ئةم كَيشانة دووبارة نةبنـةوة،  
ضارةســةرَيكى ِريشــةيى و بنــةِرةتى بــؤ بكرَيــت، بــة دوور لــة موزايــةداتى سياســى، هيــوادارم ئــةم دانيشــتنة،  

نيشتنَيكى بة ئةجنام بَيت، بتوانني بطةينة كؤمةَلة بِريارو تةوسياتَيك كة فيعلةن ِرؤَلَيكى كاريطةرى هةبَى دا
 .لة ضارةسةر كردنى كَيشةكان، بةتايبةتى ئةم كَيشةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَيزدار عبدالاادر بازرطان، كةرةمكة

 :م  يلااادر اكربةِرَيز عبدال
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةموومان ئاطادارين كة لةم ِرؤذانةدا جارَيكى تر ناوضة سنووريةكانى هةرَيمى كوردستان تووشى تؤث باران 
و هَيرشى ئامسانى  ئورى ئيسالمى ئَيران و دةوَلةتى توركيا بوونةتـةوة،  وة هـةر يـةكَيكيان بـة بيـانووى      

ئيسـالمى ئَيـران بـة بيـانوى بـوونى ثـذاك و دةوَلـةتى توركيـا بـة بيـانووى بـوونى             تايبةتى خؤى،  ئـورى 
ثةكةكة، ئةمة جطة لة ثَيشَيلكارى سنوورى خاكى عرياق و هةرَيمى كوردستان، زيانَيكى زؤرى طيـانى ومـاَلى   

ان  و بــة  هاوواَلتيــانى نيشــتةجَيى ئــةم ناوضــانة طةيانــدووة، ئَيمــة هــةروةكو فراكســيؤنى ضاكســازى توركمــ 
بزووتنةوةى ضاكسازى توركمـان تةئكيـد لـةم خااَلنـةى خـوارةوة دةكةينـةوة، يةكـةم، دةسـت بـةجَي كـردارة           
سةربازيةكان ِرابطريَيت لة اليةن  ئورى ئيسالمى ئَيران و دةوَلةتى توركيا،  ضونكة ئةمة ثَيوةوانةى ياسا  

مرؤةـة، دوو، داوادةكـةم لـة ثـذاك و ثةكةكـة،      و ثرةنسيثة نَيودةوَلةتيـةكان و ثَيشـَيلكاريةكى تـةواوى مـافى     
كردارى سةربازى دذى  ئـورى ئيسـالمى ئَيـران و دةوَلـةتى توركيـا ئـةجنام نـةدةن لةسـةر سـنوورى خـاكى            
هةرَيمى كوردستان، دةبَيت ِرَيطـاى ديـالؤ  بـةكاربَينن لةطـةَل ئَيـران و توركيـا، بـؤ ضارةسـةر كردنـى كَيشـة           

ت ثذاك و ثةكةكة حيساب بؤ ئةزموونى هةرَيمى كوردستان بكةن، ضونكة ئةو سياسيةكانيان، هةروةها دةبَي
ئةزموونة ئـةزموونى ئةوانيشـة، سـَييةم، ئةطـةر حكومـةتى هـةرَيم و حكومـةتى عرياقـى فيـدرال تةئكيـدن           
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لـةوةى كــةوا هَيرشــى ئامسـانى توركيــا هؤيةكــةى ثةكةكةيـة، ئــةوا دةبــَى، سـنوورَيك بــؤ جووَلــةى ســةربازى     
بنَى لةسةر سنوورةكانى هةرَيمى كوردستانى عرياق، ضوارةم، داوا لـة  ئـورى ئيسـالمى ئَيـران و     ثةكةكة دا

دةوَلةتى توركيا دةكةم لة كاتى بوونى هةر كَيشةيةكى سنوورى ثـةنا ببةنـة بـةر ديـالؤ  و طفتوطـؤ لةطـةَل       
بةتايبةتى لة سةرؤك كؤمارى دةوَلةتى عرياق و هةرَيمى كوردستان، ثَينجةم، داوا لة دةوَلةتى عرياق دةكةم، 

عـــرياق و ســـةرؤكى حكومـــةتى عـــرياق و وةزارةتـــى دةرةوةى عـــرياق، كـــة بـــةكارى خؤيـــان هةَلبســـ  بـــؤ   
ضارةسةركردنى كَيشـةكةيان بـة ِرَيطـاى ديـالؤ ، شةشـةم، ليذنةيـةك ثَيـك بئَينـدرَيت لـة عـرياق و ئَيـران و            

ى كردنـى ثَيشـَيلكاريةكانى سـةر سـنوورةكانى     توركيا، بـؤ ديـارى كردنـى سـنوورى هـةرَيمى كوردسـتان، ديـار       
مابةينى عرياق و ئَيران و توركيا، حةوتةم، حكومةتى هةرَيمى كوردستان و حكومةتى عرياقى هةَلبس  بـة  

 .قةرةبوو كردنةوةى زيان َ  كةوتووةكان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحد كةرةمكة.سوثاس بؤ جةنابت، ِرَيزدار د
 :امحد ابراهيم وةرتى.ز دبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــك و ثَيكــة، ثرســةو        ــة ِرَي ــةو ِراثؤرت ــؤ ئامــادةكردنى ئ ــاوخؤ دةكــةم ب ــة ليذنــةى ن ســةرةتا دةســت خؤشــى ل
سةرةخؤشى ئاراستةى كةس و كارى ئةو حةوت شةهيدةو قوربانيةكانى تر دةكةم، كة بةداخةوة لة درَيذةى 

ى توركيابوونة قوربانى، هيوادارين لة خواى طةورة بة زوويى ئةو موسـيبةتة  بؤردومانةكانى فِرؤكةى جةنط
لةسةر هةرَيمى كوردستان البةرَى، بة توندى ئيدانةى بؤردومانةكانى فِرؤكةكانى توركيا دةكـةين، كـة بؤتـة    

بـاب و   هؤى كوشتنى خةَلكى مةدةنى و هاوواَلتيـانى بـَى ديفـاع و هاوواَلتيـانى بـَى تـاوان، كـة لةسـةر زَيـدى         
باثريان و لةسةر ِرةزو با  و بَيستانةكانى خؤيان ذيان دةبةنةسةر، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، بؤ ضارةسةرى 
ئةم كَيشةية بة ثَيويستى دةزانني لة ِرَيطةى دبلؤماسى و لة ِرَيطةى حكومـةتى ئيتيحـادى نوَينـةرةكامنان لـة     

َيشــةكة بــدرَيت، وة كؤمةَلطــةى نَيودةوَلــةتى لــةو بةبــدا، بــة تايبــةت لــة دةرةوة هــةوَلى ضارةســةر كردنــى ك
مةسةلةية ئاطادار بكرَيتةوة،  هةموو كةناَلةكان بةكارَينني بؤ فشار خستنةسةر توركيا، بؤ ِراطرتنـى هَيـرش   
و ثةالمارةكان بؤ سةر هةرَيمى كوردستان، ِرَيزطرتن لة ثةمياننامة نَيودةوَلةتيةكان، عورف و داب و نةريتى 

ى، ديارة هيض دةوَلةتَيك مافى بةزاندنى سنوورى دةوَلةتَيكى تـرى نيـة، ثـةالماردانى لـة قـوواَليى      دراوسَييةت
ــرش و ثــةالمار بوويــةوة،      ــةَلكو ئةطــةر ِرووبــةِرووى هَي خاكةكــةى و بةزانــدنى زةوى و ئامسانةكــةى نيــة، ب

َيت، لـة ِروانطـةى ئـاينى    لةناوخاكى خؤى بةرطرى لةخؤى دةكات، مافى ئةوةى نية خاكى واَلتَيكى تر ببةزَين
 12/9ثــريؤزى ئيسالميشــةوة، ئــةم كــارة كــارَيكى نــا دروســت و نــا شــةرعية، جَيطــةى خؤشــحاَلية كــة ِرؤذى  

زانايانى ئيسالمى لة بةياننامةيةكدا هَيرش و ثةالمارةكانى توركياى بة كارَيكى نا شةرعى و دوور لة بةهاى 
ة، كـة ئةمـة هـةموو ثَيشـَيلكارى سـةرةوةرى خـاكى واَلتَيكـى        مرؤةايةتى لـة قةَلةمـدا، داواى ِراطرتنـى كـردوو    

واَلتَيك سنوورى دةبةزَيندرَيت، ثَيويستة بَيتة وةاَلم و بة ئـةركى  ةتى ئةوةى كة موسوَلمانيشة، ديارة لة حاَل
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سةرشــانى خــؤى هةَلبســتَيت، حكومــةتى ئيتيحــادى لــةم ِروةوة بــة ئــةركى خــؤى هةَلنةســتاوة لــة ثاراســتنى  
واَلتةكةى، كة ثَيشَيل دةكرَين و ئةبةزَيندرَين، هاوواَلتيانى دةكوذرَين و ئاوارة دةكـرَين، طونـدو    سنوورةكانى

دارســتان و كانيــاو قوتا انــةو مزطــةوت و هــةموو شــوَينةكانى وَيــران دةكــرَين، كــوا هةَلوَيســتى حكومــةتى   
ةزانـدا، لةسـةر ثرسـى ناوضـة     ئيتيحادى ، ئةوة سـَييةمني كؤبوونـةوةى نائاسـايى ثةرلةمانـة لـة مـانطى ِرةم      

ســنووريةكان، بــارودؤخى هــةرَيم، تــاوةكو ئَيســتا هةَلوَيســتَيكى جــدى بــةدى ناكــةين لــة اليــةن حكومــةتى     
عرياقةوة سةبارةت بةم مةسـةلةية، نـةمان بينـى سـةفريى واَلتَيـك بـانط بكرَيـت، يـاخود وةفـدَيك ِرةوانـةى           

ر كردنى كَيشةكة، هـةروةها بـة حـوكمى بةرثرسـيارَيتى     واَلتانى دراوسَى بكرَيت بؤ طفتوطؤ كردن و ضارةسة
خؤى ئةمريكاش بة ئةركى خؤى هةَلنةستاوة لةو بوارةدا، بةو ئيعتيبارةى كة عرياق لة ذَير ئيحتـيال  ئـةو   
داية، بةَلكو بـة ثَيوـةوانةوة مـافى ئـةو سـنوور بةزاندنةشـى داوة بـة توركيـا، وتةبَيـذى وةزارةتـى دةرةوةى           

اندووة كـة توركيـا مـافى خؤيـةتى بـةرطرى لـة خـؤى بكـات، لةبـةر هَيرشـةكانى ضـةكدارانى            ئةمريكا ِرايطةي
ثةكةكة، لة كاتَيكدا مافى بةرطرى لة ضوارضَيوةى سنوورى واَلتةكةى خؤيداية نةوةك لة دةرةوةى سـنوورى  

ن و لـة يـةكرتى   خؤى، ئَيمة بة ثَيويستى دةزانني كة وةفدَيكى هةرَيم بؤ توركيا بنَيردرَيت، بؤ طفتوطؤ كـرد 
طةيش ، لةطةَل واَلتى توركيا، بؤ ثةنا بردن بؤ ضارةسةرى سياسى و ئاشـتيانة، ضـونكة سـةردةمى ديالؤطـة،     
شةِرو توندو تيذى هيض كات ضارةسةر نية بؤ كَيشةكان، بةتايبةت كَيشةيةكى نةتةوةيى وةك كَيشةى كـورد،  

ضارةسـةر كردنـى بـة شـَيوازَيكى واقعيانـة، هـةموو       يان مةسةلةى كورد، بةَلكو دان نان بة مةسةلةى كورد و 
اليةك لة قةيران و كَيشةكان ِرزطار دةكات، ضارةسةرى ثرسةكان دةكات،  بيستمان وةفدَيكى هةرَيم سةردانى 
تارانى كردووة، بؤ طفتوطؤ كردن و ضارةسةر كردنى كَيشةى سنوور لةطـةَل كؤمـارى ئيسـالمى ئَيـران، ئةمـة      

ة، بةهـةمان شـَيوةش وةفـدَيك ِرةوانـةى توركيـا بكرَيـت، بـؤ ئـةوةى كـةناَلى دبلؤماسـى           بةِراستى كارَيكى باش
ــةمان، مــن رؤذى      ، 10/9/1066بــةكاربئَينني، بــؤ ضارةســةر كردنــى ئــةو كَيشــةية، بــةرَيز ســةرؤكى ثةرل

ة  و سةردانَيكى مةيدانى ئةو طوندانةم كرد، كة وةفدى ثةرلةمانى بةِرَيز سةردانى كردوون، بةتايبةت زارط
ثردةشــال و بؤكريســكان لــة ســنوورى ناحيــةى وةرتــَى، كــة بــةِراثؤرتَيك ئاراســتةى ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانى 
بةِرَيزم كرد، لةو داواكاريانةى كة لة ليذنةكة هاتبوون، زائيـدةن كـة ضـةند داواكاريـةكى تـر هـةبوو، حـةزم        

لــة ئــةجنامى كؤبوونــةوة لةطــةَل   كــرد ئةوانــةش لَيــرة  ةمــة ِروو، كــة داواكــارى خــةَلكى ناوضــةكة بــوون،   
موختارو ئةجنومةنى ئةو طوندانةو خةَلكةكةى بؤمانيان ِروون كردةوة، بةتايبةت ئةوان داواى ئـةوة دةكـةن   
كة زةمانةتى ئةوة هةبَى كة ضؤن بتوانن ذيان  بطوزةرَينن، ثاراستنيان نية خـةَلكى ئـةو ناوضـةيةية، ضـؤن     

ةوة، ضاك كردنةوةى بة ثةلةى كارةبا، كة كارةباى ئةو ناوضانة هـةمووى  ئايا ئةتوانن مبَيننةوة، يان نةمَينن
بوِراوة، ئةوان داوا دةكةن كة بة زوويـى كارةبايـان بـؤ ضـاك بكرَيتـةوة، كـة ئةمـة لـة ِراثؤرتةكـةى ليذنـةى           
ى ناوخؤ نةبوو، هةروةها ناردنى تيمى ثزيشكى بؤ ثشكنينى خةَلكةكة، لَيكؤَلينةوة لة ئةطةرى بوونى ماددة

كيمياوى لةو بؤمبانةى لة بؤردومانةكاندا بةكارهاتوون، ضونكة هةندَيك هةواَل باَلو بوونةتةوة كة ماددةى 
ذةهراوى ماددةى كيمياوى لة بؤمبةكاندا هةية، بؤية ثَيويستة تيمى ثزيشكى ِروانةى ئـةو ناوضـانة بكـرَين،    
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ة اليـةن حكومـةتى هـةرَيم و حكومـةتى     وَيِراى قةرةبوو كردنةوةى خةَلكةكةو هةوَلى ضارةسةرى سياسـى لـ  
فيدراَلــةوة، كــة لــة ِراثؤرتةكــةى ليذنــةى ناوخؤشــا هــاتبوو، لــة كؤتايشــدا منــيش ثَيشــنيار دةكــةم، كــة وةك  
هةوَلَيك بؤ ِراطرتنى هَيرش و ثةالمارةكان و كؤتايي هَينان بةو ِرةوشة، بؤ دروسـت كردنـى فشـار، نامةيـةك     

ــةو رِ  ــتةى ئ ــة  ئاراس ــراو اليةنان ــراوى     َيكخ ــةكطرتووةكان، دووةم، ِرَيكخ ــراوى نةتةوةي ــةم، ِرَيكخ ــت، يةك بكرَي
هاريكارى ئيسالمى، سَييةم، قونسوَلى توركيا لة هةرَيمى كوردستان، ضوارةم قونسوَلى ئـةمريكا لـة هـةرَيمى    

ضـاوى  كوردستان، ثَينجةم، ئةو اليةنانةى تر كة لة شةِردان بة تايبةتى ثـارتى كرَيكـارانى كوردسـتان، كـة ِرة    
بارودؤخى هةرَيمى كوردستان بكةن، بيانوو نةدةنة دةست ئـةو واَلتـة بـؤ ثـةالماردانى هـةرَيمى كوردسـتان،       
بةطرنطيشى دةزانني كة هةموو حيزب و اليةنة سياسـيةكان و خـةَلكى كوردسـتان، بةيـةك هةَلوَيسـتى و بـة       

ِرةهةندى نيشتيمانى هةية، خـةمى  يةكطرتووييةوة ِرووبةِرووى ئةو مةسةلةية ببينةوة، وةك كَيشةيةك كة 
 .هةموو اليةكمانة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَيزدار عمر عبدالعزيز

 :بةِرَيز عمر عبدالعزيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةوة وةكو ئةوة واية ئةوةى كة تاكة طيانَيك ئةباو ئةيكوذَيت، يان فةساد باَلو ئةكاتاهلل الرمحن الرحيم،  بسم
هةموو مرؤةايةتى لة بةين بردبَى، ئةوةى كة دةبَيتة باعسى ِراطرتنى طيـانى تاكـة مـرؤة، وةكـو ئـةوة وايـة       
هةموو مرؤةايةتى لة مردن ِرزطار كردبَى، ئةوة تَيِروانينى قورئـانى ثـريؤزة بـؤ نـر  و بايـةخى مـرؤة، زؤر       

تايبةتـة بـة تـؤث بــاران كردنـى فِرؤكـةكانى توركيـا بــؤ        بةداخـةوة كـة دووبـارة كؤبوونـةوة نائاســاييةكةمان    
سـنوورةكامنان، بوونـة قوربـانى ضـةندين هـاوواَلتى سـنيل و بـَى دةرةتـانى ئـةو واَلتـة، مـن سـةرةتا ثرســةو             
سةرةخؤشى ئاراستةى خَيزانى قوربانيـان دةكـةم، هيـوادارم خـواى طـةورة بـة شـةهيد وةريـان بطرَيـت، بـةو           

راون، دةسـت خؤشـى لـة ليذنةكـة دةكـةم، ليذنـةى نـاوخؤى ثةرلـةمان، كـة هـةموو           ثَييةى كة بَى تـاوان كـوذ  
جارَيك بةدةم ئةم كَيشانةوة دةضَيت، ثشتطريى لة داواكارةكانيان دةكـةم، بـة ئيزافـةى زؤرَيـك لـة هاوكـارا        

و واَلتـى  ئاماذةيان ثَيى كرد، وابزا  دووبارة كردنةوةية كة ئةوة عةرز بكةين، كة تؤث باران كردنى هـةردو 
دراوسَيمان، كؤمارى ئيسيالمى ئَيران و توركيا بؤ ناوضة سنووريةكان، شةهيد و بريندار كردنى هاوواَلتيانى 
مةدةنى و سووتاندنى ِرةزو باخى هاوواَلتيان، ئاوارة بوونى ضةندين خَيزان، ثَيوـةوانةى هـةموو ثرةنسـيثة    

ــو   ئامســانى و زةمينيةكانــة، ثَيوــةوانةى هــةموو جاِرنامــةكا  نى مــافى مرؤةــة، لةطــةَل هــيض لــةو ميســاقة نَي
نةتةوةييانة يةك ناطرَيتةوة بة تايبةتى حاـوقى دراوسـَييةتى، كـة بـة داخـةوة لـة هـةموو كؤبوونةوةيـةك         
ناضارين دووثاتى بكةينةوة، بؤية ئَيمة ئةو تؤث بارانانة ئيدانة دةكةين، هيوادارين كة بةشـَيوةيةكى جـدى   

ثةرلــةمان بتوانَيــت، بــة نووســراوَيكى ِرةمســى اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان ئاطــادار لــة دواى ئــةم كؤبوونةوةيــة 
بكاتةوة، لة نيطةرانى خةَلكى كوردستان و هَيـزة سياسـيةكانى كوردسـتان، بةشـَيوةيةكى طشـتى ثةرلـةمان و       
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ــةم ئؤثةراســيؤنة         ــةرمى ئ ــة شــَيوةيةكى ف ــارين ب ــة داواك ــةم بؤنةي ــة ل حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان، ئَيم
ربازيانة ِرابطريَين لةسـةر سـنوورى هـةرَيمى كوردسـتان، داواكاريشـني حكومـةتى توركيـا بةتايبـةتى ئـةم          سة

ِرووداوانةى دوايى كة كارةساتَيكى جةر  بِربوو، ثؤزشى ِرةمسى بؤ خةَلكى كوردستان و حكومةتى هـةرَيمى  
ة، كة ضارةسةرى سـةربازى بةداخـةوة   كوردستان بَينَيتةوة، ئةوة دَلنيا دةكةينةوة، هةموو ال دَلنيا دةكةينةو

ــاوة، داواكــارين كــة        ــاقى ئةكرَيتــةوةو شكســتى هَين ــارة دةكرَيتــةوة، ت كــة دةيــان ســاَلة ئــةم ئةزموونــة دووب
ثَيداضوونةوةيةك بة سياسةتى خؤيان بؤ ضارةسةرى طرفتة ناوخؤييةكان بكةن، ض كؤمارى ئيسالمى ئَيران، 

كـة كَيشـةيان لةطةَليانـدا هةيـة، هـةروةها ئـةو اليةنانـةش كـة          ض حكومةتى توركيـا لةطـةَل ئـةو تةرةفانـةى    
كَيشةيان لةطةَل ئةو واَلتانة هةيـة، هـةقى خؤيـةتى كـة موراجةعةيـةكى جـدى لـة جـؤرى ضـاالكيةكانيان و          
هةَلسوكةوتيان، بؤ بةكارهَينانى خاكى كوردستان بكةنةوة، بؤ  ضارةى طرفـت و كَيشـة سياسـيةكانيان، ئَيمـة     

ن بةوةى كة يةكَيك لة سةروةريةكانى هةرَيمى كوردسـتان، ئـةوة بـووة كـة كوردسـتان بووةتـة       شانازى دةكةي
داَلــدةو بووةتــة جَيطــاى ذوانــى بةيــةك طةيشــتنى هــةموو هَيــزة سياســية كوردســتانيةكان، بؤيــة وا ئــةزا     

وة لة فكـرى  ئةزموونى سياسى هةرَيمى كوردستان، ئةزموونى هةموو كوردَيكى دَلسؤزة، ئةبَى بة هةموومانة
ثاراستنى ئاسايشى هةرَيمى كوردستان و طةشةدان بـة حاَلـةتى سياسـى كوردسـتان بـني، لةطـةَل ئـةوةش مـن         
ثشتطريى لة بـراى بـةِرَيزم كـاك كـاردؤ دةكـةم، كـة بةِراسـتى هةنـدَى اليـةن لـةم مةسـةلة ثَيويسـتة زؤر بـة              

ن، خةَلكى كوردستان و نوَينـةرانى شـةرعى   شةفافانة مامةَلةى لةطةَلدا بكةين، ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستا
خـةَلكى كوردسـتان، ئاطايـان لــة بـةعزَيك لـةو مةســائيالنةبَى كـة ئةوةنـدةى بـة ثَيــى ثرؤتؤكـؤل و بـة ثَيــى           
ثرةنسـيثة سياسـيةكان ئـةطوجنَى، هةماهةنطيـةكى جـدى هـةبَى لـة نَيـوان حكومـةت و ثةرلـةمان، بــةعزَيك           

ى كوردسـتان بةرضـاو ِروون بـَى، لـة نةتيجـةى نوَينـةرانى خـةَلكى        مةسائيل شةفافانةتر باس بكـرَين، خـةَلك  
كوردستان بتوانن بةثَيى ئةو واقعة سياسى و ئةمنيةى كة لة واَلتى ئَيمة هةية، مامةَلة لةطـةَل ِرووداوةكـان   
بكرَيت، و هةَلوَيست وةربطرن، ِرةنطة دووبارة كردنةوةى قةسةى هاوةاَل  بَى زؤرى لةسةر ناضم كة منـيش  

فيـدرا  عرياقـة بـة ثَيـى ئـةو مـاددة       وائةزا  مةسبوليةتى ئةساسى لـةم ِرووداوانـة لةسةرشـانى حكومـةتى     
دةستووريانة،  كة هةق واية جدى تر حكومةتى هةرَيم لةطةَل ناوةند ئةو مةسةالنة يـةكال بكاتـةوة، كـة ض    

ِريشــةيى ئــةو طرفتــة ســةر لــة ِرووى ثاراســتنى ســنوورةكان، ض لــة ِرووى هــةوَلى دبلؤماســى بــؤ ضارةســةرى  
سنووريانةى كة هةيـة، ض لـة ِرووى قـةرةبوو كردنـةوةى زيـان َ  كـةوتووان، كـة بـة داخـةوة سـةرةِراى ئـةو            
ــةن          ــة الي ــةنطاوَيكى جــدى ل ــوو، ه ــةوةى ثَيش ــة دوو كؤبوون ــتان ل ــةمانى كوردس ــةى ثةرل ــةموو داواكاريان ه

ارة، مـن بـة ثَيشـَيلكارى ئـةو دةسـتوورةى      حكومةتى عرياقةوة نـابينم، بؤيـة هـةر كةمتةرخةميـةك لـةم بـو      
دةزا ، كــة زؤرينــةى خــةَلكى عــرياق دةنطــى ثــَى داوة، هــةق وايــة بــة جــدى ئَيمــة لةســةر ئــةوة هةَلوَيســت   
وةربطرين، ئةطةر حكومةتى عرياق بة دةم ئةو داواكاريانةى خـةَلكى كوردسـتان و ثةرلـةمانى كوردسـتانةوة     

ــت    ــن ثش ــة م ــاخري ســةرجنم ئةوةي ــة      نةضــَيت، ئ ــةو بةشــة باســى ل ــةم ل ــاك دَلشــاد دةك ــة قســةكانى ك طريى ل
يةكخستنةوةى نَيوخؤى ماَلى كوردستان كرد، من ثَيمواية ئـةم ِرووداوانـة مةسـجَيكن، ثـةيامَيكن بـؤ ئـةوةى       
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خةَلكى كوردستان و نوَينةرانى خةَلكى كوردستان، هَيزة سياسيةكانى كوردستان، من بة ثَيويستى دةبينم لة 
تر بـــة جـــدى بـــة دةم داواكاريـــةكانى خؤمانـــةوة بوـــني، بـــة دةم داواكاريـــةكانى خـــةَلكى  هـــةمووكات زيـــا

كوردستانةوة بوني، ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة جدى هةَلوَيست وةربطرَيـت لـةم مةسـةلةية،    
ــؤ        ــةوة بـ ــة باؤزنـ ــةم هةلـ ــيؤن، ئـ ــو ئؤثؤزسـ ــةاَلت وةكـ ــةكانى دةسـ ــةتى اليةنـ ــة تايبـ ــيةكان بـ ــزة سياسـ هَيـ

تنةوةيةكى جدى ناوخؤ، طفتوطؤكان بة جدى طةرم و طوِر بكةنةوة، بةتايبـةتى بـةم ِرةمةزانـةو بـةم     يةكخس
بةرةبةرى جةذنانة، كة بةرةو جةذن دةضني، كة ئةزا  لة هةموو كات زياتر ثَيويستمانة يةكدةنطى و يةك 

بطرين، دان بـة هةَلـةكانى خؤمـان     هةَلوَيستى بثارَيزين، ئةطةر ئاوا ِرووداوَيك وامان َ  نةكات طوَى لة يةكرت
بنَيني، موراجةعةيـةكى جـدى هةَلوَيسـتة سياسـيةكامنان نةكـةين، ئـيرت كـةى ئَيمـة بـةخؤمان دَيينـةوة ، ض           
ثةيامَيك لةمة موئةسرتر و جدى ترة كة ئَيمة داضلةكَيني ، بؤية من هيوادارم ئةم هةلة لة كيس نـةدةين،  

بة جدى دةست كةينةوة بة طفتوطؤيةكى جدى هَيـزة سياسـيةكان بـة     ئةم ِرووداوانة دةرسيان َ  وةربطرين،
تايبةتى ئةوانةى كة بةرثرسيارَيتيان لةسةر شانة، بة دةم يةكرتةوة بن، داواكاريةكانى خةَلكى كوردستانيش 
ئةوةنــدةى لــة ســنوورى توانــا دايــة حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان بــة دةميانــةوة بوــَيت، ئــةو بةشــةى كــة  

حكومةتى هةرَيمةوة هةية، بؤ مةسةلةى ئاوارةكان من ثشتطريى لة داواكاري و ثَيشـنيارةكانى   ثةيوةندى بة
ليذنةى ناوخؤ دةكةم، وا دةزا  ئةوةندة لة توانادا هةية بكرَيت، لةوة زياتر ِرةنطة نةكرَيت، بةاَلم بةشـَيكى  

لؤماسـى جديـة، ض لةطـةَل واَلتـانى     كة زؤر جدية كة هةنطاو نانة بةرةو ضارةى ِريشةيى ئةمانة، هةوَلَيكى دب
دراوسَى، بة ِرَيطةى ثةيوةنديةكامنانةوة، ض لةطةَل حكومةتى ناوةند، ئةم مةسةلةية بة جورعاتى موسـةكني  
تَى نةثةِرَينني، هـةوَلَيكى جـدى بـدةين، هـةنطاوى جـدى بنـَيني بـؤ ئـةوةى بـاس لـة ضـؤنيةتى ضارةسـةرى             

وة هــةموو جــارَى ئةيَلَيينــةوة، خــةت نــاهَينني بــة ذَيــر ئــةم ِريشــةيى ئــةم مةســةلةية بكــةين، كــة بــة داخــة
ِرستةية، هةموومان تةئكيدى لةسـةر دةكةينـةوة بـةس هـةنطاوى جـدى بـؤ نـانَيني، مـن ئـةَلَيم كـاتى ئـةوة            
هــاتووة كــة هــةموو اليةنــة سياســيةكان، ثةرلــةمانى كوردســتان، حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان، هَيــزة          

وى لـة ِرَيطـةى ثةيوةنديةكانـةوة بـاس لـةم خاَلـة بكـةن، كـة ضـى بكـةين ئـةم            سياسيةكانى كوردستان، هةمو
ِرووداوانة دووبارة نةبنةوة، ئَيمة ئةبواية ئةم كؤبوونةوانةمان بؤ ثَيش خستنى حاَلـةتى سياسـى بوايـة، بـؤ     
ن، ثةسةند كردنى ياسـايى تـر بوايـة، لـة حاَلـةتَيكى ئيجـابى دانيشـتبيناية، بـة داخـةوة  كؤبوونـةوة دةكـةي           

بةياننامة دةردةكةين، ئيدانة دةكةين، هـةموومان يـةك قسـةين كـة ئةنـةما هـيض طرفتَيـك نيـة لـةم واَلتـة،           
بةاَلم كة كؤبوونةوةكة كؤتايى ثَى دَيت، دووبارة لةوانةية حاَلةتةكة دووبارة ئةبَيتةوة، ئَيمة لةطةَل كؤتـايى  

سةِراى ئـةوةى بةياننامةيـةكى تَيـرو تةسـةليش      هَينان بة كؤبوونةوةى ثَيشوو، تؤث بارانةكان ضِر كرانةوة،
لة ثةرلةمانى كوردستانةوة دةرضوو، بةاَلم نةمان دى هةنطاوى جدى بؤ جَيبـةجَى كردنـى ئـةو بِريارانـة يـا      
بة دةمةوة ضوونى ئـةو ِراسـثاردانة بـدرَيت، بؤيـة مـن كؤتـايى قسـةكةم بـةوة دَيـنم، داواكـارم سـةرؤكايةتى            

دسـتان بةدواداضـوون بكـات بـؤ ئـةو جـؤرة بِريـارو ِراسـثاردةو ياداشـتانةى كـة لـةم            بةِرَيز لة ثةرلةمانى كور
 .ثةرلةمانةوة دةردةضَيت، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ســوثاس بــؤ جــةنابت، بــةِرَيز بةدواداضــوون هةيــة، ئــةوة  نيــة كؤبوونــةوة بكــةين و خــةاَلس، هــةموو            

بة ئَيمة ئةَلَى، بة سةركردايةتى ئَيمة ئةَلَى، هةتاوةكو ئةو هَيزانة موحاوةلةيةك هةية، بةاَلم توركيا، ئَيران 
لةو مةنتياةية بنب بة ضةكةوة، ئَيمة بة قسةتان ناكةين و لَيتان ئةدةين، ئةمة هةقياةتَيكة هةقة هـةموو  
 كةسَيك بيزانَى، سولبى مةوزوعةكة ئةمةية، داوا دةكـةن كـة تـؤ شـةِرى ئـةوان بكـةيت و نايكـةي، وة ناشـى        
كةين، ضونكة شةِرى ميللةتى خؤمان ناكةين، بؤية ئةويش لَيت ئةدات دةسةاَلتى منيش نية، بتوا  دةستى 
بطرم و لةماَلى خؤمى دابنَيم، نا ناتوا ، ئةطةر ئةو قوةتةمان نةبواية يةك و دومان َ  نةئةكرد، بـةاَلم بـة   

ول و مــةنتاى لةســةرى موناقةشــة هةقياــةت ئةمــة هةقياةتةكةيــة، ئــةم وةزعــةى ئَيمــة ض شــتَيكى مــةعا 
بكةين، طفتوطؤ بكةين خاَل  ةينة سةر حةرفةكان حةرةكة بكـةين لةسـةرى، ئـةوةى كـة تةسـةور بكرَيـت،       
ــت، وانيــة، ئيحــتريام بــؤ هــةموو ئــةو بةِرَيزانــةى كــة وا تةســةور دةكــةن،       كــة دواى جةلســةكة هــيض ناكرَي

ةرَيم، سةرؤكايةتى حكومةت، سةرؤك كؤمارى عـرياق،  ثةيوةندى بةردةوامة لة مستةواى  ِرَيزدار سةرؤكى ه
وةزيـرى خارجيــة، قةنةواتــةكانى تـرى دبلؤماســى كــة هةمانـة، لةطــةَل ئةمريكيــةكان، لةطـةَل واَلتــانى تــرى     
دةرةوة، لةطةل واَلتانى عةرةبى ئةوانةى كة هَيشتا تاقةتَيكى ماوة، بةاَلم حوجةى ئـةم دوو اليةنـة ئةوةيـة،    

ةوةية، هةرضةندة ئةوة بةهانةية، بة قةناعـةتى منـى شةخسـى بةهانةيـة، كَيشـةيةكيان      ئةَلَين سةبةبةكة ئ
هةية لةناوخؤ ضارةسةرى ناكةن، ئينجا بةهانةيةك هةية ثةالمارى ئةوة دةدةن، بؤ ئةوةى ئَيمة بةهانـةيان  

ة بكرَيـت،  ين لةطةَل هةموو اليةنةكان روئيةيةكى وازمحـان هـةبَى، موراعـاتى ئـةم هةرَيمـ     دةبة دةستةوة نة
 .ئةوجا بزانني ضي ئةبَى، كةرةمكة

  :عمر عبدالعزيزبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

داواى لَيبوردن دةكةم، ئةكرَى بثرسم يةعنى بـة شـوَين ثرسـيار سـةرجنةكةم عـةرز دةكـةم، مةسـةلةن دواى        
ر بة وازحرت و و ِرؤشنرت، كؤبوونةوةى يةكةم و دووةم، هةر ئةو قسانةى كة ئَيستا جةنابت كردت، تؤزَيكى ت

خاَلمان ئَيمة نووسـيوة، ئةمـةيان نـاكرَى، ئةمـةيان وةاَلمـى نـةبوو، ئةمـةيان حكومـةتى عـرياق نايكـات،            61
 .........ئةمةيان هةرَيم ناتوانَيت، ئَيمة ئَيستا

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
َيم، هـةتاوةكو ئةوانـة لـةو حـدودة     سوثاس، لةبةر ضاوت ِروونة كاك عمر عبدالعزيز، بة هةقياةت ثَيت دةلَـ 

بــة ضــةكدارى بــَين، ئَيمــة لَيتــان ئــةدةين، ئةمــة  مةوزوعةكةيــة، ئينجــا ئَيمــة ئَيســتا ضــى بكــةين ، طشــت    
اليةنةكان لـةناو ثةرلـةمان هةيـة، ئـةوانى كـة نوَينـةريان لـة ثةرلـةمان نيـة، اليةنـةكانى سياسـى ئـةوانيش             

ن بةيةكـةوة فـةرموون ضـى بكـةين، ئـةوة ثةرلةمانـة قـةرار        ئيحترياميان بؤ ئـةم مةجلسـة هةيـة، هـةمووما    
دةدات،  هةموو اليةنَيكيش مولتةزمة بة بِريارى ئةو ثةرلةمانة ضـؤن حةرةكـةت بكـةين ، اليةنـةكانى تـر،      
ئةو بةهانةيان بةدةستةوةية، ئـةَلَين ئةمةيـة و ئَيمـة لَيتـان دةدةيـن، لـةو مةنتاةيـة ئـةدةين، ئةمـةريكاش          
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ةكات، ئةمة حةقياةتَيكة، بؤ ئةوةى وازح بَيـت بؤمـان، نةيشـارينةوة، كـة هـةوَلمان نـةداوة،       ثشتيوانيان َ  ئ
 .هةوَلمان داوة بةس وامان ثَى ئةَلَين، بةِرَيز عبداهلل حاجى مةمحود، كةرةمكة

 :عبداهلل حممود حممدبةِرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثؤرتى ليذنةى ناوخؤ، وة ثشـتطريى و ثشـتيوانى دةكـةم،    سةرةتا لةطةَل ِرَيزو تةقدير و دةست خؤشيم بؤ ِرا
سةرةتا ئيدانةى بؤردومان و تؤث بارانةكانى سنوورةكانى هةرَيمى كوردستان دةكـةين، ثرسـةو سةرةخؤشـى    
ئاراستةى جةماوةرى كوردستان بة طشتى و كةس و كـارى شـةهيدانى بؤردومانـةكانى ئـةم دواييـةى توركيـا       

هةموو ويذدانى زينـدووي هةذانـد و، هيـواى زوو ضـاك بوونـةوة بـؤ برينـدارو         دةكةين، كة وةك كارةساتَيك
هَيور بوونةوة بـؤ ناوضـةكةو طةِرانـةوةى ئاوارةكـان بـؤ سـةر زَيـدى مـاَل و بـا  و مـةزارةكانيان دةخـوازين،            

تان بةداخةوة بارو دؤخى ناوضة سنووريةكان تـا دَيـت ئـالؤزتر دةبـَى، ِرؤذانـة هاوواَلتيـانى هـةرَيمى كوردسـ        
ِرووبــةِرووى تــؤث بــاران و هَيرشــى ئامســانى هــةردوو دةوَلــةتى كؤمــارى ئيســالمى ئَيــران و كؤمــارى توركيــا  
دةبَيتةوة، كة بةداخةوة ئةو هَيرشانة بوونةتة مايةى زيان طةياندن بة ذمارةيةكى زؤرى دانيشتوانى ناوضة 

روةك دةبينـدرَيت ئـةو هَيرشـانة بـة     سنووريةكان كة سةرئةجنام شةهيد و بريندارى زؤرى َ  كةوتـةوة، هـة  
شَيوةيةكى ترسناك ثةرة ئةسَينَيت، طةيشتؤتة ئةو ئاستةى كة هاوواَلتيانى هةذارو بَى تاوان دةبنة قوربانى، 
ئةو كَيشة نةخوازراوة كة هيض كـات هـةرَيمى كوردسـتان و طةلةكـةى بةشـَيك نـةبوون لـةو كَيشـةية، بـةِرَيز          

انـةى هـةرَيمى كوردسـتان بةزانـدنى سـنوورى نَيودةوَلـةتى واَلتَيكـى تـر و         سةرؤكى ثةرلةمان، ئةو بؤردومان
ــةوة        ــةتى وئاماجنــةكانى ِرَيكخــراوى نةت ــةماكانى ياســاى نَيودةوَل ــةكان، ثَيوــةوانةى بن ــانى وماددي ــة طي زيان
ــو نةتةوةييــةكان و بنــةماكانى مــافى دراوســَييةتى، حســنى جيــوار و ئاسايشــى      يــةكطرتووةكان، ميســاقى نَي

مى، هةروةك بـوونى هَيـزى ثـذاك و ثةكةكـة، لـة ناوضـة سـنوورية شـاخاويةكان بةهانةيـةكى بـةهَيزة           هةرَي
بةدةست واَلتانى دراوسَيوة دةدات كة بةهؤيةوة ثةنا بؤ توندو تيذى دةبةن، مةترسـى ئـةوةش دةكرَيـت كـة     

ت، كة ئةمة خزمةت بـة  بةردةوام بوونى تؤث بارانةكان فراوانرت ببَيت و لةشكر كَيشى بةدواى خؤيدا بئَينَي
بةرذةوةندى طـة  كـوردى ناكـات، بـةَلكو  زيانـة سياسـى و طيـانى و مادديـةكانى وةك لـة ِرابـردوودا بينـراو            
طةورةتر و مةترسيدار تر بنب، بة حيسـاب نـةكردن و ِرَيـز نـةطرتن لـة تايبةاةنـدى هـةرَيمى كوردسـتانى         

شةِرةكة فراوانرت دةبَيـت، دةبَيتـة مايـةى زةرةرو زيـان     عرياق لة اليةن ثةكةكةو ثذاكةوة، سةرئةجنام ئاطرى 
بؤ بةرذةوةنديةكانى هةرَيمى كوردستان، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، لةطةَل تَيبينـى ئـةو ِراسـتيةى كـة هـيض      
كةناَلَيكى ثةيوةندى فةرمى لة نَيوان ئةو هَيزانةى ناوضة شاخاوييةكانى سنوورى هـةرَيمى كوردسـتان نيـة،    

ووى ياسايى و عورفى و سياسى  و تةنانةت خةباتى ضةكداريشةوة، دةبوو ثذاك و ثةكةكة ِرَيزيان بةاَلم لة ِر
لة سةروةرى هةرَيمى كوردستان و ئازادى ئةمِرؤى كوردستان بطرتاية، كة بةرى ِرةنج و خةبات و تَيكؤشانى 

ة بةرامبــةر بــة ئــةزموونى دةيــان ســاَلى خــةَلكى كوردســتانة، ثَيويســتة خوَيندنةوةيــةكى ِروونرتيــان هةبوايــ
ــة ضوارضــَيوةى عــرياق، ئــةركى هــةموو كــوردَيكى دَلســؤزة       ئــةمِرؤي كوردســتان، وةك هــةرَيمَيكى فيــدراَل ل
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هاوكارى و ثشتيوانى ئةزموونى ئةمِرؤى هةرَيمى كوردستان بكات، كة دةسـةاَلتَيكى شـةرعية لـة عرياقـدا و،     
ى هةرَيمى كوردستان، لة قؤنابَيكدا كة ثَيويست بوو خةباتى لة ناوضةكةو دونياوة ِرَيزى َ  دةطريَيت، خةَلك

ــة خــاك و خــةَلك و         ــةرطرميان ل ــةمان، ب ــريادةى طةلةك ــةورةو خــةباتى ئ ــانى ط ــة قورب ــرد، ب ضــةكدارميان ك
كةرامةتى طةل و نةتةوةكةمان كردو، توانيمان بوون و مانةوةى نةتةوةكةمان بثارَيزين، ئَيسـتاش ثَيويسـتة   

ترى كوردستان، لةجياتى دروست كردنى كَيشةو طرفت هاوكارميـان بكـةن، تَيوةنـةطالنى     كوردانى بةشةكانى
طةل و دامةزراوةكانى تر و سةروةريةكةى لة هةر كَيشـةيةكى سياسـى و سـةربازى و    لة و هةرَيمى كوردستان

كاريــةكان، هةِرةشــة لــة ئَيســتاو داهــاتوو بكــات، هــةروةك لةســةر ئاســتى ناوخؤشــيان، لةطــةَل ِرووداو و طؤِران 
ِرةوشى سياسى لـة ناوضـةكةدا دةركـةوت، بةشـَيوازى شـةِرى ضـةكدارى كَيشـةكان يـةكاليى نابَيتـةوة، بـةِرَيز           
سةرؤكى ثةرلةمان، من ئـةو خااَلنـة بـة ثَيويسـت دةزا ، يـةك، هةوَلـةكان ضـِر بكرَيتـةوة بـؤ طرتنـة بـةرى            

كـورد لـة عـرياق و كوردسـتان لةطـةَل هـةر        هةموو شَيوازَيكى طفتوطؤ كردن لة ِرَيطاى سـةركردايةتى سياسـى  
يةك لة كؤمارى ئيسـالمى ئَيـران، كؤمـارى توركيـا، بـؤ ِراطرتنـى دةسـت بـةجَيى ئـةو بؤردومـان و هَيـرش و            
ئؤثةراسيؤنانة، لة ئةستؤ طرتنـى ئيلتيزامـى قـانونى سياسـى بةرامبـةر بـة هـةرَيمى كوردسـتان، ئيلتيزامـى          

ضـةكةو قوربانيـةكانيان، لـة هـةرَيمى كوردسـتانيش ثَيويسـتة ثـذاك و        ئينسانى بةرامبةر بة دانيشتوانى ناو
ثةكةكة لة ئـةجنام و ئاكـامى دذوارى بـةكارهَينانى سـنوورةكانى هـةرَيمى كوردسـتان، لـة تونـدو تيذيـةكانى          
ئاطادار بكرَيتةوة، ثَيويسـتة ثةكةكـةو ثـذاك رَيـز لـة ئـةزموونى ئـةمِرؤي كوردسـتانى عـرياق بطـرن و دوور           

لــةو هةنطاوانــةى كــة دةبَيتــةهؤى تَيكوــوونى بــارودؤخى ســةقامطريى هــةرَيمى كوردســتان و          بكةونــةوة
خةَلكةكةى، ئاَلؤزكردن و مةترسى هَينان بـؤى بةرثرسـياريةتَيكى مَيـذوويى طـةورةي ئـةبَى، دوو، ثَيويسـتة       

بــة ئــةركى دةســةاَلتى فيــدراَلى عــرياق و ئــةو اليةنانــةى كــة ئــةركى ثاراســتى ســةروةريان لــة ئةســتؤ دايــة    
ِراستةقينةى خؤيان هةَلسن، ِرؤَلى دةستوورى خؤيان ببينن، بؤ ثاراستنى هةرَيمى كوردستان و خةَلكةكـةى،  
لة ِرَيطةى كةناَلـة ياسـايى و دبلؤماسـيةكانةوة، خـوَين ِرَيـذى و مـاَل وَيرانـى كردنةكـةى، خـةَلكى بـَى ديفـاع            

لة ثاَل هةوَلة سياسيةكانى بؤ وةستاندنى ئةو ِرةوشـة   ِرابطريَى، سَى، ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان،
دذوارة، كارى بة ثةلة بكات بـؤ بـةهاناوة ضـوونى ئاوارةكـان و خـةَلكى ناوضـة سـنووريةكان و بةشـةهيد لـة          

 .قةلةمدانى قوربانيةكان، هاوكارى زةرةرمةندانى ماددى و طيانى ئةو ناوضانة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بؤ جةنابت، بةِرَيز حممد سعيد كةرةمكة سوثاس
 :بةِرَيز حةمة سعيد حةمة على

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا دروود و ِرةمحةت بؤ طيـانى شـةهيدان، ثرسـةو سةرةخؤشـى بـؤ كـةس و كاريـان و هاوبـةمى و هـاو          

ذنــةى نــاوخؤ، ســؤزى بــؤ خــةَلكى ناوضــة ســنووريةكان و زيــان َ  كــةوتووةكان، داواى دةســت خؤشــى بــؤ لي  
ثشتطريى خاَلةكانيان دةكةين، كة لة ِراثؤرتةكةدا هاتووة، هةروةها ئيدانةو مةحكومى ئةو دةسـت درَيـذى و   
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هَيرشانة دةكةين، كة دةكرَيتة سةر هةرَيمى كوردستان و خةَلكى ناوضة سـنووريةكان، ِراسـتيةكى ئاشـكراية    
سـةروةرى خاكةكـةى ثَيوـةوانةى ثةمياننامـةو      كة بةزاندنى سنوورى هـةرَيمى كوردسـتان و ثَيشـَيل كردنـى    

ياسا نَيودةوَلةتيةكانة، دةبَيت ئيجرائاتى ياسايى  و نَيودةوَلةتى بةرامبـةر بكرَيـت، ِراسـتيةكى تـر كـة دةبـَى       
ــةم          ــةتى ل ــَى، بةتايب ــاوة، فةشــةل دةهَين ــكةرى فةشــة  هَين ــة حــة  عةس ــزانن ك ــيم ب ــةكانى ئيال حكومةت

كَيشةكان، بؤية دةبَى لة ِرَيطـةى دميوكراسـى و بـة شـَيوازى سياسـى و ئاشـتى       سةردةمانة بؤ ضارةسةركردنى 
كَيشــةكانيان ضارةســةر بكــةن، مــن ثَيشــنيار دةكــةم بــؤ ئــةوةى ئــةم هةنطاوانــة بطرينةبــةر، يةكــةم، داوا لــة  
 حكومةتى عرياق و ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق بكةين كة مةوقفى ِرةمسى و ياسايى و دةستووريان ببَيـت، 
مةوقفى عةمةليان ببَيت بةرامبةر بةم دةست درَيذيانةو بةم سنوور بةزاندنانة، هـةر لـة موزةكـةرةدان بـة     
سةفارةتى ئـةو دةوَلةتانـة، دةوَلـةتى تـوركى و دةوَلـةتى ئَيرانـى، هـةتا هـةر ِرَي و شـوَينيكى تـرى ياسـايى و            

َيمى كوردستان سةرؤكايةتى هـةرَيم،  دةستوورى، هةروةها ثَيشنيار دةكةم، كة هةرسَى سةرؤكايةتيةكةى هةر
ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان، ســةرؤكايةتى حكومــةت، ياداشــتَيك بــدةن بــة نةتــةوة يــةكطرتووةكان، ئةجنومــةنى  
ئاسايش و يةكَيتى ئةوروثاو موئتةمةرى ئيسالمى و هةر مةحافلَيكى ترى دةو ، بؤ ئةوةى ئـةوان مـةوقفى   

ئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة كة تؤماركردنى سكااَل لـة دادطـاى   سياسى و مةوقفى ياسايى خؤيانيان هةبَى، تة
الهاى نَيودةوَلةتى، بةدواداضوون بكرَيت لة اليةن دةستةيةك يان ليذنةيةك لة ثارَيزةران و ياسا ناسان، يـان  
ــةرانى هةرســَى         ــة نوَين ــةك ل ــر ثَيشــنيار دةكــةم ليذنةي ــةك لةســةر ئاســتى هــةرَيم، خــاَلَيكى ت هــةر ليذنةي

تيةكةى هةرَيمى كوردستان ثَيك بئَيندرَيت، سةردانى عرياق و سةردانى ئومةمى موتةحيدة بكـات  سةرؤكاية
بؤ بةدواداضوونى عةمة  ئةم كةيسةو، بؤ طفتوطؤ لةطةَليان، لةطةَل ئةوةش داوادةكةم لة نوَينةرانى كورد و 

مـةوقفيان ببـَى، ئـةوانيش    كوردستان، طة  كوردستان لة ئةجنومةنى نوَينةران و لـة حكومـةتى بةبـدا، كـة     
بةداداضوونيان ببَى، خاَلَيكى تر سةردانى قونسوَلخانةكان بكرَيت لة بةبداو لة هةرَيم، بؤ تةعبيبـة كردنـى   
ِراى طشتى، لة ِرووى سياسى و دبلؤماسـى و لـة ِرووى ياسـايي بـؤ ئـةوةى هةَلوَيسـتيان ببـَى قونسـوَلخانةكان،         

هةَلوَيستيان ببَى لةسةر ئةم ِرووداوانـة، داوا بكـةين لـة حكومةتـةكانى     بةتايبةتى هَيزةكانى فرة ِرةطةز، كة 
ــان َ            ــة زي ــةوةى خةَلك ــةرةبوو كردن ــةوةو ق ــؤزش هَينان ــؤ ث ــانة، ب ــةم هَيرش ــان ب ــايى هَين ــؤ كؤت ــيم ب ئيال
كةوتووةكان، خاَلَيكى تر، ئةطةر ئةم حاَلةتانة بةردةوام بوو، ثَيويستة سةركردايةتى سياسى كورد و هـةموو  

يةنةكان ثياضوونةوة بكةن بة هةَلوَيستى سياسى و هةَلوَيستى ثةيوةنديةكانى خؤيـان بـؤ ئـةو دةوَلةتانـة،     ال
هةر كارتَيكى فشارى سياسى و ياسايى بطرنةبةر، خـاَلَيكى تـر داوا دةكـةم و ثَيشـنيار دةكـةم،  حـة  كـاتى و        

واكانى خؤيان، بة ثَيـى ئـةو داوايانـةى كـة     خَيرا بؤ بةدةمةوة ضوونى خةَلكة ئاوارةكة بطريَيتةبةر بةثَيى دا
لة ِراثؤرتى ليذنةى ناوخؤ هاتووة، هةر لة قةرةبووكردنةوةى ماددى و بةدةمةوةضـوونى هاوكـارى مـاددى و    
دابني كردنى شوَينى نيشتةجَى بوون بؤيان، كة ئَيستا لة حاَلةتَيكى ناِرةحةتى و  ناخؤش دةذيـن، بـةِرَيزان،   

مان ئـةرك و مةسـبوليةتَيكى ثـريؤزة ئَيمـة ئـةو كؤبوونةوانـة دةكـةين، بـةاَلم ئايـا          ئةم كؤبوونةوانةى ثةرلة
كاريطةرى ئةم كؤبوونةوانة لة ِرووى سياسى و لة ِرووى ياسايى و لة ِرووى عةمةليةوة ضـية ، ئةجنامةكـةى   
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 رؤكايةتىسـة  نوَينـةرى  و هـةرَيم  سـةرؤكايةتى  نوَينـةرى  خؤزطـة  تـر  خـاَلَيكى  دةكـةم،  ثرسيارة ئةو من ،ضية 

 بةيةكـةوة  ئـةوةى  بـؤ  بكـةين،  هةماهةنطيـة   ئـةو  هيواداريشـم  هةماهـةنطى  بـؤ  بووناية، ئامادة لَيرة حكومةت

 كـة  ئـةوةى  خااَلنة، ئةو بةدواداضوونى بؤ بكةن، دروست قؤَلى سَى ليذنةى و جدى بة سةرؤكايةتيةكة هةرسَى

 و نَيودةوَلـةتى  و ئياليمـى  ئاسـتَيكى  هـةموو  لـة  بكـةن  بةدواداضـوون  ئـةوةى  بـؤ   كرد، داواكاريةكةيان بةِرَيزان
 .سوثاس ناوخؤ،

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 بَينـَى،  ثـىَ  كؤتـايى  ئيالـيم  حكومـةتى  لـة  بكـةين  داوا فـةرمووى  ثَيشـنيارةكان  لـة  يةكَيك جةنابت، بؤ سوثاس

 ئَيسـتا  ثـَيش  ةيـة، ه وازح زؤر نوقتةيـةكى   بَيـنني ،  ثـىَ  كؤتـايى  ضـؤن  موهيمـة  زؤر زؤر ئـةوة  يـةعنى  ضؤن ،

 يـةك،  ئـةوة  نةكردووة، شةِرةكةى حكومةت خؤ بَينة، ثَى كؤتايى دةى حكومةت بَلَيني هةر ئةطةر كرد، بامسان

 لَيـرة  ئيمـِرؤ  كـة  كـرد  ثةيوةندميان ثةيوةندارةكان وةزيرة لةطةَل ئَيمة بةِرَيز، ئَيوةى مةعلوماتى بؤ هةر دوو،

 بؤيـة  نـني،  هـةولَير  لـة  شـوَينَيكن  لـة  هةريـةكى  مةوزوعانـة  بـةو  تمـةربو  ئيش بة هةريةكةيان لةطةَلتان، بن

 .كةرةمكة خليفة حسني بةفرين ِرَيزدار ئيمِرؤ، ئةبوون لَيرة ئة الوانيش
 :بةِرَيز بةفرين حسني حممد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 دميةنـة  كـة  كـةم دة شةهيدة ثؤلة ئةو كارى و كةس خانةوادةو ئاراستةى خؤم سةرةخؤشى ثرسةو لَيرةوة هةر

 كة نةضَى لةيادمان ئةهةذَينَى، زيندوو كةسَيكى هةموو ويذدانى بِرةكةيان جةر  دميةنة بارةكةيان، كارةسات
 هـــةَلطرتنى دةســـت داواى توركيـــا كؤمـــارى ضـــؤن كـــة بينيمـــان، عةرةبيـــدا شؤِرشـــى بـــةهارى ِراثـــةِرينى لـــة

 لـة  كـرا  منـايش  كـة  بـارة  كارةسـات  دميةنـة  ئـةو  هـةتا  بـةاَلم  ِرابطـريَى،  كـة  ئةكرد مرؤةى مافى ثَيشَيلكاريةكانى

 و مـرؤة  مافـةكانى  سـةر  بـؤ  سـووكايةتية  ئـةوة   ميللـةتَيك  ئـريادةى  لـة  تـةعبرية  كـة  كوردسـتانةوة،  ثةرلةمانى
 سـةرؤكى  بـةِرَيز  بكرَيـت،  ِرةضـاو  عـةرةبى  واَلتـانى  لـة  ئـةكات  داوا ئـةو  كـة  مافانةيـة،  ئـةو  خودى ثَيشَيلكردنى

 طةلةكـةى  بة و خوا بة ثةميامنان سثَيردرا، ثَى ئةندامَيتيمان وةرطرتنى شةرةفى ئَيمة كة كداكاتَي لة ثةرلةمان

 طؤيانـة  ِراسـت  بـة  و ِرةوت هـةمان  بة ئَيستاش بكةين، خؤمان ميللةتى بؤ دَلسؤزانة طؤيانةو ِراست كة خؤماندا

 سـنووريةكانى  ناوضـة   سـةر  تـة ئةكرَي كـة  درَيذيانـةى  دةست ئةو تايبةت، بة سياسيانةو بارودؤخة ئةو لةسةر

 ميللـةتى  لةطـةلَ  طؤيانـة  ِراسـت  ثَيويسـتة  بؤية بؤتةوة، كوردستان هةرَيمى ِرووبةِرووى كوردستانةوة، هةرَيمى

 اليـةنَيكى  زؤربةيان سةركردةكانيان كة لةكاتَيكدا توركيا كؤمارى ثةرلةمان، سةرؤكى بةِرَيز بدوَيني، خؤماندا

 و كردن باران تؤث و سةربازى هَيزى و كَيشى لةشكر بوونةوةو ِرووبةِروو كاتدا مانهة لة بةاَلم دؤس ، ئيسالم
ــة ــةكانيان، فِرؤك ــنوورةكانى جةنطي ــةرَيمى س ــتان ه ــؤث كوردس ــاران ت ــةن، ب ــةهيد دةك ــداربوونى و ش  َ  برين

 ئـةوان  بيـانووى  ئةطـةر   توركياية، دراوسَيى موسوَلمانى هةرَيمَيكى كوردستان هةرَيمى لةكاتَيكدا دةكةوَيتةوة،

 لةكاتَيكـدا  ياسـايية،  ثاسـاوى  بَى بنةمايةو بَى بيانوويةكى ئةمة من بؤضوونى بة ثذاكة، ياخود ثةكةكة بوونى

 توركيـا  شـوَينةكانى  هـةموو  لـة  ئةناـةرةو  لـة  تةنانـةت  توركيادايـة  خـاكى  قوواَليى لة ثةكةكة وجودى و بوون
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 الى لـة  ثةكةكـة  طرتـووة،  سةرضـاوةيان  توركياشـةوة  لـة  هةر دةكةن، ثَيشكةش خؤيان ضاالكى هةيةو وجوديان

 ئَيـران،  و توركيـا  دةوَلةتانـةش  ئةو ثَيويستة ثةرلةمان، سةرؤكى بةِرَيز خؤيةتى، توركيا لة بةَلكو نني، ئَيمةوة

 بـن،  ئـازاد  ثَيويسـتة  هةيـةو  وانـدا  ئـة  واَلتـانى  لـة  كـورد  وةكـو  نةتةوةيـةكى  كـة  بـن  ملكـةض  هةقة ئةو ئاست لة

 بـةاَلم  هـةبَى،  دةوَلـةتيان  كـة  هةيـة  ئـةوةيان  مـافى  بكـةن،  قسة خؤيان زمانى بة هةبَى ئةوةيان مافى ثَيويستة

 ض ِرةمحةتة ئةو داخستنى ئةبَى كوردا، ِرووى بة بَى دميوكراسى كرانةوةى ثرؤسةى ئةوة ئةطةر ئةبينني ئَيمة
 زةوت و ثَيشَيل توركيادا لة كورد وةكو رةىطةو نةتةوةيةكى لة ئازاديان مافى ئةوان بكةوَيتةوة، َ  كارةساتَيكى

 سـةربازى،  هَيـزى  بكةنـةوة  لـةوة  بـري  ئـةوان  ثَيويسـتة  بـةاَلم  داخسـتووة،  ِرووياندا بة ئازاديان دةرطاى كردووة،

 شـَيوةيةكى  بـة  ثَيويسـتة  بةَلكو ناوخؤييةكان، طرفتة كَيشةو كردنى ضارةسةر بنةماى بة نةكةن كَيشى لةشكر

 ســةردةميانة مةدةنيانــةى شــَيوازى بــة  ثةكةكــة، لةطــةَل نَيوخؤيــان تايبةتيــةكانى و ياســىس كَيشــة عاديالنـة، 

 موسوَلمانة دةوَلةتَيكى كة ئَيران ئيسالمى  ئورى كاتدا لةهةمان بكةنةوة، يةكاليى خؤيان كَيشةكاني بتوانن

 ضـؤن  شَيوة بةهةمان بكات، دا دراوسَى واَلتانى لةطةَل هةَلسوكةوت ئيسالمةوة ثريؤزى ئاينى ِروانطةى لة ئةبَى

 هَينـاوة،  بةدةسـت  سـةربةخؤيةكى  نيموـة  بطـات،  خـؤى  مافـةكانى  لـة  بةشـَيك  بـة  توانى كورد طة  و عرياق لة

 هةيـة،  بـوونى  ئةوانـدا  واَلتـانى  لـة  جياوازتر نةتةوةيةكى بكةن، ئةو بوونى بة هةست واَلتانةش ئةو ثَيويستة

 كيميـا  نـة  ئـةنفال،  نـة  كورد نةتةوةى وةكو ئَيمة ثةرلةمان، سةرؤكى زبةِرَي هةية، سةربةخؤيى بة ثَيويستيان

 ئَيمـة  واَلتانـة  ئـةو  جةنطيـةكانى  فِرؤكـة  كردنـى  باران تؤث ئَيستاش ترساندن، و كردن بةضاَل زيندة نة باران،

 لـة  ةثَيويسـت  تـر،  واَلتَيكـى  هـةر  قوربـانى  كؤضـى  بـة  نةكـةين  خؤمـان  ميللـةتى  ئةمانـةوَيت  ئَيمـة    ناترسَينَى،

 بــة نةضــَيت، شــَيوةية بــةم ضــيرت ئاَلؤزيــةكان بكــةن، ضارةســةر بةســتووةكان ضــةق سياســية كَيشــة بنةِرةتــدا

 ثةرلـةمان  سـةرؤكى  بـةِرَيز  كـوردة،  بـة  دذ طرتـووى  ئامانج نةخشةِرَيذراوى سياسةتَيكى ئةمةش من بؤضوونى

 سـنوورةكانى  لـة  خؤيان بازووى هَيزو  نئَيرا ض و توركيا ض هةبَى، بيانوويةك بةهةر بةهانةيةك، هةر بة نابَى

 بـىَ  خـةَلكى  لَيـرة  زةرةريـش  تاكـة  ئَيمـة،  سـنووريةكانى  و نَيوخؤيـةكان  طرفتة كَيشةو بكةنةوة، تاقى هةرَيمدا

 ثَيوـةوانةو  ئَيمةن، دؤستى و هاوسَى ئةيكةن دةوَلةتانة ئةو ثَيشَيلكاريانةى ئةو ضونكة بَيت، سنيل و دةرةتان

ــاينى عــادةتيكى و عــورف هــةموو بــة دذة  هــةموو بــة دذة ثَيوــةوانةو  و ئــةخالقى و ئينســانى ئامســانى، و ئ

 بةََِيز دةكات، لةسةر كارى (UN) ئَيستا و هةن كةوا ِرَيكةوتننامانةى ئةو هةموو بة دذة ئينسانى، مةبدةئَيكى

 تينـووى  و برسـى  انىواَلت بؤ باوكانة سؤزى فرمَيسكى توركيا كؤمارى سةرؤك كة لةكاتَيكدا ثةرلةمان سةرؤكى

 ئـةبينني  كاتـدا  هـةمان  لـة  بـةاَلم  دةكـةين،  لةطةَل هاوسؤزيان ئَيمةش كة هةَلبةِرذَى، ئةفرياا وةك قةوماوى َ 

 كوردسـتان  منـااَلنى  ئـةبينني  كاتدا لةهةمان ئةكات، فةرميانةيان سةردانى و ئةكات درَيذ بؤ هاوكاريان دةستى

 مــافى ئةمةيـة  ئايـا  ئـةبَيت،  يـةكرتى  بـة  تَيكـةلَ  ثريؤزيـان  تةىجةسـ  ضـؤن  شـاخاويةكان  و سـنوورى  ناوضـة  لـة 

 و ئاشـتى  شـكؤى  خـاوةن  توركيـا  وةكـو  واَلتَيكـى  ئـةبينني  كة لةكاتَيكدا مرؤة ، مافى ئةمةية ئايا  دراوسَييةتى
 جؤرَيـك  هـيض  بة ئةمة من ئاشتى، سةفريى بة كردووة خؤى ئةدات، ثيشان واَلتان هةموو ِرَيكخستنى و تةبايى

 كـة  ديـارة  ثةرلـةمان،  سـةرؤكى  بـةِرَيز  مـرؤة،  مافـةكانى  لـة  نية طرتن ِرَيز ئةمة و نازا  دراوسَييةتى مافى بة
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 لـةو  بةشـَيكة  دايـة،  فيـدرالَ  عرياقـى  لـةنَيو  عـرياق،  دةستوورى ثَيى بة فيدراَلية هةرَيمَيكى كوردستان هةرَيمى

 خسـتوويةتية  دةسـتوور  كـة  دةسـتووريانةى  ئةركـة  وئـة  ئَيسـتا  تـاوةكو  بـةاَلم  لَيى، دانةبِراوة بةشَيكى عرياقةو

  دابـني  كوردستانيشـةوة،  هـةرَيمى  بـة  عـرياق  سـنوورةكانى  لـة  كردن ثارَيزطارى لة ناوةندى حكومةتى ئةستؤى

 و خـاتر  لةبـةر  نـازا   ئـيرت  ِروةوة، لـةم  هةبووة شةرمنانة هةَلسوكةوتَيكى ئةبينن ئاسايش و ئةمنيةت كردنى
 هـةرَيمى  بـةرؤكى  كـة  ناهـةموارةى  دؤخـة  ئـةم  لةطـةلَ  هةَلسوكةوتى ئَيستا تاوةكو منانةشةر ئةَلَي كورد ختور

 هةيـةو  وجـودى  عرياقـدا  لة ئَيستاش تاوةكو ئةمريكا تايبةتى بة هاوثةميانان هَيزى ديارة طرتووة، كوردستانى

 دةنطانـةى  بـىَ  وَيسـتَيكى هةَل نـةوةك  ئَيسـتا  تـاوةكو  كة ئةبينني بةاَلم ثةرلةمان، سةرؤكى بةِرَيز نةكشاوةتةوة،

 لَيــدوانَيكى لــة وةكــو توركيــا، بــؤ خؤشكةريشــة ِرَى بــةَلكو هةيــة، بارةيــةوة لــةم هةَلوَيستيشــى بــَى نوانــدووة،

 كوردسـتان  هـةرَيمى  سـنوورةكانى  كـةوا   تَيدةطةن ئةوان هةَلوَيستى لة ئةوان كردووة، ثَيى ئاماذةيان بةِرَيزيان

 هــةرَيمى  ســنووريةكانى ناوضــة بــارانى تــؤث واَلتــان كــة ئــةزانن ئــةوان اىِرةو بــةمافَيكى دةكــةن، بــاران تــؤث

 مـرؤة  مافةكانى هةَلطرى ئااَل بة خؤيان كة لةكاتَيكدا بكةوَيتةوة، َ  بوونى بريندار و شةهيد بكةن، كوردستان

 بةزانـدنى  بـة  ِرَيطـة  سـنووريةكان،  ناوضـة  لـة  هاوكـارى  دةسـتى  بـرى  لـة  بةداخـةوة  ئةزانن، نةكردنى ثَيشَيل و

 كوردستانيش هةرَيمى سنوورى ديارة ئةزانَيت، توركياى ِرةواى بةمافَيكى و ئةدات كوردستان هةرَيمى سنوورى

  يةكطرتووةكانن، نةتةوة ئةندامى ئةوانة لةكاتَيكدا دراوسَى، واَلتانى ملمالنَيى ضِركردنةوةى بؤ مةيدان، كرابة

 وةكو ثَيويستة ثةرلةمان، سةرؤكى بةِرَيز يةكطرتووةكانة، تةوةنة كارنامةى ثَيوةوانةى ئةوانيش كارانةى ئةو

 بنةمايةك بكرَيتة دةستووريةكان ئةركة كوردستان هةرَيمى لة ض عرياق، لة ناوخؤيى ئاستى لةسةر ئَيمة كورد

 كوردسـتانى  يةخـةى  كـة  ئـاَلؤزةى  و ناهـةموار  بارودؤخـة  بـةو  هَينان كؤتايى بؤ طرفتةكان، ضارةسةركردنى بؤ

ــ ــت داوا ووة،طرت ــة بكرَي ــةِرَيزان ل ــةبانى، جــةالل ســةرؤك كؤمــار، ســةرؤك ب ــارزانى ســةرؤك تاَل  هــةموو كــة ب

 و ياسـايى  ئةركـة  دةكـةن،  كوردسـتان  و عـرياق  طـةالنى  تةمسـيلى  كـة  يةكـةم  كةسى بؤ طةِر  ةنة هةوَلةكانيان
 بكرَيـت  داوا درَيذخايةنة، شةكَي بةم هَينان كؤتايى بة كردن دروست فشار بؤ طةِر  ةنة خؤيان دةستوورةكانى

 لـة  كة قونسوَلخانةكان لة ئيسالمى، كؤنطرةى لة عةرةبى، واَلتانى لة عةرةبى، نةتةوةى كؤمكارى لة (UN) لة

 ضاكسـازى  كةرةسـتةى  لـة  بـن  بةشـَيك  ئـةوان  بـةكاربئَيننن  خؤيـان  وجودى ئةوانيش هةن، كوردستان هةرَيمى

 بـةِرَيز  طـرنطرت  شـتَيك  هـةموو  لـة  ضارةسـةرَيك،  وةكـو  بارودؤخـة  بةم هَينان كؤتايى كةرةستةى لة يان ، كردن

 ئةطــةرَيكى هــةر بةرامبــةر لــة سياســيمان طوتــارى يةكخســتنى كــوردة، مــاَلى يةكخســتنى ثةرلــةمان، ســةرؤكى

 وةزعــى و حــاَل لــةم ســةردةمةداو لــةم بةتايبــةت ئةبَيتــةوة، كوردســتان هــةرَيمى ِرووبــةِرووى كــةوا مةترســى

 اليـةك  لـة  دابِرَيندراوةكامنان ناوضة وةزعى عرياقيش خودى ض و دراوسَى واَلتانى ض ئةبينني واكة كوردستانة،

 يـةك  سياسـيمان  طوتـارى  كـة  ئـةكات  ثَيويسـت  وا ئةمـة  بؤيـة  تـرةوة،  اليـةكى  لـة  سنووريةكان ناوضة وةزعى و،

 و دةسـتوور  ةكيـ  و بؤضـوون  يـةك  سياسـى  سـةركردايةتى  هـةموو  كوردسـتان،   سياسـيى  هَيـزى  هةموو  ةين،
 .سوثاس زؤر كار،  ةنة خؤيان وضانى و هةوَل بتوانن تةبايانة، و يةكطرتوو

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كةرةمكة جيئان ِرَيزدار  جةنابت، بؤ سوثاس
 :جيئان امساعيل بنيامني.بةِرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 كـردووة،  ثةرلـةمانى  تةقـدميى  كة ثَيكة ِرَيكو اثؤرتةِر ئةو بؤ دةكةم، ناوخؤ ليذنةى لة خؤشى دةست بيدايةت

 هزرامـة  هـةر  ثَيشـنيارا  وان ذ طةلـةك  كة دكةم، ِراثؤرتيدا دةى كرن هاتينة ثَيشنيارَيت ئةو ثشتطريى هةروةسا

 مـن  بـةس  دكـةم،  ثَيشـنيارة  ئـةة  ثشـتطريى  ئـةز  كرنـة  ثَيشـنيار  ئـةوانا  بكـةين،  ثَيشـنيار  ئةم ئةةرؤ كة دابوون

 هــةرَيما نوكــة طرفتــة ئــةة دكــةم، ســةر تةئكيــد دةكــةم حــةز ئــةز ثةرلــةمان، ســةرؤكى بــةِرَيز ة،هةيــ خاَلــةك

 سـةر  ِرةخنـةكا  ئريانـَى،  سـةر  ِرةخنـةكا  هةيـة،  سـةر  رةخنا هةمى ذ بينم ئةز هَيرشةكَى كة تَيداية كوردستانَى

 هـةمى  ةـة  نةتـةوة  هـةمى  َىكوردسـتان  هـةرَيما  ميللةتَى طرفتةكا كة كوردستانى، هةرَيمَى سنوورا سةر توركيا،

 هَينـى  كوردسـتانىَ  ثةرلـةمانا  ثةرلـةمانتارةكَى،  وةك ئـةز  هةيـة،  خةلكـة  ئةة سةر ل سلبى تةئسريةكا ةة، ئاين

 خؤثيشـاندانا،  بن بةردةوام كو كَيشةية، ةى كرنا حةل ذ مةسبولة تةرةفةكا بينم ئةز ذى ئةو مة، خةَلكَى دارم

 كـو  بكـةن،  فيـدرال  عرياقـا  حكومـةتا  بيدايـةت  سـةر  ل تةئسـريةكىَ  ن،بكـة  بلنـد  خـؤ  دةنطـىَ  سةرجادا دةركةون

 دةرةـة،  واَلتـىَ  ئـةوىَ  دةرةـةذى،  ئـةةىَ  مـة  خـةلكىَ  هةروةسـا  كرن، بَيتة كَيشةية ئةة كرنا حةل وةخت زيرتين

وان وآلتا، وان ئةو دةوَلةتي جيئانَي، كة تةدةخولةكي زووترين وةخت بكةن  دةنط بكةن خؤثيشاندان ئةوذى
ةة كَيشةية بَيتة ضارةسةركرن و ئةة موشكيلة بَيتـة حـةل كـرن، ضـونكة ئـةز دةبيـنم ئـةة دةـان ِرؤذةدا         و ئ

دةنطي خةلكي ثرت طةهي ، يةعين ئةطةر خـةَلك خؤثيشـاندانا و موزاهـةراتا دةركـةةن طةلـةك موشـكيلة و       
ولة دةـَي حـل كرنـا،    طرفت دَينة حةل كرن، ذبةرهةندَي ئةز جارةكا دي دووبارة دكةم كو خةلكي مـة مةسـب  

ةَي موشكيلةية ثَيدةيا موستةمر بن سةر موزاهةرة، موسـتةمر بـن سـةر خؤثيشـاندان، ئاخافتنَيـت مـن دَي       
 .هةمي هاتنة كرن الي هةةاآلن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اية حماوةلة زؤر سوثاس بؤ جةنابت، سوثاس بؤ جيئان إمساعيل بنيامني، قسةي كةسي تيكرار نةكردةوة، تك

بكةن ئةوانةي وتراوة هةموو طوَييان لَي بووة تيكرار نةبَي، لةبةر ئةوةي هَيشتا زؤر بةِرَيز ماون موداخةلة 
 .بكةن، بةِرَيز جالل علي، فةرموو

 :بةِرَيز جالل علي عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤربةي خاَل و داواكارييـةكانيان دةكـةم،   من وةكو هاوكارا  دةستخؤشي لة لَيذنةي ناوخؤ دةكةم، ثشتطريي 

ــرا،          ــانط ك ــا ب ــي ســةفريي توركي ــي خــار ي عرياق ــة وةزارةت ــةم ل ــَي دةط ــيَن وا ت ــة ، دوَي ــةت ن ــةر بةل ئةط
ــوو، ئومَيدةواريشــــم هــــةموو لَيذنــــة         ــاجي دراوةتــــَي، داواي ِراطــــرتين بؤردومانةكــــةيان كردبــ ئيحتيجــ

ِراثــؤرتي خؤيــان هــةبَي، ضــونكة بةِراســ  زةرةرةكــة    ثةيوةنديــدارةكان بــةم مةســةلةيةوة بةدواداضــوون و 
زةرةرَيكي سياسي، كؤمةآليةتي و ئابووريشـة، ثَيموايـة ئةطـةر هـةموو لَيذنـة ثةيوةنديـدارةكاني ثةرلـةماني        
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كوردستان ِراثؤرت و بةدواداضوونيان هةبَي ِروونرت دةبَي المـان بـؤ ضارةسـةركردني هةنووكـةيي كَيشـةكاني      
رةرةكاني كة لة ناوضةكةمان و وآلتةكـةمان دراوة، بـةِرَيزان ميللةتةكـةمان يـان زؤربـةمان      كة ِروويداوة و زة

مةترسي طةورةمان لةسةر نةماوة، ض لة ِرووي ناوضةيي و ناوخؤيي و دةر و  1113ثَيمان وابوو دواي ساَلي 
ــةر      ــة مةترســييةكان ب ــذوو ســة اندي ك ــان و مَي ــةآلم ِرووداوةك ــةتي، ب ــة  دراوســَي و نَيودةوَل ــوون و ل دةوام ب

زيادبووندان، لة ِرووي سياسي و ئابووري و كؤمةآليةتي ية كة ئَيستا هةِرةشةكان طةيشتؤتة سةر ئـةزمووني  
هةرَيمي كوردستان، سةر ئةزمووني ميللةتةكةمان بة هةموو دةنط و ِرةنطةكانييةوة، كـة هةِرةشـة طةيشـتة    

لي كوردسـتان بـة ميللةتـة جياوازةكـان، بـة ِرةنطـة       سةر ئةزموون مةعناي واية ميللةتي طةلي كوردستان، طة
جياوازةكانةوة هةِرةشةي طةيشتؤتة سةر، هةِرةشةكةش بة كوذاندنةوةي ئةو ضرايةية كة لـة كوردسـتانةوة   
هةَلكراوة، ئةطةرضي ِرووناكي ضراكةش زؤر بة تني نةبَي، لة ئاس  ثَيويست دا نةبَي، بؤيةش ثَيويسـتة كـة   

ي يــة هَيــزة سياســييةكاني نــاوخؤ لةطــةَل دةســةآلتي سياســي دا بــة هــةموو دةنــط و  ثَيويســتييةكي مَيــذووي
ِرةنطةكانةوة ببنة ثايةيةكي طرنط و بةهَيز بؤ بـةرطري كـردن لـةم ئةزموونـةي لـة كوردسـتان دا ضـراكةي        
هةَلبووة، هـةروةها بةرثرسـياريةتَيكي مَيـذوويي يـة بـؤ كـورداني بةشـةكاني تـري وآلت كـة لـة ئاسـ  ئـةو             

سبولييةتةدا بـن، ثشـَيوييمان بـؤ نةنَينـةوة، كـة دةَلـَيني بـة ثَيـي دةسـتووري عـرياق هـةرَيمي كوردسـتان             مة
فيــدراَلي يــة، ديــارة بــة ميللــةتي هــةرَيمي كوردســتان دراوة، بــة خــةَلكي تــر نــةدراوة كــة لــة نــاو هــةرَيمي    

يـوار و لةيـةك طةيشـ ، هـةتا     كوردستان دا ثشَيوميان بؤ بنَينةوة، ئةو ثشـَيويية وا دةكـات كـة لـة ئاسـ  ح     
لةطــةَل وآلتــة دراوســَيكان دا كــة حمــاوةالت هةيــة كــة ســةردان بكــرَي بــؤ ئَيــران، بــؤ توركيــا بــؤ ِراطــرتن، بــؤ  
ضارةسةركردني ِريشةيي ئةو كَيشانةي كة ِروودةدات ساآلنة، لةوانةية ئةو ثشَيوييانةي كة ئةنرَيتةوة ببَيتة 

ت، مــن تةئكيــد دةكةمــةوة لــةوةي كــة ِرةتَيكــي تــريش كــة لَيذنــةكاني ِرَيطرَيـك بــؤ ئــةو هةوآلنــة كــة دةدريـَـ 
ثةيوةنديدار بةم مةسةلةيةوة لة هةرَيمي كوردستان ِراثؤرت و بةدواداضوون و كؤبوونـةوةي خؤيـان هـةبَي،    

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَيزدار تارا ئةسعةدي، فةرموو
 : ئةسعةديبةِرَيز تارا حتسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراس  لةم ِرؤذة مَيذوويي يةدا كـة بـةدا  و ثةذارةيـةكي زؤرةوة يةكـةم قسـةمان دةبـَي بـةوة دةسـت ثـَي          
بكةين سةري نةوازش بَينينة خوارَي بـؤ ئـةو قوربانييانـةي كـة لـةو ِرؤذ سـةختانةدا بةرامبـةر بـة سـنيلي          

كراوة، لة هةمان كات دا قسةي خؤمان وا ئاراستة دةكةين بؤ ئةو وآلتـة   كورد و بةرامبةر بة منداآلني كورد
ــة        ــة خــؤي ل ــو عــرياق ك ــي وةك ــةَل وآلتَيك ــة لةط ــة ك ــةوقيع و   ( أمعع ساح وععد س)دراوســَي يان ــةو ت ــة خــؤي ئ ك

ثةمياننامانةي دراوسـَييةتي كـة هةيـة كـة نـابَي ثَيشـَيلي دراوسـَييةتي بكـةن و مـام مـرؤة لـة دةسـت بـدةن              
كة لةم بؤردومانانةي كة دةكرَيت بة هةر ثاساوَيك بَيت كة كراوة كة هـاتوون خـةَلكي بـَي تـاواني      بةِراس ،
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ئةم وآلتةيان خستؤتة بةر زةرةر و زيانةوة، من لَيرةدا موناشةدةي هةموو ِرَيكخراوةكاني مام مرؤة دةكـةم،  
سؤليين شةش مـانط بـة هـةدةر     موناشةدةي و داواكردني هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكان دةكةم كة خوَيين

نةِروا، كة ئةو كاتةي كة هةموو وآلتان هـةوَل دةدا بـؤ ئـةوةي ثَيشـَيل كـردن نـةبَي بةرامبـةر بـة مافـةكاني          
منداَل، منداَلي ئَيمة كة كاتَي كة خؤي دةطوَيزَيتةوة لة شوَييَن بؤردومـان دةكـرَي بوـَي بـؤ شـوَينَيكي زيـاتر       

ردومان بكرَي، لةوَيدا خؤي و بنةماَلـةي حوسـَيين بـاوكي كـة ببَيتـة سـيمبولي       ئاسايشي تَيدا بَي، لةوَي دا بؤ
ِراس  زياتر ِراطةياندنةكان لةسةري جةخت بكةن، كة خوَيين ئةوانـة نـابَي بـة فـرِيؤ بوـَي، لةبـةر ئـةوة لـة         

ا دةبيـنني،  شوَينَيكي دراوسَيي وةكو وآلتـي توركيـا كـة وآلتَيكـي موسـو انة، وآلتَيكـة كـة طةشـبينييةكي تَيـد         
بةِراس  لـةم ئةخريانـةدا بـة تايبـةتي لـة سياسـةتي ئـةردؤطان كـة خـؤي حـةز بـة تَيطةيشـ  و وةرطـرتين              
مافةكانة وا داوا دةكةين كة زياتر كَيشةكاني كوردي ناوخؤيان لة ناو خؤيان ضـارة بكـرَي، بةِراسـ  ثاسـاوي     

وابزا  زةرةرةكة لة هـةردووال دةكـةوَيت، زةرةر    ئةوةي بَين لة وآلتَيكي دراوسَي ي خؤيان كارَيكي وا بكرَي،
تةنئا لة كورد ناكةوَي، بةَلكو لة وآلتة دراوسَيكةش دةكةوَي، لةبةر ئةوة ئَيمة داوا دةكةين كورد نة بة تـؤث  
و نة بة تةيارة لة ناو دةضَيت، ئةطةر بة تؤث و تةيارة لةناوضووباية، وابـزا  مَيـذوو ئةوةنـدةي بةرامبـةر     

تاون بةرامبةر بةهيض ميللةتَي نةوةستاون، نة دةتوَيتـةوة، نـة تـةواو دةبـَي بـة بؤردومـان، ئـةوِرؤ        كورد وةس
ِرؤذَي دايالؤطة، ِرؤذي ئةوةية كة بتوانن لةطةَل يةكرتي بة ئاسـايي بـذين و بةِراسـ  بتـوانن ثَيشـَيلي زيـاتر       

و سياسـي لةطـةَل دراوسـَيكاني خـؤي     نةكةن بةرامبةر بةو ميللةتةي كة تةنئا ِرَيـز و بةرذةوةنـدي ئـابووري    
كـردووة، عـرياق كراوةتـةوة بـة تايبـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ جـوانرتين كـاري جـوان كـة بكـرَي لةاليــةن              
دراوسَيكان، بؤ خزمةت كردني ئةوانيش و ئَيمةش لة هةمان كـات دا، لةبـةر ئـةوة ثاسـاوي ئـةوةي كـة بـَين        

وَل نـاكرَي، داوا دةكـةم لـةوة ضـةند خاَلَيـك كـة بـة هيـوام         بؤردوماني بكـةن، وابـزا  بـة هـيض نـةوعَيك قبـ      
تيكراري تَيدا نةبَي، بةآلم ئةطةر تيكرارَيكيشي هةبَي مةمحودة لةبةر ئةوةي هةموومان سـوور بـني لةسـةر    

 : ئةو ضةند خاَلةي كة
 

ربَييَن، ِرَيطـا  ثَيويستة عرياق بة جيددي زياتر بَيتة سةر خةت، كة ِرؤذي تَيطةيش  و دايـالؤ  بـةكا  / يةكةم
ضارةسةرةكاني ديبلؤماسي هةمووي بةكاربَييَن، داوا بكات كة سةفريةكاني بةِراس  عرياق لـة ئةناـةرة و لـة    

 .       تارانيش كة ئةوانة ِراكَيشرَينةوة و بطةنة ئةجنامَيك كة بزانن لةبةرضي لةم ِرؤذةدا ئةم كارانة دةكرَيت
انَيك كة دةكرَيت لةم بؤردومانانة  رَيتة ئةستؤي ئةو وآلتـةي كـة   قةرةبوو كردني هةر زةرةر و زي/ دووةم

دةبَيتة هؤكـار بـؤ زةرةر و زيـان بـؤ وآلتةكـةي تـر، بـَي دةنطـي ئـةمريكا بةِراسـ  كـة هـةر خـؤي بـوو دذي               
ــايي    ديكتاتؤرييةتـــة و دذي ئةوةيـــة كـــة مافـــةكاني مـــرؤة ثَيشـــَيل بكـــرَي، وابـــزا  مةســـبولييةتَيكي ياسـ

هةمان كاتيش دا ئةخالقي زياتر واي لَي دةكات كة بَيتة ئةم دةةـةرة و زيـاتر تةماشـا بكـات      لةسةريةتي، لة
: كة بؤضي بةم شَيوةية زةرةر و زيان لة خةَلكي بَي تاوان دةدرَيت، لة كؤتايي دا مـن قسـةكةم ئةوةيـة دةَلـيَ    

 لة كاك دَلشاديش دةكةم ، من ثشتطريي خؤم لة كاك عمر و بةِراس (وعحىسأنستك هواسشيئًاسوسهوساريسلك )
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لة ضةند خاَلَيك دا كة دةَلَيت ئةمِرؤ ئةم ِرؤذة ناخؤشةي كة ئَيمة ثيايدا دةِرؤين وامان لَي دةكات بة هةموو 
موعارةزة و بة هةموو كوردستانييةوة بة هةموو اليةنةكاني ترةوة زياتر سوور بني و يـةك مـةوقيو بـني،    

كة زيـاتر و ضـيرت قبـووَل نـةكرَي ثَيشـَيلي مافـةكان بكـرَي، لةبـةر          هةموومان وةكو كورد يةكرتي بطرينةوة،
ئةوة ثَييان دةَلَيم بؤ كَي ئةو زةنطة لَيدةدةن  بؤ كوردَيك كـة تـةنئا حـةزي لـة ئاشـ  يـة، لـة دايالؤطـة، لـة          
 تَيطةيشتنة، بؤ كوردَيـك حـةزي لَييـة لـة هـةر ثارضـةكاني تريشـي مافـةكانيان وةربطـريَي، لةبـةر ئـةوة داوا           
دةكةم لةو دوو حكومةتةي ئَيرانيش و توركياش زياتر بةخؤياندا بونةوة، زياتر لةطةَل كوردةكـاني خؤيـان   
موشــكيلةكاني خؤيــان حــةل بكــةن، لــة شــوَيين خؤيــان دا، ثاســاوي ئــةوة نةكــةن، طرميــان لــة نــاو ئةرزةكــة   

مليـؤني  ( 31)، (11)ن و مليـؤني ئَيـرا  ( 15)ثارضةيةك يان ضةند كةسَيك هةبوو، ئايا ئةو ضةند مليؤنـة،  
توركيا بة بؤردوماني كوردستاني عرياقي ضي ية  ضارة دةكرَي  نةخَير، بة دايالؤ  دةكرَي، بـةوة دةكرَيـت   
كة بزانن ئةوان مافيان هةية، ئيرت كورد بة شةرمانة باسـي ناكـات، بـةَلكو بةسـةربةرزيانة، ضـونكة تـةنئا و       

ةي خؤمـان، دةمانـةوَي دراوسـَيَ  خؤمـان بثـارَيزين، دةمانـةوَي       تةنئا دةمانةوَيت بة ئاش  بذين لة وآلتةكـ 
ئةوانيش بزانن كة ئـةوِرؤ ِرؤذي وةرطـرتين مافةكانـة، ضـيرت ئـةوة نـةما خـةَلكي لـة ذَيـر دةسـت بـَي، شـَيخ             
وةسانان تةواو بوو كة شةوي جةذن ديسان لة رةمةزاندا دةس  بـة خةنـةي منداَلـة كوردةكامنـان ديسـانةوة      

اك، ئةمِرؤ ِرؤذي ئـةوة نـةما لـة نـاو ِرةمـةزان دا كـة بـة لَيـوي وشـك و برسـَي  يـةوة طـةنج و             خرانة بن خ
 .ثريةكامنان بكةونة بةر ئةو مةترسي و ئةو منداآلنةمان، سوثاس بؤ هةمووان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَيزدار ئاسؤ كريم، فةرموو
 (:ئاسؤ)بةِرَيز بكر كريم حممد

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
بةِرَيزان، ئةطةر هةِرةشة و تةحةدياتي ئَيران يان توركيا هةروةها بووني ثَيكةكة، ثذاك لةسـةر سـنوورةكان   
بةهةردوو ديوي هةرَيمي كوردستان دا لةسةر سنوورةكان، ئةطةر ئةوانة لة دةرةوةي ويست و ئريادةي ئَيمـة  

ئــريادةي ئَيمــةن، ئــةوة هــةل و مــةرجي نــاوخؤي هــةرَيمي  بــن كــة بــة تةئكيــد ئــةوة لــة دةرةوةي ويســت و  
كوردســتان بةشــَيكي زؤري ثةيوةنــدي بــة ويســت و ئــريادةي خؤمانــةوة هةيــة، لةبــةر ئــةوة بةشــَيكي زؤري   
برادةران، ثةرلةمانتاران جةختيان لةسةر ئةوة كردةوة كة ثَيويسـت دةكـات بـةرةي ناوخؤمـان ِرَيـك و ثَيـك       

ِرَيك  ةينةوة، ثرؤسةي سياسي  رَيتةوة سةر سككةي ِراس  خؤي، ئاشتةوايي  بكةينةوة، ناو ماَلي خؤمان
نيشتماني بة عاقاري دروس  خؤيدا ببدرَي، ئـةوة بةِراسـ  بـة وةآلمَيكـة كـة دةكـرَي ئَيسـتا كـاري لةسـةر          

َي مـةرج  بكرَي و هةموو اليةنةكان، ض ئةوانةي لة بةرةي دةسةآلتن، ض ئةوانةي لة بةرةي ئؤثؤزسيؤنن بة ب
بطةِرَينةوة بؤ سةر مَيزي دانوستاندن، بةيةكةوة لةسـةر النـي كـةمي موتةتةَلـةبات بـؤ ِرووبةِرووبوونـةوةي       
تةحةدياتةكان ِرَيك بكـةون، ئـةوة بـة بـِرواي مـن كـة دةكـرَي لـةم هـةل و مةرجـةدا كـاري داخـوازي يـة لـة               

وة لـة هـةموو اليـةكمان دةكـةن، ضـونكة      هةردوو بةرةدا، ثَيشمواية خةَلكي كوردستانيش هةر ضاوةِرواني ئة
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وةكو مـن دةبيـنم بةِراسـ  ناوضـةي ِرؤذهـةآلتي ناوةِراسـت كـة ئَيمـةش بةشـَيكني لـةو ناوضـةية لةبـةردةم             
طؤِرانكارييةكي ِريشةيي داية، طؤِران بةسةر موعادةلةكاندا دادَيت، هةوَل هةيـة بـؤ ئـةوةي ئـةم تةتةوراتانـة      

كَينةوة، طـةلي ئَيمـة بةِراسـ  لَيـرة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا هةنــدَيك        بـة قـازاجني خـةَلكي كوردسـتان نةشـ     
دةستكةوتي خؤي بة دةست هَيناوة، ستاتؤيةكي قانوني و سياسي خؤي هةية، تا ِراددةيةك دؤزةكـةي ضـؤتة   
 ثَيش، ضاوةِروان دةكرَي لةو هةلومةرجي ئةو طؤِرانكارييانةي كة بةسةر ئَيرةدا دَي ديسان بة قازاجني طةلي
ئَيمة بكةوَيتةوة، من ثَيمواية بةشَيك لةو هةوَل و تةقةآليانة، جا ثةكةكة بة تةئكيد ِرةنطة بووني ثةكةكة، 
بووني ثذاك لَيرةدا وةكو حيججة، وةكو بيانوو بَينة بةكارهاتن، بـة تةئكيـد ئـةوانيش هـةن، بيانووَيكـة بـة       

َيـي موتابةعـةي مـن بـؤ ميـدياي تـوركي، بـؤ        دةست ئةوانةوة، بةآلم ئةوان ثَيش بةتايبةتي لـة توركيـا بـة ث   
وةزعي سياسي لة ناو توركيا، تةنانةت هي ئَيران و هي ناوضةكةش وةكو من دةيبيـنم ثالنـي ثـَيش وةختـة     
هةبووة، ملمالنَي هةية لة نَيوان هةردوو وآلت دا بؤ جَيطرتنةوة و مونافةسـة لةسـةر مةنتياـةي نفـوز، بـة      

َيي ئيتيفاقيةي سؤفاش كة دةبَي هَيزةكاني ئةمريكا لة عرياق تا كؤتـايي  تايبةتي كة قسةي وا هةية كة بة ث
ئةمساَل بكشَينةوة، بؤية لةسةر ئةرزي واقيع دا مونافةسة هةية، ض ئينجـا هـةردووال دواتـر ئيتيفـاق بكـةن      
لةسةر تةقسيمي مـةناتياي نفـوز، ض مونافةسـة بـَي، بـة بـِرواي مـن بـة ثَيـي ئيحتيمـاليش هةيـة، ئةطـةري             

يش هةية لة دواي جةذن وةكو من دةبينم لة ميـدياي تـوركي، تةقريبـةن خـةَلكي توركيـا بـة حـةددَيك        زؤر
تةعبيبة كراوة دذي كـورد، بـؤ ئـةوةي ئؤثةراسـيؤني دةرةوةي سـنوور بكـرَي، ئـةوة مةترسـييةكة بةِراسـ           

ر ئـةوة كـة ئـةوة    ئَيمة دةبَي هةموو اليـةكمان لةبةرضـاوي بطـرين، بؤيـة مـن جـارَيكي تـر دةطةِرَيمـةوة سـة         
ثةكةكة بووني هةبا، نةبا لةسةر ئةو مةوزووعة بؤ ثَيش طرتن لةو تةتةوراتانة، توركيا و ئَيران ثةنايان بؤ 
ئةو شتة دةبرد، بؤية بة دوور نازاندرَي بةِراس  كوردستان ببَيتـة طؤِرةثـاني تـةراتَين، بةشـَيكي كوردسـتان      

يـة، بـةآلم لةطـةَل ئـةوةش دا، مـن لةطـةَل جـةنابي سـةرؤكي         ببَيتة مةيـداني سـاغ كردنـةوةي ئـةو ملمالنـَي      
ثةرلةمان هاوكؤكم كة نـابَي ئَيمـة بةِراسـ  وزة و تواناكـاني خؤمـان بـة كـةم بطـرين، وة نـةبَي ئَيمـة هـيض            
كارتَيكمان بة دةستةوة نةبَي، بةِراس  طرنطرتين شت ئةوةية كة ئَيمة ثشت ئةستوور بني بة هَيز و توانـاي  

هَيزي لة بن نةهاتووي خةَلكي كوردستان، بة ئريادةي خؤمان ئةم طةلة بةِراسـ  وةكـو بـة ثَيـي     خؤمان، بة 
هةموو وةسائياي نَيودةوَلةتي لمام خؤي هةية بة كةرامـةت بـذي لةسـةر خـاكي خـؤي، هـةرَيمي كوردسـتان        

سايشـي دةر و  مةترسـي نـةبووة بـؤ سـةر ئةمنييـةت و ئا     ( أبعداًس)سة اندوويةتي بـؤ هـةموو اليةنـةكان قـةت     
جريانةكامنان، بؤية جارَيكي تر دةَلـَيم كـاتي ئـةوة هـاتووة بـة جيـددي بـري لـة نـاوةوةي خؤمـان بكةينـةوة،            

لة ِراس  دا وةكو دةبيندرَي، يـةكَيك لـةو شـتانة ِراسـتة خـةَلكي ئَيمـة هاتوونةتـة سـةر جـاددة،          / دووةميش
م وةكو من دةيبيـنم ض لـة نـاوةوةي وآلت و ض    خؤثيشاندان دةكرَي، ثرؤتستؤ هةية، ئيحتيجاجات هةية، بةآل

لة دةرةوةي وآلت بةِراس  بةثَيي ثَيويست نية، ئةوة كارتَيكة بةِراس  دةكرَي ئَيمة ثةناي بؤ ببـةين، بؤيـة   
ــة          ــر ل ــددي ت ــة جي ــة ب ــةوة، خــةَلكي ئَيم ــر بَين ــددي ت ــة جي ــةي مــةدةني ب ــاني كؤمةَلط ــرَي ِرَيكخراوةك دةك

ةكان وريــا ببنــةوة، شــتَيكي ديكــة بةِراســ  وةكــو ســةرنج دةدرَي ض ميــدياي  مةترســييةكان، لــة تةحةديياتــ
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عةرةبي، ميدياي ئةوروثي، ميدياي ئةمريكيش زؤر بة كةم بايةخـةوة سـةيري ئـةو تةتةوراتـة دةكـةن، بـة       
داخةوة ِرةنطة كة متةرخـةمي لـة ئَيمـةش هـةبَي، ثَيموايـة ثَيويسـت بـةوة دةكـات حةملةيـةك لةسـةر ئـةو            

َي  ةين، بةِراس  لة مةترسييةكانيان ئاطادار بكةينـةوة، خـةَلكي سـنيلي ئَيمـة دَينـة كوشـ ،       ئاستةش بةِر
بؤية بةِراس  ئةوة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مام مرؤةي لَي ئاطـادار بكرَيتـةوة، ئةوانـة دةكـرَي ديسـان كـار       

 .لةسةر ئةو اليةنةش بكرَي، ئيرت سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بؤ جةنابت، ِرَيزدار ئامينة زيكري، فةرموو سوثاس
 
 
 

 

 :بةِرَيز ئامينة زكري سعيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان ثةرلةمنتاران، ئةز دةستثَيكا تَيبينييةكي سةر ِراثؤرتا يا ليذنا نـاوخؤدا دةسـثَيكةم ِراسـتة سـةردانا     
دةةــةرَي تَيــت ئامَيــديَي بطــرة، نَيــروة، ِرَيكــان  وان بــؤ هةنــدةك دةةــةرا يــا هاتــة كــرن، بــةس ِراثؤرتــا وان دا

دةةةري بةرواري باال هةروةسا ثةرخَي كةشان كو شَيلة دزَي، سرييَي كو طرَيدا دةةـةرا ئامَيـديَي و زاخؤنـة و    
بةردةوام كومارا توركيا تؤث باران كرن، ناة ِراثؤرتا وان دا مةجئول بوو جَيي خـؤ تَيـدا نـةديتبا، جَيـي خـؤ      

رتبوو، مــة ضـةن ثَيشــنيارَيت هــةين، ذوانــا ثشـتةةانَي هــةةاآل خــو دكــةم كـو ثَيتنييــة ِرايــا طشــتيا    تَيـدا نــةط 
كوردستاني بةردةوام ِرَيكاري ثَيناني دوور و درَيذ و بـةردةوام بَيئنـة كـرن كـو زةبـ  بَينينـة سـةر وةآلتـَي         

ارا توركيـا و ئريانـَي وةختـةكَي    دوورمان دوورَيت، ِرايا طشتيش بكةين، ذ اليةكي تر بـا مولـةتَي بدةينـة كؤمـ    
دةستنيشان بكةين، تؤثبارانا ِراوةستَينني سـةقفةكي بـؤ دانـَيني كـة ئةطـةر بـةردةوام بـن دَي دووبـارة بـنب،          
ئيدي بَيدةنط نةبني سةروان تؤثباران كرنا، تشَ  هةية طرنطـة ئةةرؤكـة وةكـو ئـةم ثَيتنينـة ِرَيكخسـ  و       

اهباران كرن يان ذي تؤمةتبار كرنا هيض اليةنةك نة بةرذةوةندي كَيشةيا يةك هةَلوَيستيا ماال كورديية، طون
كورديية، ذبةرهةنـدَي يـةك هةَلوَيسـ  سـةر ثرسـَيت نةتـةوةيي ئَيـك طـرتيَن و ئةةرؤكـة هـةمي قةزييـةي            
 كوردي يان مةترسييةكا ثَيتنيا ئةة ئَيك هةَلوَيس  ية ما بةين هةمي ثارتة سياسيَي كوردستاني دا يـا ديـار  
بي ، برَيكا نوَينةراتني حكومةتا هةرَيما كوردستانَي لة دةرةـةيَيت وةآلتـي وةكـي ئـةز بيـنم لـؤ بـي يـا وان         
لؤبيةكا الوازة، لؤبيةكا قوةت بكةن كو ةان كريا دوذمنَيـت مـة ئـةو كارَيـت ناياسـايي دذي مـام مرؤةـي، نـة         

ة بؤ وةآلتا هةندةكو ئـةوذي دةنـط بئـَين و    دميوكراسيَي سةر هةرَيما كوردستانَي، ئةةرؤكة ئةجنام دا طةهين
بةرامبةر وَي يي بَيدةنط نةبن و موداخةلة تَيدا بكةن، ذ اليـةكي تـر بـا ِرؤذنامـة ننيسـي جيئـاني تايبـةت        

بـاآل بكـةن، ِرةئيـةكا طشـتيا      سـان بطةينـة ئةوةـة كـو ِرؤذنامـة خـؤ      بئَين ثةياما خؤ ةان خةبةر و دةنـط و با 
ســت بكــةن، بِراســ  بابةتــةكي كــو مــن بــةحس بكــةن، بابــةتي بنطــةهَين   جيئــانيش ســةر بابــةتي ئــةم درو
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عةسكةرينة، معةسكةرَي كو ئةةرؤكا ناة هةرَيمَيت هةين، تايبةت مةنتةقَيت مة كو ضةند معةسـكةر هَيـت   
هةين، ذ بامةرنَي و ئامَيديَي، سرييا و بارؤخَي و كاني ماسي و طرَيبيَي و سةر طةلي زاخؤ، كـو ثَيتنيـا ئةةـة    

ئيحتيمالـة هـةمي ثةرلـةمانتار هـةمي      1118م هةلوَيستةكي بكةن وةخَ  هاتي دةركـةون بِراسـ  سـاآل    ئة
جةماوةري كوردستاني بَي ئاطا بَي، وةختة تةهديدا يا مةزن سةر سـةر ذيانـا هـاووآلتي هـةرَيما خـؤي كـرن،       

ة سةر هةرَيمَي، ذبةرهةندَي هةتا با مةرنَي هَيز هاتنة جوآلندن بؤ هةندَي كو فشارةكَي يان ذي هَيرش كرن
وةخ  هاتي كو ئةةةش هةرَيمَي دةركةةن، سةبارةت بِرينا عيالقَيت ئابووري من وةك كةس ِرةئيةكا جـودا  
هةي، ضونكة هةتا نووكة ئةم نةزانَي ئةطةر مة عيالقَيت خؤيا ئابووري طةل ئريانَي يان طـةل توركيـا بـِري،    

ةوَلةتا ئريانـي بـي  ضـونكة نةمـة ض ئامـار بةردةسـت هةنـة، نـة مـة ض          ئايا زةرةمةندَيت ئَيكَي ئةمني، يان د
زانيــاري هةنــة، نــة حكومــةتيش هــةتا نووكــة ض تشــتةك، تةصــروةك ســةر بــدا، كــة طــش اليــةني مــة دَي   
موستةفيد بي بِرَينا ةان عيالقاتةدا، ئةطةر دةولةتا ئريانَي و كؤمارا توركيَي زةرةرمةندَي ئَيكـَي نـةبن، ئـةم    

م زةرةرَي كــةين، ئةطــةر ئةةــة وةك كارتــةكا، يــا زةختــةكا مةعنةوييــة بةِراســ  ديتنــا مــن نــة    وةك هــةرَي
تشتةكي مةنتياي ية، ئةم وي كاري بكةن، ضونكة كةمةك زةمحـةتي ضـَي كـرين، دَي هـةميت ذ نـاة ضـن و       

ةدي نـةذاد  طةلةكا زةمحةتة ديسان عيالقات دروست بكةينـةوة، ثـَي تنيـا بـةِرَيز ئؤردوبـان و بـةِرَيز ئةمحـ       
داخوازا لَيبوورييَن بةرامبةر ئةو ثَيشَيلكاري كو بةرامبةر طةلي كوردستاني كرين، داخوازا لَيبـووريين طـةلي   

 .كوردستانا بكةن، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَيزدار عةزمية جنم الدين، فةرموو

 :جنم الدين عظيمةبةِرَيز 

 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل
ديارة بؤخؤي ئةم تؤثبارانة، ئـةم سـنوور بةزاندنـةي حكومـةتي ئَيـران و توركيـا بـة تؤثبـاران كـردن و بـة           
قةصو كردني تةيارة لة هةرَيمي كوردستان من بة هةموو شَيوةيةك كوشتين ئةو هاووآلتيية مةدةنييانة و 

ردوو دةوَلــةتي توركيــا و ئَيــران هــةموو ئةوانــةي لةســةر ســنوورةكةنة زةرةر و زيانيــان ثــَي طةيشــتووة، هــة 
ئيدانة و مةحكوم دةكةم لةبةر ئةوةي كة كـورد لةسـةر خـاك و ئـاو و ذيـاني خؤيـةتي، بـةآلم ثَيشـَيلكردني         
سةروةري ياسـا و نيشـتماني خـؤي ثَيشـَيل دةكـرَي و هـةروةها مـام هاوآلتيـانيش ثَيشـَيل كـراوة لـةوةي كـة             

كـةوتوون، مـن لَيـرةدا دةمـةوَي قسـة لةسـةر خاَلَيـك بكـةم كـة           هاووآلتياني مةدةني بةر ئةو بؤردومامانانـة 
ئَيستا لة هةرَيمي كوردستان دا ئةوة سـَييةم دانيشـتنة ئَيمـة كؤبوونـةوةي نائاسـايي بكـةين لةسـةر واقيعـي         
ئَيستاي هةرَيمي كوردستان و ئةو وةزعة نالةبارةي كة ئَيستا ِرووبةِرووي ئَيمة بؤتةوة لة سَي اليةنةوة، مـن  

مواية ئةوة تةنيا بةاليةنَيك ئةم شَيوة هَيِرشانةي كة دةكرَيتة سةر هةرَيمي كوردستان، من ثَيمواية ئةوة ثَي
ئيتيفاقَيكي سَي اليةنة بَي، لةبةر ئةوةي كة كورد جارَيكي تر ئةم ئةزموونةي كورد باوَينة مةترسي يـةوة،  

يا ئيدانة كردن و ئةو مةحكوم كردنـةي ئـةو   من ثَيمواية هةرَيمي كوردستان لة دواي ئةم سَي دانيشتنة تةن
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تؤثبارانـة و ئــةم حاَلةتــةي كــة لــة كوردسـتان دا هةيــة بــةس نيــة، لةطــةَل ئـةوةي كــة طوَيمــان لــَي بــووة لــة    
سةرؤكايةتي حكومةت و سةرؤكايةتي هةرَيم و ثةرلةمانيشةوة تةنيا بةياننامة و ئيدانة و مـةحكوم كـردن   

ة ثةرلةمان دا سةرؤكي حكومةت و نوَينةري ئةجنومةني نوَينةراني عرياق بووة، بةداخةوة دةبواية ئةمِرؤ ل
يان ئةوانةي كة لة حكومةتي عرياقيدان، ئةو نوَينةرانةي كة بةشداريان كردووة، يـان هةَلسـاون بـةوةي كـة     
 با بَلَيني لة ِرووي ديبلؤماسي يةوة ضـي كـراوة بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئـةم قةيرانـةي كـة ئَيسـتا لـة هـةرَيمي           
كوردستان هةية ِروون كردنةوةي خؤيان بدايـة، ئـةمِرؤ لـة كوردسـتان ثةرلـةمان مةرجةعيـةتَيكي شـةرعي        
خةَلكي كوردستانة، خةَلك دةبَي بة ئاطا بَي لةوية كة ضارةسةرة ديبلؤماسيةكان ئةوانةي كة بِرياري سياسي 

ة  هـةروةها ئـةو هةوآلنـة بةضـي     لة سياسييةكاني كورد لة بةبدا ضيان كردووة و هةَلوَيستةكانيان ضي بوو
شَيوةيةك بووة  ئَيمة ِراستة ناَلَيني لةِرووي ضةكدارييةوة ئَيمة تواناي ئةوةمان هةية ِرووبـةِرووي ئَيـران و   
ــراقيش ببينــةوة، بــةآلم لةطــةَل ئــةوةداين كــة هةَلوَيســتَيكي تةندروســت هــةبَي و      توركيــا و حكومــةتي عَي

كَيشة، ئةم قةيرانة طةورةي كة ئَيستا لـة هـةرَيمي كوردسـتانداية لـة      هةروةها بَي دةنط بوون لة ئاست ئةم
ئاست ئةم واقيعة تاَلةي كة ئَيستا ِرووبةِروومان بؤتةوة، بَيدةنط بوون لة ئاس  دا، ئةطةر ئَيمة داكؤكي لـة  
ــةباتي            ــرَي، خ ــا دةك ــةباتي تي ــة خ ــةين ك ــتان بك ــةر ثارضــةيةكي كوردس ــة ه ــؤكي ل ــةين، داك خؤطــان نةك

ــَيني ئَيمــة       ِرزطــار ــة هــةرَيمي كوردســتان دا بَل ــةك ئــةوةي ئَيمــة ل ــَي بــة ثــريؤز ســةير بكــرَي، ن نوازان دةب
ئةزموونةكةمان لَي تَيـك دةضـَي و ئَيمـة هـةر ثارضـةيةكي كوردسـتان لـة نـاو خـاكي خـؤي دا حـةقي خـؤي             

شـوَينَيكي دونيـادا    وةرطرَي، من ثَيمواية هةر هاووآلتييةكي كورد لة هةر ثارضةيةكي كوردستان بَي، لة هةر
بـَي ئَيمــة دةبــَي لــة ثةرلــةماني كوردسـتان دا هةَلوَيســتَيكي ِروون و ئاشــكرامان هــةبَي، هــةروةها ثشــتطرييان   
بكةين، جارَيكي تر هيض كاتَيك نة بة بِرياري سياسـي لـة هـةرَيمي كوردسـتان دا، نـة سياسـةاةدارامنان، نـة        

وَي بــة شــةِر كــردن ِرووبــةِرووي ئــةم اليةنانــة بَيتــةوة لــة هــيض اليــةنَيكي سياســي بتــوانَي جــارَيكي تــر بيــة
كوردستان دا بةو شَيوةيةي كة دوذمنامنان دةيانةوَي ئَيمة لة خاكي كوردسـتان دا دةريـان بكـةين، بؤيـة مـن      
داواكارم لَيرةوة لة ثةرلةماني كوردسـتان، سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان مـن ثَيموايـة كـة ئَيسـتا ئـةو          

ئَيســتا لــة نــاو هــةرَيمي كوردســتان كــة بــووني ملمالنــَي و نــاكؤكي و ناســةقامطريي مبانــةوَي و  واقيعــةي كــة
ــة دواي   ــةوَي ل ــيش دا       (17)نةمان ــة عرياق ــة ل ــةوةي ك ــة ل ــة، جط ــتان هةي ــةرَيمي كوردس ــة ه ــوباتةوة ل ي ش

و عـرياق  حكومراني جَيطري نية، ئةوة فرسةتَيكة قؤزراوةتةوة بـؤ ئـةوةي جـارَيكي تـر ثـةالماري كوردسـتان       
لـة هـةرَيمي كوردسـتان    ( 111)بدرَيتةوة، ئةطةر عرياقيش نةتوانَي بة ثَيي ئةو ياسايانةي كة ياساي ذمـارة  

ئَيمة نةتوانني هَيز بةكاربَينني، هةروةها عرياقيش نةتوانَي، بةآلم ئَيمة دةتوانني لة ِرَيطـاي ئاطـادار كردنـي    
خراوةكـاني مـام مرؤةـةوة، كَيشـةي كـورد بـةِراي طشـ ،        ئةجنومةني ئاسايشي نَيـو نةتـةوةيي، هـةروةها ِرَيك   

هةروةها لة ِرَييي ميدياكانةوة ئَيمة كَيشةي كورد بةِراي طش  جيئان بطةيةنن، كَيشـةكان ضارةسـةر بكـرَي،    
ديارة ئةو تؤمةتباركردنةي كة ئَيمة دةَليني دةسةآلتداراني كورد لة هـةرَيمي كوردسـتان دا دةسـتيان هةيـة،     



 131 

بـةو شـَيوةية، بؤيـة     ني بَي دةنطن لة ئاست ئةم كَيشة طةورةية، يان ئةم بؤردومان كـردن و هَيِرشـة  يان دةَلَي
 .تكام ئةوةية زؤر بة مةوزوعى سةيرى بكةن، كاك عبداهلل فةرموو

 :بةِرَيز عبداهلل مةال نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــة و مانطا     ــة ِرؤذان ــةوة ك ــةكان ببن ــةِروى قةيران ــاتوانن ِرووب ــرادةران    ن ــارة ب ــةوة، دي ــةِروومان دةبَيت ــة ِروب ن
ثَيشنيارى زؤريان خستةِروو من ئـةو ثَيشـنيارانة دووبـارة ناكةمـةوة، دةسـت خؤشـى لـة برادةرانـى ليذنـةى          
ناوخؤ دةكةم كة ئةركيان كَيشا و ضوونة ناوضةكة بة شَيوةيةكى مةيدانى ئةو ِراثؤرتةيان ئامادة كرد، بةآلم 

لـة ِراثؤرتةكـة    6ام  لةطةَل ثةميان خان، بة هيض شَيوةيةك لةطةَل ئةوة نيم كـة خـاَلى   لة ِراستى دا من هاوِر
هةبَى، ئةطةر هةشبَى من لةطـةَل ئـةوةم تـاوةكو كَيشـةكان بـةِرَيطاى ديـالؤ  لـةويا هـةبَى، ضـونكة بةِراسـتى           

رانى سـنوورةكانى  وةكو كاك ئاسؤ ئاماذةى ثَيـى كـرد، ئـةوةى كـة واى كـردووة ئـةمِرؤ ئـريان و توركيـا تؤثبـا         
هةرَيمى كوردستان بكةن و خةَلكى ئَيمة شةهيد بكةن لةِراستى دا كَيشةى ثذاك و ثةكةكة نيـة، بـةَلكو ئـةو    
طؤِرانكارية طةورةية كة لةسةر ئاستى نَيودةوَلـةتى و بـة تايبـةتى خؤرهـةآلتى ناوةِراسـتى كـة طرتووةتـةوة،        

كاريانة، ئةوان دةيانةوَى كَيشـةكان بنَيرنـة دةرةوة و ئـةوان    توركيا و سوريا و ئَيرانيش بةدةر نني لةو طؤِران
دةيانةوَى هةرَيمى كوردستان بكةنة مةيدانى يةكاليى كردنةوةى كَيشةكان، بؤية ناكرَى ئَيمة ببينة بةشَيك 
لة وتار و لة تؤمةتةكانى ئةوان و لة ثةرلةماندا  بة شَيوةيةك لـة شـَيوةكان طومانـةكانى ئـةوان و قسـةكانى      

وان و تؤمةتةكانى ئةوان بسـة َينني، مـن ثَيموايـة ئةطـةر قسـة لةسـةر برايـانى ثـذاك و ثةكةكـة بكرَيـت           ئة
لةِراستى دا دةبَى بةو ئاراستةية بَيت لةناو ئةم ِراثؤرتة ياخود لةناو ئـةم قـةرارة دةبـَى بـةو ئاراسـتةية بـَى       

بطَيـِرين لـة بـةينى اليةنـةكانى كَيشـةكة،      ئَيمةى هةرَيمى كوردستان ضةند ثَيمان بكرَيـت ِرؤَلـى ناوبـذيوانى    
هةروةها بؤ توركيا و ئَيران باس بكةين كة كَيشةى ِرةواى طـة  كـورد هةيـة لـة سـنوورةكانى خؤيانـدا و لـة        
وآلتةكانى خؤياندا ثَيويست دةكات بةشَيوةى دميوكراسيانة و لةناو دةستوورةكانياندا دةستةبةرى مافـةكانى  

ــةو      خــةَلكى كوردســتان بكــةن، ئة  ــت، مــن ثشــتيوانى ئ ــَى بكرَي ــان ســبةى دةب ــةمِرؤ ي مــة حةقياةتَيكــة و ئ
ى ثـةيِرةوى نـاوخؤى ثةرلــةمانى    47ثَيشـنيارةى كـاك كـاردؤ دةكــةم لةِراسـتى دا بـة طةِرانـةوة بــؤ مـاددةى        

كوردستان كة ثةرلةمان دةتوانَى بؤ هةر كَيشةيةك كة لة ثةرلةماندا باس دةكرَيت كة ليذنةى كاتى دروست 
و ئةم كَيشـةية لةبةرئـةوةى كَيشـةيةكى بةردةوامـة و طةورةيـة ثَيويسـت دةكـات ليذنةيـةك هـةبَى بـا            بكات

بَلَيني ضاودَيرى كاروبارى ئةم دؤخة نالةبارة بكات كـة ِرووبـةِرووى هةرَيمةكـةمان بووةتـةوة، هـةروةها مـن       
جياجياكانى هةرَيمى كوردسـتان   داواى ئةوة دةكةم بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئَيمة دةبينني ِرؤذانة لةناوضة

ــاِرةزايى دةردةبــِرَى لةِراســتى دا ئــةركى      وةكــو كــاك ئاســؤ ئامــاذةى ثَييــدا خــةَلكى خؤثيشــاندان دةكــةن و ن
حكومةت ئـةوة نيـة ِرَيطـر بـَى لةبـةردةم ئـةوان، ئـةركى ئَيمـةى ثةرلةمانـة دةرفـةت بـؤ ئـةوة بِرةخسـَينني              

ةزايى خةَلك ثشتيوانيةكة هةم بؤ كَيشةى ِرةواى طة  كـورد و  خةَلكى خؤثيشاندان بكات، خؤثيشاندان و ناِر
هةم بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان، هةم بؤ ثةرلةمانى كوردستان، بة عةكسةوة من ثَيمواية دةبَى ئَيمةى 
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ثةرلـةمانتاران لـة ثَيشـى ثَيشـةوةى خؤثيشـاندانةكان بـني و هاوكاريـان بـني و دةرفـةتيان بـؤ بِرةخســَينني،           
كى تر كة زؤر طرنطة توركيا ئيدعاى ئـةوة دةكـات كـة دةوَلـةتَيكى ئيسـالمية، مـن ثَيشـنيارى ئـةوة         نوقتةية

دةكةم مامؤستايانى ئايينى سبةى تةواوى وتارةكانى خؤيان تةرخان بكةن بؤ قسة كردن لةسةر ئةو بابةتـة  
كـات نوَينةرايـةتى ئـايينى    و ئيدانةكردنى ئةو بابةتة لةِراوانطةى ئيسالمةوة، ئةو دةوَلةتة ئيـدعاى ئـةوة دة  

ئيسالم دةكات، كةضى ئةوةى دةيكات بة هيض شَيوةيةك لةطـةَل ئـايينى ئيسـالمدا يةكناطرَيتـةوة، بؤيـة مـن       
هيوادارم بةيانى كؤى وتارى هةموو مزطةوتةكان تةرخان بكرَيت بـؤ ئـةو بابةتـة و بـة هةماهـةنطى لةطـةَل       

ــة ئامــادةبوونى هــةموو    ِرَيكخراوةكــانى كؤمةَلطــةى مــةدةنى هــةموو ضــني و ت   ــة ئَيوارةكــة ب ــذةكان كــة ل وَي
ثةرلةمانتاران لةطةَل خةَلك دا خؤثيشاندانَيكى سةرتاسةرى بكـرَى و ئةطـةر بشـكرَى لـة ئـةوروثاش ئةمانـة       
بكةين، دوا قسةى من ئةوةية كة هيوادارم ثةرلةمانى كوردستان ئـةمِرؤ دانيشـتنةكانى خـؤى بـة بِريـارَيكى      

َى، بِريارَيك بَيت كة اليةنى كةم ئيرت كاك دَلشاديش ئةو طلةييانةى نـةمَينَى بـا بَلـَيني    جدى كؤتايى ثَى بئَين
ِراطةيانــدنكارةكان لــة ئَيمـــةى ثةرلــةمانتارانى دةكــةن، منـــيش ثَيموايــة ئةطــةر ثةرلـــةمانتار لــة ئاســـتى        

ــة ِرةخنــةمان  َ     ــدنكاران حــةقى خؤيان ــةبني خــةَلكى كوردســتان و ِراطةيان  بطــرن و مةســبولياتى خؤمــان ن
لةِراستى دا ئةو نوقتةيةى كة زؤر طرنطة لةبريم ضـوو باسـى بكـةم بةِراسـتى ثةرلـةمانى كوردسـتان ئـةمِرء        
ِراستة نوَينةرايةتى هةرَيمى كوردستان دةكات، بةآلم ضاوى هةر ضوار ثارضةى كوردسـتان و هـةموو كـوردى    

و كوردستان دةكـات، بؤيـة دةبـَى بِريارةكامنـان      لةسةرة، ئَيستا نوَينةرايةتى بةرذةوةندية باآلكانى طة  كورد
لة ئاستى بةرثرسياريةتى دا بـَى و نـابَى هـيض بِريـارَيكى ئَيمـة لـةم ثةرلةمانـة نـابَى ببَيــتة مايـةى ئـةوةى            
خوانةكردة شةِرى كورد بة كـورد دروسـت بَيـت، خوانـةكردة ِرَيككةوتنـةكان لةطـةَل توركيـا لةسـةر بنـةماى          

 .ى كوردستان بَى و سوثاسمافة ِرةواكانى خةَلك
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سيوةيل خان فةرموو

 :عثمانبةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا دةست خؤشى لة ليذنـةى نـاوخؤ دةكـةم كـة سـةردانى ئـةو ناوضـانةى كـردووة و  ِراثؤرتيـان ئامـادة           
لةو ماوةية ئَيمـة كؤبوونـةوةى نائاسـايى دةبةسـتني      كردووة، دةستيان خؤش بَيت، بةِرَيز ئةوة سَييةم جارة

دةربارةى تؤثبـاران كـردن و بؤردومـان كردنـى ناوضـة سـنووريةكانى كوردسـتان، لـة كؤبوونـةوةى نائاسـايى           
يةكـةم جـار مــن باسـم كــرد و طـود شـكم لــةوة هةيـة كــة بـةيانى توركيـاش دانيشــَى و تةسـفيةى هــةرَيمى          

خؤى بوو، بةرَيز باسى سةرؤك كؤمار و بارزانى كرا كة داوايان كردووة كوردستان بكات، شكةكةشم لة جَيى 
ئــةو تؤثبارانانــة ِرابطــريدرَى و بؤردومانــةكان ِرابطــريَى، ِراســتة ئةوانــة نوَينــةرى خــةَلكن و بَلــَيني ســةرؤكى   
هةرَيم تةمسيلى هةموو هـةرَيمى كوردسـتان دةكـات و سـةرؤك كؤمـاريش بـة هـةمان شـَيوة، بـةآلم دةبوايـة           
سةرؤك كؤمار داوا لة هةردوو سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران و ئةجنومةنى نوَينةران لة بةبدا، سةرؤكى 
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هـةرَيم لةطــةَل سـةرؤكايةتى ثةرلــةمان و ئةجنومـةنى وةزيــران لـة كوردســتان وةفـدَيكيان ئامــادة كردبـا بــة       
ى ئةطــةر بــة تــةماى ئــةو زووتــرين كــات بوــووبان بــؤ بةبــدا و ئــةو كَيشــةيان ضارةســةر كردبــا، لةبةرئــةوة 

عةرةبانة و بـة تـةماى نـورى مـالكى و ئوسـامة جنَيفـى و ئةوانـة بـني كَيشـةى كـورد ضارةسـةر بكـةن، ئـةوا              
كَيشةى كورد ضارةسةر ناكةن، كورد ئةو خةمة خةمى خؤيةتى و دةبَى خؤى ضارةسةرى بكـات، هةرضـةندة   

يـة، ئَيمـة زؤر بـاش دةزانـني، كـورد زؤر بـاش       ثاراستنى ئةو ناوضة سنووريانة لة ئةستؤى حكومـةتى فيدِرالَ 
دةزانَى و زؤر لةمَيذيشة نة تورك و نة فارس و نة عةرةب كورديان ناوَى و بة هـةموو شـَيوةيةك دةيانـةوَى    
كورد لةناوبوَيت، ئةوة مَيذووة ئةو ِراستية دةسة َينَى، وةك كاك ئاسؤ و هاوكـارم باسـى كـرد ئَيمـة ترمسـان      

دادةنيشــني و بــاس دةكــةين و ئيدانــةى دةكــةين و مــةحكومى دةكــةين، بــةآلم هــيض   لــةوة هةيــة كــة ئَيســتا
نةتيجةي نابَيت، لةبةرئةوةى ترسى ئةوةمان هةية كة لة دواى جةذن دووبارة لةوةى خراثرتمـان َ  بةسـةر   

زت بَيتةوة، ئةطةر بَيينة سةر ِراثؤرتةكةى ليذنـةى نـاوخؤ ئـةو ناوضـانةى كـة تؤثبـارانى دةكـات وةك بـةِريَ        
باست كرد هةمووى بيانووةو هيوى تريش نيةو مةنتياةى طوندةكانى بؤكليسـكان و زارطـة  و ثردةشـاَل و    
ئةوانة هيوى ثةكةكةى َ  نية و بةآلم بوردومانيشى كردووة و وَيرانيشى كردووة، توركيا بؤ خؤى زؤر باش 

ةى َ  بكرَيـت لةوانةيـة خانةوادةيـةك    دةزانَى ئةوة مافى دراوسَييةتى و جريانةتية و ئةطةر يـةكَيك هةِرةشـ  
هةِرةشةى َ  بكرَيت، لـة ئةنـدامانى خَيزانةكـةى بكـات و ثـةنا بباتـة بـةر جريانةكـةى خـؤى، يـةعنى ئـةوة            
شتَيكى زؤر تةبيعية ئةطةر ثةكةكة و ثذاك لةناو هـةرَيمى كوردسـتانيش بَيـت، بـةآلم ضـاالكيةكانيان لـةناو       

َى و لـةناو سـنوورى توركيـا و ئَيـران بَيـت ئـةو كاتـة دةتـوانن ئـةوان          سنوورى خاكى هةرَيمى كوردستان نـةب 
سنوورى خؤيان بثارَيزن و ئةطةر لة ثةكةكةى دةدةن يان لة ثذاك دةدةن هةرضةندة ئَيمة لةطةَل ئةوة نـني  
لة هيض اليةك بدرَيت و مافى خؤيانة داواى ئازادى دةكةن و كـو توركيـا و ئَيـران دان بـة خؤثيشـاندانةكانى      

يبيا و مصر و تونس و ئةوانة دةنَين، حةق واية ثَيش هةموو كةسَيك ناو ماَلى خؤيان ِرَيك  ـةن و مـافى   ل
كورد بدةن ئينجا دةستثَيشخةرى بكةن، ئةطةر بَيينة سةر داواكارى خةَلكى ئةو ناوضانة خاَلى دووةم منيش 

شـوَينَيكى دى دةكـةن، لةبةرئـةوةى     لةطةَل ثةميان خا  داوا دةكةن ئةطـةر ئـةوة ئةزعـةف وئيمانـة و داواى    
ةمةوة هةيـة،   5ئةطةر تؤثبارانةكان يان بؤردومانةكان ثةرةى سةند، بةآلم خاَلى دووةم ثةيوةندى بة خاَلى 

يش كة خةَلكى ئةو ناوضانة سلفةى عـةقار وةردةطـرن و خـانوو دروسـت دةكـةن، ئـةو كاتـة ئةطـةر          5خاَلى 
ؤ مةنتياةى سةر سنووريش نينـة و زارطـة  و ثردةشـاَل هـةمووى     ديسانةوة ئةو ناوضانة ضؤَل بكرَيت و خ

كم لة ِرانية و لة سةنطةسةرى دوورة، زؤر دوور نية، ئةطةر خةَلكى ئـةو مةنتياانـة   51كم وابزا  يان  41
ضؤَلى بكةن ئةو كاتى توركيا زؤر بة ئاسانى دَيت داطريى دةكات و وةك ناوضة دابِراوةكان كَيشةى َ  دروست 

ت و كَيشةكةش ئاَلؤز تر دةبَيت، ئةطةر باسى ئيدانة كردن بكرَيت ئةوا ئيدانة كـردن شـةفةهية، بـةس    دةبَي
داواكارى ثَيشنيارةكانى ليذنة و تؤمـاركردنى   4ئَيمة كارى جدميان دةوَى، كارى جديش ئةوةية كة لة خاَلى 

ى كرَيكاران بكرَيت، ئةطةر بـة تـةماى   داوا لة اليةنة ثةيوةندارةكانى حكومةتى توركيا و ثارت 6سكاآل، خاَلى 
ــةيكرد          ــةوة ن ــاران ئ ــارتى كرَيك ــةَل ث ــات لةط ــةر بك ــةكةى ضارةس ــَى و كَيش ــني و دانيش ــا ب ــةتى توركي حكوم
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لةبةرئةوةى ثارتى كرَيكاران ضةند ساَلة، ضةندين جـار ئاطربةسـتيان ئـيعالن كـردو شـةِريان ِراطـرت، بـةآلم        
لةطـةَل بكـات، هـةوَلى جـدى ئةوةيـة ئةطـةر كـورد دةستثَيشـخةرى          توركيا ئامادة نةبوو هـيض دانيشـتنَيكيان  

دةكات بؤ ضارةسةركردنى كَيشةى ئةو الو ئةو ال حةقة دةستثَيشخةريش بني بـؤ ضارةسـةر كردنـى كَيشـةى     
حكومـةتى   8زؤر باشة، بَيينـة سـةر خـاَلى     7ثارتى كرَيكارانى كوردستان و ثذاكيش بة هةمان شَيوة، خاَلى 

َينَيتةوة و ثَيداضوونةوة بكات لة ثةيوةنديةكانى، بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان ئَيمةى ميللـةتى  هةرَيم ضاو ش
كورد بة طشتى كورد نازا  نة لة الوازميانة نة لة دَلسؤزميانة نة لةوةمانة ِرَيز زؤر لة خةَلك زياد لة حةدى 

ارةك هاتة هـةولَير ئـةوة حـةقى    خؤى دةطرين، لةبةرئةوةى ماوةيةك ثَيش ئَيستا جةنابى ئؤردوبانى ناموب
خؤمة و حةزيش ناكةم بيسِرنةوة، لةبةرئةوةى مافى خؤمـة ئـةو قسـةيةى بكـةم، كـو ئـةو ئازايـة تـةيارةى         
بنَيرى و خةَلكى كوردستان شةهيد بكـات و منـداَل شـةهيد بكـات ئَيسـتا مـن دووبـارةى دةكةمـةوة جـةنابى          

ؤى كورد ِرَيزى لَيى نا و حةق واية ئةطةر هةركةسـَيك  ئةردؤبانى ناموبارةك هاتة هةولَير زياد لة حةدى خ
دَيت ئةطةر بة ِرَيزلَينان مافى خؤيةتى، بةآلم بة قةدةر سةنطى خؤى ِرَيزى َ  بنَيني، من هةولَيرم ديت ئةو 
مةنتياانةى هؤَلى مامؤستا سعد و ثاركى سامى عبدالرمحن و شوقةكان و ئةبو شةهاب و ئـةو مةنتياانـةى   

نى لةبةر ئاآلى توركيا سوور و سثى دةضوو، ئةوةندة ئاآلى كوردستانى َ  نةبوو، لة كاتَيك كـة  كة ديتم يةع
سةرؤكى هةرَيم كة ضووة توركيا يةك ئاآلى كوردسـتانيان لـة ثشـتى سـةرى بـؤ دانـةنابوو، باشـة ئـةو ِرَيـزة          

نـدة ِرَيزةيـان َ  بنـدرَيت، لةتؤَلـةى     ِراستة لة ِرَيز لَينانة لَيى دةنَى، بةآلم ئةوة قابيلى ئةوة نينـة ئةوة ! زؤرة
ئةوةى ئةوةندة ِرَيزةمان لَينان و لة تؤَلةى ئةوة هةستان بؤردومانى مةنتياةكانيان كردين، بةِرَيز سةرؤكى 
ثةرلةمان، ئةطةر تةماشاى تَيبينيةكان بكةين و تةمةشاى ئةوةندة خـانووة بكـةين كـة خَيـزان و ئاذةَلـدارى      

ةوةندة نازا  ئةو ماآلنةى كة بَيستانيان بةجَى هَيشتووة، ئةطـةر بطةِرَيينـةوة سـةر    ئةوةندة ئاوارة بووة و ئ
خاَلى دووةم ئةطةر تةماشاى خاَلى دووةم بكةين خاَلى دووةم جَى بةجَى بكرَيت زؤر زؤر لةوةى زةرةرمةنـد  

 .تر دةبني، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةم بةِرَيزانة و ئةوانةى طوَييان لة ئَيمـة بـووة، نـةك ئـةمِرؤ و دوَينـَى و      بةِرَيز هةر بؤ ئاطادارى جةنابت و ئ
ئةو هةفتةية، هةوَل هةية لة هةموو مستةواكان لةوةتـةى تؤثبـاران دةكرَيـت لَيـرة، لةوةتـةى ئـةو كَيشـةية        
هةيــة لــة مةنتياــة حةركةيــةكى مكــؤكى لــة بــةينى هــةرَيمى كوردســتان و بةبــدا و ئةناــةرة و واشــن  و   

ادى ئةوروثى بةردةوام هةية، هةوَلَيكى موستةميت هةيـة كـة ئـةمريكاش ثشـتيوانى َ  دةكـرد تـاوةكو       ئيتح
ماوةيةكى زؤر نزيك كة بةهَيز لة هةموو اليةكةوة بوـَيتة ئـةو مةنتياةيـة، ضـونكة بـة ئَيمـة دةَلـَين ئَيـوة         

نـاوى و دةسـةآلتتان هـةبَى،     كوردستانن و مةنتياةيةكتان هةية لة دةستى ئَيوة نية، ئَيـوةش نـاتوانن بوـنة   
بةآلم ئةم هةرَيمة بوو نةيئَيشت ئةو كوشت و كوشتارة ِرووبدات، ئَيستاش بةردةوامة لةسةر ئةوة، ئَيسـتاش  
حماوةالت هةية، بةآلم هةر دةورى هةرَيم لةو بارةوة زؤر نةتةوةيى و بةرز و ثـريؤزة، ئَيسـتا ئـةم دانيشـتنة     

ردستان كة نوَينةرى خةَلكى كوردستانن ض شتَيكى كؤنكرَيت، نةك شـتى  بؤ ئةوةية ئَيمة وةكو ثةرلةمانى كو
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عمومى، بَلَيني ئةوة ئَيمة بِريارمان دا شةِرةكة ِرابوةستَى، ناوةستَى، ضونكة بة قسـةت ناكـات، بةبـداش بَلـَى     
ة بة قسةى ناكةن، بؤية دةبَى جـوانرت بريبكةينـةوة و نـة مةسـائيلى نةتـةوةى خؤمـان ثشـتطوَى  ـةين و لـ         

هـةمان كـات بتـوانني لةطـةَل اليةنـةكان ديـالؤطَيكى بــاش هـةبَى بـؤ ئـةوةى ِرَيطـةى طوجنـاو وةربطـرين، ئــةو             
حةرةكةيةش كـة جـةنابت بفـةرمووى و بَلَيـى تـازة بكـةين، هةيـة و بةردةوامـة، ئَيسـتا ئيحتمالـة لـة تـاران             

ةكان دانوسـتانى بـةردةوام هةيـة،    خةَلكَيك هةية و لة بةبدا و لة ئةنكةرة خةَلكَيك هةية، لةطـةَل ئةمريكيـ  
لةطةَل ئيتيحادى ئةوروثى هةية، لةطةَل ئومةمى موتةحيدة هةية، يةعنى ئـةوة نيـة ئَيمـة دانيشـتووينة و     
هيض نةكراوة، بةس شةِرى ئَيران و عرياق دوو دةوَلةت بوون هةردووكيان عزو بوون لة ئومةمى موتةحيدة 

كة طشت بـةرب ثشـتيوانى بـوو ضـى بةسـةر هـات و ثاشـان ضـى َ           ضةند ساَل بةردةوامة، كوَيت دةوَلةتَيكة
ــن و         ــةرز و ثريؤزي ــاك و ب ــاوةِرَيكى ث ــري وب ــةتى عــرياق خــاوةنى ب ــةناو دةوَل ــةرَيمَيكني ل ــة ه ــةوة، ئَيم كةوت
مةشاكلَيك هاتووة دةبَى ئَيمة حة  بكةين، لَيرة جوان بري بكةينةوة ثَيكةوة، هـةوَل بـدةين حـة  بكـةين و     

ــرة   ــة ئَي ــةو       ك ــةبَى، ئ ــةردةوام ن ــةكرَيت، ب ــةبوَل ن ــةدا ق ــةن و تةع ــة زةرةرةنةك ــةو برايان ــةكات و ئ زةرةر ن
دةوَلةتانةش زةرةر نةكةن لةم حةرةكاتانةى كة هةية لةم مةنتياةية بؤ ئةوةى ئةو ئاطرة طةورةتر نةبَيت، 

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابت و كاك كاوة فةرموو
 

 :بةِرَيز كاوة حممد امني

 .كى ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ
ثَيشةكى من سةرةخؤشى خؤم ئاراستةى خانةوادةى شةهيدةكان دةكةم و دةست خؤشـى لـة ليذنـةى نـاوخؤ     
دةكةم كة بة ئةركى خؤيان هةستاون و ِراثؤرتَيكى باشيان ئامادة كردووة، ثشـتطريى تـةواوى قسـةكانى كـاك     

ة مـن هةنـدآ تَيبينـيم هةيـة يـةكَيكيان      دَلشاد دةكةم بةِراستى بابةتيانة مةوزوعةكانى خستةِروو، ئةوةى ك
ئةوةية كة بةِراستى ئـةو بيـانوو و ثاسـاوانةى كـة توركيـا كردوويةتـة بيـانوو بـؤ بؤردومـان كردنـى ناوضـة            
سنووريةكان ثَيموا نية عيالقةى بة ضاالكى ضةند طةرياليةك هةبَى لة مةنتياةكانى كوردستانى توركيا كة 

و بارودؤخـة هةيـة كةلـة ِرؤذهـةآلتى ناوةِراسـت و لـة وآلتـانى عـةرةبى         ئةجنامى دةدات، زياتر ثةيوةندى بـة 
داهةية كة خةريكـة تـةوازوناتى هَيـز بـةرةو طـؤِران دةضـَيت، ئةوانـةش وةكـو ئَيـران و توركيـا دوو ز َيـزن            
ِراستةوخؤ و ناِراستةوخؤ ثةيوةنديان بةو تةوازوناتانةوة هةية، لة زؤر شت ناكؤك، بؤ منوونة لة سوريا كـة  
ئــةو وةزعــة هةيــة، دةوَلــةتى توركيــا بــة تونــدى دذى نيزامــى بةشــار ئةســةدة، دةوَلــةتى ئَيــران بــة تونــدى   
ثشتيوانى دةكات، يةعنى دوو هةَلوَيستى دذ بة يةكيان هةية، ئَيمة دةبَى وةكـو هـةرَيمى كوردسـتانى عـرياق     

لةطةَل ئـةو بارودؤخـة بكـةين كـة     كة هةرَيمَيكى ئارام و سةقامطرية دةبَى زؤر ذيرانة و حةكيمانة تةعامول 
بارودؤخَيكة ئاَلؤزة و موعةقةدة و تَيكةَل و ثَيكـةَلى تَيدايـة، ئـةوة عيالقـةى بـةوة نيـة كـة ئـةو سـنوورانة          
هةندَى موعارةزة و ثَيشمةرطةى ثةكةكة و ثذاكى تَيداية، ِراستة بيانوويان هةية و دَيـن بـةو بيـانووة ئَيمـة     

مالنَيى ئةوان لة مَيذووة وة زؤر قوَلرت و طـةورةترة لةسـةر دةسـةآلت و نفـوزة     ئازار دةدةن، بةآلم صراع و مل
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لةسةر مةنتياةكة بةتايبةتي و لة ِرؤذهةآلتى ناوةِراست بة طشتى، ئةوةى كـة لةسـةر ئَيمـة ثَيويسـتة وةكـو      
ئيمكانيــةتى خؤمــان كــة هةمانــة وةكــو ئيمكانيــانى مرؤيــى و سياســى و ديبلؤماســى هةمانــة و هــةموومان    

ةطةِرخستووة و زياتر ضِرى بكةينةوة، يةكَيكيان ئةوةية بةِراستى ئَيمة  كة وةكو برادةران ئاماذةيـان ثَيـى   ب
دا حةزناكةم دووبارةى بكةمةوة، لة كةناَلة دبلؤماسيةكان و لةمستةواى سةرؤكايةتى هةرَيم و سـةرؤكايةتى  

ةبــَى عـرياق وةكـو خـؤى تةماشــا    ثةرلـةمان و حكومـةت و لـة سـةرؤك كؤمــارى عـرياق و وةزيـرى خـارجى، د       
بكةين، بةِراستى حكومةتى عرياق ئةو حكومةتة نية ئةوةى كة ئَيمة وةكـو لـة دةسـتوور ئيلزامـى بكـةين و      
بيكات، حكومةتى عرياق بة عةكسةوة لة هةندَى ال كَيشةمان بؤ دروست دةكات كة كـةمرت نيـة لـةو كَيشـةى     

جةلـةوالش كَيشـةيةكة، كَيشـةيةكى نةتـةوةيى قورسـة      لة سنوور بؤمان دروسـت كـراوة، ئـةوةى سـةعدية و     
بةِراستى ضاوثؤشينى حكومةتى عرياقى لةبةرامبةر تريؤرستان و شؤةينيةكان ئةويش كَيشةيةكة كة قسةى 
لةسةر كراوة و بةردةواميش قسةى لةسةر دةكرَيت، ئةوةى كة بة ئَيمة دةكرَيت يةكَيكيان ئةوةية كة وةكـو  

دبلؤماسيةكانةوة دةتوانني هةنـدَى ئـيش هةيـة ئَيمـة دؤسـتى خؤمـان هةيـة و وةكـو          طود لة ِرَيطاى كةناَلة
ئةندام ثةرلةمانانى كوردستانى توركيا و هةنـدَى ئةنـدام ثةرلـةمانى تـوركن بةِراسـتى ئَيمـة دةتـوانني ئـةو         

وكيـان كـة   كارةساتةى ئةو خَيزانة شةهيدة كة حةوت سةر خَيزان بوون لة مناَلى يةك ساَليةوة تا دايك و با
شةهيد كـران، ئَيمـة بيـورووذَينني و بيكةينـة مةسـةلةيةكى ئينسـانى لةسـةر ئاسـتى نَيودةوَلـةتى و لةسـةر           
ئاستى ناوخؤى توركياش دا كة بيورووذَينني وببَيتة مةوزوعَيك، بةِراستى ئةو دةنطة بوَيتة ناو ثةرلةمانى 

رَيك و ببَيتـة مةسـةلةيةكى طـرنط كـة ئَيمـة      توركيا و بوَيتة ناو شةقامى توركياش  بـؤ ئـةوةى ببَيتـة فشـا    
بتوانني ئةو مةسةلةية لةِرَيى ئيعالمى بة وَينة كة لةوانةية كرابَيت، بةآلم زياتر ئيئتمامى ثَى بدرَيت و بة 
بةرنامة بيكةين بؤ ئةوةى لةسةر ئاستى ئةو ثةيوةنديانةى ئَيمة خؤمـان هةمانـة لةطـةَل ثةرلـةمنتارةكانى     

نتارةكانى حكومةتى توركيا و هةتا حزبى عةدالة و تةمنيـة خـؤى هةنـدَى دؤسـتايةتى     كوردستان و ثةرلةما
لةطةَل حيزبةكانى خؤمان هةية دةتوانني لة ِرَيطةى ئةو كةناَلانةوة بتوانني ئةو مةوزوعانةي تَى بطةيةنني 

نى ثةكةكـة،  كة فعلةن ئةو هَيِرشانة و بؤردومانى حكومةتى توركيا، بؤردومـان كـردن نيـة لةسـةر ضـةكدارا     
بةَلكو بؤردومانـة لةسـةر هةنـدَى خـةَلكى سـينيل كـة ئـةوةش منوونةكةيـةتى، كـة ئَيمـة دةتـوانني ثيشـانى             
بدةين، خاَلَيكى تر من ثَيم باشـة و نـازا  ضـةند دةكـةوَى و ضـةند ناكـةوَى، ئـةويش ئةوةيـة بةرذةوةنـدى          

مثانيـاى ئيستسـماريان لَيـرة هةيـة و     حكومةتى توركيـا زؤر لـة كوردسـتان داهةيـة، بـة دةيـان بازرطـان و كؤ       
ميعماريان لَيرة هةية، ئايا ئَيمـة دةتـوانني لـة ِرَيطـةى ذوورى بازرطانيـةوة بتـوانني لةطـةَل ذوورى بازرطـانى         
توركيا هةتا ئةطةر لةسةر مسـتةوايةكى زؤريـش نـةبَى بتـوانني يـةعنى ئَيمـة قسـةى لةسـةر بكـةين و ئـةو           

ستى ئابووريش زةرةرة بؤ هةموو اليةك كة ض لةسةر ئاسـتى ئينسـانيش   مةسةالنة بورووذَينني كة لةسةر ئا
ئةو مةسةالنة كة ثَييان ِرابطةيةنني بؤ ئةوةى ئةوةش بكةينة كارتَيكى فشار لةناوةخؤى توركيا و حةاـةن  
ئةو دةوَلةمةند و بازرطانانـةى توركيـاش ِراسـتةوخؤ تةئسـرييان لةسـةر حكومـةت و دةسـةآلتدارانى توركيـا         

ئةوةى ديكة كة بةِراستى برادةران ئيشارةتيان ثَيى كرد، من جارَيكى تر تةئكيـد لةسـةرى دةكةمـةوة     هةية،
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ئَيمة وابكةين ئةومةسةلةية لة ئيعالمةكانى خؤمان و لة كؤِر و كؤبوونةوةكانى خؤمان نةيكةينـة ملمالنـَى   
ةوةيى وةرى بطـرين و زيـاتر   ى سياسى و كَيشةى سياسى ناوخؤمان، بةَلكو بة مةسةلةيةكى نيشتمانى و نةت

جئودةكانى خؤمان بطؤِرين بؤ زياتر دوورخستنةوةى ئةو ئاطرة بة بةرطرتن لةو كَيشةية كة بةرةو ِروومان 
دةبَيتةوة و سةقاطريى لـة هةرَيمةكـةمان تَيـك دةدات و بـةو ئاراسـتةية قسـةى لةسـةر بكـةين و تةعبيبـةى          

دةكـةين ئَيمـة بتـوانني شـةقامى خؤمـان جبـولَينني بـة        خةَلكى خؤمان بكةين و هةروةها ثشـتطريى لـةوةش   
خؤثيشاندان و بة مانطرتن لةبةرامبةر ئةو كردةوة نامرؤةانةيةى كـة بـة خـةَلكى سـينيلى ئَيمـة دةكـرَى و       

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ذيان خان فةرموو
 
 

 

 :بةِرَيز ذيان عمر شريو

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــة  ــة ثَيش ــن ل ــةَل        م ــَى لةط ــة دوَين ــةم ك ــةرَيم دةك ــةى جــةنابى ســةرؤكى ه ــة نرخةك ــة ب كى دا ثشــتطريى وت

ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى دانيشتنَيكى كرد كة وتى ئَيمة ضيرت بَى دةنط نـابني لـة شـةهيد بـوون و     
ئةو وتـة بـة    لة ماَلوَيران بوونى، شةهيد بوونى خةَلكى سينيل و بَى دةسةآلتى ميللةتةكةمان، من ثشتطريى

نرخانةى دةكةم، هةروةها ئَيمة هةموومان دةزانني ئةزموونى هيض ميللةتَيك لة دنيادا بة قةدةر ئةزموونى 
ميللةتةكةى ئَيمة بة ماَلوَيرانى و بة دةربةدةرى بنيات نرابَيت، ضةندين شةهيدمان داوة بة ئاواتةوة بوون 

كان دا، ثَيويستة هةموو كوردَيك لة هةر ضوار ثارضةكة ئاآلى كوردستان ببينن بشةكَيتةوة بةسةر دامودةزطا
ئةم ئةزموونة بة هى خؤى بزانَى، بةرذةوةندى ئةم ميللةتـة دامـاوة خَيـر لـةخؤ نـةديوة بثـارَيزَى، ضـونكة        
ئَيرة كة من قسةكا  دووبـارة ناكةمـةوة، بـةآلم ئيجبـار دةبـَى كـة زؤر شـت بَلَييتـةوة كـة بـووة بـة داَلـدةى             

، لةبةرئـةوة دةبـَى هـةموو كوردَيـك ئـةم ئةزموونـة بـة ئـةزموونى خـؤى بزانـَى، ثاراسـتنى            هةموو كوردَيـك 
ســنوورةكانيش هــةموو دةزانــني كــة نــابَى خؤمــانى َ  وابكــةين كــة نــةزانني، هــةموومان دةزانــني كــةوا لــة   

ةوتنامةيـة  سةآلحيةتى حكومةتى فيدراَلة، تةنانةت تـاوةكو ئَيسـتا ثةرلـةمانى عـرياق نـةيتوانيوة ئـةو ِرَيكك      
هةَلوةشَينَيتةوة كة عرياق و توركيا و ئَيران بؤيان هةية كة ضةند كيلؤمةترَيك داخلى ئـةرازى يـةكرتى بـن    
بة بَى ئةوةى بطةِرَينةوة بؤ يةكرتى و ثرسيار لة يةكرتى بكةن، لةبةرئةوة دةبـَى ئَيمـة زؤر بـة واقعانـة كـة      

ئَيمة بَى دةنط نةبووين و بـَى دةنطـيش نـابني، ئـةوا      ثشتطريى قسةكانى كاك دَلشاد دةكةم كة بري بكةينةوة
سةرؤكايةتى ثةرلةمانة ضةندين دانيشتنى نائاسايى كردووة، هةروةها ئةوة سةرؤكى هةرَيمة كة بة هةموو 
شَيوةيةك بة ئاشكرا و بة دبلؤماسى لة هةوَل داية كـة ئـةم مةسـةلةية ضارةسـةر بكرَيـت، ثَيويسـتة لةسـةر        

ش بارودؤخى ئَيمة بزانن كةوا ئَيمة ناتوانني لةطةَل هَيِرشَيكى نابةرامبةر لة هةموو هةموو كوردةكانى تري
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توانايةكى خؤيـان ئَيمـة نابةرامبـةرين لـة طـةليان دا و ئَيمـة نـاتوانني بوـينة شـةِرَيكةوة، ئَيمـة كاتةكـةمان            
، هـةروةها توانـاى   حمر ة كة وةكو جةنابت وتت ئَيمة هيَلى سوورمان داناوة جـارَيكى تـر بـؤ كـورد كوشـ      

سوثاطان نية لةطةَل نة توركيا و نة ئَيـران تـةنئا ئَيمـة دةتـوانني بـة دبلؤماسـيانة كـارى خؤمـان بكـةين و          
ــةو كارتــةى بــةكارهَيناوة، هــةوَلَيكى زؤريشــى داوة كــة بــة       ــك ئ جــةنابى ســةرؤكى هــةرَيميش هــةموو كاتَي

يك  ات و ئةو هةوَلةش بةردةوامة و لةبةرئةوة دبلؤماسى كة كوردةكانى توركيا لةطةَل حكومةتى توركيا ِر
من داوا دةكةم كة بة هيض شَيوةيةك  ئَيمـة نـةَلَيني سـةرؤكى هـةرَيم بـَى دةنطـة، يـان ثةرلـةمان بـَى دةنـط           
بووة، با وا لة خؤمان نةكةين كة خةَلكانَيك تةسةور بكةن، ضةند كةسانَيك تةسةورى ئةوة بكةن كـة ئَيمـة   

طوَى نادةين بة مناَلى خؤمان بكوذرَى و ئافرةتى خؤمان بكوذرَى، مةسـةلةكة ئـةوة نيـة،    بَى دةنطني و ئَيمة 
 .مةسةلةكة زؤر لةوة ترسناكرتة كة خةَلكَيك بريى َ  دةكاتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مسرية خان فةرموو
 

 :بةِرَيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ؤشى لة ليذنةى نـاوخؤ دةكـةم بـؤ ئـةو ِراثؤرتـة، سـةرةتا هـةروةكو ذيـان خـان طـوتى ثشـتطريى لـة             دةست خ

قسةكانى سةرؤك بارزانى دةكةم، ئةم شةِرةى ئَيستا توركيا دذ بة ثةكةكة دةيكات، يةكةم جار نية و دوايني 
يـا كـردووة لـة    ةوة دةسـتى بـة شـةِرى ضـةكدارى دذى تورك     1984جاريش نابَى، ضـونكة ثةكةكـة لـة سـاَلى     

زةمانى بةعسةوة ئةو مةجالة دراوةتة توركيا هجـوم بكاتـة نـاو خـاكي ئَيمـةو دذى ثةكةكـة بوةسـتَى، بؤيـة         
ثَيويستة ِرَيطاضارةى بنِبكردنى ئـةم كَيشـة سـنوورية بدؤزرَيتـةوة، داوا لـة توركيـا بكرَيـت كـارى جـدى تـر           

د دا بكاتـةوة، هـةرَيمى كوردسـتانيش هـةوَلى     بكرَيت بةو ثَييـةى ثرؤسـةى طةِرانـةوةى ئاشـتى بـةِرووى كـور      
زياتر بدات بؤ هاوكارى كردن لـةو ثرؤسـةيةدا، هةَلوَيسـتى حكومـةتى عـرياق ِروونـة و بـة ئاشـكرايى خـؤى          
ناكاتة ساحبى هةرَيمى كوردستان و زؤر قسةكانى ترسـنؤكانةية يـان بـة سسـتى جوابيـان دةداتـةوة، ئةطـةر        

ازانَى بــا ثــَى بــةوةدابنَى كــة ســوثاى عــرياق توانــاى ئــةوةى نيــة و  خــؤى بــة خــاوةنى هــةرَيمى كوردســتان نــ 
دبلؤماسى وآلتيشى هةم تواناى ئةوةى نية، بؤية داوا دةكةين كة بةرذةوةندى دانيشتوانى هةرَيم لةبةرضـاو  
بطريدرَيت، ضونكة ئةم دةستكةوتة دةستكةوتَيكى مةزنة بؤ هةموو خةَلكى كوردستان بة ِرةنـج و خـةبات و   

ى زؤر هاتووةتة دى، دةكرَي بةِرَيطاى ديالؤ  و طفتوطؤ ضارةسةر بكرَيـت، ئةطـةر نـا هةَلوَيسـتى هـةر      قوربان
بة يـةك وشـة   ( Face book)تاكَيكى هةر ضوار ثارضةى كوردستان و هةموو كوردَيك  لة وآلتدا ئةطةر لة 

ثَيـك بَيـت كـة سـةردانى      دةبَيتة مةترسيةكى طةورة بـؤ ئَيـران و توركيـا، هـةروةها داوا دةكـةين ليذنةيـةك      
ضةند وآلتَيكى ئةوروثى بكات، هةتا ئةطةر بؤ خـودى بـةيتى ئةبيـةزيش بَيـت ئةمـة مةسـةجة بـة وآلتـانى         
ئــةوروثى بطةيــةنَى، ضــونكة ئةطــةر بــة وآلتــى توركيــا و ئَيــران و عــرياق بطةيــةنني هــيض ضارةســةرمان بــؤ  

طةى سةربازى توركيـا كـة لـة خـاكى هـةرَيم دا      نادؤزنةوة، هةروةها كارى جدى بكرَيت بؤ دةركردنى ئةو باز
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دةكــةم كــة لــة ِراثــؤرتى ليذنــةى  4هةيــة، لــة ئامَيــدى و كــانى ماســى و بامــةِرنَى، ثشــتطريى تــةواوى خــاَلى  
ناوخؤهاتووة تؤماركردنى سكاآل لةاليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستانةوة دذ بة دةوَلةتى توركيا لـة دادطـاى   

 .ةيى، زؤر سوثاسالهاى نَيودةوَلةتى و نةتةو
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بةِرَيز ئَيمة لة ثةرلةمانى كوردستان ليذنـةى ثةيوةنديـةكامنان هةيـة، هـةموو ئـةو وآلتانةشـى كـة        
موهتةمن بةو كَيشةية قونسوَليةيان لةناو شارى هةولَير هةية، ئيرت بـؤ لَيـرة هةَلسـني بـِرؤين بـؤ ئـةوروثا،       

َلية و ئـةوةش ليذنةكةيـة، هةرضـيتان هةيـة بيدةنـة ليذنـةى ثةيوةنديـةكان، مـن         بؤضى لَيـرة ئـةوة قونسـو   
لياائيان بؤ تةرتيب دةكةم، ض لةالى من و ض لةالى خؤتـان و ض لـة قونسـوَلية بوـن و بيـانبينن، كـاك سـاالر        

 .فةرموو
 
 

 

 :بةِرَيز ساالر حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة بة خوَيندنـةوةى ِرووداوةكـان دةركـةوت لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا هـةم         بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان،

دنيا بينى هةم ِروئيامان بؤ ئةحداسةكان لةِراستى دا الوازة، من دَيمةوة سةر منوونةى خاتوو دانيال مـيرتان  
وو، سـَى  كة لة ثةرلةمانى كوردستان لة خو  سَييةم كة وتةيةكى ثَيشكةش كـردو لـة دوتـوَيى وتـةكانى دا د    

ثةيامى هـةبوو، يـةكَيك لـة ثةيامـةكانى ئـةوة بـوو كـة ئـةم دؤخـة تازةيـةى لـة كوردسـتان لـة دةرئـةجنامى               
هةَلبذاردنةكان هاتة كايةوة دةرفةتَيكى زَيِرينةية بؤ يةكِريزى ماَلى كورد، بؤ بةدةستئَينانى ئةومافانةى كة 

بةى دميوكراسى، ئاماذةشى بةوة كرد كة ئـةم  هَيشتا بةدةست نةهاتوون و دةوَلةمةند كردنى زياترى تةجرو
تةجروبةى لة هةرَيمى كوردستان هةية جَيـى ئومَيـدى هـةموو خـةَلكى كوردسـتانة لـة هـةموو ثارضـةكانى         
ترى كوردستان، ديارة دانيال ميرتان يةكَيكـة لةوكةسـانةى كـة لـة نزيكـةوة ضـاودَيرى ِرووداوةكـان دةكـات و         

ردستان، بؤية ئةو ثَيشبينيانةى دةكـرَى ئَيسـتاش ئَيمـة بيكةينـة بنـةما،      موتةعاتفة لةطةَل دؤزى خةَلكى كو
لةِراستى دا لة نَيـوان ئَيمـة و ئـةوانى تـردا و بـة تايبـةتى هـةرَيمى كوردسـتان و توركيـا ئةطـةر بـةراوردَيك            
بكــةين هَيشــتا هةرَيمةكــةى ئَيمــة لــة ئاســتى نــاوخؤ دا ثةرتــةوازةين وةكــو هَيــزة سياســيةكان، لــة ئاســتى     

ؤذهةآلتى ناوةِراست دا طة  كورد و نةتـةوةى كـورد نةتةوةيـةكى دابـِراو و ثةرتةوازةيـة، بـةآلم ئةطـةر بـؤ         ِر
وآلتَيكى وةكو توركيا سةبارةت بةكورد ئةوان كؤك و يةكطرتوون و لة ئاستى نَيودةوَلـةتيش دا يـةكطرتوون،   

كوردستان كة لة هةولَيرى ثايتةختى بؤ ئَيمة طرنطة لة ئَيستادا جةخت بكةينةوة سةر كؤنطرةى نةتةوةيى 
هــةرَيمى كوردســتان ببةســرتَى و هــةموو ناوةنــدةكانى تايبــةت بــة دؤزى كــورد بانطئَيشــت بكــرَى بــؤ ئــةوةى 
بتوانني لة دةرةوةى ئاستى هةرَيمى كوردستانيش خوَيندنةوةيةكى جدميان هةبَى بؤ ئةو ِرووداوانةى كة لة 

ناوضةكة دةكوَلَى، لةِراستى دا ئةو ِرووداوانةى كة ِروودةدةن كاريطـةرى   ِرؤذهةآلتى ناوةِراست دا ِروودةدةن و
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ِراستةوخؤ و ناِراستةوخؤيان لةسةر هةموو ئةو كيانانـة هـةن كـة هـةن، بـؤ منوونـة ئَيمـة لـة وآلتـى سـوريا           
ــة مــاَلى        ــةتى، ئةطــةر ل ــة ســاتة وةختــى هةَلتةكانــدن دايــة، ئةطــةر بيطَيِرينــةوة ئاســتى كؤمةآلي ئَيســتاكة ل
خؤطاندا دراوسَيكامنان خوانةخواستة كةسَيكى َ  مبرَى تؤ مـاَلى نزيكـى، كؤمـةَلَيك هةيـةجان و كؤمـةَلَيك      
هاوخةمى دَى بةسةريا كة دةكرَى طؤِرانكارى لة ذيـانى خـؤى و لـة تـةعامول دا بكـات، بـةآلم ئَيمـة و وآلتـان         

َل ئـةو بارودؤخـة بكـةين، ضـونكة كـة      يةك بـة يـةك دةِرووخـَين و ئَيمـة ِروئيامـان نيـة ضـؤن مامةَلـة لةطـة         
مبانةوَى يان نةمانةوَى بة تايبةتى وآلتانى هاوسنوور لةطةَل ئَيمة كاريطةرى ِراسـتوخؤيان لةسـةر ئايينـدةى    
ئةم تةجروبةى ئَيمة دةبَى، ئةطةر ضى ِرووخاندنى حكومةتةكان بؤ ئةو وآلتانة طرفتَيكى لةوانةيـة هَينـدة   

ةتن دواجــار وةكــو قــةوارة دةمَيننــةوة، بــةآلم بــؤ هــةرَيمى كوردســتان ئــةو    طــةورة نــةبَى كــة ئةوانــة دةوَلــ 
طؤِرانكاريانةى ئةطةر ئَيمة بةم دؤخة و بةم دةمودةستة وا مامةَلة بكةين، بَى طومان تةجروبةكة لةبـةردةم  
هةِرةشــة و مةترســى دايــة، برييشــمان نةضــَى لــة زووةوة دةوتــرَى ئــةم تةجروبةيــةى ئَيمــة تةجروبةيــةكى  

ةمةية، من تةسةورم واية ئةو ئةحداسـانةى لـة توركيـا هاتوونةتـة كايـةوة، بـة تايبـةتى لةسـةر دةسـتى          دةَل
ضةند هةنطاوَيكى بوووكى ئيسالح لة ِرَيطاى حزبى عةدالةت و تةمنيـةوة دةرى خسـت بةهـةر كرانةوةيـةك     

ناوضـة كوردسـتانيةكان   طة  كورد لة توركيا دؤزةكةى دةضَيتة ثَيش، خـةَلكى زيـاتر دةرضـَيتة ثةرلـةمان و     
لةوَى ئريادةى خةَلكى كوردستان بةِرَيوةى دةبات، بؤية لة دواى هةَلبذاردنةكانى توركياوة ئةو مةترسية زؤر 
زاَل بووة، بؤية تةراجوع كراوة لة زؤر مةسةلةى تر و من تةسةورم واية لة ئاييندة دا طؤِرانكـارى طـةورةتر   

بَى يةك نةتـةوةو يـةك ئـاآلو يـةك دةوَلـةت       اي اَى، نوَى كردنةوةى ِروودةدات و كاريطةرى لةسةر ئَيمة دةب
لةاليةن كاربةدةستانى دةوَلةتى توركياوة ثيشاندةرى ئةوةية كة دةيانةوَى هةموو جوهدَيكى  كورد لة ِرووى 
ماددى و مةعنةويةوة كار لةسةر ئيعرتاف ثَى نةكردنى بكةن، لةِراستى دا سةركةوتنى تةجروبـةى هـةرَيمى   

ردستان وةكو ئةزموونَيكى دميوكراسى ئةمةش جارَيكى تر مةترسيةكى طةورةترى هةية بؤ ئةو وآلتانـة،  كو
ــةمانتارة بــةِرَيزةكان      ــة ثةرل بؤيــة دةيانــةوَى شــةِرةكانى نــاوخؤى خؤيــان بطوَيزنــة دةرةوة وةكــو بةشــَيك ل

نامــةى خــؤى هةيــة كَيشــة ئاماذةيــان ثَييــدا، لــةو ئةحداســانةى لــة مةنتياةكــة ِروودةدات هــةر وآلتَيــك بةر 
هةناويةكانى خؤى بئاوَيذَيتـة دةرةوةى خـؤى، بةداخـةوة هـةرَيمى كوردسـتان كراوةتـة ئـةو طؤِرةثانـةى كـة          
دةيانةوَى ملمالنَى و كَيشـةكانى خؤيـان تَيـدا يةكالبكةنـةوة، لةمةشـدا حكومـةتى ئيتحـاديش بةشـَيكة لـةو          

، جـارَيكى تـر ثةيوةنـدى بـةو ئةحداسـانةوة هةيـة       ثرؤسةية، ئةوةى لة ناوضةكانى كَيشة لةسـةر دةطـوزةرىَ  
كةلة ناوضةكةدا ِروودةدةن، ثةرلةمانى كوردسـتان زيـاد لـة ضـةند دانيشـتنَيكمان كـردووة، كؤمـةَلَيك ثـةيام         
جارَيكى تر ئاراستةى حكومةتى ئيتحادى دةكرَيتةوة، مـن لَيـرة بةِراسـتةوخؤى و بـة ِراشـكاوى دةَلـَيم دواى       

كردوومانة و لة نزيكةوة ضاودَيرى ئةحداسةكانى ناوضةكانى كَيشة لةسةر بة تايبةتى ئةو دانيشتنانةى كة 
سةعدية و جةلةوالم كردووة، ئةوة تَى دةطةم حكومةت بة بةرنامـة ئـةو دؤخـةى دروسـت كـردووة و ئَيمـة       

ئـةبَى   نابَى ضاوةِرَيى حكومةتى ئيتحادى و بة تايبةتيش كابينةكةى مالكى بكةين بؤ هةر هـةوَلَيكى جـدى،  
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طومامنان هةبَى ئةو دؤخةى دواجار لة ئاييندةى نزيك دا دَيتة ثَيشةوة بـؤ تَيكوـونى بـارودؤ  لـة هـةرَيمى      
 . كوردستان دا ئةوان بةشَيكن لةو ثرؤسةية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةيان خان فةرموو

 :بةِرَيز بةيان امحد كؤضةري

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دَى مةزن و دلؤةان، بِراستى ل دةستثَيكَى سةرةخؤشيَى لة ماآل وان شةهيدا دكةين، دلطرانيـا خـؤ   بةناةَى خو
بؤ خةَلكَى خؤيَي خؤِراطرَى دةةةرَيت سنوريَى دكةن، ِراستى ئةز ئاماذةيَيت ب ئاخافتنا  خوشكا خؤ ئامينـة  

و ِرَيكان و بةرواريا  وَى نةكو تـةمام   خانَى دكةم كو دةَي  لة ِراثؤرتا ليذنةيةت دا بةحسَى دةةةرَيت نَيروة
ةكا ببي ، خاآل ديـرت بِراسـتى ئـةز دبيـنم وةزع طةلـةكى هةسـتيارة و دةـَي  سـةركردايةتيا كـوردى بريكرنـ          

كرنــَى دطــةل ةــَى ناوضــةيَى دا ضــونكى ئــةم دبيــنني ناوضــةيةت بــةرةة     هؤشــيارانة هــةبي  بــؤ ســةرداني 
يدى كارتَيكردنـا وى طةلـةكا مـةزنا لسـةر هـةرَيما كوردسـتانَى، لبـةر        طؤِرانكاريَى طةلةكا مةزن يا دضيت، تةئ

هةندَى بريكردنةكا يا هةذى حةكيمانة بَي  و سةركردايةتيا كوردى هةبي  بـؤ هـةرَيما كوردسـتانَى و ةـَى     
ئــةزموونا ئةةرؤكــة ب دةســت خــةَلكَى مــة كــةفتى، دطــةل هةنــدَى دا تةبعــةن دةــَي  ئــةم يــةكا هــةن خــؤ    

ةرَيما كوردستانَى دير بَيخني ذ هةمى مةترسيا و حمـاوةال بكـةين ئاسـايش و ثاراسـتنا ئـةزموونا      ضَيكةين، ه
خؤ و هةرَيما كوردستانَى تةبعةن حماوةلة بكةين ئاسايشا وَى بثارَيزين، طةلةك ئاخافتنَيت من هاتنة طوتنَى 

ئةجنومـةنى نوَينـةران دكـةين كـو     بتةنَى ئةز ئاماذة ب دوو تشتا دكةم يـا ئـةوة  داخـازَي نَينـةرَيت مـة لـة       
دةَي  داخازَيش ذ سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران بكةن بـؤ دانيشـتنةكا ثةرلـةمانى ب تَيروتةسـة  ض كريـة،      
يةعنى بةرناما وانة ضية بؤ ئةة مةترسيةت ئةةرؤكة لسةر سنوورَيت هـةرَيما كوردسـتانَى وةكـو ئةركـةكى     

ى دةـَي  نوَينـةرَيت مـة ل بةبـدا زةختـةكَى مـةزن بكـةن و        دةستوورى و سيادى دةَيت ئـةوة بكـةن، بِراسـت   
فعلةن يةعنى ئيحراجا حكومةتا مالكى بَيتة كرنَى د ةَيـرَى دا، خـاآل دى تـر ئـةز دبيـنم كـو هةماهةنطيـةكا        
زَيدةتر هةبي  ناة بةينا سَى اليةنادا، ئةم دبَيذين واشن  و بةبدا و هـةةلَيرَى، بـةس ئـةةَى هةماهـةنطَيى     

وبة زَيدةتر  تةحةروكَى بؤ بكاتن، ئةز دبَيذم يا فةرة كـو هـةرَيما كوردسـتانَى ئـةةَى ِرؤَلـَى خـؤ يـَى        كو مةتَل
ةو  141دبلؤماسى يَى جاران زَيدةتر شو  كارا بكاتن، فعلةن شول بكاتن بؤ ةان هةنَى كـو مـة طـوتى مـادَى     

بةبـدادا دةـَي  ئـةم طةلـةك طةلـةك       ئةة خاَلَيت سنوورينة تةبعةن ئةة كَيشَيت موعةلةقن ناة بـةينا مـة و  
كارةكى باش لسةر دبلؤماسى و كارى دبلؤماسى و دانوستاندنَى ئةم بكةين، ئـةة هةماهـةنطيا هـةنَى ضـونكى     

 .ئةم خودان قةزيةينة بِراستى دةَي  ئةم داخازا مافَى خؤ بكةين و زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرطوَل خان فةرموو

 :حسن رضاوَل بةِرَيز سةرط
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتامن دةمةوَى لةوةوة دةست ثَى بكـةم ئةطـةر بِريـارة ثةرلـةمان مةرجـةعى سياسـى و ياسـايى خـةَلكى         
كوردستان بَيت، ثَيويستة ئَيمة لةسةر ئةو ثرسةى كة كؤبوونةوةى نائاسايى بؤ دةكةين كة ثرسى بؤردومان 

توركياوة، كة لةو بؤردومانة خـةَلكى بـَى ديفـاع و هاووآلتيـانى مـةدةنى      كردنى ناوضة سنووريةكان لةاليةن 
بوونةتة ئامـانج كةسـانَيك ئـاوارة بـوون لـةو شـوَينانة زةرةر و زيـانَيكى زؤر كـةوتووة ئـةبَى ثةرلـةمان لـةم            
ة بابةتة لة ضوارضَيوةى ئيدانة كردن و دةركردنى ياداشت و بةياننامة دةرضَيت، ضـونكة لـةِرووى ياسـاييةو   

ــة         ــة، ئَيمــة ثَيشــرت ل ــانونى ني ــة قــوةى ق ــزى ياســايى وات ــةكردن هــةموومان دةزانــني هَي بةياننامــة و ئيدان
كؤبوونةوةكانى ديكة ئةو باسانةمان كرد، هةمووطان دةزانـني سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان هةَلوَيسـتى هـةبووة      

هـةموو ثةرلةمانـة، بؤيـة دةبـَى      لةسةر ئةم بابةتة و هةَلوَيستى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ثَيموايـة هةَلوَيسـتى  
ئةم كؤبوونةوةية ضةند بِريارَيكى ثَى دةرضَى، ضونكة ئَيمة ثَيشرت بامسان لةوة كرد كـة جـارانى تـر ئيدانـة     
هةبووة، بةآلم هيض ضارةسةرَيك نةكراوة، ئَيمة هةموومان باسى ضارةسةرى ِريشةيى بـؤ كَيشـةكان دةكـةين،    

بة وردى باسيان لةوة كردووة كـة يةكـةم خـاَلى داواكـارى خـةَلكى ئـةو        بةِراستى ِراثؤرتةكةى ليذنةى ناوخؤ
دةةةرةش ضارةسةرَيكى ِريشةيى بؤ ئةم كَيشةية بدؤزرَيتةوة، هةموومان دةزانني كـة هةوَلـةكان بةردةوامـة    
 بؤ ئةو بابةتانة، وةكو جةنابت ئاماذةت ثَيى كرد بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان كةباس لـةوة دةكرَيـت كـة ئَيمـة    
هةوَلى دبلؤماسى دراوة ثَيشرت لةطةَل ئةو اليةنانة، ض لةطةَل توركيا و ض كؤمـارى ئَيـران قسـة كـراوة، ئـةوان      
بيانووى خؤيان هةية بؤ ئةو بابةتة، ئةطـةر لـةِرووى سياسـيةوة بةِرَيطـة و كـةناَلى دبلؤماسـى ئـةو كَيشـةية         

طةيةكى تـر لـةِريى فشـارى ئابووريـةوة كةثَيشـرت      ضارةسةر ناكرَيت ئَيمة ثَيمان باشة لةاليةكى ترةوةو بة ِرَي
بــاس لــةوة كــرا كــة كؤمــةَلَيك كؤمثانيــاى تــوركى لَيــرة كاردةكــةن، ئَيمــة هــةوَل بــدةين لــةِرَيى فشــارةكانى     
ئابووريةوة توركيا وا َ  بكةين كة ئةو ثَيشَيلكاريانةى بةرامبةر هاووآلتيانى هـةرَيمى كوردسـتان كـة ئـةوان     

رَى، خاَلى تر كة من ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةوةى ئَيمة زؤر جار باس لةوة دةكةين ِراستة ض ثيادةى دةكةن ِرابط
ناوةندة نَيودةوَلةتيةكان بَى يان حكومةتى ناوةندى بَيت لة ئاست ئةم ثَيشَيلكارية زةقانةى مافى مـرؤة كـة   

ةآلم ئَيمـةش وةكـو هـةرَيمى    بة ئاشكرا دةكرَيت بةرامبةر بة هاووآلتيانى هةرَيمى كوردستان و بَى دةنطن، بـ 
كوردستان دةبَى خؤمان لة هةوَلى ئةوة بني كة اليـةنى كـةم كاريطـةرى ئـةم ِرووداوانـة لةسـةر هاووآلتيـانى        
خؤمان كةم بكةينةوة، ض ئةركى حكومةتى هةرَيمة من لةو ثَيشنيارانةى ليذنةى ناوخؤ ثَيم باشـة بوترَيـت   

ين لــة حكومــةت، ئــةبَى بَلــَيني ثَيويســتة حكومــةت ضــةند ثَيويســتة حكومــةت ئةمانــة بكــات نــةك داوا بكــة
هةنطاوَيكى جدى و بة ثةلة بنَى بؤ كةمكردنةوةى كاريطةرى ئةم ثَيشـَيلكاريانة يـان ئـةم ِرووداوانـة لةسـةر      
هاووآلتيــانى هــةرَيمى كوردســتان كــة بينيومانــة خــةم ســاردانة مامةَلــةى لةطــةَل ئــةم دؤخــة كــردووة، ئــةو  

ووداوانة بوون ثَيويستة لة هةرَيمى كوردستان دا ئةوان لة ماف و ئيمتيازاتى شةهيدان شةهيدانةى كة لةو ِر
سوودمةند بن و ئةو هاووآلتيانةى كة ئاوارة بوون ثَيويستة حكومـةت ئـةو ثَيداويسـتيانةى كـة ثَيداويسـتى      

َيشـنيارى ئـةوة بكـةين    سةرةتايي ذيانة بؤيان دابني بكات و زؤر جار ئَيمة ساآلنة ئةمة دووبارة دةبَيتـةوة، ث 



 141 

كة كةمثَيك دروست بكرَيت لةسةر سنوورةكان بؤ ئةوةى لة كاتى دروست بوونى ئةم حاَلةتانة زؤر بة ثةلـة  
و بة شَيوةيةكى كتوثِر لة هةوَلى طةياندنى هاوكارى بن بةو خةَلكانة و ئةو زةرةر و زيانانةى كة لة خـةَلك  

ةوة و حكومــةتى هــةرَيم لــةو ئيحتياتــةى كــة دانــراوة بــؤ كــةوتووة لــةو ناوضــانة هــةمووى قــةرةبوو بكرَيتــ
 .كارةساتى كتوثِر لة هةوَلى ئةوة بَى ئةوة ضارةسةر بكات و سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالرمحن فةرموو

 :بةِرَيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثبارانــةكانى توركيــا دةكــةم، وَيــِراى ثشــتطرييم و      ثَيشــةكى سةرةخؤشــى لــة كةســوكارى شــةهيدةكانى تؤ    
ــةآلم          ــردووة، ب ــةى ك ــةو دةةةران ــةردانى ئ ــة س ــتان ك ــةمانى كوردس ــاوخؤى ثةرل ــةى ن ــؤ ليذن ــى ب دةستخؤش
ِرةخنةيةكم هةية وةكو ثشتيطرى ئامينة خان دةكةم دةةةرى بادينانى تيـا نةخسـتية، ضـياى مـةتني ثـَيش      

واميش تؤثباران دةكرَين ئةو دةةةرة طة  ثسة خالة زاخؤ هـةموو  ضةند ِرؤذيش تؤثبارانى كردووة و بةردة
و ئـةو طوندانـةى لةسـةر شـاخى     ( كةشـانىَ )كات كـةس نـاتوانَى بوـَيتة ئـةوَى و تؤثبـارانى دةكـةن، تـا بَيتـة         

 ئةمةش دةبواية ئاماذةى ثَي كردبا و ببَيتة خاَلَيك و( نَيروة و ِرَيكانى)مةتينن هةموو تؤثباران كرينة و تا 
كــة دةَلــَى  داوا دةكــةين  3تيايــدا بنووســرَى و ئةطــةر ثــاش ئَيســتاش بَيــت، لــة داواكاريــةكانى ليذنــة خــاَلى  

هةرضى مؤَلطةى سةربازى و هةواَلطرى وآلتـانى دراوسـَى هةيـة لةسـةر خـاكى هـةرَيمى كوردسـتان نـةمَينن،         
ؤبوونةوةيةكى وةهـا نائاسـايى كردبـوو    ئةمة زؤر خاَلَيكى ئيجابى و باشة، ساَلَيك ثَيش ئَيستاش ئَيمة لَيرة ك

لةسةر ئةو تؤثبارانةى كة توركيا دةيكات، هةروةها ئيشارةد ثَى دابوو لة زاخـؤ لـة طـة  سـثى هيوـى نيـة،       
هى ثةكةكة، ثَيشمةرطةى ئَيمةى لَي نية هةتاوةكو ثةكةكة يان كةسَيكى ترى َ  بَيت، لةسةر ضـياى زاخـؤ و   

تا بطاتة ميتى توركيا و لةناو زاخؤ هةية و لـة طـةِرةكَيك لةوسـةر بـؤ ئـةو       طة  سثى دةبابةى توركيا هةنة،
سةر مةحروم كرية كةسَيك ناتوانَى تَى بثةِرَي، ئةمانة كاريان ضية و ئيشيان ضية  لة زاخـؤ بطـرة بـؤ بيـة     

و بينـاى  وبيطوةا و تا بطاتة بارؤخَى و  كانى ماسى و بامةِرنَى و ئامَيدى هةمووى مؤَلطةى دروسـت كـردووة   
دروست كـردووة و كـؤنكرَيتى كـردووة، كةواتـة ئـةوة بـؤ خـؤى لـةوَى مايـةوة و دةَلَيـت ئةمـة هـى خؤمـة و              
ناضَيتة دةرَى، نةك بَلَيى بـة موةقـةتى مـاوة، ئَيمـة دةبـَى لةسـةر ئـةم خاَلـة بةِراسـتى بوةسـتني و ئينـزارى            

سـتى لـةوَى دةربوـَيت، ئةمـة زؤر خـاَلَيكى      سةعات لةوَى نـةمَينَى، بةِرا  48بكةين و ئاطادارى بكةين خيال  
كة باس دةكات ئَيمـة لةسـةر خؤمـانى دةكةينـة مـاَل، كـة ئةوانـة لـةوَى هةنـة،           6ئيجابى و زؤر باشة، خاَلى 

كةواتة حةقى ثَى دةدةين كة بَينة ئةوَى و شةِرى لةطةَل بكةين و ئَيمةش بةردةكـةوين، بـة ِرةئـى مـن ئـةو      
ئيشـارةتى ثَييـدا، ئةمـة لةسـةر ئَيمـة دةبَيتـة مـاَل، بـا ديـالؤطى هـةبَى لةطـةَل             خاَلة زيادة وةكو ثةميان خان

خؤيان و لةطةَل خةَلكى خؤيان و ئةوانـةى كـة خـةَلكى خؤيـان و دةوَلـةتى خؤيـان ديـالؤطى لةطـةَل بكـةن و          
هةية لة ناو  بَينة سةر مَيزى طفتوطؤ بكةن، بةآلم نةَلَيني كة ئةوة كَيشةى ئةم و ئةوة نازانني ئةوة نية، كة
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خةَلكى ئَيمة قةبوَلى ناكةين، ئيرت ئةوة سنوورى خؤيةتى با بيطرَى و بؤ خـؤى ضـيان َ  دةكـات لـة دةخلـى      
كـة دةَلـَيني حكومـةتى هـةرَيم ضاوخشـاندنةوة و ثياضـوونةوة بـة ثةيوةنديـة          8خؤيان با لَيى بكات، خاَلى 

ئَيمة لَيرة بِريـار بـدةين كـة حكومـةتى هـةرَيم      سياسيةكان بكات، ضاوخشاندنةوة يةعنى ساَلى ثَى دةضَيت، 
ثةيوةنديةكانى تيجارى يان ئةو كؤمثانيايانةى كة لة ناو هةرَيمى كوردستان ئـيش دةكـةن ئينـزارى بكـةين     

سةعات و ضةند سةعاتَيكى بؤ دابنَيني ئةطـةر تؤثبارانةكـة نةوةسـتَينَى و ئـةو      48خال  هةندة سةعاتة و 
ةستَينَى دةربوَيت، ئَيمة ثةيوةندية تيجاريةكان بوةستَينني و موعةلـةقى بكـةين   تةعةداية لةسةر ئَيمة نةو

و تا ماوةيةكى تر تا ئةو مةترسية لةسـةر ئَيمـة هةسـتَى، مـن لَيـرة منوونـة دَينمـةوة كـة ئَيمـة هـةموومان           
ة، هةموومان دةمانةوَى ناوماَلى كورد و ريزةكانى كوردستان ِرَيك  ةين، هةموومان يةك ِرةئينة لةسةر ئةو

ئةوةمان ثَى خؤشة، ئةطةر ئةوة نةبَيت ئَيمة هيومان ثَى ناكرَيت، من ثَيمواية ئةوةى كة ئَيسـتا حكومـةتى   
فيدِراَلى لةطةَل ئَيمةى دةكات كة داواكانى ئَيمة هيض نني وجَى بـةجَى ناكـات و يـان حكومـةتى توركيـا ئـةو       

ــةال     ــا هــةمووى ل ــان توركي ــة ئَيمــة دةكــات و ي ــة ل ــةويش   تةعةداي ــة، ئ ــوونى ئَيمةي ــة الواز ب ــة، ل وازى كوردي
دةطةِرَيتـةوة بــؤ يــةك نــةبوونى ِريزةكـانى كــورد، ئَيمــة هــةموومان يــةك ِرةئينـة و بــا يــةك بطــرين، ئةطــةر    
ئريادةيةك هةية و ئريادة هةية با ئةم يةكطرتنةو ئةم يةكِريزيةى ميللةتى كورد ببَى، بؤ نابَى  كَى مانيعة  

با بَلَيني شةرت و شروت هةية وةكو ئؤثؤزسيؤن و وةكو دةسةآلت ئـةو شـةرتانة هـيض    لةسةر ضى وةستاون  
يزيةكي لةناو نية، تةنئا خاَلن، ئةو خاآلنةش هيض نينة، دادطايى كردنى بكوذ و لـة هـةموو   جنني، هيض تةع

ئـةوة  دونيا كةسةكى يةكَيك بكوذَى يان شـةقةكى لةيـةكَيك بـدات دةضـَيتة مةحكةمـة، بةشـكو بـةرى ببـَى،         
طةِراندنةوةى بودجة يةعنى بودجةى ئةو حيزبانةى ئؤثؤزسيؤن، هيض مافَيكى / يةكَيكة لةو خاآلنة، دووةم

و هيض حةقَيك و هيض بِرطةيةكى ماددةيةكى سياسى نيـة كـة ئةوانـة بطريَيـن و َ  بِبنـةوة، بـة ض ياسـايةك        
سـزادانى سياسـى لـةناو هـةرَيمى كوردسـتان،      ئةو ثارةيان لَي بِريوة، هى سَييةم ئةوةية كة كؤتـايى هَينـان و   

ئَيمة هةموو براى يةكني و هةموومان بة قسة و بة طفتوطـؤ و ديـالؤ  بـني لةطـةَل يـةك قسـة بكـةين، مـن         
ِرةخنة دةطرم با يةكَيكى تر جوابى من بداتةوة زؤر ئاسايية، بةآلم سزادان و طرتن و البردن و ئةمـة نـابَى،    

سايانةى ِرةهةندة نيشتمانيانة با ئَيمة تةوافوق بني لةسةرى، با ضية، با ِرؤذى هى ضوارةم ئةوةية كة ئةو يا
ئَيمة و دوا ِرؤذى ئَيمة، نةك بؤ ئَيستاى ئَيمة كة هةينة و تةواو، من لَيرة بؤ ئةوةى لة بابةتةكة دةرنةضـم  

بكةم، كة ديارة  و وةكو هةندَى هاوِرَى تؤمةتى نةبةخشمةوة دةمةوَى تةئكيد لةسةر دؤخة مةترسى دارةكة
بةرثرســياريةتى ئةساســى لــة ئةســتؤى دةزطــا فةرميــةكانى حكومــةتى هةرَيمــة، بــةِرَيز ســةرؤكى ثةرلــةمان 
بةِراستى ئَيمة لةوةى كة ئةم نووسـينةمان يـان ئـةو ِراثؤرتـةى كـة ليذنـةى نـاوخؤ نووسـيويةتى زؤر خـاَلى          

و يـةعنى وةكـو كـار لَيـى دةربوـَى نـةك       باش و ئيجابى تياية و ئَيمـة لةسـةرى بوةسـتني و  ةينـة عةمـةل      
نووسني بَيت، نةك هةروا ئَيمة ئيدانةى بكـةين، وةكـو جـةنابت ئيشـارةت ثَيـى كـرد كـة هـةموو سـةفارةتى          
دةوَلةتان لَيرةن و هةموويان ئاطاداربكةينةوة بةو ِراثؤرتة، بةو ئيدانة كردنةو بـةو داخوازيانـة، دواى ئـةوة    

ى توركيا و ئَيـرانيش، ئـةو شـتانةى كـة ئَيمـة بامسـان كـرد، ئَيمـة بـايكؤتى          يةكَيك لةمانة بدةين بة سةفارة
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دةكةين لةطةَلى مةسةلةن تيجارةت ناكةين، حدودةكان ِرادةطرين، دوو هةزار سةيارةى توركى ِرؤذانة داخلى 
 طومر  دةبن و دوو هةزارى ترى َ  دةردةضَيت، ئةو دوو هةزارة شت دةبـةن وشـت دَيـنن، ثـارة وةردةطـرن،     
ئيستفادة دةكةن، ئةطةر ئَيمة ئةو شتانة وةكو عةمـة  و وةكـو مـةوقو وةربطـرين ببَيتـة زةختَيـك لةسـةر        
حكومةتى توركيـا، دواى ئـةوة ئيتيحـادى ئـةوروثى ثـَى ئاطـادار بكةينـةوة، ئـةمريكاى ثـَي ئاطاداربكةينـةوة،           

ئَيمةيـة ئـةمريكا وا ئَيمـةي     هةرضةندة وةكو جةنابت ئيشارةتت ثَيى دا و ِراستة ئةويش لة زةعيـو بـوونى  
ثةراوَيز كردووة، ئةطةر ئَيمة بةقوةت بني، ئَيمة بـةهَيز بـني ئـةمريكا قـةت ئَيمـة ثـةراوَيز ناكـات، ضـونكة         
ئَيمة دؤستَيكى ئةمريكاين، دؤستى ئةوانني لَيرة لةو مةنتياةية، دةبَى ئَيمـة خؤمـان بـة قـوةت بكـةين بـة       

كخستنى نةتـةوةى كـورد هـةمووى، وةكـو بـرادةران ئيشـارةتيان ثَيـى دا        ِرَيكخستنى ناو ماَلى خؤمان و بة ِرَي
كــؤنطرةى نةتــةوةيى كــورد لــة نــاو كوردســتاندا زؤر موهيمــة و زؤر طرنطــة، ئةمــة ببَيــت ئينشــاهلل دةبَيتــة    

ي ئـةم مانطـة سـةردانى مةنتياـةى     13زةختَيكى سةرتاسةرى هةموو دوذمنةكامنان، ئيرت خـةَلكى ئَيمـة كـة    
زا و دةرطـةَ  و هـةتا ضـوومة طويلكـا و زةـرى و      دد لة دواى تؤثبارانةكة، ضوومة ميسكا و شيالبةرواريم كر

، خةَلكةكةم بينى ضـى دةَلـَين، دةَلـَين تؤثبـاران هةيـة و هـةموو شـةوَى تـةيارة         .......كانى ماسى و بيدهَى و
ة داهـاتوو شـتى طـةورةتر    لةسةر ئَيمة هةية و ئةترسني و لَيرة خةريكني ضؤَلى دةكةين، بـةآلم دةترسـني لـ   

ببَى كة وةكو ئؤثةراسيؤن و وةكو هجومَيكى سةرتاسةرى بَيتة سةر مةنتياةكة، جةيشى توركيا زؤر نزيكـى  
حدود بووة و جةيشَيكى زؤرى هَيناوة بة ثالنة و بة بةرنامةية ئيرت ئَيمة ثَيشى بطاتة ئـةوة ئَيمـة زةختـى    

 .خؤمان بكةين و كارى خؤمان بكةين و زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةعات دةرضؤ، ئةطةر دةرنةضوو ضى بكةين   فةرموو 48بةِرَيز كاك عبدالرمحن ئةطةر طواان 

 :بةِرَيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيـى دا  ئةطةر دةرنةضوو ئةوا ئَيمة دةست بة خؤمان دةكةين  و ضيمان دةكرد ثـَيش ئَيسـتا، مـن ئيشـارةد ث    
قيادةى موةقةت هةبوو لةناو حدودى توركيـا بـوو لـةم ديـو      76ئةطةر ئيجازة بدةى خاَلَيك دةَلَيم، ئَيمة لة 

نةبوو لةو ديو بوو، ضـةند دروسـت بـوو سـاَلَيك لـةوَى بـوو، يـةك تـةيارةى عرياقـى نةهاتـة سـةر ئَيمـة، كـة              
ردين حكومـةتى عرياقـى، ضـونكة ئَيمـة     هاتينة ئةو ديوى كؤمارى لةسةر ئاوةكة بووين، سَى جار قةسـفى كـ  

بستَيك هاتبووينة ناو خاكى عَيراق، ئَيستا ئَيمةش لَيرة هةر ئةو ثَيشمةرطةينة و هـةر ئـةو خةَلكةينـة كـة     
ئةو ئريادة و هيمةتى ئَيمة هةمانة با نةمَينَى، با يان مبَينَى يان نـةمَينَى، ئَيمـة هـةموومان ثَيشـمةرطةين و     

و بة موزاهةرة لةناو شار و بة موزاهةرة لةناو خةَلكى ئَيمة لـة دةرةوة دةضـني و   هةموومان زةخت دةكةين 
هةموومان ضةك هةَلدةطرين و دةضينة بةرامبةرى، هةر ئةوةيـة ئَيمـة هيمـةتَيكمان هةيـة و ئريادةيـةكمان      

 .ؤر سوثاسهةية ئَيمة تةنازول ناكةين بؤ ئةو دوذمنانةى كة بة هةزارةها ساَلة تةعةدا لة ئَيمة دةكةن، ز
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كاك طؤران فةرموو

 :بةِرَيز طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةشَيكى زؤرى قسةكا  كرا، بةآلم ئةوةى بـةالى منـةوة طرنطـةو لَيـرة تيشـكى  ةينـة سـةر و هةَلوةسـتةى         
َيكى طةورة لـةالى خـةَلك دروسـت بـووة جـا      لةسةر بكةين، ئَيمة كة نوَينةرى خةَلكني ولةناو خةَلكني طومان

ئةم طومانة كَى لَيى بةرثرسيارة ئايا ئَيمة حكومةت و ثةرلةمان و سةرؤكايةتى هـةرَيم بةرثرسـيارة يـاخود    
هَيزةكانى ئؤثؤزسيؤن تةفسرياتى ئةم مةوزوعانـة بةشـَيوةيةكى ديكـة بـؤ خـةَلك كـراوة، بـةآلم بـة نةتيجـة          

دةســـةآلت وةك هـــةموو اليةنـــةكان بـــة ئؤرثؤزســـيؤن و دةســـةآلتةوة ئَيمـــة وةك سيســـتمى سياســـى و وةك 
زةرةردةكةين بة دؤِرانى ئينتماى خةَلك بؤ ئةم سيستمة سياسـية و بـؤ ئـةم حكومـةتى هةرَيمـة كـة ثَيمـان        
وابَى ئةم موئامةرة نَيودةوَلةتية  كة ئَيمة باسى بةهارى عةرةبى دةكةين و باسى تَيكووونى تةوازونى هَيـز  

ة ِرؤذهةآلتى ناوةِراست هةموو ئةوة كـورت بكةينـةوة بـؤ سـةفاةيةكى تيجـارى كـة زؤر جـار ثَيـى         دةكةين ل
تؤمــةتبار دةكــرَيني لــةنَيوان حكومــةتى هــةرَيم و وآلتــانى دةرةوة، يــاخود هــةر شــتَيكى تــر بَيــت كــة بؤيــة  

ذن و خةَلكةكــةمان هــاووآلتى ســينيل و خــةَلكى مــةدةنى ئَيمــة بكــو ،ِرَيطامــان داوة بــة وآلتــانى دراوســَى بــَي
تؤثباران بكةن، لةو ِروانطةيةوة ئَيمة باسـى بكـةين كـة ئـةم كَيشـةية ئةطـةر واز لـة جوملـةى عـام بَيـنني و           
كَيشةيةكى ياسايية و ثَيمواية هيض كةسَيك نية نكـؤَلى لـةوة بكـات كـة ئـةم كَيشـةية كَيشـةيةكى ياسـايية و         

وَلةتيةوة، كؤمةَلَيك شت باس دةكرَيت ِرؤذانة بؤ ئةوةى كة لةِرووى ياساييةوة دةضَيتة ناو بابى ياساي نَيودة
ضؤن ئَيمة ِرووبةِرووى ئـةم حاَلةتـة ببينـةوة، مـن جـارَيكى تـريش طـود زؤرجـار بريمـان دةضـَيتةوة ئَيمـة            
هةرَيمَيكني و لةناو دةوَلةتى عرياقني و زؤرجار وا باسى هةرَيمى كوردستان دةكـةين كـة وةك ئـةوةى ئَيمـة     

ك بني هةم لة قودرةتى هَيز و هةم لة ِرووى قانونيةوة، كاتَيك باسى ئةوة دةكةين كة ئـةم كَيشـةية   دةوَلةتَي
لــةِرووى ياســاي نَيودةوَلةتيــةوة ثَيويســتة ضارةســةر بكرَيــت، باســى ئــةوة دةكــةين كــة ثَيويســتة حكومــةتى  

كومةتى عرياقـى دايـة،   عرياقى ئةم ثرسة بة ثرسَيكى سيادى يان مةسةلةى ثاراستنى سنوور لة دةسةآلتى ح
باسى ئةوة دةكةين كـة ثَيويسـتة حكومـةتى عرياقـى بـَى و بـة ئـةركى خـؤى هةسـتَى، لـة كاتَيـك دا دةبـَى و             
ئةوةمان لةبةرضاو بَى حكومةتى عرياقى ئةطةر لةم كاتةدا بة ئةركى خـؤى هةسـتا هَيـزى عرياقـى دَيـت لـة       

ةوَلةتى توركيا دةبَيتةوة و هَيزى عرياقي لةو سنوورة سنوورةكان جَيطري دةبَى و هَيزى عرياقي ِرووبةِرووى د
دا دةبَى و لة موقابلى ئةوة دا دةبَى ثرسيارى ئةوةش لة خؤمان بكـةين ئايـا ئـةم دةرئةجنامـة تـا ضـةند بـؤ        
هةرَيمى كوردستان بة باش دةشكَيتةوة و ئةوةمان قبوَلة ياخود نا  كاتَيـك باسـى ئـةوة دةكـةين كـة وةفـدى       

قى بَيت و با وةفدى ئَيمة  بوَيتة ثةرلةمانى عرياقى با بَين ناوضة سنووريةكان ببيـنن، مـن   ثةرلةمانى عريا
نامةوَى لَيرة باسى بكـةم، بـةآلم هـةر كةسـَيك ضـوو بَيـت و ناوضـة سـنووريةكانى بينـَى بـَى دةزانـى ئةطـةر             

انى عرياقـى، لـة   وةفدى عرياقى بَيت و سـةردانى بكـات و ضـى دةبينـَى و ضـش دةخوَينَيتـةوة لـةناو ثةرلـةم        
كاتَيك دا ئةم ِراثؤِرتة ئةطـةر هـةر شـتَيكى تيـا بـوو، هـةر دةرئـةجنامَيك شـكاوة لةسـةر هـةرَيمى كوردسـتان            
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قبوَلمانة ئَيمة وةك هـةرَيمى كوردسـتان كـة داواى ئـةو ئيلتزاماتـة لـة حكومـةتى عرياقـى دةكةينـة يـان نـا،            
كـةوا قـودرةتى هَيـزى كـوردى نوَينـةرانى كـورد لـة         ياخود كؤى ئةو شتانة ئَيمة تةنئا بؤ ئةوة باس دةكةين

بةبــدا بشــكَينني، نــةك بــة ديوةكــةى ديكــة تــةواوبني، داوا دةكــةين ئَيمــة بــة ثةمياننامــة نَيودةوَلةتيــةكان   
دابوينةوة كة كراوة، منيش لةطةَلم، بةآلم هةموو ثةمياننامةيةك كـة تـؤ داواى مافَيـك دةكـةى ئيلتزاماتـت      

َيك ئَيمة داواى ئارامى و ثاراستنى سـنوورةكامنان دةكـةين لةبةرامبـةر ئـةوة دا داواى     دةخرَيتة سةرشان، كات
ئيلتزامَيك دةكرَى لة هةرَيمى كوردستان كة ثَيويستة ثَيى هةَلسَى، كة لةوانةية لـة دةرةوةى ثةمياننامـة بـة    

ئةطةر ئةم ثةمياننامة بوو شةفةهى داواى ئةو تةكليفة لة هةرَيمى كوردستان كرابَى و بةآلم نةيكردبَى، ئايا 
ئــةم ئةركــة خــرا ســةر هــةرَيمى كوردســتان لةبةرامبــةر وةرطرتنــى مافَيــك دا هــةرَيمى كوردســتان و هَيــزة   
سياسيةكان قبوَلى ئةو دةرئةجنامة دةكةن  قبوَل دةكةن بونة ذَير ئةو بـارةوة  هـةموو ئةوانـة ثرسـيارن و     

كوردستان ثَى تاوانبار دةكةين و ثَيويستة ديوةكانى ديكةش  تةنئا ديوَيك نية كة ئَيمة هَيزةكان لة هةرَيمى
ببينينةوة كة من ئةوانة لةِرووى ثرسيار بـةجَى دَيَلـم، مـن لةطـةَل ِرَيزطـرتنم لـة خـةبات و قوربـانى دان و         
هــةوَل و شؤِرشــى هــةموو هَيزةكــانى ثارضــةكانى تــرى كوردســتان، بــةآلم ئَيمــة بؤيــة داواى ثاراســتنى ئــةم    

كةين و داواى بزووتنةوةى رزطارى خوازانـة دةكـةين كـةوا ِرَيـز لـة ئريادةيـان بطـرين، لـة ثَينـاو          شؤِرشانة دة
ئةوةية شتَيك بؤ كيانى كوردى دروست بكةين، بـةآلم ئـةم كيـانى سـةر واقعـى هـةرَيمى كوردسـتان ثَيموايـة         

هةرَيمى كوردسـتان هـةم    ئةوةى ئَيمة لة هةنطاوى طةورةترى بِريوة ثَيويستة بةرلةوة ِرَيزطرتن لةم واقعةى
واجبـى ئَيمةيـة و هـةم واجبــى هَيزةكـانى ثارضـةكانى تــرى كوردسـتانة، لـةو ثَينــاوةوة مـن تةئكيـد لةســةر          
قســةكةى كــاك ســاالريش دةكةمــةوة كــةوا طرتنــى ئــةم كــؤنطرة نةتةوةييــةى كوردســتان ئــةركَيكى هــةرَيمى  

ة بكرَيت بؤ يةكخستنى ئةم خيتابى كـوردة،  كوردستانة و ئةركَيكى سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستانة كة ثةل
زؤرجار كة باسى ياساي نَيودةوَلةتى دةكةين، يةعنى لةِرووى قانونيةوة بة ياساي نَيودةوَلـةتى زؤر جـار بـة    
قانونى هَيز ثَيناسة دةكرَيت، لةباتى هَيزى ياسا، واتة بةردةوام قانونى نَيودةوَلةتى لة دةست ئةو وآلتانةيـة   

وودا لةبةرامبـةر وآلتـانى تـردا هَيزيـان زيـاترة و قـوة و نفوزيـان زيـاترة، ثَيويسـتة بثرسـني           كةوا لـة تـةراز  
دةوَلةتَيكى حلفى ناتؤ كة لة توركيا تةوازونى هَيزى لةطةَل هةرَيمى كوردستان دا بزانني خؤمان ببينني لـة  

زةكان داية، ئةى لـة كـاتى دانـى    ضى داية، ئةوة لةِرووى ئاسايى دا بةم شَيوةية هَيز لة بةرذوةندى وآلتة ز َي
هةر موبةررَيك لة ثةيوةندية نَيودةوَلةتيةكاندا بة تةئكيد نةتائيجةكة سلبى تـر دةكةوَيتـةوة و خـراث تـر     

، هــةموو ئــةو قسانةشــم لــة ثَينــاو |دةكةوَيتــةوة، مــن تةئكيــد لةســةر هــةوَلى زيــاترى دبلؤماســى دةكةمــةوة 
ــةالى خــةلَ   ــة ل ــةو طومانانةي ــةوةى ئ ــة مةترســيةكى طــةورةى ئاسايشــى     ِرةواندن ــن ب ك، ضــونكة بةِراســتى م

نيشــتمانى هــةرَيمى كوردســتان دةبيــنم هــةوَل دراوة، زؤر ســةردان كــراوة و هــةموو عيالقــات كــراوة لةســةر 
هةموو مستةواكاندا، بةآلم سةردانى ِرةمسى دةوَلةتى توركيا بكرَيت و سةردانى ِرةمسـى يـةكَيتى ئـةوروثاش    

ِرابردوو دا بؤ زؤر مةسةلةى تر ئةم سةردانانةمان كـردووة و خـراث نيـة و ِرؤَلـى خـؤى       بكرَيت، ثَيمواية لة
دةبينَى، وة جارَيكى ديكةش لةمةسةلةى ئَيراندا باسى ِراطرتنى ثةيوةندى ئابوورى كرايةوة، ئةمة خيارَيكة 
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زةيةكمان بريتى بوو لةو بةِراستى لةبةردةم ئَيمة داية و ئَيستا هةرَيمى كوردستان ئةطةر جاران تةنئا دةروا
وآلتانة بـة ثَيـى ئـةوةى تـةنئا سـنوورى وشـكاييمان هـةبووة بـةآلم ئَيسـتا سـنوورى ئامسانيمـان هةيـة و بـة              
بِريارَيكى سةرثَيى ناكرَيت، ئايا ئةمة حكومةت و اليةنة ثةيوةندارةكان ئيلزام بكةين كـة لـة حاَلـةتى دانـى     

دستان و ضةند بة زةرةرى هاووآلتيان دا دةشكَيتةوة و ضةنديش بِريارَيكى وا ضةند بة زةرةرى هةرَيمى كور
لة قازاجنمانة و بةديلةكانى ئةم ِرَيطاية ضية، ئةطةر نا ئةمة يةك لة خيارةكانـة بـةآلم بـة ديراسـةوة و زؤر     

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةر هى حكومةت نية، هةنـدَيكيش   بةِرَيز طرتنى ِرَيطا لة ئابوورى هةندَيك لةو شةريكانة ئةهلينة، يةعنى
هةية هـى حكومةتـة، ئـةوة تةبـةعاتى قانونيشـى لةسـةر هةيـة، ثاشـان تـؤ زةرةر بـة اليـةك بـدةى ئـةويش              
شكاتت َ  دةكات و ثاشان مةجبور دةبى تؤ خةسارةت بدةى، بةآلم لة حاَلةتَيكى وا زؤر مـةجا  تـر هةيـة و    

طاى مـةدةنى دةتـوانن بيكـةن، بـةس ئَيمـة بـةو ئاقـارة كارَيـك         خةَلك دةتوانَى بيكـات، ِرَيكخراوةكـانى كؤمـةلَ   
ئيعادةي نةزةر لةخؤيان بكةنةوة، كَيشـةي خؤيـان    دةكةين و تةمةنا دةكةين ئةوة تةشةنة نةسةنَى، ئةوانى

لةناو ماَلي خؤيان ضارةسةر بكةن، ئـةماني ئـةمالش حسـاب بـؤ سـنوورةكان بكـةن، وا نـةكرَيت بةهانةيـةك         
ةبَيت، ئينجا كَيشةكان ئارام دةبَيتةوة، بةآلم ئـةم تؤثبارانـةش بـؤ ئاطـاداري ئَيـوةي بـةِرَيز       لةدةس  ئةوان ه

هةمووشتان دةزانن، هةمووتان لةم زروفة ذياون، ئةوة ماوةيةكي زؤرة بةين بةين دووبارة دةبَيتةوة، ئَيسـتا  
وودةدات، بؤيــة دةبَيــت خةريكــة تةحــةوالتي ناوضــةكة دةبَيـــت، بــةآلم تووندوتيذييــةكي طــةورة خةريكــة رِ 

 .بةهانة نةدةينة دةست كةس، ِرَيزدار فازَل بةشارةتي، فةرموو
 
 :حممد قادر فاضلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثاس بؤ ئةجنامداني ئةم كؤبوونةوةية، سوثاس بؤ ئةرك ومانـدووبووني ليذنـةي نـاوخؤش، كـة ئـةركيان      

ادة كردووة، ئةوةي كة من لَيرةدا بةثَيويس  دةزا  باسـي لَيـوة بكـةم،    كَيشاو ِراثؤرتَيكي تَيرو تةسةليان ئام
بةِراس  ِرةوتي ِرووداوةكان وامان ثـَي دةَلَيـت كـة ئَيمـة جطـة لـة ئيدانـة كـردن بوـينة سـةر باسـَيكي تـر و             
بابــةتَيكي تــر، ضــونكة ئــةوة ســَييةمني كؤبوونــةوةي ثةرلــةماني كوردســتانة، لةطــةَل ئــةو هــةموو كــؤنطرة   

ؤذنامةوانيةي بةِرَيزتان وسةرؤكايةتي هةرَيمي كوردسـتان و سـةرؤكايةتي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان،      ِر
لةسـةر ئــةم ِرةوشــةي ئَيســتاي هـةرَيمي كوردســتان ســاز دةدرَيــت، ديــارة هـةر لةســةرةتاوة تــا ئــةمِرؤ و ئــةم    

ي مةوقيو لة دةوَلـةتي ناوةنـدي   لةحزةيةش، لةطةَل هةموو ِرَيزم بؤ ئةو ِراو بؤضوون دةربِرينانة ئَيمة داوا
دةكةين لةبةبداد، كة هةَلوَيسـتيان هـةبَيت، مـن ثـَيم وايـة ئةطـةر دةوَلـةتي ناوةنـدي خؤيـان كَيشـةمان بـؤ            
دروست نةكةن كَيشةكاني تر زؤر قابيلي ضارةسةرة، ئةو كَيشـةي ئَيسـتا لةناوضـةكاني جةلـةوالو سـةعديةو      

ئةطـةر زؤر زيـاتر نـةبَيت لـةم كَيشـةية كـةمرت نيـة، ضـونكة          قةرةتةثةو ناوضةي طةرمةسَير بةطش  هةية،
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شةهيدمان هةية لـة تؤثبـاراني كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران و توركيـا، بـةآلم         11هةتا ئَيستا بةثَيي ئامارةكان 
ــةتاني     ســةدان شــةهيدمان لةناوضــةكاني خــواروو هةيــة، بةِراســ  ئــةم هَيرشــانة دةريــان خســت كــةوا دةوَل

وونــة بــة مــاَلي هــةموو تــاكَيكي كــورد دةزانــن، ثَيويستيشــة هــةموو تــاكَيكي كــورد ئــةم  دةوروبــةر ئــةم ئةزم
ئةزموونة بةماَلي خؤي بزانَيت، بؤ ثارَيزطاري كردن لَيـي، لةدانيشـتنةكاني ِرابـردوو ديسـان ئـةم باسـانةمان       

يـةك بابـةت قسـة     كرد هةرضةند بةِرَيزت ئيشارةتت ثَيدا كة دووبارة نةبَيت، بةآلم ئةوة ضةند دانيشتنَيكة
دةكةين، بة حةقياةت هةر بةسةر ئةو قسانةدا دةضينةوة، ئَيمة هةموو حـةياتي خؤمـان و مَيـذوومان زؤر    
بةضاكي الثةِرةكاني ثِركردؤتةوة، لةكارو ضاالكي و خةبات و قورباني دان بؤ بةدةستئَيناني ئةم ئةزموونةي 

ةكةناَلــــةكاني ِراطةيانــــدن، لــــة كــــؤنطرة  كــــة بةدةســــتمان هَينــــاوة، لةهــــةمان كاتــــدا بــــة بــــةردةوامي ل 
ِرؤذنامةوانيةكانيش ئيدانةي مةوقيفي ئةو دةوَلةتانة دةكةين كة دَين هَيرش دةكةنة سةر ئَيمة، من لَيرةدا 
ــَيم دوو اليــةن هةيــة، كــة ئَيمــة ثَيويســتة بةِراســ  ئــةمِرؤ لــة ثةرلــةماني كوردســتان زؤر بــة بوَيرانــة     دةَل

وة بؤ هةرَيمي كوردستان، بؤ خةَلكة سياسيةكان، بؤ ِرؤشنبريان، بؤ ِراي طش  لة ِروونكردنةوة ِروون بكةينة
ئةطةر ئَيمة بؤ خؤمان وةكو كورد سةبةبي ئةم هَيناني تؤثباران : كوردستان، ِروونكردنةوةكان ضية ، يةكةم

سـتان، بةِراسـ    وسارو  بارانةين لةاليةن فِرؤكـةكاني توركيـا و ئَيرانـةوة كـة دةكرَيتـة سـةر هـةرَيمي كورد       
ثَيش ئيدانة كردني ئةوان، ئةبَيت بَيني عيالجي ئةم دةردةي خؤمان بكةين، يـان ئـةم حةرةكاتـةي خؤمـان     
بكــةين، كــة خؤمــان بــووين بــة ســةبةب، مــن لةطــةَل ِراي هــةموو ئــةو بةِرَيزانــةم بــة تةئكيــد ئَيمــة لةطــةَل  

س واليةنَيك بَيت كورد بوةوسـَينَيتةوة،  ضةوساندنةوةي يةك تاكة كورد نني لةسةرتاسةري جيئان، هةر كة
بـةآلم بةهـةمان شـَيوة خـةَلكيش ثَيـي قبـوَل نيـة كـةوا ئَيمـة لـة مـاَلي خؤمانـةوة ئـاطر لـةماَلي خـةَلكي تــر                
بةربـدةين، بؤيـة ئَيمــة ثَيويسـتة لةثةرلـةماني كوردســتان ِراشـكاوانة بوـينة ســةر خاَلـة ئةساسـيةكان، هــةر         

نة، ئيدانة باشة، بةآلم ئةوةي كة ئَيستا دةوَلةتي توركيـا دةيكـات، ئةمـة ناكاتـة     نةَلَيني ئيدانةو ئيدانةو ئيدا
ئــةوةي كــة تةئيــدي بكــةين، ضــونكة جارَيكيــان ســةرؤك وةزيرانــي توركيــا زؤر بةِراشــكاوانة ئــةَلَيت ئَيمــة     
 هةركاتَيك كة توانيمان كؤنرتؤَلي وةزعـي نـاوخؤي خؤمـان بكـةين، قسـةيةكي تـر لةسـةر قةنـديل دةكـةين،         
بةآلم بةتةئكيد ئةم قسةي زؤر حةقة، زؤر واقيعة، كة توانيويةتي بةم نةوعَيتة دةري بِبَيـت، بؤيـة ئـةوان    
هةتاكو ئَيستا نةيانتوانيوة نة توركياو نة ئَيران، كؤنرتؤَلي وةزعي ناوخؤي خؤيان بكةن، دَين بيانووةكة بة 

ة كـة ضـية ، ئـةويش ثـَيم وايـة ئـةو ئاســؤ       ئَيمـة دةطـرن، بـةآلم لَيـرةدا ئةصـَلي مةسـةلةكة وازحـة مةعلومــ       
ِروونةي كة دةركةوتووة بةم نةوعَيتة بةريان ثَي ناطريَيت، ناتوانن ئةو ئاسؤ ِروونة كة ِروو لة كورد دةكـات،  
ضونكة وةكو ئةَلَين لةبةهاري عةرةبيدا ِرووي لةزؤر وآلتاني تـر كـردووة، بـة تةئكيـد ئةمـة ثَيويسـتة هـةم        

وسَييةكي كاريطةري خؤماني دةزانني، وة كؤماري ئيسـالمي ئَيـرانيش بةهـةمان شـَيوة     توركيا كة ئَيمة بةدرا
ئَيمة زؤر مةسائيلي موشتةرةكمان هةية، ئومَيد دةكةين واز لـةم جـؤرة حةرةكاتانـة بئَيـنن، تـةنئا ثـةنا بـؤ        

اسي كورد، خياري سةربازي نةبرَيت لةطةَل هةرَيمي كوردستان، ضونكة هةرَيمي كوردستان سةركردايةتي سي
هةموو كاتةكان داوايان كردووة بةشَيوةيةكي سياسيانة ضارةسـةري كَيشـة سياسـيةكاني كـورد بكرَيـت، نـةك       
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بةشَيوةيةكي سةربازييانة، ضونكة قةت مةسائيلي سةربازي ضارةسةري هيض كام لة كَيشةكاني نةكردووة تـا  
ن خستؤتة سةر شاني خؤمان، بةآلم بـةثَيي  ئَيستا بيكات، ئَيمة ئةوة ضةند جارَيكة هةموو مةسبوليةتةكامنا

ئةو ئةركة يان بةثَيي خةبات و تةزحياتي ِرابردوومان، ئةمة شعور كردنـة بـة مةسـبوليةت، بـةآلم مـن داوا      
دةكةم سةرجةم نةتةوةي كورد، لةئاست ئةم تؤثباران و شةهيد كردن و قةتَل و عام كردني خـةَلكي كـوردة   

ئةم وةزعةي ئَيستا لةهةرَيمي كوردسـتان هةيـة، برايامنـان لةكوردسـتاني      بةدةنط بَين، لةبةر ئةوةي ئةطةر
توركيا ض هةَلوَيستَيكيان بووة تا ئَيستا، هةم ميللةت، هةم ئةنـدام ثةرلةمانـةكانيان، ئةمـة بةِراسـ  هـةموو      

ةين زةخت و ئةركةكة كةوتووةتة سةر شاني ئَيمـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ئَيمـةش هةميشـة دةَلـَيني ئامـاد        
هةموو وةآلمدانةوةيةك بدةين، وة ئامادةين هـةموو قوربانيـةكيش بـدةين، بـةآلم ئامـادةي مسـاوةمة كـردن        
لةسةر ثرسي نةتـةوةيي خؤمـان وةكـو كـورد نـني، بةهـةمان شـَيوة برايامنـان لـة كوردسـتاني ِرؤذهـةآلت، ض            

كـاري ئاسـايي خؤيانـةوة، ئَيمـةش     هةَلوَيستَيكيان نواندووة تـا ئَيسـتا، ئـةوان بـؤ خؤيـان لـةوَي سـةرقاَلن بـة         
ــر ســارو  بــاران وتؤثبــاراني هــةم      لةســةر مةســةلةي نةتــةوةيي، لةســةر مةســةلةي كــورد كةوتووينةتــة ذَي
تةيارةكاني توركيا و هةم تؤثخانةكاني كؤماري ئيسالمي ئَيران، ضونكة ئةم كَيشةية تةنئا كَيشـةي هـةرَيمي   

ــت،   كوردســتان نيــة، هــةرَيمي كوردســتان بــووة بــة هــةد    ةف، ثَيويســتة ئةمــة ئةطــةر زوَلمــة لــةكورد دةكرَي
بةتةئكيد زوَلمة لـةكورد دةكرَيـت، سـةرجةم نةتـةوةي كـورد بَيتـة جـواب، لةسـةر ئـةم زوَلمـة، لةسـةر ئـةم             
تةعداية كة لةهةرَيمي كوردستان دةكرَيت، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، من ثَيشنيار دةكةم، داواش دةكةم، لـة  

رة حاَلةتة طرذيية دةبينني، كـة ِرووي لـة هـةرَيمي كوردسـتان كـردووة، ميـدياي كـوردي        ئَيستادا كة ئةو جؤ
بـؤ  : ووي كارةكاني خؤيان بكةنة ئةو وةزعةي كة ئَيستا لةهةرَيمي كوردستان دروسـت بـووة، يةكـةم   ئَيستا ِر

طةيانـدن و  بـؤ تيَ : تَيطةياندني خةَلكي كوردستان و سـةرجةم ضـني و توَيـذةكاني خـةَلكي كوردسـتان، دووةم     
ِروونكردنةوةي ِراي طش ، ضـونكة وةكـو زؤر لـةو بةِرَيزانـة ئيشـارةتيان ثَيكـرد، بةشـَيك لةخـةَلكي خؤمـان          
لـةناوخؤي هــةرَيمي كوردسـتان، هــةرَيمي كوردسـتان تاوانبــار دةكـةن، ســةركردايةتي سياسـي كــورد تاوانبــار      

ن و توركيا تا بَين بـةم نةوعـة كـار بكـةن،     دةكةن، لةسةر ئةساسي ئةوةي كة ضراي سةوز داطريساوة بؤ ئَيرا
كة ئةمة بةِراس  من بةبَي ويذداني دةزا ، كة بةم شَيوةية بري بكرَيتةوة يان سـةركردايةتي سياسـي كـورد    
تؤمةتبار بكرَيت لةوةي كة ئةوان ِرَيطايان ثَيداون كة بَين ئةمة بكةن، وةكـو ثَيشـرت ئيشـارةاان ثَيكـردووة،     

سياسـي كـورد، وة جـةنابي سـةرؤك بـارزاني موسـاوةمةي بكردايـة، خـةَلكي كوردسـتان           ئةطةر سةركردايةتي
كيميا باران نةدةكرا، خةَلكي كوردستان ئةنفال نةدةكرا، خـةَلكي كوردسـتان لةطـةَل خـاك يةكسـان نـةدةكرا،       

وةزعـةي   لةبةر ئةوة ئومَيدةوارم ميدياي كوردي زياتر ئَيستا ئيتيجاهي خؤيان بدةن بةِروونكردنةوةي ئةو
كة ئَيستا هةية و ِرووي لةهةرَيمي كوردستان كردووة، ضـونكة بةِراسـ  زوَلمَيكـي بـَي ئةنـدازة لـة هـةرَيمي        
كوردستان دةكرَيت، ئَيمةش بة حةقياةت لةئاس  ثَيويستدا ِروونكردنةوةمان نية، ضونكة وةكو ثَيشرت ئةو 

بةبـداد، حـةق بـة توركيـا دةدات كـةوا بَيـت ئـةو         بةِرَيزانة ئيشارةتيان ثَيدا، قسة كةري وةزارةتـي بـةرطري  
حةرةكاتة بكات، ئةَلَيت ئةوة حةقي خؤيةتي لةبةر ئةوةي بة حةقياـةت ئايـا ئةمـة حـةقي خؤيـةتي  يـان       
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ناحةقة بة ئَيمةي دةكات ، ضونكة وةكو ثَيشـرت ئيشـارةد ثَيكـرد، ئـةوان ئةطـةر توانيـان كـؤنرتؤَلي وةزعـي         
ن لةطةَل ئَيمة قسة بكةن، بَلَين كاكة ئَيمة ناوخؤي خؤمـان ثـاك كردؤتـةوة،    ناوخؤي خؤيان بكةن، ئينجا بَي

ئةوةتا لةالي ئَيوة نيشتةجَي بـوون و خـةريكي تـةدريب و مةعةسـكةرات وتـةدرييب ضـةكن، دوايـي دَينـةوة         
ةر طياني ئَيمة ئةمة قسةيةكي ترة، بةآلم ئةوان هةتا ئَيستا ئـةو طرفتـةيان ضارةسـةر نـةكردووة، تـا بـَين بـ       

 .ببنة طياني ئَيمةو وةكو ئَيستا دةيبينني، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة ميللـةتي خؤمـان، لـة ثارضـةكاني تـر        ،زؤر سوثاس، بةِرَيز ئَيمة لةبةر ئةو كَيشةية، لة نةتةوةي خؤمـان 
ي زةمانَيك فةرزي ناِرازيي نني، ئَيمة نةتةوةيةكني وةكو ميللةت لةسةر خاكي خؤمانني، هةر زروفَيكي دةول

كردووة، هةر ثارضةيةك لة شوَيين خؤيدا، هـةمووي جَيطـاي ِرَيـزن، هـةر اليـةنَيكيش كَيشـةي خـؤي هةيـة،         
وندوتيذي ةِرَيطايةكي ئاشتيانةي دوور لة تتةمةنا دةكةين كَيشةكانيان، لةطةَل ئةو وآلتةي كة تَييدا دةذين ب

ةو وآلتة كة لةطةَليان دةذين بة ئةمن و ئاسايش، لـةناو  ضارةسةر ببَيت و ئةوانيش وةكو نةتةوةكاني تري ئ
ندوتيـذي  ةمِرؤ لَيرةدا ئةوةية هةيـة، بةتو تةجروبةيةكي دميوكراسي ذيان بةرنة سةر، بة قةناعةتي ئَيمة ئ

نة ئَيمة دةطةينـة نةتيجـة، نـة ئةوانةشـي كـة دةيانـةوَيت ئَيمـة لـةناو بـةرن ئةطةنـة نةتيجـة، تـةنئا ِرَيطـا،              
دروست بؤ طةيش  بة دواِرؤذَيكي باشرت ديالؤ  وئاش  و ثابةند بوونة بـة بنـةماي دميوكراسـي،    ِرَيطايةكي 

 .ِرَيزدار عومةر هةورامي، فةرموو
 :بةِرَيز عمر صديق هةورامي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان رةكجارَيكي تر سةرةخؤشي خؤمان بؤ كةسوكاري شةهيدةكان و هيواي زوو ضاك بوونـةوةش بـؤ برينـدا    
ومان كردني طوندةكان و شـةهيد كردنـي هاووآلتيـان يـان ضـةند هاووآلتيـةكي       دةخوازين، بةديتين من بؤرد

كوردستان، ئةمة مةبةستةكة نية، مةبةستةكة ئَيمـة، ئةطـةر بـة طـةورةتر سـةيري بكـةين، قسـة كردنـة وة         
ي سياسي ئـةم ناوضـةيةدا   ضؤنيةتي ويستنة بؤ ئةوةي كة بزانني كة كورد، لةداهاتوودا لة نةخشةي داهاتوو

ضؤن بَيت ، توركيا، ئَيران، وآلتاني تر، ئةيانةوَيت كورد لةم ناوضةية ضؤن بَيـت  وة ِرؤَلةكـةي ضـؤن بَيـت،     
قسة كردنة لةسةر ئةوة، هةوَلة بؤ ئةوةي لةداهاتوودا هةرَيمي كوردستان و ثارضةكاني تـري كوردسـتان لـة     

ن ، بؤية ئةو هةوَل و تَيكؤشان وملمالنيةي كة هةية لـةم ثَينـاوةدا،   توركيا، لة سوريا، لة ئَيران، بةضي دةطة
لةاليةن دةوَلةتان وهَيزة ئياليميةكانيش ض لةناو توركيا، ض لةناو ئَيران هةموو ئةو هةوآلنةن كة بؤ ئةوةن 

وضةكةدا جارَيكي تر هةر يةك لةم دةوَلةتانة، هةر يةك لةم دامةزراوة ئياليميانة، هَيزو نفوزي خؤيان لةنا
بؤيـة بةشـَيك لـةوةي كـة مامةَلـةي لةطـةَل       بؤ ساآلني داهاتوو دةستنيشان بكةن، ئاراستةكةشي دياري بكةن، 

ــو         ــة وةك ــة ئَيم ــريش، بؤي ــد، وة ثارضــةكاني ت ــة تةحدي ــتانة ب ــةرَيمي كوردس ــوردة، وة ه ــت، دؤزي ك دةكرَي
ة زؤر بـةوازحي بـة هاووآلتيـاني    هاووآلتياني كوردستان، وةكو سةركردايةتي هـةرَيمي كوردسـتان، لةسـةرمان   

خؤمان بَلَيني، ئَيمة بة دونيا بينينَيكي طةورةتر، بةديدَيكي فراوانرت مامةَلة لةطةَل ئـةم بارودؤخـة بكـةين،    
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ئةم بارودؤخةي كة هةية، ئيمكانة بؤ ضةند مانطَيكي تريش  ايةنَيت، جارَيكي تر ئَيمة داوا لةجـةماوةري  
رد لةهةموو ثارضةكاني تريش بكةين، ئَيمة جارَيكي تر زؤر زياتر لـةجاران،  بةشةرةم كوردستان و طةلي كو

ثَيويستيمان بة خؤ ِراطري هةية، ثَيويستيمان بة هَيزي لةبن نةهاتووي جةماوةري ومةدةني هةية، بؤ ئـةم  
ةرةبي بابةتةش ئةهليةتي خؤمان ئةبَي هةبَيت، ئَيمة تةماشا بكةين، بؤ عةرةبةكان ئَيستا باس لةبةهاري ع

دةكرَيت، بة تةئكيد دةبَيت لةم بارودؤخةو لةم كاتة مَيذووييةدا بؤ كورديش ئةبَيت ثَيناسةيةك هةبَيت بؤ 
ةتعي عيالقة لةطـةَل  ندوتيذي، ناكرَيت بة قنووسَيتةوة، ناكرَيت ئَيمة بة توداهاتوو، ضونكة مَيذوو ئةمة ئة

بكةين، بةِرَيزان ئَيمة تةماشـاي خؤمـان بكـةين، ِراسـتة     بةرو، لةطةَل هَيزة ئياليميةكان مامةَلة وآلتاني دةرو
ئَيمة هَيزَيكي جةماوةري لةبن نةهاتوومان هةية، تاكة منوونةيةكني لة عَيراقدا، كة جَيطاي ئومَيد بَيت بـؤ  
دميوكراتي و ثَيكةوة ذيان، بةآلم مانـاي ئـةوة نيـة كـة ئَيمـة لـةِرووي سـةربازي، لـةِرووي ئـابووري، لـةِرووي           

اسيةوة، شان بدةين لة شاني ئةو وآلت و ئةو هَيزة ئياليميانةي كة لةم ناوضـانةدا هـةن، كـة ضـاالكي     ديبلؤم
سياسيان هةية بؤ ئةوةي نفوزي خؤيان لةداهاتوودا بـةرفراوان و طـةورة تـر بكـةن، بؤيـة دةبَيـت بـةووردي        

يام هـةَلطرتين لـةم دؤخـةدا،    مامةَلة لةطةَل ئةم بارودؤخة بكةين، بةِراي من باشرتين ئاليـةت و باشـرتين ثـة   
هةَلطرتين ثةيامي ئاش  و ثَيكةوة ذيانة، ئةو ثةيامةي كـة بـؤ ئَيمـة وةكـو طـةلي كـورد ناسـنامةيةكي بـاش         
دةبَيـت لــةداهاتوودا، وة لــةم كاتــة مَيذوويةشـدا دواتــر هــةموومان دةتــوانني ثَيـوةي شــانازي بكــةين، ض ئــةو    

ةثارضةكاني تر دةذين، بؤ طةيش  بةم ئاماجنة بـةِرةئي بةنـدة،   كوردانةي كة لَيرة دةذين، ض ئةوانةشي كة ل
لـةناو  : ثَيويستيمان بةوة هةية كة لةسةر سَي ئاس  جياواز مامةَلة لةطةَل ئةم بابةتة بكةين، ئاس  يةكـةم 

 ري كوردسـتان هةرَيمي كوردستانداية، لة ئَيستا زياتر لةجاران ثَيويسـتة هَيـزو اليةنـة سياسـيةكان، جـةماوة     
ياتر ثشتيواني بـؤ ئـةو ِرايةتـةو، بـؤ ئـةو ثةيامـة بكـةين، كـة بـةِرَيز سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان ضـةند              ز

جارَيــك، ض لــةناوخؤي هــةرَيمي كوردســتان، ض لــةدةرةوةي هــةرَيمي كوردســتان، لــة موناســةبةت و لــة يــادة    
خانةيةكي تايبةت بوون، جياجياكان ئةوانةي كة هي نيشتماني بوون، يان ئةوةي هي نوَينةرايةتي و قونسوَل

لة وآلتاني دةرةوةش كة ثَيشكةشي كردووة، باسي لة ئريادةو ويس  طةلي كوردستان كردووة، بـؤ ئـةوةي كـة    
دةيةوَيت بة ئاش  و ثَيكةوة بذين لةطةَل وآلتان وطةالني تر لةناوضةكةدا، بؤية ئَيمـة ثَيويسـتة لةسـةرمان    

اني تر، ض جةماوةري كوردستان، ثشتيواني لةم ِرايةتة بكةين، بـة  ض ثةرلةمانتاران، ض هَيزو اليةنة سياسيةك
باوةِري من ئةمة باشرتين خـاَلي بـةهَيز وئاليةتَيكـة كـة ئَيمـة بيطرينـة بـةر، بةهـةمان شـَيوة هَيـزو اليةنـة            
سياسيةكاني تريش، لة ثارضةكاني تري كوردستان ثَيويستيمان بة ثشـتيواني ئـةوان هةيـة، ئاليـةتي طرتنـة      

ئاش ، ثَيكةوة ذيان، خةباتي دميوكراتي و مةدةنيانة، ئةمة ِرَيطة ضارةية بؤ ئـةوةي كـة طـةلي كـورد،     بةري 
لة ثارضةكاني تر كة لةِرووي ئابووري، لةِرووي سياسي، لةِرووي ديبلؤماسي هَيزَيكـي واي نيـة، تـؤ ناتوانيـت     

ركيا، ئَيران ببيتةوة، بؤية ثَيويستة لـة  بة خةباتي ضةكداري لة ئَيستادا بةرةنطاري وآلتَيكي ز َيزي وةكو تو
ئَيستادا، بةتايبةتي ثـارت و هَيـزة سياسـيةكاني بـاكوري كوردسـتان، لـة ئَيسـتادا ئـةوان لةحزةيـةكي بـاش و           
دةرفةتَيكي باشة بؤ ئةوان كة ئةم خةباتة مةدةنية، ئةم هةوَلة دميوكراتية بةكار بئَينن، لـة ئَيسـتادا هَيـزو    
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ردستان لة بـاكوري كوردسـتان، ذمارةيـةك ثةرلـةمانتاريان هةيـة، ثَيويسـتة لةِرَيطـةي        اليةنة سياسيةكاني كو
ثةرلــةماني توركيــاوة، هــةوَل وتَيكؤشــاني ضــاالكي سياســي، ديبلؤماســي بــدةن، بــؤ ئــةوةي لةِرَيطــةي كةناَلــة   

طةِرَينـةوة  جياجياكانةوة بؤ طةيش  بة مةبةست و بة ئاماجنةكاني طةلي كورد لةوَيوة هةوَل بدرَيت نـةك ب 
ن، ئةمـة تـؤ ناطةيـةنَيت بـة     تفةنط ئـةم هـةوَل و تَيكؤشـانة بـدة    سةر ضياكان و سةر سنوور، بة ضةك و بة 

ئامانج، لةبةر ئةوةي، ئةو كةسةي كة بةرامبةرتة زؤر لةتؤ بةهَيزترة، ِراستة تـؤ هَيزَيكـي لـةبن نـةهاتووت     
ودا بـؤت دةردةضـَيت دةرئةجنامةكـةي ئـةوةي     هةية، كة ئةويش جةماوةر وطةلي كوردستانة، بةآلم لة داهاتو

كــة بــةتؤ طةيشــتووة، دواكةوتنــة، نةطةيشــ  بــة ئامــانج، بــةفريؤداني زيــاتري خــوَين وطيــاني هاووآلتيــاني   
كوردستانة، ِرَيطة مةدةنيةكة، ِرَيطة دميوكراتيةكة، ثاَلثش  دواتر، هَيزي ئياليمي و نَيودةوَلةتيشـي بـةدوادا   

لةناو خؤمان  وةكو هةرَيمي كوردسـتان، اليـةن و هَيـزو ثارضـةكاني تـري كوردسـتاني        دَيت، ئَيمة هةركاتَيك
ئاليةتةمان طرتنة دةست، ئةو كاتة اليةنة ثةيوةنديدارةكاني تريش كة توركيا، ئَيـران، سـورياش    وطةورة ئة

ةن، نةك ِرؤَلةكامنان لةداهاتوودا مةجبور دةكةين بةِرَيطةي دميوكراتيانةو ئاشتيانة مامةَلة لةطةَل ئَيمةدا بك
 ةنة زيندان وطياني هاووآلتيامنان لَي بسةنن، خوَيين ِرؤَلةكامنان بة فريِلؤ بدةن، بؤية جارَيكي تـر مـن داوا   
دةكةم، لة ئَيستادا ثةرلةماني كوردستان هةموومان ثاَلثش  وقسةمان لةسةر ئةوة بَيـت، كـام ِرَيطـا باشـة بـؤ      

اني تريش بيطرنـة بـةر، بـؤ ئـةوةي لـةم طرذيـةو لـةم بارودؤخـة تـةم و          ئةوةي هةرَيمي كوردستان وثارضةك
مذاوييةي كة عَيراق و ناوضةكة هةمووي بةتَيكِرا ثَييدا تَيدةثةِرَيت، بؤ ئةوةي داهاتوويةكي باشرت و طةشرت 

 .بؤ خؤمان فةراهةم بكةين، نةك ئةوةي كة هةمانة بيخةينة خةتةر، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ِرَيزدار عومةر نورةديين، فةرموو
 (:نورةديين)بةِرَيز عمر محة امني خدر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ِرووداوةكاني سةرسنوور دةبَيت لةِروانطةيةكةوة خوَيندنةوةيان بؤ بكةين، هةَلسـةنطاندنيان بـؤ بكـةين، كـة     
ودةوَلـةتي وهــةرَيمي ونةتـةوةيني، ئـةم ِرووداوانــة    ثَيمـان وابـَي ئــةم ِرووداوانـة خـاوةن ِرةهةنــد وبوعـدي نيَ     

لةسةردةمَيكداية كة ِرؤذهـةآلتي ناوةِراسـت لةحاَلـةتي وةرضـةرخانَيكي طـةورةي سياسـي و مَيذوويدايـة، بـة         
ئاِراستةيةك كة دةيةوَيت لةسةر ثرةنسيثةكاني دميوكراسي و طةِرانةوةي سةروةري بؤ طـةل و نةتـةوةكان و   

رؤة دووبارة خؤي ِرَيك  اتةوة، بَيطومان ئةم وةرضةرخانة كاريطةري دةبَيت لةسةر شكؤمةند بووني مام م
ِرةوتي بةدميوكراتي بووني ئةو وآلتانةي كة كورديان بةسةردا دابةشكراوة، ئةطـةر بـة فيـدِرالي بـووني ئـةم      

اَلةتَيكـدان كـة هـةنطاو    وآلتانةش لة ئايندةدا ضاكرت و باشرت دةهَينَيتة ثَيشةوة، هةروةها ئةم ِرووداوانة لة ح
بة هةنطاو ِرةوشي عَيراق بة ئاراستةيةك دةضَيت كة هَيزة سـةربازييةكاني ئـةمريكا لـة عَيـراق بكشـَينةوة،      
بؤية ئةوةي ثَيي دةوترَيت فةرابي هَيز، لةِرؤذهةآلتي ناوةِراست ولة عَيراقدا ئَيسـتا لـة ئارادايـة، بؤيـة ئـةم      

ــاري ئيســ    ــا، كؤم ــاري توركي ــة، كؤم ــز لةســةر ئاســ      وآلتان ــةرابي هَي ــةوَيت ف ــران، لةِراســتيدا دةيان المي ئَي
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رٍِؤذهةآلتي ناوةِراست ثِربكةنةوةو خؤيان بنب بة دةوَلةتي سةركردةي ِرؤذهةآلتي ناوةِراسـت، لـة ئَيسـتاو لـة     
رد ئايندةدا، لةو نَيوةدا دةيانةوَيت ِرةوتي بةدميوكراسي بـوون لةِرؤذهـةآلتي ناوةِراسـت بـةقازاجني دؤزي كـو     

بــةرةو ثَيشــةوة نةضــَيت، هــةروةها لةســةر ئاســ  عَيــراقيش، ئةطــةر هاوكَيشــةي هَيــز بطؤِردرَيــت قــةوارةي  
ــةِرووي      سياســي هــةرَيمي كوردســتان بةئاراســتةيةك نةضــَيت كــة لــة ئاينــدةدا ثَيطــةي لــةِرووي سياســي و ل

وةيي و سةربةخؤيي هةنطاو ديبلؤماسيةوة بةهَيزتر بَيت وكة لة ئايندةدا بةرةو قةوارةيةكي سياسي و نةتة
بنَيت، ئالَيرةوة دةبَيت ئَيمة هةوَل بدةين خوَيندنةوة بـؤ ئـةم ِرووداوانـة بكـةين، بـةآلم لةِراسـتيدا كؤمـاري        
توركيا و كؤماري ئيسالمي ئَيران دةبَيت لةو ِراستية بطةن، كة ِراستة ئَيمة وةكو طةلي كوردستان ونةتةوةي 

يمان نيــة، ســوثاي مؤدَيرمنــان نيــة، بــةآلم خــاوةن ناســنامةين، خــاوةن   كــورد، تؤنــان نيــة، فِرؤكــةي جــةنط 
ئريادةيــن، بــةدواي ئــازادي ومــام خؤمانــدا خــةبات و تَيكؤشــان دةكــةين، لةِراســتيدا بــةبَي ضارةســةركردني    
عاديالنةي دؤزي طةلي كورد لةهةموو ثارضةكان، دةركـةوتووة نـة لـةدوَييَن، نـة لـة ئَيسـتا، نـة لـةداهاتوودا،         

مطريي وئاســايش وئاشــ  لةِرؤذهــةآلتي ناوةِراســتدا نايةتــة ئــاراوة، هــةروةها ِرَيطــا ضــارةي ســةربازي و ســةقا
سةركوت كردن لة دوَيين و لة ئَيستاو لة ئايندةشدا خزمةتي هيض اليةك ناكـات، ئـالَيرةوة دةبَيـت لـةخؤمان     

وردسـتان لةسـةر ئاسـ  ِرةمسـي     بثرسني ئَيمة لةسةر ئاس  نةتةوةيي ضي بكةين باشة ، ئَيمة لةهةرَيمي ك
ولةسةر ئاس  ناِرةمسي هةمووكات ثشتيواني لةخةباتي ِرزطارنوازي ثارضةكاني تـري كوردسـتان دةكرَيـت،    
بةآلم لةباري ياساييةوة، بزووتنةوةي ِرزطارنوازي طةلي كوردستان لةِرؤذهةآلت و لة باكوور دةبَيـت ئاطايـان   

مةدةني بـة ئامـانج و كوشـتين خـةَلكي سـينيل ثَيشـَيلكردني ياسـاي        لةوة بَيت كةوةكو ضؤن كردني خةَلكي 
نَيودةوَلةتية، بةآلم ياساي نَيودةوَلةتيش ِرَيطا بةوة نادات دةوَلةتَيك خاكةكةي، ئاوةكةي، ئامسانةكةي، بةكار 

كي تـر،  بئَيندرَيت بؤ ئةوةي كة لةذَير سةروةري و سيادةي ئةوةوة هةِرةشةو مةترسي بوَيت بؤ ناو دةوَلةتَي
ياساي نَيودةوَلةتي ئةمةشي قةدةبة كردووة، بؤية بةِرَيزان وةكو باسم كـرد بزوتنـةوةي ئـازادنوازي كـورد     
لة ثارضةكاني تر، دةبَيت ئاطاداري ئةم بوعدة ياساييةش بن، لةوَيوة هةوَل بـدةن، كـة ئَيمـة لـةِرووي ياسـاي      

لةاليـةكي تـرةوة لــةِرووي نةتةوةييـةوة، قــةوارةي     نَيودةوَلةتيـةوة ئيحـراج نــةبني و ثَيطـةمان الواز نــةبَيت،   
سياســي لةهــةرَيمي كوردســتان مانايــةك و ســومبولَيكي نةتةوةييانــةي هةيــة، بــؤ هــةموو ثارضــةكاني تــري   
كوردستان، بؤية ضارةسةركردني كَيشةكاني ئَيمة ئةركي نةتةوةيي ئةوانيشـة، نـةك دروسـت كردنـي كَيشـة،      

ري ثَيشكةش بـة ئَيمـة بكـةن، ثشـتيوانيمان بكـةن، هـةوَل بـدةن تـا ثَييـان          لةوَيشةوة هةوَل بدةن كة ئاسانكا
دةكرَيت بةشَيوةيةك خؤيـان بطـوجنَينن كـة نةبنـة مايـةي سةرئيََشـةو دةردةسـةري، يـان بوـووكرتين ثاسـاو           
، نةدرَيت بة دةوَلةتاني تر تا بةم شَيوةية مامةَلةمان لةطةَل بكةن، هـةروةها ئَيمـة ثَيويسـتيمان بـةوة هةيـة     
لةِرووي نةتةوةييةوة سةركردايةتي سياسي لةهةرَيمي كوردستان، لةطةَل سةركردايةتي سياسي بزووتنةوةي 
ئــازادنوازي لــة ثارضــةكاني تــري كوردســتان، هــةوَل بــدةين كــة بــة لةبةرضــاوطرتين وةرضــةرخانةكان           

ئاشــ  و دميوكراســي  لةِرؤذهــةآلتي ناوةِراســت ئــةوةي ثَيــي دةوترَيــت داِرشــتين ســرتاتيذيةتَيك بــؤ خــةباتي 
بئَينينة ئاراوة، بؤ ئةمةش دةكرَيت ئَيمة طفتوطؤيان لةطةَل بكةين، هةوَل بـدةين كـة ئـةوان لةضوارضـَيوةي     
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دميوكراســيةت وئاشــ  خوازيــدا خــةباتي خؤيــان بــةرةو ثَيشــةوة بــةرن، ضــونكة ناكرَيــت ئَيمــة لــة توركيــا   
ةباتي ضةكدارانة بةرين، سـةردةمةكة وادةخـوازَي   وندوتيذي وخؤ تسةنطةري ثةرلةمان ضؤَل بكةين، ثةنا ب

ــديايي         ــةدةني، خــةباتي مي ــةماني، خــةباتي م ــدةين خــةباتي دميــوكراتي خــةباتي ثةرل ــةوَل ب ــة ه ــة ئَيم ك
لةثارضــةكاني تــري كوردســتان بــةهَيز بكــةين، لةبةرامبــةر خــةباتي ضــةكدارييدا، لةســةر ئاســ  هــةرَيمي    

لةِراستيدا ساتةوةخ  ئةوةيـة كـة ئَيمـة هـةوَل بـدةين مامةَلـة        كوردستان و لةسةر ئاس  ناوخؤي ئَيمةش،
كردن لةطةَل ئةم ِرووداوانـةدا ضـةند منوونةيـةكي هةيـة، يـةكَيكيان ئةوةيـة، كـة ئَيمـة هـةوَل بـدةين وةكـو            
حزبة سياسيةكان و اليةنة سياسيةكان، هةوَل بدةين ئةم ِرووداوانة بكةين بة كةرةستةو مـاددةي ملمالنَيـي   

لــةو ســؤنطةيةوة، لَيكــدابِراني سياســي، بــَي متمانــةيي سياســي، دِردؤنطــي سياســي، زيــاتر لةهــةرَيمي  سياســي 
كوردســتان بــآلو ببَيتــةوة، ئــةم اليةنــة مةســبولياتةكة  اتــة ســةر اليةنةكــةي تــر، ئــةوي تــر بيخاتــة ســةر   

اان ثَيناكات، ناتوانَيـت  اليةنةكةي تر و ديفاع لةخؤي بكات، لةِراستيدا ئةم مؤدَيلة مؤدَيلَيكي سلبية، خزمة
ــني،        ــةدا ب ــةي قؤنابةك ــةو نةتةوةييان ــةوةي مَيذوويان ــة لةئاســت وةآلمدان ــات ك ــةهَيزمان بك ــَيوةيةك ب بةش

ــة      : منوونــةي دووةم ــت ئــةم هةِرةشــانة، هةِرةشــةي جــدين، ئــةم تةحةدياتان ــان وابَي ــة ئَيمــة ثَيم ئةوةيــة ك
رَي  سةرشاني هةموو اليةكمانة، بةوانةي كة لـةناو  ِرووبةِروي هةموومان دةبَيتةوة، بؤية ئةرك وبةرثرسيا

ــةي       ــةدةرةوةي بازن ــة ل ــةو اليةنانــةي ك ــةرةي ئؤثؤزســيؤندان، ب ــةناو ب ــةي كةل دةســةآلتي سياســيدان، بةوان
دةسةآلتي سياسني، هةموومان بةيةكةوة هةوَل بدةين، كة طفتوطؤ لةطـةَل يـةكرتي بكـةين، ثَيمـان وابـَي كـة       

، لـةِرووي سياسـي و بةرذةوةندييـة باآلكانـةوة، تـةنئا شكسـت نيـة بـؤ ثـارتي و          شكست لةِرووي نةتةوةييةوة
يةكَي  و طؤِران و يـةكطرتوو كؤمـةَل و ئـةواني تـر، بـةَلكو شكسـتة بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان، سـةركةوتنيش           

ان، لةبةرامبةر ئةم تةحةدياتانةدا، سةركةوتن نية تةنئا بؤ اليةنَيكي سياسي بةَلكو سةركةوتنة بؤ هـةمووم 
دةمةوَيت ئاماذة بةمنوونةيةك بدةم، كاتَيـك كـة كؤنطرَيسـي ئـةمريكا دةنطـي دا بـؤ بـةكار هَينـاني هَيـز بـؤ           
ئةوةي كة هَيـز بـةكار بئَينـدرَيت بةرامبـةر بـة عَيـراق و ئةفغانسـتان، دميوكراتيـةكانيش دةنطيانـدا، لَييـان           

نئا شكسـت نيـة بـؤ  ئورييـةكان، يـان بـؤ       ثرسني بؤ ئَيوة دةنطتاندا، وتيان شكست لةدةرةوةي ئةمريكا، تـة 
دميوكراتيةكان، بةَلكو شكستة بؤ هةموو ئةمريكا، سةركةوتنيش لةدةرةوة، سةركةوتنة بؤ هةموو ئـةمريكا،  
نةك بؤ تةنئا حزبَيك، لةِراستيدا دةبَيت ئَيمة لةو ِروانطةيةوة لةو مةنتاةوة مامةَلة لةطـةَل ئـةم ِرووداوانـة    

ت ئَيمــة هــةوَل بــدةين طفتوطــؤ بكــةين، طروثَيــك ثَيــك بئَيــنني بــةناوي طروثــي بكــةين، بــؤ ئةمــةش دةكرَيــ
ئامادةكردني بةرنامة بؤ ِرووبةِروبوونةوةي ئةم تةحةديات و هةِرةشانة، كة دةكرَيـت ئـةم طروثـة، لةضـةند     

ليسـتيانة،  ئاستَيك هةوَل بدات، مامةَلةيةكي واقيعيانة، مةنتايانـة، واريـد لـةِرووي خؤهةَلسـةنطاندنَيكي ِريا    
زؤر طرنطـةو دةكرَيـت ئَيمـة هـةوَل بـدةين كـة       : لةِرووي بووني هَيزةوة لةطـةَل ِرةوشـةكة بكـات، بـؤ منوونـة     

هةَلمةتي ميديا لةسةر ئاس  ناوخؤ و نَيودةوَلةتي باشرت و بةهَيز تر بكةين، لةوةي كـة ئَيسـتا هةيـة، واتـة     
اس  ناوخؤو لةسةر ئاس  دةرةوة، هةروةها دةكرَيت يةكخس  لةطوتاري ئيعالميماندا بَيتة ئاراوة، لةسةر ئ

ئَيمة ِرةوةندي كـورد لةسـةر ئاسـ  هـةموو وآلتـاني دونيـا لةضوارضـَيوةي بةرنامةيـةك و ميكانيزمَيـك كـة           
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هةموومان ئيتيفاقي لةسةر دةكةين، هةوَل بدةين سوودي لَي وةربطرين، لةسـةر ئاسـ  نـاوخؤش بةهـةمان     
ةَلطاي مةدةني لةسةر ئاس  ناوخؤ و لةسةر ئاسـ  دةرةوة، واتـة ثَيويسـتة ئَيسـتا     شَيوة، دامودةزطاكاني كؤم

ئَيمة طفتوطـؤي سياسـي لـةنَيوان اليةنـة سياسـيةكان بَيتـة ئـاراوة بـؤ ثَيكئَينـاني طروثَيكـي لـةم بابةتـة، بـؤ              
كـة هـةر سـَي    مامةَلة كردن لةطـةَل ِرووداوةكـان، لةسـةر ئاسـ  دامودةزطـاي ِرةمسـيش مـن ثَيشـنيار دةكـةم،          

ســـةرؤكايةتيةكة، هـــي هـــةرَيم، ثةرلـــةمان، حكومـــةت، ثَيشـــنياري كؤبوونةوةيـــةك بكـــةن، كـــة هـــةر ســـَي  
سةرؤكايةتيةكة لةسةر ئاس  عَيراق ض لةبةبداد بَيت، ض لةهةولَير بَيـت، بةيةكـةوة كؤببنـةوة، بـؤ ئـةوةي      

سـاي نَيودةوَلـةتي بةرنامـةو ئاليـةتي     لةِروانطةي تةدويل كردنَيكي ئيجابيانةي واقيعيانةي طوجنـاو لةطـةَل يا  
 .ثَيويست دابندرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ِرَيزدار ناسك تؤفيق، فةرمووزؤر سوثاس، 

 
 

 :بةِرَيز ناسك تؤفيق عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

، لـةوَيوة دةسـت   سةرةتا منيش حةزدةكةم ثرسـةو سةرةخؤشـي خـؤم ئاراسـتةي كةسـوكاري شـةهيدان بكـةم       
ثَيدةكةم كة بةِراس  ديارة ئَيمة موخةيةر نةبووين كاتَيك كة بةكورد خةَلق بووين، وة موخةيةر نةبووين 
كة لةشوَينَيكي جوطرام وادا نيشتةجَي بـووين كـة سـنوورةكامنان بةسـنووري سـَي دةوَلـةتي ز َيـزةوة بَيـت،         

ةطــةَل ئــةم دةوَلةتانــةدا، كاتَيــك ئَيمــة ســنوورمان بــةآلم ديــارة موخةيــةرين لــة ضــؤنيةتي سياســةت كــردن ل
ية، ثَيم واية ئةطةر سورياش مةشغوَلي ناوخؤي خـؤي  (توركيا، ئَيران، سوريا)بةسرتاوة بةسَي دةوَلةتةوة كة 

ــَي دةطــرتني، ســنووري             ــةويش تــؤثَيكي ت ــان جارجــار ئ ــَي دةكــردن، ي ــان دةستخؤشــي ل ــة، ئَيســتا ي نةبواي
ناكؤكةكانة، كة خؤمان دةزانني وةزعي ضؤنة، كةواتة ئَيمة لة هةرَيمَيكـداين   باشووريشمان ئةوة ناوضة جَي

ئاواية وةزعي جوطرافَيكةمان، خاوةني زمانَيكيشني موخةيـةر نـني تَييـدا، بـةآلم موخةيـةرين لـة سياسـةت        
ةوَلةتانـةدا  كردن، من تا ئَيستا نازا  سياسةتي ئَيمة وةكو هةرَيمي كوردستان، بؤ مامةَلةكردن لةطةَل ئـةم د 

ضؤنة ، ئايا لةسةر ئةو ئاستةية كة دةيبيستني، ئَيمة دةسةآلاان نية، هـةرَيمَيكي الوازيـن، ئـةوان دةوَلـةتن     
وخاوةني كيانن، كةواتة ناتوانني مامةَلةيان لةطةَلدا بكةين، بةيري ئاش ، ئةمةش دةَلَين دةبَيت لة ِرَيطةي 

دا بَيت، حكومةتي مةركةزيش هةتا ئَيستا دوو وةزارةتي خؤي ديبلؤماسيةوة بَيت، لةطةَل حكومةتي مةركةز
تةشكيل نةكردووة، كة سةرؤكي هةرَيم هؤكار بوو بؤ تةشكيل كردنةوةي ئةو حكومةتة، ئةطةر ئةوة حـاَلي  
حكومةتي مةركةزي بَيت، ئةوةش حاَلي دةوَلةتةكاني دراوسَي بَيت، من حةزدةكـةم سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان    

مان بداتـةوة، يـان بـا بَلـَيم كؤبوونةوةيـةكي تايبـةت بكـةين، بـؤ ئـةوةي بـزانني سياسـةتي            وةآلمَيكي دروسـت 
واقيعيانـــةو عةمةليانـــةي كـــة بطوجنَيـــت بـــؤ مامةَلـــةكردن لةطـــةَل ئـــةم وةزعـــةي كـــة تَييـــداين ضـــؤنة ،  
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ن و سرتاتيذيةاان ضؤنة ، ضؤن مامةَلةي لةطةَل بكـةين ، ضـونكة بةِراسـ  ئـةوةي كـة ئَيسـتا لـة وةآلمـةكا        
لةهةندَي لة قسةكاني بةِرَيز كاك طؤران ئةيبيستم، جوابةكاني بةِرَيزيشت بؤ هةندَي شت، دةردةكةوَيت كـة  

، ئةي ئَيمة ضي بكةين لةم بةينةدا، ئةطةر نـةتوانني قسـة لةطـةَل    (ئامسان بةرزو زةوي سةخت)دةبَي بَلَيني 
بَيت، ئـةي ئَيمـة ضـي بكـةين، بؤيـة بةِراسـ         ز َيزةكاني دةرةوة بكةين، لةطةَل مةركةزيشدا ئةوة وةزعمان

من ثَيم واية، ئةبَيت لةم كؤبوونةوةيةي ثةرلةمان بةكؤمةَلَيك بِريارةوة دةربوني، مـن دةستخؤشـي زؤر لـة    
ليذنةي ناوخؤ دةكةم، كة بةراَِس  بة داواكارييةكاني هاووآلتيان دةسـتيان ثَيكـردووة، مـن دةَلـَيم ثشـتطريي      

ني خـةَلك دةكـةم، ضـونكة بةِراسـ  مـن جـاري ثَيشـووش ئـةوةم وت، ود ئةطـةر ئَيمـة           تةواوي داواكارييةكا
ناتوانني ضارةسةري كَيشةكاني ئةوان بكةين، خؤ ناكرَيت بةبَي ِرةزامةنـدي خؤيـان وةكـو ثشـتَينةي ئـةمين      

مـةوة طيـا    بةكاريان بئَينني، ئةم خةَلكة خؤي داوا دةكات، ئةَلَيت ئةطةر حةلت بؤ من ثَي نيـة، بـةالني كة  
ِرزطار بكةن، قةرةبوو كردنةوةي ماددي زؤر ئاسانة، بـةآلم قـةرةبوو كردنـةوةي جةسـتةيي و شـةهيد بـوون       
ــة         ــة ل ــةرقي ني ــةوة لةمَيشــكماندا كــة هــيض ف ــر دروســت بووي ــر ِرةمسَيكــي ت زؤر قورســة، ئَيمــة جــارَيكي ت

َيت بـةو شـَيوة وةحشـي طةرييـةي     كؤمةَلكوذي كيميابـاران و ئـةنفال، ئـةوة جـارَيكي تـر خَيزانَيـك تيـا دةضـ        
كةخؤمان بينيمان، بؤية بةِراسـ  مـن دةَلـَيم ئـةو خاَلـة بكـةين بـة خـاَلي يةكـةم لـة داواكارييـةكانيان، كـة             
خؤيان دةَلـَين ئةطـةر ناتوانـدرَيت ضارةسـةري بنـةِرةتي بكرَيـت، بـا شـوَينَيكمان بـؤ دابـني بكـةن تـا بـةالني              

َيم لـةم داواكارييـةي ئةمانـةوة دةسـت ثَيدةكـةم، ضـونكة ناكرَيـت بـةبَي         كةمةوة طيامنان بثارَيزرَيت، من دةَل
ِرةزامةندي خؤيان بيانكةين بة ثشتَينة، ئةوة جياية ئةطةر خةَلكَيك خؤي بَيـت بَلَيـت مـن وةكـو ثشـتَينةي      
ئةمين ئةضم بؤ ئةوةي ئةو ناوضانة خةَلكي تر داطريي نةكات، خؤم دةمبـة ثشـتَينةي ئـةمين، ئـةوة جيايـة      

ةوةي كـة هاووآلتيـةكي سـنيل خـؤي نايـةوَيت، بؤيـة بةِراسـ  مـن ثشـتطريي ئـةو داواكارييانـةيان دةكـةم،             ل
خاَلَيكي تر دَيمة سةر داواكارييةكان و ثَيشنيارةكاني ليذنة، ديارة دواتـر لةِروانطـةي ئةمـةوة بةياننامةكـةي     

ئيدانةيـة كـراوة و بِراوةتـةوة، خـاَلي      خؤمان دةردةكرَيت، من دةَلَيم خاَلي يةكةم هةر البةرين، ضـونكة ئـةم  
بكرَيت بةيةك، هةردووكيان وةكو يةك دابِرَيذرَيتةوة، خـاَلَيكي تـر ثشـتطريي ئـةو خاَلـة دةكـةم، كـة        (6و 3)

كاك عبداهلل وتي وةزارةتي ئةوقاف تةكليو بكرَيت، ِرؤذي هةيين هةموو زاناياني بةِرَيز ئيشـارةت بـدةن بـة    
و ئــةو وةزعــةي كــة دةخوَلاَيــك لةســنووري هةرَيمــدا، تــا ضــةند دذي هــةموو   ِرةوايــي دؤزي كَيشــةي كــورد 

ثرةنسيثة ئيسالميةكان وهةموو ثرةنسيثة نَيودةوَلةتيةكانة، حةزدةكةم خاَلَيك زيـاد بكرَيـت، كـة بةِراسـ      
ين، ي ثةيِرةوي ناوخؤ هـةتا ئَيسـتا جَيبـةجَي نةكـة    (48)ئَيمة هةموومان ئيشارةاان ثَيدا، ناكرَيت ماددةي 

ِراستة ليذنةي تايبةاةندمان هةية، بةآلم ئةو ليذنانةي كة ثةيوةنديان بةم كَيشةيةوة هةيـة، سـَي ليذنـةي    
ســةرةكني، مــام مــرؤة، نــاوخؤ، ثَيشــمةرطة، ئــةكرَيت لــةم ســَي ليذنةيــةدا، ليذنةيــةك هةَلببــذَيردرَيت كــة     

اداضـووني ئـةو خاآلنـةي كةئَيمـة وةكـو      نوَينةري سةرجةم فراكسيؤنةكاني تَيدا بَيت، تايبـةت بَيـت بـة بةدو   
ــة         ــر ئَيم ــةين دوات ــةك دةربك ــذين و بةياننامةي ــةروا خــاَل دابِرَي ــت ه ــذين، ناكرَي ــتا دايدةِرَي ــةمان ئَيس ثةرل
لةِراطةياندنةكان بَلَيني وةَلآل هيومان نةدي، بؤ ضـونكة نايبيسـتني، بـةآلم ئةطـةر ليذنةيـةكي تايبةاةنـدي       
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ورســيةك دةدات بــؤ دةرةوة لةهــةمان كاتيشــدا بــة بِريــاري ثةرلةمانــةوة   ثةرلــةماني دروســت كــرا، ئةمــة ق 
دةضَيتة دةرةوة، لةهةمانكاتيشدا من داواكارم لة ليذنةي ثةيوةندييـةكاني ثةرلـةمان دةوري خـؤي ببينَيـت،     

ــران، مــادام ئَيمــة تــةنئا ئــةتوانني لةســة     ر ئاســ  بــؤ بانطئَيشــت كردنــي قونســوَل طةرييــةكاني توركيــا وئَي
تاندن و طفتوطؤ و ديالؤ  قسة بكةين، كةواتة دةبَيت بانطئَيشـت بكـرَين ولةنزيكـةوة قسـةيان لةطـةَل      وسدان

بكرَيت، خاَلَيكي تر كـة حةزدةكـةم لةبةياننامةكةمانـدا تَييـدا بَيـت، داوا بكرَيـت لـة حكومـةتي توركيـا كـة           
لــةم ِرةمةزانــةو لــةم بــةرة   بــةِرةمسي داواي لَيبــوردن لــة خــةَلكي هــةرَيمي كوردســتان بكــات، كــة بةِراســ    

جةذنانةدا ئةو وَينةيةي دروست كرد لةمَيشكي هاووآلتياني كورددا، كة بةداخةوة زؤر حةيفة، كـة بانَيكـةو   
مليؤن دؤالر بؤ خـةَلكي سـؤماَل دابـني دةكـات، بـةآلم بةهـةمان ئـةو        (351)دوو هةوا لةو كاتةي كة دةِروات 

ســتان بكـات لـةناو خــاكي خؤيـدا، ِرةمسَيكــي ئـاوا لةمَيشــكماندا     نرخـة تؤثبـاراني هاووآلتيــاني هـةرَيمي كورد   
ــدا،        ــاران و ئةنفال ــر دةيَلَيمــةوة لةطــةَل كيمياب دروســت بكــات كــة بةِراســ  هــيض فــةرقَيكي نيــة جــارَيكي ت
بةداخــةوة ئَيمــة دوو قةزيــةي طــةورةمان لةدادطاكانــدا بةجينؤســايد ناســراوة، بــةآلم ثــَيش ئــةوةي ســوود      

نؤســايد ناســاندنة، ئــةوة قةزيةيــةكي ترمــان هاتــة ثــَيش، ئةطــةر هــاتو ئةمانــة هــةر    وةربطــرين لــةو بةجي
ــراق، بــايكؤتي       ــة ئةجنومــةني نوَينةرايــةتي عَي ضارةســةري نــةبوو، مــن ثَيشــنيار دةكــةم كــة نوَينــةرامنان ل
كؤبوونةوةكان بكةن، تـا بةجـدي ئـةم كَيشـةية دةبَيتـة كَيشـةي ثةرلـةماني بةبـداد، ضـونكة ناكرَيـت ئَيمـة            
بةشدار بني لة ثةرلةمانَيكدا، بةآلم هيض هةَلوَيستَيكي نةبَيت لةسةر تؤثباران كردني سـنوورةكاني هـةرَيمي   

 .كوردستان، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةِرَيز بةنيسبةت هةرَيمي كوردستان بةثَيي ئةوةي كة شةخصياتي بةهَيز لـةناو ئـةم هةرَيمـة    
عيالقاتَيكي داخلي و ئياليمي و دةولي بةخؤيةوة ثةيدا كـردووة، ثةيوةنـديش ئـةوة     هةية ودةوريان هةية،

نية ئَيمة لةطةَل كةس قسـة نةكـةين، مـن زؤر بـة ئاشـكرا لَيـرة لـةثَيش ئَيـوة زؤرجـار دووبـارةم كردؤتـةوة            
وة لةهـةموو مسـتةوايةك حةرةكــةت هةيـة، لةطــةَل ئـةمريكا هةيـة، ئــةمريكا دةَلَيـت توركيــا حةقيـةتي، ئــة       

حةقة بؤتان وازح بَيت، ئةَلَيت توركيا حةقيةتي كة بةو كارة هةَلدةستَيت، سةبةبت بؤ دَينَيتةوة، بـةآلم نـة   
قةتعي عيالقة لةطةَلي كراوة، هةوَلدانيش بةردةوامة، كة قةناعةتيان ثـَي بئَينـدرَيت، دةوري خؤيـان بـةكار     

وروثي هةيـة، لةطـةَل توركيـا خـؤي عيالقـةي      بئَينن، كة وةزعةكـة بـةو شـَيوةية نيـة، لةطـةَل ئيتيحـادي ئـة       
بةهَيز هةية، لةطةَل ئَيران هةية، وةفدي موتةباديل دةضَيت ودَيت، قونسوَلياتيان لَيرة هةية، لةطةَل عَيراق 
ثةيوةنـدي هةيــة، ئـةوة نيــة دةســت لةسـةر دةســت دانيشــتبني و بَلـَيني هــيض نيــةو دةسـةآلاان نيــة، ئَيمــة      

ةية بةســةالمةتي هــةموو دةربوــني، توركيــاو ئَيــران كَيشــةكاني خؤيــان لــةناو  هــةدةفمان ئةوةيــة لــةم كَيشــ
وآلتةكةي خؤيان ضارةسةر بكةن، ئاطرةكةيان نةهَيننة ئةم ديو، تووندوتيـذي لةسـةر سـنوورةكان نـةكرَيت،     
ضونكة ضارةسةري نة كَيشـةي توركيـا و ئَيـران ئـةكات، نـة بـؤ كـورديش سـوودي هةيـة، لـةم مونتةَلةقـةوة            

ــ ــةم       ئةمان ــةري هــةموو خــةَلكي هــةرَيمي كوردســتانن، ئ ــة نوَين ــرة دانيشــتوون ك ــةي لَي ــةم بةِرَيزان ةوَيت ئ
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تةجروبةيةي كة هةية، عيالقاتي دةولي ثةيدا كردووة، عيالقاتي ئابووري ثةيدا كردووة، ئيستاراري ثةيدا 
ن بطرنـة يـةك، بـؤ    كردووة، فةرقة لةطـةَل شـوَينةكاني تـري نـاو عَيـراق ودةوري هةيـة كـة ئـةوانيش خؤيـا         

ئةوةي بة باشي بتوانَي ِرؤَلي خؤي ببينَيت وزياتر ببَيتة منوونةيةك بؤ طشـت عَيـراق، هـةوَل دراوة لةطـةَل     
دراوسَيكان عيالقةيةكي باش هةبَيت، هةميشة وادةزانرا ئَيرة خةتـةرة لةسـةر دةوَلةتـةكاني دراوسـَي، ئـةوة      

دســتاني عَيــراق خةتــةر نــني لةســةر كــةس، فــةرموون  ئيســثاتي كــرد كــة نــةخَير ئَيمــة وةكــو هــةرَيمي كور 
ثةيوةندي ئابووري، بازرطاني، ِرؤشنبريي خؤش دةكةين لةطةَل يةكرتي، ئـةمِرؤ كَيشـةيةك هةيـة، واقيعَيكـة     
نابَيت ئينسان ئينكاري بكات، ئـةوان وةكـو بةهانةيـةك بـةكاري دَيـنن، ئينجـا ئةصـَلي كَيشـةكة ئـةوانن يـان           

يةكي تــرة، ئــةبَيت ئَيمــة لةسـةر ئــةوة تــةركيز بكــةين، ضــؤن ضــي بكــةين  ئــةو  ئـةوان نــني، ئــةوة مةســةلة 
بةهانةيــة نــةهَيَلني، خؤمــان ورؤَلــةكاني نةتةوةكــةطان تَييــدا زةرةرمةنــد نــةبني، ثرؤســةي دميوكراســيش  
بةردةوام بَيت، بةنيسبةت عَيراقيش مـن ثَيشـرت باسـم كـرد، نامـةوَيت دووبـارةي بكةمـةوة، منوونةيةكيشـم         

بةريان هَينايةوة، خؤيان باوةِرتان هةبَيت هيويان لةدةست نايةت، ئينجا هةر قسةش بكةن، ئةوة هةر بةرام
 .بةقسةيان ناكةن، ِرَيزدار هاوِراز خؤشناو، فةرموو

 :بةِرَيز هاوِراز شَيخ امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةهيدان       ــةوادةي ش ــةو خان ــتةي بنةماَل ــؤم ئاراس ــي خ ــتثَيك سةرةخؤش ــيش دةس ــةردوو    من ــة لةه ــةم، ك دةك
بؤردومانةكةي ئَيران و توركيا طيانيان لةدةست داوة، لةِراستيدا من ثَيم خؤشة سةرةتاي قسةكاني خؤم لةو 
بارةيةوة بة وتةيةكي سةرؤكي هةرَيم دةست ثَي بكةم، كـة هـةر زوو لـة سـةرةتاي بؤردومانةكـةي توركيـادا       

( ئـةم كـارة هيوـي تـر جَيطـاي قبـوَل كـردن نيـة        )يـة دةَلَيـت  بةياننامةيةكي دةركرد، نيو دَيـِر لـةو بةياننامة  
بةِراس  ئةمة لةِرووي مةعنةويات بؤ خةَلكي ئَيمة شتَيكة زؤر جَيطاي لةسةر وةستانة، لةِرووي كار لةسـةر  
كــردن وبِريــار لةســةردانيش وابــزا  زؤر طرنطــة ئَيمــة لةســةري بوةســتني، ضــونكة بةِراســ  خةريكــة لــة     

دةوَلةتة وةك مَيذوو دةخوَيندرَينةوة، خؤطان خةريكة جارَيكي تر لة مَيذوودا دةذيـن،   باطراوندي ئةو دوو
ئةو مَيذووةي كة بؤ ئَيمة بةِراس  زوَلم و ستةمَيكي زؤري تَيدا بـووة، وة هةميشـة هـةوَلي ئـةوة دراوة كـة      

ئاتةيــةكمان هــةبَيت ئَيمــة كيــانَيكي ســةربةخؤمان نــةبَيت، كــة ئَيمــة نــةتوانني ســةربةخؤيانة بــذين و ثَيك  
بةجؤرَيك كة ئيستاراري بؤ كورد تَيـدا بـةدي بَيـت، بـةآلم بـووني ئـةم هةرَيمـة ئةمـة واقعَيكـةو، واقعَيكـي           
بةرجةستةشة، ناكرَيت بةثَيوةوانةي ئةوةوة تةماشا بكرَيـت، هـةمووطان ئـةوة دةزانـني كـة بةِراسـ  ئـةم        

قسة لةسةر ئةوةي توركياية، ئةمة شتَيكي هـةر لـةخؤ   بؤردوومان كردنةي توركيا و ئةوةي ئَيرانيش، بةآلم 
و هةر لة هَيكِرا نية، لة لةحزةيةكدا نةهاتووةتة ثَيش و لةبةرامبةر كردةيةكي ضةكداري، يـان لةبةرامبـةر   
كردةيةكة كة يةكرت كوش  بَيت ئةمـة ِروويـدابَيت، نـةخَير بةِراسـ  ديـارة هـةموومان دةزانـني كـة ثَيشـرت          

لــة حكومــةتي توركيــا قســةي لَيكــراوة، بةرنامــةي بــؤ دانــراوة، بــة بةرنامــة داِرشــ  ئــةم    قســةي لَيكــراوة، 
كردةوةية كراوة، ئةوان بةرنامةشيان هةية بؤ ئةوة، بؤية مـن ثشـتطريي ئـةو ِراثؤرتـةي نـاوخؤ دةكـةم، كـة        
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ارييـةكان،  هةم دةستخؤشي زؤريان لَي دةكةم، هةم ثشتطريي خاَل بةخاَليشـي دةكـةم، كـة هـةم لـةِرووي داواك     
ــة         ــة ل ــةش ك ــةو داواكاريان ــةو ثَيشــنيارانةي كــةهاتن وئ ــة ئ ــَيم واي ــةآلم ث ــةِرووي ثَيشــنيارةكانيش، ب هــةم ل
ِراثؤرتةكةي ليذنةي ناوخؤ هاتوون، دةبَيـت بةهةنـد وةربطريَيـت و بِريـاري جـدي لةسـةر بـدرَيت و لةسـةر         

ر هاوكــاري و هاريكــاري لةوكاتــة  وةرةقــة نةمَينَيتــةوة، داواش دةكــةم لــة حكومــةتي هــةرَيم كــة خــة ؤرت  
سةختةدا ثَيشكةش بة هاووآلتيان بكات، كة تووشي ئةم تةنطةذةيةو ئـةم ناِرةحةتيـة بـوون، بةتايبـةت ئـةو      

لة ِراثؤرتةكةي ليذنةي ناوخؤ بةهةند وةربطريَيت، مـن  ( 4و 1)دوو خاَلةي كةخؤيان داوايان كردووة، خاَلي 
َيستا هةموومان طةيشتووينةتة ئةو قةرارةو بِريارمـان لةسـةر ئةوةيـة    ثَيم باشة هةوَلة ديبلؤماسيةكان كة ئ

كة هةوَلي حةكيمانةو هةوَلي ديبلؤماسـيانةو هـةوَلي سياسـيانة ضارةسـةري كَيشـةكانة، مـن ثـَيم باشـة ئـةم          
هةوآلنـة ضـِرتر بكرَيتــةوة هـةم لـةناوةوة وهــةم لـةدةرةوةش، بــؤ ئـةوةي بطـةين بــة ئـةجنامَيكي ضارةســةر،         

ناوةند هَيندةي باسي لَيوة دةكةين و بـَي هيـواين لـة وةي كـة شـتَيك بكـات، بـةآلم بةِراسـ  ئـةو          حكومةتي 
بةثَيي دةستوور مولزةمة بةكار لةسةركردن و كار بؤ كردن و ضارةسةركردني ئـةو كَيشـةية، يـةعين ئةطـةر     

نم، خة ؤري نابينم، بـةَلكو  من بةِراس  دةَلَيم، ئةطةر ئةو بَي توانا بَيت، من لةاليةكي تر شتَيكي تر دةبي
خةم ساردي لة حكومةتي ناوةند دةبينم بةرامبةر بةو كَيشـةية، يـةعين ئةطـةر ئـةو الوازو بـَي دةسـةآلتةو       
ناتوانَي ئةوة بكات، من ثَيم واية لةاليـةكي تـر خـةم سـاردةو جـديش نيـة، ضـونكة لةسـةر كَيشـةي تـر زوو           

ت، بةآلم لةسةر ئةو كَيشانةي ئَيمة من ئةوة نابينم، بؤية من بةخةبةر دَيت و زوو بةئاطا دَيت و هةوَل دةدا
ثَيشنيارَيكم هةية، جا نازا  تاضةند دةضَيتة بواري كـار لةسـةر كردنـي، ثَيشـنيارةكةم ئةوةيـة كـة ليذنـةي        
ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان، لةطةَل ليذنةي ناوخؤي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق، ئةطـةر تةنسـياَيكيان   

ت، بؤ ئةوةي زةختَيك لةسةر ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق دروست بكرَيـت، ضـةند بِريـارَيكي طـرنط،     هةبَي
ضةند بِريارَيكي جدي لـة ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق لـة دانيشـتنَيكدا بـؤ ئـةم بابةتـة، لـة ئةجنومـةني            

نوَينةراني عَيـراق، حكومـةتي   نوَينةراني عَيراق ضةند بِريارَيكي جدي بدرَيت بؤ ئةم كَيشةية، ئةجنومةني 
 .مالكي ثَي مولزةم بكات بؤ ضارةسةكردني ئةم كَيشانة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، بةِرَيز شنان امحد، فةرموو

 :بةِرَيز شنان امحد عبدالاادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكـةم، وة زؤر لـة بـرادةرانيش كـة صـيابةي      ثَيشةكي من ثشـتطريي لةقسـةكاني بـراي بـةِرَيزم كـاك دَلشـاد د      
قسةكاني كاك دَلشاد بوو ثشتطريي لةوانيش دةكةم، شةهيد كردني خةَلكي سينيل لةذَير هـةر ثةردةيـةك و   
بةهةر بيانوويـةك، كـارَيكي دذ بـة مرؤةايةتيـة، دذ بةياسـاكاني نـاوخؤو نَيودةوَلـةتي وبطـرة دذ بـة هـةموو           

وة لة كوردستان قابيلي قبوَل نية، بةو مانايةي كة طةلي كوردستان دةس  ئاينَيكيشة، بؤية ئةمة ئةجنامدرا
لةئةذنؤ نابَيت بةرامبةر ئةو تاوانةي كة بةرامبةر بة خةَلكي سينيلي كوردسـتان دةكرَيـت، بـةو ِرَيطايانـةي     
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ؤ حـةلي  كة بؤي لواوةو دةكرَيت بةرطري لةخؤي بكات، من داوا دةكةم لةثاَل ئةو خياراتانةي كة باسـكران بـ  
ئةم كَيشةية، ئةم طرفتة، ئةم تاوانة طةورةية كة ئةجنامدراوةو دةدرَيـت، لـةثاَل ئـةو خيارانـة خيـارَيكي تـر       
بطرينة بةر، بؤ ئةوةي بتوانني هةنطاوَيك بؤ ضارةسةري بوينة ثَيش، ئةو هةنطاوةش ئةوةيـة كـة ثَيشـةكي    

انةي كة هةمانة، بةهةموو ِرةنطةكانيةوة ِروو لةماَلي كورديةوة دةست ثَيبكةين، كة هةموو ئةو ميديا كوردي
لةم تاوانةو تاوانةكاني تريش بكرَيت، كة ثَيشرت ئةجنام دراون، بةردةوامن بةرامبةر بة طةلي كوردسـتان، وة  
ئيباز كردنيان لة ئاس  نَيودةوَلةتي، لةئاسـ  نـاوخؤيي، بـؤ ِراي طشـ  نـاوخؤي و دةرةوة، بـؤ وروذانـدني        

امةكان بةتايبةتي هي توركيا، كة توركيا ئةم تاوانة ئةجنام دةدات و مةنافية دذ بةوانةي هةس  جادةو شةق
كة باسم كردن، بؤ ئـةوةي هـةموو ئـةو اليةنانـة لةئاسـ  نَيوخـؤيي ودةرةوة بوـنة بـن بـاري مةسـبوليةتي           

فـة بكرَيـت بـةناوي    مَيذوويي وئينساني خؤيان وكاري ثَيويست ئةجنام بدةن، من ثَيم باشة لَيرة خاَلَيك ئيزا
ثةرلةماني كوردستانةوة داوا لةهةموو ئةو طةريالو ضةكدارانة و ثةذاك و ئةوانةي كةهةن كة ئةوةي ئَيستا 
لةكوردســتان ئــةجنام دةدرَيــت، ئــةوانيش مةســبولن وةكــو هــةر تــاكَيكي كــورد، وةكــو هــةر كةســَيك كــة ئــةم  

واية داواي ثةرلةمانة، دةبَيت لةوة حاَلي بـبني  تةجروبة بةخوَيين هةزارةها شةهيد بةدةست هاتووة، ئةم دا
كــة داواي ثةرلــةمان بــؤ ئــةوةي ئــةوانيش بوــنة ذَيــر بــاري مةســبوليةتي مَيــذوويي خؤيــان، مةســبوليةتي    

 .نةتةوايةتي خؤيان، مةسبوليةتي ئينساني و ئةخالقي خؤشيان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان موداخةلةكان تةواو بوو، من جـارَيكي تـر داوا لـةو بـةِرَيزة دةكـةم      زؤر سوثاس، سوثاس بؤ هةموو اليةكت
ئةو فيلمةي ئةو تاوانة نيشان بداتةوة، بؤ ئةوةي لةمَيشكمان مبَينَيت، لةهةموو مةجالَيكيش قسـةي لةسـةر   

ضـيتان  بكرَيت، ليذنةي ناوخؤ ئَيستا دواي طوَيطرتنتان لة موداخةلةي ئةندامة بةِرَيزةكان، ئَيـوة ثَيشـنياري   
 .هةية، فةرموو
 :بةِرَيز قادر حسن قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان، وَيِراي سوثاس بؤ هةموو ئَيوةي بةرََِِيز، سةرةتا ئَيمة ئةو تَيبينيةي بـةِرَيزان  

ينــان كــاك خورشــيد، ئامينــة خــان، كــاك عبــدالرمحن، ســةبارةت بةنةضــووني ليذنةكــةمان بــؤ ســنووري باد 
بةهةنــد وةردةطــرين، ئــةوةي ِراســ  بَيــت لــةوَي مــةعلومات وشــ  وا بةئَيمــة نةطةيشــتووة، ضــوومنان بــؤ    

 ..ناوضةي بناري قةنديل وناوضةي سؤران وسنووري قةزاي ِرةواندوز
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

موداخةلـةتان كـرد،   تكاية ئةوة ثَيويسـت بـة شـةرح ناكـات، قسـةي خؤيـان كـرد، بـةِرَيزان ئَيسـتا هـةمووتان           
طوَيمان لةقسةكانتان بوو، موالحةزةكانتامنان نووسي، ِراثؤرتي ليذنـةي نـاوخؤش هةيـة، ئةتانـةوَيت ئَيـوارة      

 .جارَيكي تر دابنيشينةوة، بؤ ئةوةي ليذنةي ناوخؤ، باشة كاك امساعيل قسةي هةية، فةرموو
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنياري ئةوة دةكةم، وةسةرةتا دةستخؤشي لةهـةموو ئةندامـة بـةِرَيزةكانيش دةكـةم، كـة ثشـتيوانيان        من

ــاوةي    ــارة م ــرد، دي ــة ك ــاران و بؤرد ( 3،  1)لةِراثؤرتةكــةي ئَيم ــةو تؤثب ــة  رِلؤذيشــة ئ ــة وةســتاوة، هةوَل ومان
ئَيمــةش ثـَيم وايــة هــةموو  ديبلؤماسـيةكانيش بــةردةوامن، ض لةكوردسـتان و ض لــة عَيــراقيش، ِراثؤرتةكـةي    

بابةتةكاني تَيداية، من ثَيشنياري ئةوة دةكـةم، ئةطـةر بـرادةران بةباشـي بـزانن، هـةموو ليذنـةكاني تـريش         
ــي        ــةماني كوردســتان لَي ــة ثرســَيكي باشــةوة ثةرل ــةوةي ب ــؤ ئ ــةو مةســةلةية، ب ِراثؤرتيــان هــةبَيت لةســةر ئ

ــةمان، ســةرؤكاية    ــة ســةرؤكايةتي ثةرل ــةيانَيكي    دةربوــَيت، وة بيدةن ــة ب ــةوةي ب ــؤ ئ ــت ب ــةخويل بكرَي تي ت
 .ِرَيكوثَيكةوة بتوانني سةرؤكايةتي بِرياري خؤي بدات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك كاردؤ فةرموو

 
 
 

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نداماني ثةرلةمان و بةطش  ئـةوةي كـة قسـةي    ِراستة ِراثؤرتةكة ئَيمة ثشتيوانيمان كرد، بةآلم سةرجةم ئة
كرد، ثَيشنياري زياتري هةبوو، بؤية ثَيويستة فرسةتَيك بدرَيت، زؤربةي ئةوانةي كـة بةشـداريان كـرد لـةو     
ِراثؤرتةدا بوون يان ئـةوةي كـة ئيزافـة دةكرَيـت، ضـيان هةيـة بيخةنـة سـةري، لَيـرة بةشـَيوةيةك بَيـت كـة             

كة ئةمة هةَلوَيس  ثةرلةماني كوردستانة، بؤ ئةوة دةنطي لةسةر بـدرَيت،  هةموومان لةسةري موتةفق بني 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، كاك عماد، فةرموو

 :بةِرَيز عماد حممد حسني
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تي ثةرلـةمان  سةبارةت بةناوضةي ئامَيدي، ئةمِرؤ بـةياني ِراثـؤرتَيكي تَيروتةسـةل ثَيشـكةش بـة سـةرؤكاية      
 .كراوة، بؤ زانياريتان، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، كاك خليل عومسان، فةرموو

 :محة امني عثمانبةِرَيز خليل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان



 161 

وةَلآل من تَيبينيةكم لةسةر سالديدةكة هةبوو، ديارة بـةثَيي هـةموو ثَيـوةرة ئاينيـةكان و كؤمةآليةتيـةكان،      
ة بةشةهيد حسـاب دةكـرَين، بـةس لـة تايتَلةكـةدا بيـنم ئةمـة بـةكوذراو هـاتبوو ناوةكانيـان، داواكـارم            ئةمان

 .ناوةكة بطؤِردرَيت لةسةر ساليدةكة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بورهان، فةرموو
 :بةِرَيز برهان رشيد حسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤبوونةوةمان كرد، لةسةر تؤثباراني ئَيران، ئةمسـاَل لةسـةر سـةعديةو جةلـةوال     ك 11وةَلآل ئَيمة ثار مانطي 
كردوومانة، لةسةر تؤثباراني ئَيران كردوومانة، وا قةسفي توركياشي هاتة سةر، من ِرةئم وايـة لةسـةر ئـةم    

رلـةمان  بةيانةي كة بةِرَيزتان دةري دةكةن، خؤتـان بـاش دةزانـن لـةِرووي قـوةتي ياسـاييةوة، ياسـا هةيـة ثة        
ة (اض فساالمعانس)دةتوانَيت دةري بكات، قةرار هةية، تةوصيات هةية، بةياننامةو هةَلوَيست هةية، هةَلوَيست 

زؤر زةعيفة، من داوام واية بةِرَيزتان بةشـَيوةي بِريارَيـك بَيـت كـة قـوةتي ئيلزامـي هـةبَيت بـؤ اليةنـةكان،          
ةراني كـورد لةبةبـداد تـةخويل بكـةيت كـة عـةرزي       ئَيستا ِرةنطة لة يةكَيك لـة فةقةرةكانـدا جـةنابت نوَينـ    

ئةجنومةني نوَينـةراني عَيراقـي بكـةن، عـةرزي وةزارةتـي دةرةوةي بكـةن، مـن داوام لةبـةِرَيزت ئةوةيـة بـؤ           
ئيسثاتي وجودي زياتري ثةرلةماني كوردستان وبؤ بةقوةت كردني كة زياتر جَيي متمانةي خـةَلك بـني، بـا    

ين، بـا ئـةو بةيانـةي كـة دةري دةكـةين، بةقـةراي ياسـايي دةربوـَيت، نـةك بـة           لةهةَلوَيست وةرطـرتن تَيثـةرِ  
هةَلوَيست، ئةطةر بؤ هةَلوَيست كؤببينةوة، ئـةوة هةَلوَيسـت هـيض قـوةتَيكي ياسـايي مـولزةمي نيـة بـؤ هـيض          

 .اليةنَيك، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالرمحن، فةرموو
 :بةِرَيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـةِراي مــن زؤر ثَيشــنيار هــات، ئــةو ثَيشــنيارانة ئةطـةر ليذنــة بةهةنــدي وةرطرتبَيــت، هــةر ئَيســتا بيخةنــة   

 .دةنطدان و بيخةنة ناو ِراثؤرتةكةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك سةمري، فةرموو
 :بةِرَيز مسري سليم امني بة 

 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي
خاَلة، من دةنةمة بةردةست بةِرَيزتان، بؤ ئةوةي بـة  ( 3،  1)سةبارةت بةموداخةلةكان لةِراستيدا ئيزافات 
ثـةميان  )خاَلةية كة لةِراثؤرتةكةي ليذنةي ناوخؤدا هاتووة، ( 11)تةصويت يةكال بكرَيتةوة، ماباقي تر لةو 
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الببَيـت، كـة موخاتةبـةكردني    ( 6)رتاحيـان كـرد خـاَلي    ئيا( خان، كاك عبداهلل مةال نوري، دوو برادةري تـر 
 ...ثارتي كرَيكاران و توركياية،

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةنــدامي بــةِرَيزي ثةرلــةمان قســةيان لةســةر كــرد، ِرةئــي  (51)ئيجــازة بــدة بــراي بــةِرَيزم، ئةمــة نزيكــةي  
ت بـؤ هـةموو ناوةنـدةكان، ثاشـان بَينـةوة      موختةليو درا، ئةو ِرةئيانة ئةبَيت صـيابة بكرَيـت، ئةمـة ئـةِروا    

جارَيكي تر بيخوَيننةوة، دوايي ِرةئي لةسةر بدةن، يان ليذنةي ناوخؤ تةكليو بكةن، دابنيشَيت بـةو كارانـة   
 .هةَلبستَيت و لةطةَليدا ليذنةي ياسايي هاوكاري بكات، كاك عومةر عبدالعزيز، فةرموو

 :بهاءسالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

من ثَيشنيار دةكةم، هةر ئةوةي كة خؤت وتت، ئةصَل واية بةِراس  ثشتطريي ئةو ثَيشنيارةي كاك كـاردؤش  
دةكةم، ئةصَل واية ثةرلةمانتاران ئاطايان لةدوا صيابة بَيت، لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم، كؤي سةرنج و 

ارةتي ثَيكـرد، هةنـدَي خـاَلي تـريش هةيـة، ئيزافـة بكـرَين        تَيبينيةكان بةدةر لةوانةي كة كـاك سـةمري ئيشـ   
سةعاتي تر دياري بكة تا بَيينةوة دةنطي لةسةر بدةين، ئةوة ِرَيطـاي ئاسـايي    1وصيابةيةك ئامادة بكرَيت، 

 .و ياسايي ثةرلةمانة، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي شـةو لَيـرة ئامـادة بـن تكايـة،      8كؤدةبينـةوة، سـةعات   بةِرَيزان بيخةينة دواي بةربانط، جارَيكي تـر لَيـرة   
ي ئَيوارة، ليذنةي ياسايي و ناوخؤ بؤ صيابةي ئـةخري ئامـادة بـن، زؤر    8دانيشتنةكة دوادةخةين تا سةعات 

 .سوثاس، بةخواتان دةسثَيرم
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 دانيشتين دووةم
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةبانبةناوي خواي طةورةو ميئر

بةناوي طـةلي كوردسـتان، بـةردةوام دةبـني لةسـةر دانيشـتنةكةمان، ئَيسـتا داوا لـة ليذنـةي نـاوخؤ دةكـةين            
كةرةم بكةن بؤ سةر مةنصة، فةرموون، ليذنةي ناوخؤ فةرموون بؤ راطةياندني هةَلوَيستةكةو بيخوَيننةوة، 

 .فةرموون
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم
دواي خوَيندنةوةي راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ وطفتوطؤي تَيرو تةسةلي ئةندامة بةِرَيزةكان، ليذنـةي ياسـايي و   
ليذنةي ناوخؤ بةزؤرينة طةيشتنة ئـةو بـاوةِرةي كـة بـةو شـَيوةية صـيابةي بةيانةكـةي بكـةين، كـة ئَيسـتا           

 :دةنوَينمةوة
هؤى بؤمبارانى فِرؤكة جةنطيةكانى كؤمـارى توركيـا   بة لةبةرضاو طرتنى ئةو رووداوة نةخوازراوانةى كة بة

بــؤ ســةر ناوضــة ســنوورييةكانى هــةرَيمى كوردســتان ئــةجنام دراو لــة ئاكامــدا ضــةندين شــةهيدو برينــدارى 
لَيكةوتةوة، ئةمة وَيِراى ئاوارةو دةربةدةر بوونى هاوواَلتيانى سـنيل و طوندنشـينة سـنوورييةكانى هـةرَيمى     

ةزو بــا  و كوشــتنى مــةِرو مااَلتيــان و تَيكوــوونى بــارو طــوزةرانى ذيــانى ســادةو   كوردســتان و ســووتاندنى ر
ــرؤذة      ــدانى ثـ ــةكةو تَيكـ ــةى ناوضـ ــان و ذينطـ ــى هاوواَلتيـ ــةر دةروونـ ــةرَينى بةسـ ــةرى نـ ــاكاريان و كاريطـ سـ

 .خزمةتطوزارييةكان
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تايبـةت بـة   ئةجنامـدا،   15/8/1111ى نائاسايي خـؤى لـة رؤذى   (5)ثةرلةمانى كوردستان دانيشتنى ذمارة 
خستنةِروو طفتوطؤ كردن لةسةر بؤردومانكردنى ناوضة سنوورييةكانى هةرَيمى كوردسـتان لةاليـةن فِرؤكـة    
جةنطيةكانى كؤمـارى توركيـاوة، دواى طفتوطـؤ و ثَيشـنيارى ئةنـدامانى ثةرلـةمانى كوردسـتان بـةم شـَيوةية          

 :هةَلوَيستى خؤى راطةياند
يي خؤى بؤ كةسوكارى شةهيدان و قوربانيانى ئـةو بؤردومانانـة   ثةرلةمانى كوردستان ثرسةو سةرةخؤش -1

 . رادةطةَينَى و هيواى ضاكبوونةوةى بة ثةلةش بؤ برينداران دةخوازَى
بة توندى ئيدانةو مـةحكومى ئـةو ثَيشـَيلكارية ئاشـكراو بةرضـاوانة دةكـةين، كـة لـة سـنوورى هـةرَيمى            -1

 .توركيا روويان داوة كوردستانى عَيراق، لةاليةن فِرؤكة جةنطيةكانى

داوا لة حكومةتى عَيراقى فيدراَل دةكةين، داوا لة كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتى و دادطا نَيودةوَلةتيةكان بكات،  -3
بؤ ئـةوةى بِريـارى طوجنـاو لـةبارةى ثَيشـَيل كردنـى سـةروةرى خـاكى هـةرَيمى كوردسـتانى عَيـراق لةاليـةن             

 .ؤتة هؤى شةهيدبوون و برينداركردنى خةَلكى بَى ديفاعفِرؤكة جةنطيةكانى توركيا وةربطرن، كة ب
داوا دةكةين هةرضى بنكـةى سـةربازى و هـةواَلطرى لةسـةر خـاكى هـةرَيمى كوردسـتان هةيـة نـةمَينن و           -4

 .بطةِرَينةوة ناو خاكى خؤيان و رَيز لة سةروةرى خاكى هةرَيمى كوردستان بطرن
ةرَيطةى حكومةتى عرياقى فيدراَلةوة سكااَل دذ بـة دةوَلـةتى   داوا دةكةين حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ل -5

 .توركيا لة دادطاى الهاى نَيودةوَلةتى تؤمار بكات

حكومةتى توركيا بة فةرميي داواى لَيبووردن لة طةل و حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكات و قةرةبووى  -6
 .خَيزان و خةَلكة زيان لَيكةوتووةكان بكاتةوة

ــةين -7 ــةكانيان       داوا دةك ــيانة كَيش ــالؤ  و ديبلؤماس ــتيانةو دي ــة ضــارةى ئاش ــدارةكان بةِرَيط ــة ثةيوةن اليةن
ضارةسةر بكةن و خاكى هةرَيمى كوردستان نةكةنة طؤِرةثانى بةكارهَينانى هَيزى سـةربازى و ضـةكدارى بـؤ    

 .يةكالكردنةوةى كَيشةكانيان و رَيز لة سةروةرى خاكى هةرَيمى كوردستانى عَيراق بطرن
داوا لة بةرَيز سـةرؤكى هـةرَيم و حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان و حكومـةتى عَيراقـى فيـدراَل دةكـةين           -8

 .هةوَلةكانيان ضِرتر بكةنةوة، بؤ دؤزينةوةى رَيطة ضارةيةكى ريشةيى بؤ ئةو كَيشة سنووريانة
نةوة بـة ثةيوةنـدى   لة حاَلةتى بةردةوامبوونى هَيِرشةكاندا حكومةتى هةرَيم ضاوخشاندنةوةو ثَيداضـوو  -9

 .و سياسةتة ئياليميةكانى خؤى بكاتةوة
لةســةر حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان و حكومــةتى عَيراقــى فيــدراَل ثَيويســتة بــةخَيرايى بــة هانــاى    -11

خةَلكة ئاوارةو زيانلَيكةوتووةكانى ناوضة بؤردومانكراوةكان بون و قـةرةبووى زيانلَيكـةوتووةكان بكةنـةوةو    
 .تةندروس  و ثةروةردةيي و خزمةتطوزارييةكانيان بكةنضارةسةرى طرفتة 

ليذنة هةميشةيية ثةيوةنديدارةكانى ثةرلةمانى كوردستان ثَيويستة هةر يةكةو بةثَيى تايبةاةنـديى   -11
كارةكانيانــةوة، بــة دواداضــوون بــؤ ئــةو بارودؤخانــة بكــةن و ديراســةيةكى ورد ئامــادة بكــةن و ئاراســتةى     

 .ى كوردستان بكةنسةرؤكايةتى ثةرلةمان
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي       نةزؤر سوثاس، بةِرَيزان، ئَيستا دة

لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان    
 .ارتان بَيت تا ثاش جةذن بةخَير بوندةهَينني، خوا ئاطاد

 

 
                                                                                                                                                                              

 
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان               عَيراق             – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ثرؤتؤكؤلي دانيشتين دةستثَيك 
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 1111\9\11رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 دةستثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 11/9/1111 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  11/9/1111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز 

دانيشــتين , ثةرلــةمانبــةِرَيز فرســت أمحــد عبــداهلل ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و ارســالن بــايز امساعيــل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي تثَيك دةس

 :بةرنامةي كار
ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

ــراق -ثةرلــةماني كوردســتان  ــةماندةســتةي ســةرؤكايةتي , عَي خــولي دةســتثَيكي درا دانيشــتين ي بِريــار ثةرل
بةم شـَيوةية   دا 11/9/1111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)ذاردن لة كات سَييةمي هةَلب

 :بَيت
 .دةقياةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق - 1
 .عَيراق بةم بؤنةيةوة -وتاري بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  -1

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .رةو ميئرةبانبةناوي خواي طةو

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، خولي سَييةمي هةَلبذاردن، ساَلي سَييةم، خولي 
، رَيو رةمسي كردنةوةي خولي طرَيداني 11/9/1111طرَيداني يةكةم، دانيشتين دةستثَيك، رؤذي دانيش  

عَيراق، بةثَيي حوكمي بِرطة  -ردستان لةماني كوريةكةمي ساَلي سَييةمي خولي هةَلبذاردني سَييةمي ثة
 -لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ( 54)لة ماددة ( 1، 1)هةر دوو بِرطةي و( 5)لة ماددةي ( 1)

ي هةموار كراو بِريار درا كاتي كردنةوةي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي 1991ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة 



 169 

ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دوو شةممة (11)ي ثةرلةمان لة كاتذمَير سَييةمي خولي هةَلبذاردني سَييةم
 :دا بَيت، بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت1111/ 11/9رَيكةوتي 

 .دةقياةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق -1
 .عَيراق بةم بؤنةيةوة -وتاري بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  -1

بةِرَيزان، ئَيستا داوا لةئَيوةي بةِرَيز دةكةين ساتَيك، دةقياةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني 
 .كوردستان و عَيراق، فةرموون، زؤر سوثاس

بةِرَيزان، سوثاس بؤ يةزدان كة هةموو لَيرة حازرن و دةورةكةمان دةكةينةوةو دةست بةكار دةبني، ثَيشةكي 
جريانةكان، لة توركيا، لة ئَيران دةست هةَلبطرن لةو تؤثبارانانةي بةسةر  داوا دةكةين لة دةوَلةتة

ميللةتةكةماندا دةيئَينن، رَيطايةكي ئاشتيانةو ديالؤ  بؤ ضارةسةري كَيشةكان بدؤزنةوة، دووبارة داوايان 
ئةو  لَي دةكةين كة تؤثبارانةكانيان را بطرن و بؤردومانةكانيان رابطرن، ضونكة لةبةرذةوةندي طةلي

 .واَلتانةو طةلي كوردستان و هيض مرؤةَيكدا نيية
بةِرَيزان، داوا لة ئَيوةي بةِرَيز ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، بة طشت ثَيكئاتةكان و ليستةكان دةكةين 
ئةم دةورةيةمان ئينتاجي باشي هةبَيت، كاري باشرت بكةين، دةورةي ثَيشووتريش تةكميلةي يةكرت بووينةو 

كراوة، ئةجمارة زياتر تةركيز بكةين و زياتر كاري باشرت بكةين و ئينتا ان باشرت بَيت، ئةو كاري باش 
ياسايانةي كة طفتوطؤيان لةسةر دةكرَيت و دةردةضووَيندرَيت لةبةرذةوةندي طةلةكةمان بَيت و زؤر ورد 

، بتوانرَيت ئةو ياسايانةي بريي لَي بكةنةوةو ئيستيفادة لة شارةزا بكةن، لةوانةي كة ثسثؤرن لةو بوارانةوة
كة لةناو ئةم ثةرلةمانة موافةقةتي لةسةر دةكرَيت لةاليةن ئَيوةي بةِرَيزةوة زؤر ثتةو و زؤر بةهَيز بَيت 
و، زؤر سوود بةخش بَيت بؤ ميللةتةكةمان، لة هةمان كاتدا داوا لة ئَيوةي بةِرَيز دةكةين كة زؤر كارا بن 

ي تةنفيزي، بةدواي كارةكاني دةسةاَلتدا بون و ثرؤذةكان، بةثَيي ئةو بؤ ضاودَيري ئيشوكارةكاني سوَلتة
ثرؤذةيةي كة لة ياساي بودجة دةسةاَلت دراوةتة حكومةت كارةكاني لةبةرذةوةندي خةَلكي كوردستان 
ئةجنام بدات، موتابةعةيةكي ورد بكةن لة ثرؤذةكان لة ض ئاستَيكن، كةموكورتيةكانيان لةكوَيية، ضي 

اش بكرَيت، زؤر تةركيزي لةسةر بكرَيت و كاري باشي بؤ بكرَيت و هةوَلي زياتري بؤ بدةين و، ثَيويستة ب
تكاطان لَيتان ئةوةية هةر كةموكورتيةك دةبينن بيئَيننةوة لة ليذنةكةي خؤتان طفتوطؤي لةسةر بكةن و 

ةطةَل حكومةت بطةنة حةقياةت، ثاشان بة راثؤرتي خؤتان بَيتة سةرؤكايةتي، ئةطةر ثَيويست كرا ل
توانيمان ضارةسةري بكةين بة رَيطايةكي ئاسايي، لةطةَليان طفتوطؤ دةكرَيت و ضارةسةر دةكرَيت، ئةطةر 
ثَيويست بوو لةناو ثةرلةمان طفتوطؤي لةسةر بكةين دَيني لةناو ثةرلةمان طفتوطؤي لةسةر دةكةين و 

ايي، ئيعالمي بطريتة ثَيش و باسي بكةيت، بِرياري لةسةر درا، ئةو وةختة دةتوانيت هةموو رَيطايةكي ياس
بةاَلم كارَيك كة جَيطاي شك بَي  و نةطةيشت بَيتة قةناعةت اليةنَيكي ثَي تؤمةتبار بكةين، ئةوة نةختَيك 

 .زووة، لةبةر ئةوة تكامان لَيتانة رةضاوي ئةو خاَلة بكرَيت
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وكراتي بةرةو ثَيش دةضَيت، ئةو بةِرَيزان، ثةرلةماني ئَيمةش، وةكو ثةرلةمانةكاني تري دنياي دمي
ثةرلةمانانةش كة ئةمِرؤ لة ئاستَيكي بةرزو ثَيشةوةن و كاران و دةوريان هةية، رةنطة بة زورفَيكدا دةرباز 
بوو بَيت طةلَيك لة زروم ئةمِرؤي ئَيمة خراثرتو نا لةبارتر بوو بَيت، بةاَلم ئةمِرؤ دةيان بينني دةوريان 

لةناو واَلتةكةي خؤياندا هةية، بةَلكو بؤ دنياي دةرةوةش دةوريان هةية، بؤية  هةية، نةك تةنئا دةوريان
كةسني، كة ئةساسي ( 111)لةسةر ئةم بةِرَيزانةي كة لةناو ئةم ثةرلةمانةنن ذمارةي هةموومان 

ثَيشكةوتين ثةرلةمانةكةمان ليذنةكانةو، ليذنةكان ثَيويستة زؤر كاراترو زؤرتر كار بكةن، زؤرتر 
اضوون بة رَيطايةكي زانس  بكةن و ئيستيفادة لة خةَلكَيك بكةن، ئةو خةَلكةي كة ثسثؤرن لةو بةدواد

بوارانة، مةرج نيية ئةندامَيكي ثةرلةمان لة طشت بوارَيك ثسثؤر بَي ، بةاَلم دةتوانَيت ئيسيتفادة لة تواناي 
ثشتيواني و دةعمَيك دةخةينة  ئةو كةسانة بكات بة تةنسيق لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ئَيمة هةموو

بةردةستتان، بؤ ئةوةي ئةطةر كةسانَيكي ثسثؤر بتوانن هاوكاريتان بكةن، ئَيمةش لةطةَلتان بوةستني، بؤ 
 .ئةوةي سووديان هةبَيت بؤ ئيش و كاري ثةرلةمانةكةمان

 
كوردستان لةطةَل  بةِرَيزان، لةم ماوةيةدا ئَيمة كارمان كردووة، بؤ ئةوةي بتوانني ثةيوةندي ثةرلةماني

ثةرلةمانةكاني تري دنيا باشرت بكةين و بتوانني ثَيكةوة كار بكةين و ئيستيفادة لة تةجاروبيان بكةين، 
حةقياةتي وةزعي خؤطان هي ناو كوردستان لة رَيي ثةرلةمانةوة ببينن و ببيس ، بؤية ئةو بةرنامةي 

زؤر كاراتر دةبَيت لة لبنانةوة دةستمان ثَي كرد،  كة داماننابوو لةو خولة، ئةو خولة زؤر ئةكتيو دةبَيت،
هةروةها لةطةَل واَلتةكاني تر وةك ئيتالياو نةمساو ئةوروثاو ئةَلمانياو ئيتيحادي ئةوروثي و ئةمريكاو 
كوَيت و ئورودن و دةوَلةتةكاني ئيسالمي مةنتياةي ئَيران، ئةو عيالقةية لةنَيوان ثةرلةماني كوردستان و 

نة بةهَيز دةبَي ، ثاشان ليذنةكاني ثةرلةمان بةدواداضووني داِرشتين ئةو ثةيوةندييانة ئةو ثةرلةمانا
دةكاتن، ئةمِرؤ ضةند بةِرَيزَيك كة لةناو مةوزوعةكةيةو ئةو ثةيوةندييةي كة دروست دةبَيت، ثَيويس  بة 

ةرلةمانانةو وفودي بةدواداضوون هةية، ثَيويستةو ثاشان وفودي تري ثةرلةماني كوردستان بوَيتة ئةو ث
ئةوانيش دةعوةتي ئةم ثةرلةمانة بكةين لةم خولةدا ئةو كارة دةست ثَي دةكةين، بة تةئكيد نةتيجةي زؤر 

وَيست منسرت )باشيشي دةبَيت، سبةيش وةفدَيك كة ثَيشرت ثةيوةندميان لةطةَليان كردووة لةطةَل رَيكخراوي 
ك بوار تةجروبةي خؤيان شةرح دةكةن و، لَيرة جَيطةو ئةوةش سبةي دَينة ئَيرة، لة هةندَي( فاوةندَييشن

رَيطةيان بؤ دادةنرَيت، تةمةنا دةكةم لة طشت فراكسيؤن و ليستةكان و زؤربةي خوشك و برايةكان، ئةوانة 
حازر بن و ئاطادار دةكرَينةوة لةاليةن كاروباري ثةرلةمانةوة، بؤ ئةوةي طوَي بيس  بن، ضونكة ضةند 

 .ن، تاكو بتوانن ئيستيفادةيان لَي بكةن، جارَيكي تريش دَينةوةرؤذَيك لَيرة دةب
 

راطةياندني ثةرلةمان وةكو دةبينن ئَيستا لةو بوارةدا هةية، بةاَلم زؤر ثَيويس  بةوة هةية كة كاراتر 
بكرَيت و باشرت بكرَيت، كاري لةسةر دةكةين و نةتيجةكةشي بؤ ئَيوةي بةِرَيز مةعلوم دةبَيت وحةقياةتي 
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شةكاني ليذان و جةلساتي ثةرلةمان و هي سةرؤكايةتي وةكو خؤي بة ئةمانةتةوة دةطةيةنرَيتة خةَلكي ئي
كوردستان بةبَي دةستكاري و بةبي كةموكورتي، بةس حماوةلة دةكةين بَي اليةنيةكةي خؤي بثارَيزَيت و 

ةفزيؤنةكاني تري ناو نةبَيتة اليةني سياسي، يان اليةنة سياسيةكان ئيستيفادةي لَي نةكةن، وةك تةل
 .هةرَيمي كوردستان بة ئةمانةتةوة ئيشةكاني خؤي دةست ثَي دةكات و بةردةوام دةبَيت و باشرتيش دةبَيت

داوا لة ئَيوةي بةِرَيزيش دةكةين زياتر بونة ناو خةَلكةوةو لةطةَل كؤمةَلطاي مةدةني، لةطةَل تاكةكان، 
ي ئَيشوئازاري خةَلكي خؤمان ببني لةناو كوردستان، بؤ ئةوةي لةطةَل ئيدارةكان، فةرمانطةكان زياتر ئاطادار

 .بتوانني باشرت خزمةتيان بكةين
 

لةم ثشووي هاوينة ثةرلةمان هةندَي ئيش و كاري خؤي كردووةو دةواميش هةبووة، زؤر لةو خوشك 
ثشووي هاوينة  برايانةي كةئَيستا لَيرةن بةردةوام لة كار بووينة، هةر بؤ ئاطاداري ئَيوةي بةِرَيز لةم

نووسراو لة بةيين سةرؤكايةتي و ليذنةكان و ديوان و كاروباري ثةرلةمان هاتوضؤي كردووة ( 1955)
لةطةَل حكومةتدا، ثَينج دانيشتين نائاسايي ئةجنام دراوة بؤ تؤثباران كردني ئَيران و توركيا، كة 

كؤمةَلطاي مةدةني، خةَلكي كوردستان،  ميوانداري رَيكخراوةكاني( 191)سنوورةكامنانيان تؤثباران دةكرد، 
بياني، بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةكان هاتوون، ضوار وةزير ئامادة بوونة لة دانيشتنةكاني ناو 
ثةرلةمان و ضواريش لة سةرؤيةكاتي ئامادة بوونة، ئةمةش ماناي ئةوة نيية ئَيمة هةوَل نةدةين خؤمان 

ةند بة ئامانةتةوة، ضةند بة دَلسؤزييةوة كار بكةين و ئيستيفادة لة زياترو باشرت كار بكةين، ثَيويستة ض
تةجاروبي اليةنةكاني تر بكةين هةر كةمة، ضونكة راستة ماوةيةكة ثةرلةماني كوردستان هةية، بةاَلم 
ئةطةر بةراوردي بكةين لةطةَل ثةرلةماني جريانةكامنان، لةطةَل واَلتةكاني تر، ئَيمة هَيشتا زؤر ساواين، 

َيويستة فَير بني، ئَيمة دَلنياين لة دَلسؤزي طشت ئَيوةي بةِرَيز، بة هةموو تاقةتيشتانةوة هةوَل دةدةن ث
خزمةتي خةَلكي كوردستان بكةن، بةاَلم لةطةَل ئةوةش ثَيويستة هةموومان بةهةموو تاقةتةوة هةوَل 

 .بدةين خؤمان باشرت فَير بكةين
 

بة تةئكيد لةم دةورةية هةمواري دةكةين، هةوَل دةدةين  بةنيسبةت ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمانيش،
ئيستيفادة لة تةجاروبي ثةرلةمانةكاني تري واَلتاني دميوكراتي وةربطرين، خوَيندنةوةي بؤ كراوة، بةاَلم 
تاخري بووة، بؤ ئةوةي بَيتة بةردةست ئَيوةي بةِرَيز، هةندَيك ئيزافاتي تر لة تةجاروبي خةَلكي تر لةطةَلي 

وسراوي رةمسي بؤ هةر يةك لة ئَيوةي بةِرَيز دَيت و رةئي خؤتان لةسةر دةدةن و لةناو ئةم بة نو
 .ثةرلةمانة موناقةشةي دةكةين

 
ئةمِرؤ خولةكةمان ئيرت بةردةوام دةبَيت و هةمووتان تاقةتَيكي باش و ئةكتينن و، خزمةت بة 

تانةي جريان، كة باسي دميوكراتي ميللةتةكةمان، بة خاكةكةمان دةطةيةنن تةمةناش دةكةين ئةو واَل
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دةكةن، باسي ئاين دةكةن، بةخؤدا بونةوة بؤ ضارةسةري كَيشةكان، بة كوش  ضارةسةري كَيشةكانيان 
نابَيت، لة واَلتَيك كَيشةيةك هةية، تةرةفَيك داواي دةكات بوَيت لَيي بدات، ئيعدامي بكات، بكوذَيت، راوي 

يت، منيش دميوكراتيم و ئةويش لة ياسا اليداوة، نةختَيك ئةطةر بنَيت و بَييت لة سنووريش لَيي بدة
جؤرَيك بريي لَي بكةيةوة، نة مةحكةمةي بؤ كراوة، نة ئةمري حاكمي بؤ دةرضووة، نة ديفاعي لةخؤي 
كردووة، بؤية ئةمة ثَيشَيل كردني مام مرؤةة، ئَيمة داوايان لَي دةكةين لة هةرَيمي كوردستان هةوَل 

قةيةكي باطان هةبَيت، ثةيوةندييةكي باطان هةبَيت و سوودمان بؤ يةكرت هةبَيت و دةدةين و عيال
توندوتيذي نةمَينَيت، ضونكة بة ئةمانةتةوة زةماني توندوتيذي رؤيي، جاران لة هةندَيك واَلت زياتر لة 

نني، بةاَلم بة ، مةسةلةن ميسر بؤ منوونة بَيري هةبوو نةيانتواني تةئسري بكةنساَل خةاليةي ضةكدا( 35)
رؤذ ميللةت تواني تةخت و سةنتةتي سةرو ذَير بكات، ئةمِرؤ رؤذي ضةك نةماوة، رؤذي هَيزي ( 17)

ميللةتة، دووبارة ثريؤزباييتان لَي دةكةم و خواي طةورة ثشت و ثةناي هةمووان بَيت، تةمةناي سةركةوتن 
 .دانيشتنةكةمان دةهَينني، زؤر سوثاسبؤ ئَيوةي بةِرَيز دةكةم، خوا ئاطادارتان بَيت و كؤتايي بة 

 
   

                                                                                                                                                                            
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان               عَيراق             – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1111\9\19رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (1)مارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذ

 19/9/1111 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  19/9/1111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
بـةِرَيز فرسـت أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطـري سـةرؤك و   ارسـالن بـايز امساعيـل   .دبة سةرؤكايةتي بـةِرَيز  

 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(1)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمان
 :بةرنامةي كار

ي 1991ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك
خـولي   ي(1)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شـَيوةية   دا 19/9/1111ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)ن لة كات سَييةمي هةَلبذارد
 :بَيت
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي جَي بةجَي كردني ياساي ئوسولي دادطايية سزاييةكان بؤ هَيزةكاني  -1 

ي عَيراقـي فيـدراَل   1118ي ساَلي (17)ذمارة ( وانونساصو ساحملاكمامسامزا يةسلقوىساالمنسالداا مي)ناوخؤ 
 .لة هةرَيمي كوردستان

وعانونسعقوبعامسسس)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي جَي بةجَي كردني ياساي سـزايي هَيزةكـاني نـاوخؤ     -1
 .ي عَيراقي فيدراَل لة هةرَيمي كوردستان1118ي ساَلي (14)ذمارة ( ووىساالمنسالداا مي

كردنـي ياسـاي ئوسـولي دادطـايي سـزاييةكاني سـةربازي        خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي جـَي بـةجيَ   -3
ي عَيراقي فيـدراَل كـة لـة اليـةن ئةجنومـةني      1117ي ساَلي (19)ذمارة ( قانون عاوبات العسكري العراقي)

 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
رو دروست كردني يةكةي نيشتةجَي بوون بؤ فةرمانبة)خستنةِروو و طفتوطؤكردن لةسةر ثرؤذة بِرياري  -4

 (.خةَلكي كةم دةرامةت لة هةرَيمي كوردستان
ياساي  1117ي ساَلي (16)خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة  -5

 .باجي دةرامةت لة هةرَيمي كوردستان لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
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 :كي ثةرلةمانجَيطري سةرؤ/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د
 .بةناوي خواي طةورةو ميئرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
 :، بةرنامةي كار19/9/1111، رؤذي دانيش  (1)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)ةوي نـاوخؤي ذمـارة   لـة ثـةيرِ  ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1991 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي دوو شـةممة    (11)ي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير      (1)دانيشتين ذمـارة  
 :بةم شَيوةية بَيت 19/9/1111رَيكةوتي 

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي جَي بةجَي كردني ياساي ئوسولي دادطايية سزاييةكان بـؤ هَيزةكـاني    -1
ي عَيراقـي فيـدراَل   1118ي ساَلي (17)ذمارة ( وانونساصو ساحملاكمامسامزا يةسلقوىساالمنسالداا مي)ناوخؤ 

 .لة هةرَيمي كوردستان
وعانونسعقوبعامسسس)كردني ياساي سـزايي هَيزةكـاني نـاوخؤ    خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي جَي بةجَي  -1

 .ي عَيراقي فيدراَل لة هةرَيمي كوردستان1118ي ساَلي (14)ذمارة ( ووىساالمنسالداا مي
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي ئوسـولي دادطـايي سـزاييةكاني سـةربازي          -3
ي عَيراقي فيـدراَل كـة لـة اليـةن ئةجنومـةني      1117ي ساَلي (19)ذمارة ( قانون عاوبات العسكري العراقي)

 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
دروست كردني يةكةي نيشتةجَي بوون بؤ فةرمانبةرو )خستنةِروو و طفتوطؤكردن لةسةر ثرؤذة بِرياري  -4

 (.خةَلكي كةم دةرامةت لة هةرَيمي كوردستان
ياساي  1117ي ساَلي (16)ساي هةموار كردني ياساي ذمارة خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة يا -5

 .باجي دةرامةت لة هةرَيمي كوردستان لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
ثةرلةمانتاراني بةِرَيز، لةبةر ئةوةي ثَيويست دةكات لة شوَيين كاك فرسةت كة بة ئيجـازةي رةمسـي، لةبـةر    

ةي وةرطرتووة، دةبَيت لة جَيطاي كاك فرسةت ثةرلةمانتارَيك دةست نيشان رووداوَيكي خَيزاني خؤيان ئيجاز
بكةين، بؤ ئةوةي ببَيتة سكرتَيري ثةرلةمان تا ئةو ماوةيةي كاك فرسـةت دَيتـةوة، مـن خـؤم بـؤ ئـةو كـارة        
كاك شَيروان حةيدةري سةرؤكي ليذنةي ياسايي ثَيشنيار دةكـةم، ئَيسـتا دةنةمـة دةنطدانـةوة، ئـةوةي ثَيـي       
باشــة كــاك شــَيروان حةيــدةري لــةو ماوةيــة ببَيتــة ســكرتَيري ثةرلــةمان تكايــة دةســ  بــةرز بكاتــةوة  زؤر  
 .سوثاس، كَي دذة  يةك كةس دذة، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، فةرموو كاك شَيروان، فةرموو كاك عبداهلل

 :بةِرَيز عبداهلل حممد نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بِرطةي دوو خاَلي دوو، بؤ هةر دة ( 54)هةية، وةكو جةنابتان ئاطادارن بةثَيي ماددةي نوقتةيةكي نيزاميم 
ئةندام ثةرلةمان هةية كة ثَيشنياري بابةتَيكي طش  بكـةن بـؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، بـؤ ئـةوةي بيخاتـة        
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ةرلـةماني  ئةنـدام ث ( 14) 11/9/1111بةرنامةي كاري دانيشتنةكانةوة، لةسةر ئـةم بنةمايـة ئَيمـة رؤذي    
كوردستان لة فراكسيؤنة جياوازةكان ثَيشنيارَيكمان بؤ بةِرَيزتان خستةِروو، داوامان كـردووة بابـةتي طـرتين    
ــةمِرؤ       ــدانيان  رَيتــة بةرنامــةي كــارةوة، كةضــي ئ رؤذنامةنووســان بةشــَيوةيةكي ناياســايي و، هــةروةها لَي

زتان بـؤ نـةخراوة بةرنامـةي كـارةوة  بـةثَيي      نةخراوةتة بةرنامةي كارةوةو مـن ثرسـيارم ئةوةيـة لـة بـةِريَ     
هــةمان مــاددة لــة خــاَلي ســَي، مــادام نةخراوةتــة بةرنامــةي كــارةوة، ئَيســتا لةســةر ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان   
ثَيويستة ئةم بابةتة  اتة دةنطدانةوة، ئايا قسةي لةسةر بكرَيت، ياخود قسةي لةسةر نةكرَيت  بةتايبـةتي  

ئَيمة كة داوامـان كـردووة هـةر يةكـة لـة بـةِرَيزان وةزيـري رؤشـنبريي و وةزيـري          لة كاتَيكدا داواكارييةكةي 
 .ناوخؤ ئامادةييان هةبَيت، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

لةبةر ئةوةي بةرنامةي كار ئَيمة سةرؤكايةتي لةطـةَل ليذنـةي قـانوني ئةوانـةمان بـة ضـاك زانـي بيخةينـة         
ةرنامةي كارةوة، خؤ ئةمـة كؤتـايي دنيـاش نييـة، رؤذةكـاني داهـاتوو كؤبوونـةوةكاني ثةرلـةمان بـةردةوام          ب

 .دةبَيت، لة ئايندة ئينشائةلاَل دةنةينة بةرنامةي كارةوة، فةرموو كاك كاردؤ
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نـداماني ثةرلـةمان ثـرؤذة ياسـايةك سـةبارةت بـة خانةنيشـني و        سةبارةت بـةو بةرنامـةي كـارةوة، ئَيمـة ئة    

خزمةتي هَيزةكاني ناوخؤمان ثَيشكةش كرد، لة ثَيش ئةم ثرؤذة ياسايانةي كـة ئَيسـتا لَيـرة ريزبةنـدي بـؤ      
لة خاَلي ثَيـنج  / دووةخراوةتة بةرنامةي كار، ئةمة يةك، كراوةو خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دةكرَيت، ئةوة ن

 1117ي سـاَلي  (16)ِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي ذمـارة  باسي خستنة
دةكات، باجي دةرامةت، كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كـراوة، لةكاتَيكـدا بـة ذمـارةي ياسـايي      

باســي ثرؤذةيــةكي تــر هةيــةو موناقشةشــي لةســةر كــراوة، كةضــي ئــةم نةخراوةتــة بةرنامــةي كــار، بــةس    
 .ثرؤذةكةي حكومةت دةكرَيت، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

ئَيمـة  / بؤ خاَلي يةكةم، هةفتةي داهاتوو دةنةينة بةرنامةي كارةوة، ئةوة خاَلي يةكةمت، خاَلي دووةمـيش 
يـران، تـا ئَيسـتا سـةرؤكايةتي     ئةو راثؤرتة، يان ئـةو ثرؤذةيـةمان نـاردووة بـؤ سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةز      

ئةجنومةني وةزيران جوابيان نةداوةتةوة، لةبةر ئةوة ئَيمة ئةو ثرؤذةيةي كة خـودي ئةجنومـةني وةزيـران    
 .نارديتيان ئةوةمان خستة بةرنامةي كارةوة، بةَلي فةرموو

 :بةِرَيز امساعيل سعيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كـة طفتوطـؤي لةسـةر دةكرَيـت ثةيوةنـدي بـة بـاجي دةرامةتـةوة هةيـة، لـة           يةكَيك لة خاَلـةكاني ئةمِرؤكـة   
حةقياةتــدا مــن بــة ســةريعي تةماشــام كــرد بــاجي دةرامــةت لــة ســةالحيةتي مةركــةزدا نييــة، بــةاَلم ئَيمــة  

 ...................هةميشة لة نوَينةراني حكومةت طوَيمان لَي دةبَيت و، لة بةِرَيزان لة وةزيري
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ الن بايز امساعيلارس.بةِرَيز د

ببوورة، ئةو موناقةشةية لة كاتي باس كردني ثرؤذة ياساكة باشرت نيية، لَيرة موناقةشـةي بكـةيت  لـةكاتي    
  .بةرنامةي كار رةئيةكاني خؤت بَلَي

 .ئَيستا ليذنةي ياسايي با بفةرموون بؤ ئَيرة، فةرموون بؤ خاَلي يةكةم
 
 
 

 :كمال سعيد بةزازبةِرَيز عوني 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي جَي بةجَي كردني ياساي ئوسولي دادطايية سزاييةكان بؤ /بِرطةي يةكةم
ي عَيراقي 1118ي ساَلي (17)ذمارة ( وانونساصو ساحملاكمامسامزا يةسلقوىساالمنسالداا مي)هَيزةكاني ناوخؤ 

 .وردستانفيدراَل لة هةرَيمي ك
ئــةم ثرؤذةيــة لةاليــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوةو، ثرؤذةكــة كــاتي خــؤي    
حكومةت داواي كـردووة لـة ثةرلـةمان بـة نووسـراوي سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران كـةوا ئـةم بابةتـة            

مي كوردسـتان، ئـةو ثرؤذةيـة     رَيتة بةرنامةي كاري ثةرلةمان، بؤ جَي بةجَي كردني ئةم قانونـة لـة هـةريَ   
 :لةاليةن ئةو بةِرَيزانةي خوارةوة ثَيشكةش كراوة كة واذوويان كردووة

 .رؤذان عبدالاادر دزةيي.د -1
 .كاردؤ حممد ثريداود -1
 .شَيروان ناصح حةيدةري -3
 .ئامينة زكري سعيد -4
 .ئةةني عمر امحد -5
 .خورشيد امحد سليم -6
 .عماد حممد حسني -7
 .عبداابار عبدالغين شيالن -8
 (.بالل)امحد سليمان عبداهلل -9

 .بشري خليل حداد.د -11
 :ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي بةو شَيوةية
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س1111لحنةس)س(سمش وعسوانونسرو س
سيفساالو ي س1118لحنةس(س11)وانونسانفاذسوانونساصو ساحملاكمامسامزا يةسلقوىساالمنسالداا ميسرو س

س:احات ساالوىل
س–يفساو عي سكورتيع انسسسس1118لحعنةسس(س17)نساصو ساحملاكمامسامزا يةسلقعوىساالمعنسالعداا ميسروع سسسسسانفاذسوانو

س.ال  ا 
س:احات سالثانية

س:منسالقانونساع هسوحيلسحم هاسماي مي(س18)يووفستطبي سالفق  سالثانيةسمنساحات س
يفساالو عي سوحيعلسحمعلسوزيع سسسسسسال ع ا ستشعكيلسحمكمعةساوساكثع سسسسس–لوزي سالداا يةسيفساو ي سكورتيع انسس/سأ/سثانيًا

س.الداا يةساالحتاتيةساينماسورتسذك هسيفسالقانون
س:احات سالثالثة

س:منسالقانونسوحيلسحم هاسماي مي(س91)ثانيًاسمنساحات س(سح)يووفستطبي سالفق  س
س.ي  ىسم يومسر ايةساالو ي سع ىساحملكومسع يهسباالعدامس-ح

س:احات سال اب ة
ي سوشاغ ميساحناصبسفيهاسحملساحؤيحامسوالدوا  ساالحتاتيةسوشاغ ميساحناصبساينمعاسسحتلسمؤيحامسوتوا  ساالو )

س(.ورتسذك هاسيفسالقانون
س:احات ساخلامحة

س(.ووا  سكورتي ان)ث ثونسيومًاسيفستاريخسنش هسيفسام يد سال مسيةس(س31)ينفذسهذاسالقانونسب دسمضميس
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
ياساي جَي بةجَي كردني ياساي بنةماي دادطايية سزاييةكان بؤ هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤي فيدراَل ذمارة 

 عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان  1118بؤ ساَلي ( 11)
 :ماددةي يةكةم

بـؤ  ( 17)جَي بةجَي كردني ياساي بنةماي دادطايية سزاييةكاني هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤي فيـدراَل ذمـارة   
 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان  1118ساَلي 

 :ماددةي دووةم
لــة ياســاي ســةرةوة رادةطــريَي و ئةمــةي خــوارةوة لــةجَيي ( 18)لــة مــاددةي ( دووةم)ثيــادة كردنــي بِرطــةي 

 :دادةنرَي
 عَيراق دادطايـةك، يـان زيـاتر لـة هـةرَيم دادةمـةزرَييَن و       –وةزيري ناوخؤ لة هةرَيمي كوردستان / أ/ دووةم

 .شوَيين وةزيري ناوخؤي فيدراَل دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيك ناوي هاتيَب لة ياساكةدا
 :ماددةي سَييةم
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 :ي ياساكة رادةطريَي و ئةمةي خوارةوة شوَيين دةطرَيتةوة(91)لة ماددةي ( دووةم/ ح)ثيادة كردني بِرطةي 
 .دةخوَيندرَيتةوة مةرسومي سةرؤكايةتي هةرَيم لةسةر حوكمدراو بة لة سَيدارةدان -ح)

 :ماددةي ضوارةم
دامةزراو و فةرمانطةكاني هـةرَيم و بةِرَيوةبـةري ثايـةكانيان شـوَيين دامـةزراو و فةرمانطـة فيدراَليـةكان و        )

 (.بةِرَيوةبةري ثايةكانيان دةطرَيتةوة لة هةر شوَينَيكي ياساكةدا هاتيَب
ــووني    :مــاددةي ثَينجــةم  ــةِر ب ــةم ياســاية دواي تَيث ــة    ســي( 31)ئ ــةوةي ل ــاَلو كردن ــذووي ب رؤذ بةســةر مَي
 .سوثاس. جَي بةجَي دةكرَيت( وةقايعي كوردستان)رؤذنامةي فةرمي 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين ئةو ثرؤذةية ئاراستةي ليذنة تايبةاةندةكاني ثةرلـةمان بكـات، زؤر   

 .سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

ئــةم ثــرؤذة ياســاية ئاراســتةي ليذنــةي نــاوخؤ و ليذنــةي ياســايي دةكــةين، فــةرموون بــؤ بِرطــةي دووةم لــة  
 .بةرنامةي كار

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي سـزايي         خوَيندنـةوةي  / بِرطةي دووةم لـة بةرنامـةي كـار   

ي عَيراقـي فيـدراَل لـة    1118ي سـاَلي  (14)ذمـارة  ( وعانونسعقوبعامسوعوىساالمعنسالعداا ميسسسسس)هَيزةكاني ناوخؤ 
 .هةرَيمي كوردستان

ئةم ثرؤذةية لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةو، ئـةو ثرؤذةيـة لةاليـةن ئـةو     
 :َيزانةي خوارةوة كة واذوويان كردووةبةِر
 .كاردؤ حممد ثريداود -1
 .شَيروان ناصح حةيدةري -1
 .رؤذان عبدالاادر دزةيي.د -3
 .ئامينة زكري سعيد -4
 .ئةةني عمر امحد -5
 .خورشيد امحد سليم -6
 .عماد حممد حسني -7
 .شيالن عبداابار عبدالغين -8
 (.بالل)امحد سليمان عبداهلل -9
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 .بشري خليل حداد.د -11
 :ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي بةو شَيوةية

سيفساو ي سكورتي انس1118لحنةس(س14)وانونسانفاذسوانونسعقوبامسووىساالمنسالداا ميسرو س
س:احات ساالوىل

س.ال  ا س–يفساو ي سكورتي انسس1118لحنةس(س14)انفاذسوانونسعقوبامسووىساالمنسالداا ميسرو س
س:احات سالثانية

س(.ووا  سكورتي ان)ث ثةسيومًاسمنستاريخسنش هسيفسام يد سال مسيةس(س31)ذاسالقانونسب دسمضميسينفذسه
 :ثرؤذةكة بة زماني كوردي بةم شَيوةية

لة هةرَيمي  1118بؤ ساَلي ( 14)ياساي جَي بةجَي كردني ياساي سزاكاني هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ ذمارة 
 عَيراق –كوردستان 

 :ماددةي يةكةم
لة هةرَيمي  1118بؤ ساَلي ( 14)ي جَي بةجَي كردني ياساي سزاكاني هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ ذمارة ياسا

 .عَيراق جَي بةجَي دةكرَيت –كوردستان 
 :ماددةي دووةم

ــة رؤذنامــةي فــةرمي    ( 31)ئــةم ياســاية دواي تَيثــةِر بــووني   ــذووي بــاَلو كردنــةوةي ل ســي رؤذ بةســةر مَي
 .ةجَي دةكرَيتجَي ب( وةقايعي كوردستان)

داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم ئةو ثرؤذةية ئاراستةي ليذنة تايبةاةندةكاني ثةرلةمان بكات، لةطةَل 
 .ئةندامان، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .بِرطةي سَييةم ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنة ياسايي و ليذنةي ناوخؤ دةكةين، فةرموون بؤ
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي ئوسـولي          / بِرطةي سَييةمي بةرنامـةي كـار  
ي عَيراقـي  1117ي سـاَلي  (19)ذمـارة  ( وانونسال قوبعامسال حعك يسال  اوعميسسس)دادطايية سزاييةكاني سةربازي 

 .راَل كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةفيد
ئةم ثرؤذةية بة نووسراوي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ئاراستةي ثةرلةمان كراوة، ذمـارةي نووسـراوة   

 .19/6/1111ـة لة رَيكةوتي (1618)
 بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان

 ثرؤذة/ ب
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اصععو ساحملاكمععامسامزا يععةسال حععك يسال  اوععميسووععانونسانفععاذسوععانونسسوععانونسانفععاذ)بــة هــاوثَيض ثــرؤذة ياســاي 
ثةسند  31/5/111ي رؤذي (9)كة لة كؤبوونةوةي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( ال قوبامسال حك يسال  اومي

 .كراوة بؤتان دةنَيرين، بة مةبةس  خستنة بةردةس  ثةرلةمان بؤ بِرياردان لةسةري، لةطةَل رَيزدا
 بةرهةم ئةمحةد صاحل.د                                                                                       

 سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
 :ناوةِرؤكي ثرؤذةكة

 
س1111لحنةس)س(سوانونسرو س

سال  ا س–وانونسانفاذسوانونسال قوبامسال حك يسيفساو ي سكورتي انس
س(:1)احات س

ال عع ا سوال مععلسس–يفساو ععي سكورتيعع انسس1117لحععنةس(س19)وبععامسال حععك يسال  اوععميسروعع سسانفععاذسوععانونسال ق
س.باركامه

س(:1)احات س
س.حتلسي طامساالو ي سحملسالح طامساالحتاتيةسالوارت سيفسهذاسالقانون

س(:3)احات س
س.ع ىسجم سسالوزراءسوامهامسذامسال  وةستنفيذساركامسهذاسالقانون

س(:4)احات س
س.نصسي  ار سواركامسهذاسالقانونالي ملسبايس

س(:5)احات س
س(.ووا  سكورتي ان)ينفذسهذاسالقانونسمنستاريخسنش هسيفسام يد سال مسيةس

 :ثرؤذةكة بة زماني كوردي دةخوَينمةوة

 1111ي ساَلي )  (ياساي ذمارة 
 عَيراق –ن ياساي جَي بةجَي كردني ياساي بنةماي دادطايية سزاييةكاني سةربازي لة هةرَيمي كوردستا

 (:1)ماددةي 
لـة   1117بـؤ سـاَلي   ( 19)جَي بةجَي كردني ياساي بنةماي دادطايية سزاييةكاني سةربازي عَيراقـي ذمـارة   

 .عَيراق و كاركردن بة حوكمةكاني –هةرَيمي كوردستان 
 .دةسةاَلتةكاني هةرَيم شوَيين دةسةاَلتةكاني فيدراَل لةم ياسايةدا دةطرنةوة (:1)ماددةي 
ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئـةم ياسـاية جـَي     (:3)ي ماددة

 .بةجَي بكةن
 .كار بة هيض دةقَيك ناكرَي طةر لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بن (:4)ماددةي 
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دا جـَي بـةجَي   (دسـتان وةقـايعي كور )ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامـةي فـةرمي    (:5)ماددةي 
 .دةكرَي

داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنة تايبةاةندةكاني ثةرلةمان و ئةنـداماني  
 .ثةرلةمان بكات، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

َيشمةرطة دةكرَيت، فةرموون بؤ بِرطةي ضـوارةم، بـؤ   ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ث
ــةي       ــابووري و ليذنـ ــي و ئـ ــةي دارايـ ــتة ليذنـ ــة ثَيويسـ ــةم بِرطةيـ ــةر ئـ ــردن لةسـ ــؤ كـ ــتنةِروو و طفتوطـ خسـ
ئاوةدانكردنةوةش لَيرة ئامادة بن لةطـةَل ليذنـةي ياسـايي كارةكـاني خؤيـان ئـةجنام بـدةن، ئَيسـتا فـةرموون          

ننةوة، بؤ ئةوةي دوايي  ةينة بةردةمي ثةرلةمانتارةكان و قسةي لةسـةر  دةقي ثرؤذةكةو راثؤرتةكان  وَي
 .بكةن

 :ئاراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي داراييش راثؤرتي هةية لةو بارةيةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .باشة، فةرموون
 :سعيد بةزازبةِرَيز عوني كمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خستنةِروو و طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذة بِرياري دروست كردني / بِرطةي ضوارةم لة بةرنامةي كاري ئةمِرؤ

 .يةكةي نيشتةجَي بوون بؤ فةرمانبةرو خةَلكي كةم دةرامةت لة هةرَيمي كوردستان
 :و عةرةبي دةخوَينينةوة ئَيستا راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة هةردوو زمان، كوردي

سال  ا س-ر ايةسب حانسكورتي انس/ساىل
ستق ي سرو سمش وعسوانونستامةسالحكن/سم

احي تيعةسسس11/5/1111كعورتيساحصعات سليعومسسسسس1711/طـواَلن /11اج م  سمنةسالشؤونسالقانونيةسب عاريخسس
احقعدمسمعنسسس(سال ع ا سس-كورتي انستامةسالحكنسل مواطنةسوذويسالدالساحملدوتسيفساو ي س)لدرايةسمش وعسو ارس

وبلسال عدتسالقعانونميسالعضعاءسالنحعانسواحملعا ساىلسمن نعاسب عدسالقع اء سا وىلسلعهسيفسالنحعانسي حع هساالع ياتيعةسسسسسسسسسسسسس
س:سوب دساحناوشةسواحداولةستوص  سال جنةساىلسماي ميس19/3/1111يفس(س1)اح ومةس

ال ع ا سسروع سسسس-تامةسالحكنسل مواطنةسيفساو ي سكورتيع انسسسانساالفكارسالوارت سيفساحش وعسم اجلسمبوجبسوانون
وليسسهناكسف اغستش ي ميسل ش ي سوينسوانونسجديدسبشانهسواحوضوعسفقطسخيصسم اب عةسسس1118لحنةس(س7)

وهذاسمنسص بسواجبامساعضاءسالنحعانسومانعهسوالنحعانسككعل،سسسسسس1118لحنةس(س7)وم اوبةستنفيذسالقانونسرو س
س. فضساحش وعلذاسنقرتحسونوصميسب
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راجةسال فضلسباالط عسوع  سأصعلساحشع وعسورأيسال جنعةسالقانونيعةسبشعانهسع عىسالنحعانسل مناوشعةسوأبعداءسسسسسسسسسس
س.م سال قدي .سال أىساحنايبسوال صوي 
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق_سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ
 نةى ياسايى دةربارةى ثِرؤذة بِريارى دابينكردنى خانووي نيشتةجَى بوونراثؤرتى ليذ/ بابةت

ى زايينى كؤبووةوة 11/5/2011ى كوردى بةرامبةر بة 1711/طواَلن/11ليذنةى كاروبارى ياسايى ِرؤذى 
دابني كردنى خانووى نيشتةجَى بوون بـؤ هاوواَلتيـان و خـاوةن داهـاتى     )بؤ ديراسةت كردنى ثِرؤذة بِريارى 

كـة لةاليـةن ذمـارةى ياسـايى ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش        ، (عَيراق -وردار لة هةرَيمى كوردستان سنو
 19/3/1111ى ِرؤذى (1)كراوة، لة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة دانيشـتنى ئاسـايى ذمـارة    

ــةم       ــؤى ب ــة ِراى خ ــردن، ليذن ــاوتوَى ك ــؤو ت ــراوة، دواى طفتوط ــةمان ك ــةى ليذنةك ــوارةوة   ِرةوان ــَيوةيةى خ ش
 :دةخاتةِروو

ئةو بريؤكانةى كة لة ثِرؤذةكةدا هاتوون، بةثَيى ياساى دابينكردنى خانووى نيشتةجَى بوون بؤ دانيشـتوان   
لَيردا هيض بؤشاييةكى ياساكاريى . ضارةسةركراون 1118ى ساَلى  (7)عَيراق ذمارة  -لة هةرَيمى كوردستان 

رضـوواندنى ياسـايةكى نـوَى لةبارةيـةوةو بابةتةكـة تـةنيا تايبةاةنـدة بـة         لة ئاردا نييـة بـؤ ياسـادانان و دة   
، ئةمـــةش لـــة ئةركـــة (1009ى ســـاَلى (7)ياســـاى ذمـــارة )رى جَيبـــةجَى كردنـــى بةدواداضـــوون و ضـــاودَي

بؤية ثَيشـنياز دةكـةين و   .  بنةِرةتيةكانى ئةندامانى ثةرلةمان و ليذنةكانى ثةرلةمان و ثةرلةمان بة طشتى
 .رين ثِرؤذةكة ِرةت بكرَيتةوةِرادةسثَي

تكاية ئاطادارى بفةرموون و ئةسَلى ثِرؤذةكةو ِراى لَيذنةى ياسايى لة بارةيةوة  رَيتة بةردةم ثةرلـةمان بـؤ   
 .لةطةَل ِرَيزدا، سوثاس .وتوَيذ لةسةركردنى و دةربِرينى ِراى طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان لةسةرى

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .فةرموو راثؤرتةكةت  وَينةوة
 :بةِرَيز محة سعيد محة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميئرةبان

 ثرؤذة بِرياري دروست دروست كردني يةكةي نيشتةجَي بوون بؤ فةرمانبةرو خةَلكي كةم دةرامةت
دينار تةرخان بكرَيت بؤ دروست كردني يةكةي نيشتةجَي بوون لة لة بودجةي سااَلنة بِري هةشتا مليار  -1

 .سندووقي نيشتةجَي بوون
ئــةو يةكــةي نيشــتةجَي بوونــة كــة بــة ســتووني دروســت بكرَيــت، ئــةو كةســانة دةطرَيتــةوة بــةثَيي ئــةم    -1

 :بِرطانةي خوارةوة
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 311)كـة مووضـةيان لـةنَيوان    ئةو فةرمانبةرانة دةطرَيتةوة كة لة دامودةزطاكاني حكومـةت كـار دةكـةن،     -أ
 .دايةو خَيزاندارن( هةزار تا مليؤنَيك

هـةزار  ( 111)ئةو خَيزانانة دةطرَيتةوة كة لةخوار هَيَلـي هةذارييـةوة دةذيـن و، داهـاتي مانطانـةيان لـة        -ب
دينار كةمرتة، بةتايبةتي ئةوانةي لـةناو بينـاي حكومـةت و بنكـة سـةربازيية ضـؤَلةكاني سـةردةمي رذَيمـي         

 .شوو دةذين و هيض ثَيداويستيةكي ذيانيان بؤ دابني ناكرَيتثَي
 :ئةم يةكة نيشتةجَي بوونانة بةم رووبةرانةي خوارةوة دروست دةكرَين -3
مةتر دووجا زياتر نةبَيت، تَيوووني يةكة ( 111)مةتر دووجا كةمرت نةبَيت و لة ( 91)بؤ فةرمانبةران  -أ

 .ساَلدا بدرَيتةوة بة حكومةت( 15)ةردةطريَيتةوة، كة لةماوةي نيشتةجَييةكة بةثَيي رَيذةيةك لَيي و
مـةتر  ( 61)هـاتووة دةيانطرَيتـةوة، لـة    ( ب)بؤ ئةو كةسـانةي كـة كـةم دةرامـةتن لـة خـاَلي دوو بِرطـةي         -ب

ــة   مــةتر دووجــا زيــاتر نــةبَيت و، تَيوــووني يةكــةي نيشــتةجَي بوونةكــة    ( 71)دووجــا كــةمرت نــةبَيت و ل
طريَيتةوة كة نيوةي لةاليةن حكومةتةوة دةدرَيت و نيوةكةي تريش بـة مانطانـة بـة بـِري     بةشَيوةيةك وةردة

 .هةزار دينار وةردةطريَيتةوة( 111)
هـــةموو ديـــزاين و دةرخســـتة لةاليـــةن وةزارةتـــي ئاوةدانكردنـــةوةوة جـــَي بـــةجَي دةكرَيـــت، هـــةروةها  -4

 .............سةرثةرش  كردن و بانطئَيشت كردني راستةوخؤ
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.ةِرَيز دب

 .، تؤ راثؤرتةكةي خؤت  وَينةوة...........كاك محة سةعيد ئةوة ثرؤذةكةية، يان
 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 راثؤرت/ بابةت

طةيشـتووة بـة دةسـتمان، سـةبارةت بـة دةقـي ثـرؤذة         31/3/1111لـة  ( 341)ذمارة ئاماذة بةنووسراوتان 
 .بِرياري دروست كردني يةكةي نيشتةجَي بوون بؤ فةرمانبةرو خةَلكي كةم دةرامةت

 :تَيبينيةكاني ئَيمة بةم شَيوةيةي خوارةوةية
ي (7)ةر ثرؤذةكـةي ذمـارة   سةرةتا ئةمة ثرؤذة بِريارة، نةك ثرؤذة ياسـا بـةماناي ئـةوةي كـار ناكاتـة سـ       -1

 .، بؤ تَيبيين ئةم ياساية تا ئةم بةروارة كاري ثَي نةكراوة1118ساَلي 
مليـارو، لـة بودجـةي سـاَلي     ( 81)ئةو ثرؤذة بِريارة باس لـة تـةرخان كردنـي بـِرة ثارةيـةك دةكـات، كـة         -1

داو، 1118ي ساَلي (7)مليار تةرخان كراوة بؤ جَي بةجَي كردني ياساي ذمارة ( 49)دا دةركةوت كة 1111
جياوازي ئةو ياساية لةطةَل ثرؤذة بِريارةكة ئةوةية كة ثرؤذة بِريارةكة خةَلكي كةم دةرامـةت كـة لـة خـوار     

ي سـاَلي  (7)هـةزار دينـارةو، بـةثَيي ياسـاي ذمـارة      ( 111)هَيَلي هةذاري دةذي و داهاتي مانطانةيان لـةخوار  
ــاددةي  1118 ــة م ــةو كةســةي داوا  ( 4)دا ل ــَي ئ ــة     دةب ــت ل ــات دةبَي ــوون دةك ــةي نيشــتةجَي ب ي %11ي يةك
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خةملَيندراوي هةبَيت و دةبَي بيدات، ئَيمة ثَيمانواية ئةوانةي كةم دةرامةتن ئـةو ثارةيـان نييـةو، ئَيمـة لـة      
بِرطةية كة بؤ ئةو خةَلكة كةم دةرامةتة دووثات دةكةينةوة، كـة نيـوةي تَيوـوو وةرنةطريَيتـةوةو، نيوةكـةي      

 .هةزار دينار زياتر نةبَيت وةربطريَيتةوة مانطانة لَيي( 111)تريش بة بِري 
ئةوةي تَيبيين دةكرَيت هةتا ئَيستا وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن هةموو ئامادةكارييةكاني  -3

خؤي تةواو كردووة لة دابني كردني زةوي و، دابني كردني ديزاين و ثرؤثؤزةلي يةكة نيشـتةجَي بوونـةكان   
دا لةاليـةن ثةرلةمانـةوة   1111ادةية بـؤ بانطـةواز، بـةثَيي ئـةو بـِرة ثارةيـةي كـة لـة بودجـةي سـاَلي           و، ئام

دةنطي لةسةر دراوة، كة تةرخان بكرَيت بؤ يةكةي نيشتةجَي بـوون، بـةاَلم هـةتا ئَيسـتا لـة وةزارتـي دارايـي        
و، ئةمـة كَيشـةيةكي دروسـت    بِريار نةدراوة لةسةر بودجةي وةطةِرخس  بَيت، ياخود بودجةي وةبةرهَينان 

ــت سةرضــاوةي         ــت دةبَي ــؤ دةكرَي ــةوازي ب ــة بانط ــة  ك ــةو تَيوــوونة زؤران ــة ب ــةوة ثرؤذةك ــةر ئ ــردووة، لةب ك
ئةو ثِرؤذانـةى كـة   . داراييةكةي لةسةر بودجةي وةبةرهَينان بَيت و، وةزارةتي ثةيوةنديدار تةمويل بكرَيت

رضـاوةى داراييةكـةى لةسـةر بودجـةى وةبـةرهَينان بـَى،       تَيووونيان زؤرة دةبَى بانطـةوازيان بـؤ بكرَيـت، سة   
 .وةزارةتى ثةيوةنديدار تةمويل بكرَيت

ئَيمة دووثات لةسةر ئةوة دةكةينةوة كة بةهيض شَيوةيةك ئةو كةسة سوودمةندبووبَى لةو ثِرؤذةية كة -4
 .ةوى وةرنةطرتبَىدمةندةنةبَى، ثارضة زوهيض يةكةيةكى نيشتةجَيى هةبووبَى، لة ثَيشينةى خانووبةرة سو

ساَلة ياخود كةم دةرامةتة يان  18سوودمةندان لةو ثِرؤذة بِريارة ئةبَى بَيوةذن و خاوةنى مناَلى خوار -5
نابينا يان كوانى قةيرة، خانةنشني، ئةطةر بة شَيوةيةك خانووى نيشتةجَي بوونى نةبَى لةتةمةنى 

 .خانةنشيين
دةكةين ئةم خااَلنةى ئَيمة بةهةند وةربطريَين، لة كاتى لةبةر ئةم هؤيانةى سةرةوة ئَيمة ثَيشنيار 

 .، زؤر سوثاس(1118)ى ساَلى (7)جَيبةجَى كردنى ياساى ذمارة 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ ئةرسةالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .ليذنةى دارايى ِراثؤرتى خؤتان  وَيننةوة
 : ئاراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .ةمانبةِرَيز سةرؤكى ثةرل
ثِرؤذة بِريارى ناوبراو، ئاراستةى ليذنةى دارايى كراوة، بةنووسراوى بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى ثةرلةمان، 

 ليذنةى دارايش كؤنووسى ثَى كردووة، ئةمةش ثوختةى كؤنووسةكةية،  31/3/1111لة (  341ك ) ذمارة
ئاماذة بة نووسراوى  14/4/1111تى ،  ِرَيكةو71ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابوورى، كؤنووسى ذمارة 

دةربارةى دةقى ثِرؤذة  31/3/1111لة بةروارى ( 341ك )بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى ثةرلةمان ذمارة 
بِريارى دروست كردنى يةكةى نيشتةجَيبوون، بؤ فةرمانبةر و خةَلكى كةم دةرامةت، كة لة دانيشتنى ذمارة 

ثةرلةمانى كوردستان خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كردووة،  19/3/1111ى ِرؤذى سَى شةمةى ِرَيكةوتى ( 1)
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بؤ لَيكؤَلينةوةو بِرياردان  14/4/1111مني كؤبوونةوةى ئاسايى خؤى  ئةجنامدا لة 71ليذنةكةمان 
 :لةسةر ثِرؤذة بِريارى سةرةوة، بة زؤرينةى دةنط طةيشتة ئةم بِريارانةى خوارةوة

 :بِريار
 .ريى لة ثِرؤذةكة دةكاتليذنةكةمان وةكو بريؤكة ثشتط-1
بةاَلم ليذنةكةمان بة باشى دةزانَيت كة بةِرَيز سةرؤكايةتى ثةرلةمان ِراى حكومةت وةربطرَيت لةم -1

بارةيةوة ثَيش ثةسةند كردنى لة اليةن ثةرلةمانةوة، تا بزاندرَيت ئةم ثِرؤذة بِريارة تا ضةند لةطةَل بِريار 
ةيةوة دةرضووة، بة تايبةتى لةطةَل ياساى دابني كردنى خانووى و ياساكانى ثَيشرت طوجناوة كة لةم بار

هةروةها لة ِرووى ( 1118)ساَلى ( 7)نيشتةجَي بوون بؤ دانيشتوان لة هةرَيمى كوردستان، ذمارة
 .هونةريةوة، بةم جؤرة كؤنووس داخرا

ئةو كاتة ِراى حكومةاان بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة لة خاَلى دوو، داواى ِراى حكومةاان كردبوو، تا 
 .لةو بارةيةوة بة دةست نةطةيشتووة، تةنئا بؤ زانينت، لةطةَل ِرَيزدا

 
 
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ ئةرسةالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

ئةم ثِرؤذة ياساية ِراثؤرتةكانى خوَيندرانةوة هى هةرسَى لَيذنةكة، بةاَلم ئةوةى موالحةزةدةكةين دوو 
واز هةية لةسةرى، يةكَيكيان دةَلث ئةم ثِرؤذة ياساية ِرةت بكرَيتةوة، ئةوى تريشيان دةَلَى بة بؤضوونى جيا

ثَيى ئةو موالحةزاتانةى كة خؤيان نووسيويانة دةيانةوَى طفتوطؤى لةسةر بكرَيت، جا ئَيمة ِرَيطة دةدةين 
توطؤى لةسةر بكرَيت، ضةند بؤ زياتر دةوَلةمةند كردنى، ضةند ثةرلةمانتارَيك ديفاع لةوة بكات كة طف

ثةرلةمانتارَيكيش ئةطةر ِرةئى واية ِرةت بكرَيتةوة، لةطةَل ِرةت كردنةوةى بَى، ناوى خؤتان بَلَين بؤ ئةوةى 
تةسجيل بَى، ثةميان عزالدين، ئاشتى عزيز، كوَيستان حممد، بةشري خليل، كاروان صاحل، سؤزان شةهاب، 

بَلَيني، دوو ِراى جياواز هةية، بةاَلم بيكةينة موناقةشة و طفتوطؤى ثَيمان خؤشة يةك تَيبينى طاه ،س ال 
لةسةر بكةين، يان ذمارةيةك هةَلسن ديفاعى َ  بكةن و ذمارةيةكيش هةَلسن ِرةتى بكةنةوة، خؤى مةفروزة 
وابَى،  نةوةك هةموو موناقةشةى لةسةر بكةن بةِراستى، هةر فراكسيؤنَيك سَى كةس قسةى تَيدا بكات، 

كة ئةوة دةبَيتة طفتوطؤ، لة ِريزى ثَيشةوة ثةميان عزالدينمان نووسيوة، كوَيستامنان نووسيوة، ئاشتيمان ضون
بشري، سؤزان خان، كاك  ال، .نووسيوة، لةو سةريش كاك كاروان با قسة بكات، لَيرةش فةرموو كاك د

موو خةَلكة قسة لةسةرى عبدالسالم، تكاية ئةوة دةكاتة طفتوطؤ و موناقةشة كردن لةسةرى كة ئةو هة
بكات، نةختَيك موراعاتى مةسةلة قانونيةكانيش بكةن بةِراستى، ئَيستا ئةوانةى خوارةوة قسة دةكةن، 
ثةميان عزالدين،  ئاشتى عزيز، ئةمة موناقةشة كردن نية، ئةمة ضةند ثةرلةمانتارَيك هةَلسنةوة تةئيدى 

موو ناوانة بنووسني دةبَى بكةوينة بكةن، ئةوى ديكةش ِرةفزى بكات، ئةوة ئةطةر ئةو هة
 .موناقةشةكردنةكةيةوة، فةرموو كاك شوان بزا  نوقتةى نيزامى ضيت هةية
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 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جالل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةى تا ئَيستا ثةيِرةو كراوة لةناو ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستاندا بؤ دوو ِراى جياواز، ئةطةر نةضينة ناو 
موناقةشةى طفتوطؤ كردن لةسةر دةقى ثِرؤذة ياسا، ئةوةى تاوةكو ئَيستا ثةيِرةو كراوة لةسةر دوو ِراى 
جياواز، يان دوو بةدوو بووة، يان سَى كةس لةطةَلني و سَى كةس دذين، لةبةر ئةوة تكام واية بةِرَيزتان 

 .وثاسئةوة ثةيِرةو بكةن، ضونكة ئةطةر وابَى هةمووى قسةى خؤى هةية، زؤر س
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

ئَيستا واى دابةش دةكةين ئةوةى ِرةتى دةكاتةوة، ثَينج كةس قسة بكات، ئةوةى دةيةوَى طفتوطؤ بكات، 
ثَينج كةس قسة بكات، ئَيستا ئةو ناوانة دةنوسني ئةوةى دةيةوَى ِرةت بكرَيتةوة، كَى دةيةوَى ثَينج ناو 

َين ئةوةى ِرةتى دةكاتةوة، ئةوةى دةيةوَى طفتوطؤ بكرَيت، ئَيستا كاك عونى لةوانةية كة ِرةت بكرَيتةوة بَل
 .قسةى خؤى بكات

 
 

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كردنةوةى جطة لةوةى كة ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايي كة ِراثؤرتةكةمان نووسيوة، سةبارةت هؤيةكانى ِرةت 
ئةو ثِرؤذةية، من وةكو ئةندام ثةرلةمانَيك عونى بةزاز، داوادةكةم ئةو ثِرؤذةية ِرةت بكرَيتةوة، لةبةر 

 :ئةوةى
، كة لة 1118ساَلى ( 7)ياساي دابني كردنى يةكةى نيشيتةجَيبوون بؤ هاوواَلتيانى كوردستان، ذمارةى 

، ياسايةكى زؤر طرنطة، ئةو ئةحكامانةى كة خو  هةَلبذاردنى دووةمى ثةرلةمانى كوردستان دةرضوو
تَييداية هةمان ئةحكامة كة لة ثِرؤذة بِريارةكةدا هاتووة، يةك لةوانة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة، 
هةَلدةستَيت بة بينا كردنى شوقة يان خانووى سةكةنى بؤ هاوواَلتيانى هةرَيمى كوردستان، واتة هةموو 

سوودمةند دةبن لةو بينايانة كة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة هةَلدةستَيت بة  هاوواَلتيانى هةرَيمى كوردستان،
، زةوى تةرخان دةكات بؤ ئةم 1118ساَلى ( 7)بينا كردنى، وةزارةتى شارةوانى بة ثَيى ياساي ذمارة 

اتى ثِرؤذانة، زةويةكة بَي بةرامبةرة، واتة حكومةت زةوى دةداتة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة بَى موقابيل، ك
دروست كردنى زةويةكان، تةنئاو تةنئا ئةو ثارانةى كة فعلى حةقياةتةن سةرف دةكرَين، بيناكردنى 
شوقةكة يان خانووةكان ئةوة وةردةطريَيتةوة، مةشروعةكة بةو شكلةية كة ئةو كةسةى ئارةزوومةندة بؤ 

ئَيمة كاتى خؤى ى ئةو ثارةى تةرخان دةكرا، %11وةرطرتنى ئةو شوقةيةى يان ئةو خانوانة،  لة 
مةيدانيةن ضووين موراجةعةتى ضةند ثِرؤذةمان كرد، ِرةئى ضةند خةبريو موهةندمسان وةرطرت، 
سةبارةت بة ضؤنيةتى دروست كردنى ئةو خانوانة يان ئةو شوقانة، بؤمان دةركةوت كة كاتى خؤى تةنئا 
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ة دةكاتة دووسةدو بيست و دوو دوو دةفتةرو بيست وةرةقة دةِرؤيشت بؤ بينا كردنةكان، دوو دةفتةر، وات
هةزار دؤالرى ئةمريكى، ئةو ثارةية كة فعلى سةرف دةكرا بؤ بينا كردنةكان، عةردةكة، زةويةكة بة بةالش 

ى ثارةكةى دةدا، بيست و دوو %11بوو بَى موقابيل، ئةو كةسةى كة سوودمةند دةبوو لةو ثِرؤذةية 
يةن بؤ ماوةى بيست و ثَينج ساَل، ثاش ئةوةى كة بيناكة وةرةقةى دةدا، ئةوانى ديكةش بة قةردى درَيذ خا

تةواو دةبوو، وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة خؤى بيناكانى تةواو دةكرد، تةوزيعى سةر ئةو كةسانةى دةكرد كة 
بة ِريزبةندى ناوى خؤيان تةسجيل كردووة، بؤ ئةوةى سوودمةند بن لةو ثِرؤذانة، لة مةزايةى موهيمى 

ئةو كةسةى ئةمرى خواى دةكات، خوا نةكات، عةفوو دةبَى لة وةرطرتنى قةرزةكان، واتة  ياساكة ئةوةية كة
قةرزةكة بَى فائيدةية و سوودى لةسةر نية، ناحيةى شةرعى خةَلك ناتوانَيت طلةيى : فةرزةكانى نادات، دوو

سانةى كة داوا دةكةن، بكات، بَلَيت ئةوة فائيدةى قانونى لةسةرة حةرامةو يان حةاَلَلة، سَييةمينيان ئةو كة
كة ئةو ثِرؤذانة طوليان بكاتةوة، هةمان ئةو ئةفكارةى كة لة قانونةكةدا دَيت، واتة لةو بِريارةى كة 

ى ثِرؤذةكةدا خانونةكة، دةبَى ئةو كةسةى داواى (3)ثَيشنيار كراوة هاتووة، يةك لةوانة دةَلَيت لة ماددةى 
انوويةكى نيشتةجَى بوونى بؤخؤى بةناو نةبَيت، خقة يان بةناو كردنى نيشتةجَى بوون دةكات، هيض شو

سوودمةند نةبووبَى لة هيض ثِرؤذةيةكى نيشتةجَيبوون لة هةرَيمى كوردستان، دوو، ئةو سولفةى 
خانووبةرةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان داويةتى، واتة هةمان ئةفكارى ثِرؤذةكة ثِرؤذةى بِريار لة 

ش لة كاتى طفتوطؤ كردن لةسةر بودجةى هةرَيمى كوردستان بؤ ساَلى قانونةكةدا هاتووة، جطة لةوة
مليار دينار تةخسيس كرا، بؤ جَيبةجَى كردنى ياساى ذمارة  49بِرى ( 3)بِرطةى ( 16)، لةماددةى 1111

سثالثًا)، واتة دةَلَى 1118ساَلى  7 ساحات سالحاتيةسعش  ، الصيصسمب غسودرهستح ةسوسارب ونةسم يارستينارس:
لحنةس(س7)مةسيكنسل مواطنةسمنسذوىسالدالساحملدوتسوفقًاسلقانونستامةسالحكنسيفساو ي سكورتي انسرو سل ا
دووبارةى دةكةمةوة هاوواَلتى سادة و فةرمانبةر سوودمةندن لةو ياساية، بؤية دووبارةى ( (1118)

 .َيتةوة، زؤر سوثاسدةكةمةوة ئَيمة لةطةَل ئةوةينة وةكو ئةندام ثةرلةمان ئةو ثِرؤذةية ِرةت بكر
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ ئةسةالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .بةخَيرهاتنى وةزيرى دارايى و هةةاَلةكانى دةكةم، بةخَير بَين، عبدالسالم فةرموو
 :صديق مصطفىبةِرَيز عبدالسالم 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
َيك لة ئَيمة بؤ ِرةت كردنةوةى ئةو ياساية، ماناى ويستم لةسةرةتاوة ئاماذة بةوة بكةم، كة مةيلى هةند

نيةو بةوة تةفسري نةكرَيت، كة ئَيمة لةطةَل ئةوة نني يةكةى نيشتةجَيبوون بؤ هةذار و كةم دةرامةت 
جَيبةجَى بكرَيت، كة ثِرؤذة ياسايةك ِرةت ئةكرَيت، بَيطومان ئةمة هةَلوَيستة بةرامبةر خودى ئةم تَيكستة، 

ابةتةكة، وةكو لة هةرسَى ِراثؤرت هاتووة، ياسايةك هةية، ئيلزامى حكومةتة كة ئةم نة بةرامبةرى ب
ئةركةى لةم ثِرؤذة هاتووة ئةجنام بدرَيت، هةروةها لة ِراثؤرتى ليذنةى ياسايي و ليذنةى ئاوةدانكردنةوةش 

واتة ئةطةر ياسايةك هاتووة، لة هؤيةكانى كة خوَيندرانةوة، ياسايةك هةية ئةجنام نةدراوة، كة فاَلن شتة، 
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هةبَى بؤ ئةو واَلتة بؤ ئةجنامدانى كارَيك، ئةو كارة ئةجنام نةدراوة، بة ياسايةكى تازة موشكيلةكة حةل 
نابَيت، هةمان ئةو هؤيانةى كة بوونة هؤى ئةطةري ياساى كؤن جَيبةجَى نةكرَى، من ثَيشبينى دةكةم كة 

ئةركى ئَيمةية وةكو ثةرلةمان بوني هةوَل بدةين، ناضارى بة ياسايةكى تازة هةمان ئةوةكان ئةمَينن، بؤية 
حكومةت بكةين اليةنةكانى ثيوةنديدار ئةو ياسايةى كة حكومةت خستوويةتية سةر شانى خؤى وةكو 
ئةرك، لة خيال  ئةو ياساية يةكةى نيشتةجَيبوون، ئةوة ئةجنام بدرَيت، ئةوة ئيشى دروستى ثةرلةمانة، 

ةلة كردن لة دةركردنى ذمارةيةكى زؤرى ياسا هيض كَيشةيةك حةل ناكات، بؤية من تةنئا ياسا دةركردن و ث
تةسةور دةكةم، دةركردنى ئةم ياساية هيض ئيزافةيةك ناكات، بة عةكسةوة ِرةنطة ناِرةزايى زياد بكات، ئَيمة 

يةك لة  هيومان نةكرد، بة عةكسةوة دةبَى ئَيمة تةركيز بكةين ضؤن ئةو موشكيلةية حةل بكةين، ئةمة
هؤيةكان، تةسةوِر دةكةم و مادام ياسايةكمان هةية با هةوَل بدةين وةكو ثةرلةمان ئةوة جَيبةجَى بكرَيت، 
ئةطةر هةستمان كردبَيت لةوَى هةندَيك كةموكوِرى هةية، يان هةندَى شتى تازة هةية، زؤر ئاسانة ثِرؤسةى 

ة بة مةرج يان بة ثَيويست ئةزاندرَيت هةبن، با هةمواركردنى ئةو ياساية ثَيشكةش بكرَيت، ئةو خااَلنةى ك
ئيزافةى بكةينة سةر ئةو ياساية، ئةوة ببَيتة ئيشى ئَيمة، ئةوة لة بنةماى كارى ثةرلةمانتارية، نةك 
هةميشة ئَيمة ياسايةك دةربكةين و لة دووى ياسايةك، يةك شتى تر هةية لةو ياسايةى كة ئةمة هؤى 

داعى نية ئةو ياساية دةربكةين، هؤى دووةم، ثرَينسيثَيك هةية دةبَى يةكةم بوو بؤ من،  كة بَلَيم 
جياوازيةكى زؤر وازح بكةين بةينى تةمليك كردن، يان دانى يةكةى نيشتةجَيبوون، بة فةرمانبةر، يان 
توَيذَيك، يان ضينَيك كة بة قيست بَيت، يان بةشَيوةيةك بَى لة ئةخريةوة ببَيتة موَلكى ئةو، ئةمة 

ة، ئةركى دووةميان دابني كردنى جَيطاى ذيان و نيشتةجَيبوون بؤ خةَلكى هةذار، كة لة ذَير هَيَلى ئةركَيك
فةقريى ئةذين، ئةمانة ئةطةر بة يةك ضاو تةماشايان بكةي، ئةوى تر دةتوانى بة ثَيى داهاتى خؤى 

داهاتى هةية، ئةوى تر  ِرَيذةكةى بؤ تةحديد بكةى، ثارةكة بدات ئةبَيتةخاوةن خانوو، ضونكة فةرمانبةرةو
لةبةر هؤيةك لة هؤيةكان، ئَيستا بةشَيوةيةكى كاتى كةوتؤتة ذَير هَيَلى هةذارى، ثارةى نية، نة ئةتوانَى 
ثَيشينة بدات، نة ئةتوانَى قستةكان بدات، لةوَى دةبَى ئَيمة جودابكةينةوة، ئَيمة ئةو دوو ئةركة بة 

هةية، ئةركَيك دابنَيينة سةر شانى حكومةت، ئةمانةى كة لة ياسايةكى تازة، بة هةموار كردنى ياسايةكى 
ذَير هَيَلى  هةذارين، هةندَى يةكةى نيشتةجَيبوون هةبَى هى حكومةتن،  ئةمانة دابني بكات تَيدا بذين، 
تةبعةن ئةركى حكومةتة لةِرَيطاى هةموو سيستةمةكانى كة هةيةتى، وا بكات ئةم خَيزانة نةمَينَيت لة ذَير 

هةذارى، واتة ئيشى بؤ دةدؤزيةوة، يان مناَلَيكى تةعني بوو، يان هةر ئةوة، ئةوة نامَينَيت لةذَير هَيَلى  هَيَلى
هةذارى، دةرئةضَيت، ئةبَيتة هاوواَلتيةكى تر، يةكَيكى تر كة لةذَير هَيَلى هةذارى ئةذيت دَيت سوود 

بةناو زؤر جوانة بؤ ئةو خةَلكةى ح وي ةسشبهسموةرئةطرَيت لةو شوقانة، ئةمة ِرةضاو نةكراوة لةم ياساية، 
لةذَير هَيَلى هةذارى ئةذين يةكةى نيشتةجَيى نةدةينَى، بةاَلم داواى ثَيشينةو داواى قستى َ  دةكةين، 
ِرةضاو نةكراوة، بؤية من ئيارتاح دةكةم ئةم ياساية ثةلة نةكرَيت لة دةركردنى، ئةو خاَلةو بريؤكة 

ية لة ِرَيطاى ثِرؤذة ياسايةكى هةموار كردنى ئةم ياسايةى هةية ثَيشكةش جوانانةى كة هةية لةو ثِرؤذة
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بكةين، بؤ ئةوانةى كة ثَييان ناكرَى ئةو يةكانة بكِرن،  ضارةيةك بدؤزينةوة ئيلزامى حكومةت بكةين، 
ضةند يةكةيةكى نيشتةجَى دابني بكات، بؤ ئةوانةى هةذارن، وةكو ضؤن بَلَيني ئةوانةى مةسةلةن 

دة دةكرَيت لة زؤر دونيا، بؤ ئةوانةى لةبةر هةر هؤيةك بَى ناضار بوونة، حكومةت دةبَى جَيطايةك ثةناهةن
 .دابني بكات، سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ ئةرسةالن بايز امساعيل.بةِرَيز د
 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شئاب نورى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ِراثؤرتى ليذنةى ئاوةدانكردنةوة، تَيبينى ئةوةم كرد كة ئةوان جةخت لةسةر من لةكاتى خوَيندنةوةى 
جَيبةجَى نةكراوة، لة خاَلى سَيئةم دةَلَين، ئةوةى تَيبينى  1118( 7)ئةوة دةكةنةوة كة ياساى ذمارة 

دةكرَى لة ثاش دةرضوونى بودجة،  ثاش ثةسةند كردنى بودجةى ئةمساَل، وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو 
شتةجَى كردن، ئامادةكارى خؤى كردووة، زةوى تةرخان كردووة، دابينى كردووة، ديزاينى كردووة، ني

ثرؤثؤزةَلى ثَيشكةش كردووة، هاتوون لَيرة باسى كَيشةيةكيان كردووة، كة لة سولبى كارى ثةرلةمان داية، 
ندى كردن، بةِرَيزان ئةندامانى خؤشبةختانة ئةمِرؤ بةِرَيز وةزيرى دارايى لَيرةية، كة ديارة ئةمان بة ثةيوة

ليذنةى ئاوةدانكردنةوة، بة ثةيوةندى كردن لةطةَل اليةنى ثةيوةنديدار، بؤيان دةركةوتووة كة 
ئيشكاليةتَيك هةية، لة جيئةى سةرف كردنى ئةو ثارةية، لة نَيوان بودجةى وةبةرهَينان ياخود بودجةى 

ةكةم، دةرضوونى بِريارَيك قةت بةقوةت تر نية لة ثشتطريى ليذنةى ياسايي د% 111وةطةِرخس ، من لة 
ياساكة، بةاَلم ئَيمة لَيرة فرسةتَيكمان لةبةر دةستداية، مادام ئةم بريؤكةية هاتؤتة ئاراوة، بؤ دروست كردنى 
خانووى نيشتةجَيبوون، ياساكة هةية، بةاَلم بة مةنزورى كؤمةَلَيك لة ئَيمةو زؤريش لة ئَيمة، ثَيمان واية 

نونة هةندَى تةعديالتى دةبَى تياية بكرَى، هةموار كردنى دةبَى تيا بكرَى، بؤ ئةوةى ئةو ضينةش ئةو قا
بطرَيتةوة، كةوا ناتوانن ئةو ثَيشةكيةش كة بةِرَيز كاك عونى باسى كرد، كة دةكاتة دوو هةزار و دووسةد 

ة، ئَيمة ئَيستا لةذَير دؤالر، ياخود دوو هةزارو ثَينج سةد دؤالر، ئةوانيش ئةو ئيمكانيةتةيان ني
ئيختيارةكةين، ئَيمة ثَيى ناَلَيني ِرةت كردنةوة، ئَيمة ثَيى دةَلَيني ثَيويستة ئَيستا بةِرَيز وةزيرى دارايى 
لَيرةية، ئةو حاَلةتةمان بؤ ِروون بكاتةوة، بؤضى هةتا ئَيستا ماددةيةكى ياساى بودجة كة باس لة تةرخان 

ؤ دروست كردنى يةكةى نيشتةجَيبوون، بؤ هةتا ئَيستا جَيبةجَى نةكراوة ، مليار دينار دةكات، ب 49كردنى 
بؤضى ثارةكة جَيبةجَى نةكراوة ، بؤضى ئيشكاليةتى ئةوة هةبَى لةنَيوان ئةوةى كة لةسةر وةطةِرخس  بَى 

قى ياخود وةبةرهَينان بَى، ضونكة ئَيمة ثارةكةميان لة زمنى سندوقى نيشتةجَيبوون بِريوة، ئايا سندو
نيشتةجَيبوون ثارةكةى لةسةر وةبةرهَينانة يان لةسةر وةطةِرخستنة  ، هةر مامةَلة كردن لةطةَل ئةو 

مليار دينارةكة بةهةمان ثارةى سندوقى نيشتةجَيبوون مامةَلةى لةطةَلدا بكرَى، ضونكة ئَيمة  49ثارةيةى 
وترَى ِرةت كردن، دةست خؤشى لةوَى بِريومانةو لة هةمان بِرطة هَيناومانة، كةواتة ئةمة ثَيى نا
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لةثَيشكةشكةرانى ئةم ياساية دةكةم، بةاَلم ئَيمة كة ياسامان هةبوو، قةت ناتوانني ثِرؤذة بِريارَيك 
دةربكةين بَلَيني ئةو ياساية تةفعيل بكةن، ئةوة شتَيكى نا ياسايية، بةاَلم دةتوانني هةموار كردنَيك 

باس لة ثَيشةكى دان و قةرز دانةوةكة دةكات، هةموار بكرَى بؤ  ثَيشكةش بكةين، بَلَيني ئةو ماددةيةى كة
ئةوةى لة سوودى خةَلكابَى، بةتايبةتى ضينى كةم دةرامةت و هةذار سوودى َ  وةربطرَي، هةر لةسةر ئةم 
هؤية من ئةمة بة حاَلةتَيك دةزا ، لة بةدواداضوونى ليذنةكان، لة سولبى كارى ليذنةكان، بؤية ثشتطريى 

اى هةردوو ليذنةى دارايى و ياسايى دةكةم، كة ئَيمة ئَيستا ثَيويستيمان بةم ثِرؤذة بِريارة نية، بةَلكو لة ِر
ثَيويستيمان بة وةاَلمدانةوةى وةزارةتى دارايية، بؤ جَيبةجَى نةكردنى ماددةيةك لة بودجةى هةرَيمى 

 .كوردستان، زؤر سوثاس
 :رؤكى ثةرلةمانجَيطرى سة/ ئةرسةالن بايز امساعيل.بةِرَيز د
 .ِرؤذان فةرموو.د
 
 
 
 :ِرؤذان عبدالاادر دزةيى.بةِرَيز د

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةطةَل ثشتطريى تةواوم بؤ ضارةسةر كردنى قةيرانى نيشتةجَيبوون لة هةرَيمى كوردستان، هةروةها 

ةسةند كردنى بودجة ئَيمة دروست كردنى يةكةى نيشتةجَيبوون بؤ هةموو هاوواَلتيان، بةاَلم ناكرَى دواى ث
بَيني خةرجى نوَى لَيرة ثةسةند بكةين، نةفةقاتى نوَى، ئايا ئةو دةسةاَلتةمان هةية ، ئايا لة تواناى 
حكومةت هةية ، ئَيمة لةكوَى ئةو بِرة ثارةية كة لة ثِرؤذة بِريارةكة هاتووة، دةتوانني دابني بكةين، 

لة ِرووى ياساييةوة هيض كَيشةيةك نةبَى، بَيني ئَيمة ياساكة بةالوة  هةروةها بابةتَيك كة بة ياسا ِرَيكخرابَى،
بنَيني و فةرامؤشى بكةين، بَيني ثِرؤذة بِريارَيك ثَيشكةش بكةين، داوا بكةين كة ئةو بِريارة ثةسةند 

ى َ  بكرَى، بابةتَيك ياساى بؤ دةرضووبَى ثَيويست ناكات بة بِريارَيك دووبارة ضارةسةر بكرَى، ياخود باس
بكرَى، سةبارةت بة ناوةِرؤكى ثِرؤذة بِريارةكة باسى زؤر وردةكارى دةكات، كة شوَينى لة ناو بِريارةكة نية، 
بؤ منوونة باس لةوة دةكات كة مووضةى فةرمانبةرةكة ضةند بَى، ضؤنيةتى دانةوةى قةرزةكة ياخود ئةو 

ةويةكة ضةند بَى، ئةو وردة كاريانة لةناو ثارةيةى كة خانووةكةى بؤ دروست دةكرَى، هةروةها ِرووبةرى ز
بِريار جَيطةى نابَيتةوة، ثَيويستة بة ِرَينمايى ضارةسةر بكرَى، زؤر سوثاس، بؤية من لةطةَل طفتوطؤ كردنى 

لةطةَل ئةوةم بابةتة ضارةسةر بكرَى، ياساكة تةفعيل بكرَى و كارى  ءثِرؤذة بِريارةكة نيم، بةاَلم وةكو مةبدة
 .ؤية من ثشتطريى لةو بابةتة دةكةم، زؤر سوثاسثَيبكرَيت، ب

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ ئةرسةالن بايز امساعيل.بةِرَيز د
 :كاك عمر فةرموو
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 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مة فةرابَيكى لةسةر كرد، ئَيرؤذان باسيان .هةروةكو ئةو ئةندامة بةِرَيزانة كاك عونى و كاك عبدالسالم و د
ان لةسةرى نية، شتَيك نية كة ثَيى بَلَين ياسا نية بؤ تةئمني كردنى سةكةن بؤ هةموو مواتنني، ياساييم

ياسايةكمان هةية بة واتا ناحيةى تةشريعى، ئَيمة هيض فةرابَيكمان نية هةتا ياسايةك دابنَيني، قوةى 
، ئةطةر 7بةسةر قةرارات، لة ياساكةى ذمارة  قانونى وةكو باسى لةسةر كراوة ئيلزاميةتى قانون زاَلرتة

زؤر بة وازحى باسى لة  كةليمةى مواتني  7وردةكارى لةو بِريارة هةبَى كة ثَيشكةش كراوة، ياساى ذمارةى 
كردووة، ئةرطةر باس لة قةيرةو شوو نةكردوو ئةمانة كرابَى، ئةو بة موتلةقى باسى كةليمةى مواتنى 

لة هةرَيمى كوردستان، ئةطرَيتةوة، ض كض بَى، ض كوِربَى ، ض شوو نةكردووبَى، كردووة، واتا هةموو كةسَيك 
وةكو برادةرا  باسيان لةسةرى كرد، ئيمتيازاتى ئةم ياساية ئيلتيزاماتى زؤر زياترة بةدةليلى ضى ، بة 

ثارةيةى كة  دةليلى ئةوةى لةوانة ئةَلَى نابَى هيض كةسَيك موستةفيد بَى، دةليلى دووةمى ئةوةية كةوا ئةو
ئةيدرَيتَى بؤ ئةو وةحدة سةكةنيةى ئةضَيتة ناوى بة مةودايةكى دوورو درَيذ، بة قةرزَيكى بيست و ثَينج 
ساَلى لَيى وةرئةطريَيتةوة، لةو الوة ئةو دةينة تةئمينة لة اليةن هةندَى اليةنى ثةيوةنديدارةوة، خوانةكردة 

يعفا كران لة هةموو دةينةكان، ئةمة سوودَيكى طةورةية ساحَيب قةرز ِرؤذى تةواو بوو، كةس و كارةكةى ئ
بؤ ئةو كةسة، بَى لةوة ئَيمة ئةو ياسايةى كة بامسان لةسةرى كردووة، باس لة كولفةيةكى زؤر كةمى 

ئيزافة بؤ قيمةتى فيعلى دروست كردنةكةى، % 1وةحدة سةكةنيةكة ئةكات، كة ثَيى بفرؤشرَيت، بة لة 
شريعى لةبةر ئةوةى فةرابى ياساييمان نية، ثَيويست ناكات ياسا لةسةر ياسا، لةبةر ئةوة وةك ناحيةى تة

بةاَلم ئةكرَيت هةندَى بِرطةى ئةو ياساية، ئةطةر لة بوارى جَيبةجَى كردن عةمة  نية، نةيتوانيوة 
هةدةفةكانى خؤى بثَيكَى، ئةكرَى بة ثِرؤذة بِريارَيكى تر، بة ثِرؤذة ياسايةكى تر هةموارى ضةند 

ِرطةيةكى تر بكرَى، لةو ياسايةى كة ئَيستا بةكار دةهَيندرَيت، هةروةها وةكو ِراثؤرتةكةى ليذنةى ياسايى، ب
ئةندامة بةِرَيزةكانى ثةرلةمان، ليذنة تايبةاةندةكان بؤيان هةية و ئةشكرَى بةدواداضوونى بؤ بكةن، 

رَى ، كَين ئةو كةسانةى كة سوود لَيثرسينةوةى لةسةر بكةن، بؤضى تةنفيز نةكراوةو بؤضى تةنفيز ناك
مةندن ، نةقوستانى ئةو بِرطةو ماددانة ضية ، هةتا بة ثِرؤذةيةكى تر تةعديل بكرَى، بؤية منيش هاوِرام 

 .لةطةَل ِراثؤرتةكةى ليذنةى ياسايي، زؤر سوثاس
 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .كوَيستان خان فةرموو
 :ز كوَيستان حممد عبداهللبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثشتطريى ئةو ئةكةم كة ئةم ثِرؤذةية موناقةشة بكرَى، ياساكة ثةسةند بكرَى، لةبةر ئةم هؤكارانة، 
يةكةم، ئةوةندةى ئَيمة بةدواداضوومنان بؤى كردووة تَيطةيشتووين كة دروست كردنى يةكةى 
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وون نةيتوانيوة قةيرانى نيشتةجَيبوون ضارةسةر بكات، بة تايبةتى نيشتةجَيبوون، سندوقى نيشتةجَيب
ضارةسةرى قةيرانى نيشتةجَيبوونى الى هةذارو كةم دةرامةتةكان نةكردووة، الى فةرمانبةران و الى 
خَيزانة تازة دروست بووةكان نةكردووة، هةموومان ئةزانني ئَيستا لة هةرَيمى كوردستان بة هةزارةها 

كرَيوني، بة سةدان خَيزان هةية كة ئَيستا لة بيناى داِرووخاوى حكوميدان، بؤية ئةطةر ئةم خَيزان هةية 
بريارة ثةسةند بكرَى بة دَلنياييةوة كَيشةى ئةم كرَيويانة ضارةسةر ئةبَى، بة دةيان بيناش بؤ حكومةت 

( 7)بةسةر ياساى ذمارةى  ئةطةِرَيتةوة، خاَلى دووةمم، ئةوةية كة ئةمِرؤ سَى ساَل و دوو مانط تَيبةثةِرَى
تا ئَيستا ئةم ياساية نةضؤتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة، لةطةَل ئةوةى خاَلى سَييةمم ئةوةية كة  1118سا  

مليار دينارمان داناوة بؤ وةزارةتى ئاوةدانكرنةوة، بؤ جَيبةجَى كردنى ئةم 49، 1111لة بودجةى ساَلى 
كردنةوة، خاَلَيكى تر ئةوةية كة ئةم ثِرؤذةية وردةكارى زؤر  ياساية، تا ئَيستا نةضؤتة بوارى جَيبةجَى

زياترى تياية، كة هؤكارة بؤ يارمةتى دانى خَيزانة كةم دةرامةت و هةذارةكان، بؤ خَيزانة تازة دروست 
بووةكان، ئةوةى زؤر طرنطة لةم ياساية دةست نيشانى كردووة، كة سااَلنة بِرَيك ثارة لة بودجةى هةرَيم 

نية ئةمة، خاَلى ئةخري و  1118بكرَى بؤ جَيبةجَى كردنى ئةم بِريارة كة لة ياساى ساَلى  تةرخان
شةشةمم ئةوةية هةردوو ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو دارايى كة دوو ليذنةى ثةيوةس  بةم مةسةلةية، زياتر 

ةى ئاوةدانكردنةوة بة ثةيوةستيان هةية بةم بِريارة وةك لة ليذنةى ياسايى ثشتطريى بِريارةكة ئةكةن، ليذن
لة سةدا سةد ثشتطريى ئةكات، ليذنةى دارايى تةنئا داواى ِرةئى حكومةت ئةكات، ئَيستا حكومةت خؤيان 
لَيرةن، بؤية من ئةخري شتم ئةوةية كة ثشتيطرى ئةم بِريارة بكةين، بوَيتة بوارى طفتوطؤ كردنةوة، 

ذارو كةم درامةتةكان و فةرمانبةران بكةين، زؤر ثةسةندى بكةين، بؤ ئةوةى بتوانني هاوكارى خَيزانة هة
 .سوثاس

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ئةرسةالن بايز امساعيل.بةِرَيز د
 .سةمري سةليم فةرموو
 :بةِرَيز مسري سليم امني بة 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ِراستى دا لة بةرذةوةندى  ئةم ثِرؤذة بِريارة من لةطةَل ئةوةدام بوَيتة قاَلبى طفتوطؤ كردنةوة، ضونكة لة
هةتا ئَيستا حكومةت نةيتوانيوة بيخاتة بوارى جَيبةجَى 1118ساَلى ( 7)هاوواَلتيانة، ياساى ذمارة 

كردنةوة، لةطةَل ئةوةش سااَلنة تةخسيساتى ما  هةية بؤ ئةو حاَلةتة، ئةكرَى ئةم ثِرؤذة بِريارة بكرَيتة 
ة، ئةوة خاَلى يةكةم، خاَلى دووةم، هةتا ئَيستا هاوواَلتى كةم ميكانيزمَيك بؤ جَيبةجَى كردنى ئةم ياساي

دةرامةت لة ماوةى ئةم سَى ساَلى ِرابردووة، نةيتوانيوة موستةفيد بَى لة سندوقى نيشتةجَيبوون، بة 
ثَيوةوانةوة ثارةدارةكان زياتر ئيستيسماريان كردووة، زياتر توانيويانة سوودى َ  وةربطرن، كة ئاسةوارى 

بةسةر ذيانى هاوواَلتى كةم دةرامةتةوة زياتر بووة، قةيرانةكةى بؤ ئةوان قوَلرت كردؤتةوة، لةبةر  سلبى
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ئةوة من لةطةَل ئةودام ئةم بِريارة بوَيتة بوارى طفتوطؤ كردنةوة،  بؤ ئةوةى ثةرلةمانتارانى بةِرَيز بِريارى 
 .يةكالكةرةوةى لةبارةى بدةن، سوثاستان دةكةم

 :جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان/ن بايز امساعيلئةرسةال.بةِرَيز د
 .ئاشتى خان فةرموو
 :بةِرَيز ئاشتى عزيز صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتطريى لةوة دةكةم كة ئةم ثِرؤذةية، ثِرؤذةيةكى طرنطة، ثَيويستة مبَينَيتةوة، بةرطرى لةوة دةكةم كة 
رةسةر ئةكات، بة بِرواى من وةكو ئةوة كة ياساكة ئةمة كؤمةَلَيك كَيشة لةناو ئةم ثِرؤذة بِريارة ضا

جَيبةجَى  نةكراوة، بة تةعليمات ئيمكان نية كة تةفعيلى ئةم ثِرؤذةية بكةين يان بابَلَيني، تةفعيلى ئةو 
لة ئاستَيكي زؤر الوازدا بووة،  دةرضووة، كة هةنطاوةكانى بؤ جَيبةجَي كردن 1118ياساية بكةين كة لة 
ةكةم كة ئةو ثرؤذةية موعالةجةي كؤمةَلَيك كَيشةي كردووة كة ثرؤذة ياساكة لَيي من بةرطري لةوة د

بةدةرة، يان دركي ثَي نةكردووة، لةوانة زيادكردني و تةخصيص كردني ئةو ثارةية لة بودجةي ساآلنة بؤ 
وو ساَلةيي مليار، هةم ئةوة وةكو سةقفي ثارةكة ِرَيذةيةكي زياترة، لة هةمان كات دا نةريتَيكي يةك د 81

هةية جَيطاي دةستخؤشكةريية كة ئَيمة لة موناقةشة كردني بودجةي ساآلنةي ساَلي دارايي دا، هةر 
ثرؤذةيةك كة تةخصيصي مالي بؤ كراوة سةركةوتووتر توانراوة  رَيتة ضوارضَيوةي جَيبةجَي كردنةوة، 

بة خةَلك بكات و تةخصيصَيكي  مليارةكة زياتر خزمةت 49مليارة ثرت لة  81ئَيمة ئومَيد دةكةين ئةو 
كَيشةيةك هةية لة كوردستان دا ئَيمة نكوَلي لَي ناكةين، مةسةلةي تاثؤ كردني خانووة / مالي باشرتة، دوو

بَي تاثؤكان، كة ئةوة بةِراس  دياردةيةكي ناشريين و نةخوازراوة، بةآلم خةَلك لة ناضاري دا، ئَيمة 
ردةي خانووي بَي تاثؤ لة هةموو ناوضةكاني كوردستان دا هةموومان كؤِراين لةسةر ئةوةي كة ديا

دياردةيةكي فراوانة، بة بِرواي من ئةطةر ئَيمة ئةم ثرؤذة بِريارة جَيبةجَي بكرَيت و  رَيتة ضوارضَيوةي 
جَيبةجَي كردنةوة ئةو دياردةية بنِب دةبَيت، هةم دياردةيةكي شارستانيةتة شوَيين كة ناضار نةبن حيزبة 

تةكان لة ثَيش ئينتيخاباتةكان دا بة لَيشاو بِريار بؤ تاثؤكردني هةندَيك خانوو و زةوي بدرَيت كة دةسةآل
ئةوة حاَلةتَيكي خراثة، بةِراس  دوور دةكةوينةوة لةم مةسةلةية، لة هةمان كات دا طةِرانةوةي ِرَيذةيةكي 

اوضةيةكي دياريكراو يةكةي باش لة كولفةي خةدةمات دا بؤ ئةو ناوضانة ئةطةر هاتو خةدةمات لة ن
نيشتةجَيبوون، ئةم يةكةي نيشتةجَيبوونانة لة يةكةوة نزيك بَيت، لة هةمان كات دا ِرَيذةيةك لة ثارةش 
دةطةِرَيتةوة بؤ حكومةت، كة ناضار نةبَيت لة ناوضةي ثةرتةوازة خةدةماتي ئاو و كارةبا  و ثَيداويستيية 

ناوضةي دياريكراوة و جؤرَيك لة ئةركي حكومةتيش كةم صحييةكان دابةش بكات، ئةو كاتة لة يةك 
دةبَيتةوة، بؤية من سةرةِراي ثشتطريي كردن لة ناوةِرؤكي ثرؤذة بِريارةكة تةئيدي ئةوة دةكةم ئةو 

 .ثرؤذةية مبَينَيتةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز امساعيل.دبةِرَيز 
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 .بزانني ئةو نوقتة نيزاميية ضيية  فةرموو كاك كاروان، فةرموو، توخوا كاك كاروان با
 :بةِرَيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لـة ِراثـؤرتي لَيذنـة تايبةاةنـدةكان دا كـة هـاتبوو دوو حاَلـةت هاتـة ثَيشـةوة كـة جـةنابتان عـةرزتان             

كـة، بةشـَيكيش ِرةدي بكةنـةوة، بـةآلن     كردبوو، بةشَيك لة ئةندام ثةرلةمانان ديفاع بكـةن لـة ثـرؤذة بِريارة   
ئَيستا ئَيمة لة بةردةمي ِرةت كردنةوةدا نني، ئةو بةِرَيزانةيش كة لةطةَل باسي ِرةت كردنةوةكة كـرا، باسـي   

، واتـا  1118ي سـاَلي  7رة رةَِت كردنةوة ناكةن، بـةَلكو تةئكيـد دةكةنـةوة لةسـةر كـةم و كـورتي ياسـاي ذمـا        
هةية، حةز دةكةم جةنابتان لة ِرووي ياساكةوة ئَيمـة  ةنـة بـةردةمي دوو     بكرَي بةو بِريارةي كةتةعديل 

ئةطةر، تةعديل بكرَي بة ماددةكاني ئةم ثرؤذة بِريارة، يان ثرؤذة بِريارةكة خؤي بؤ خؤي طفتوطؤي لةسةر 
ن ئـةو  بكرَي، بؤية ِرةت كردنةوةكة نةماوة ئةوةي من دةيبينم، بؤية حةز دةكةم لَيذنةي ياسايي و جةنابتا

 .مةوزووعة بة هةند وةربطرن
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز امساعيل.دبةِرَيز 

 .فةرموو كاك كاروان
 
 
 

 :بةِرَيز كاروان صاحل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي بةِرَيزان من ثَيمواية ئَيمة وةكو لَيذنةي ئاوةدانكردنةوة كـة مـاوةي دوو سـاَلة بةدواداضـوون لةسـةر يةكـ      
بة  7نيشتةجَيبوون دةكةين لة هةرَيمي كوردستان، ئةوانةي كة باس لة ثرسي ئةوة دةكةن كة ياساي ذمارة 

ئــةركي خــؤي هةَلســاوة يــان تــوانيبَي  بِرَيــك لــة خــةمي ميللةتةكــةمان، خــةمي هــةذاراني ئــةو وآلتــة كــةم  
اوانة بـاس دةكـةين، كـة سـةدان     بكاتةوة، ئةوة لة ِراسـ  دوورة، لةبـةر ئـةوةي ئـةو حةقياةتـة زؤر بةِراشـك      

كؤمثانياي وةبةرهَينان لةو هةرَيمة يةكةي نيشتةجَيبوون دروست دةكات، بةآلم بؤ ئَيمةي خواثَيـداو، نـةك   
بؤ هةذاراني شارةكةمان، نةك بؤ ئةوانةي كة مووضـةي سـَي سـةد هـةزار و ضـوار سـةد هـةزاريان هةيـة بـة          

من تَيناطـةم بـؤ ئـةو ثرؤذةيـةي ئَيمـة كـة لةطـةَل        / َلَيكي تريانتةنئا بةشي كرَيكةي ناكات، ئةوة خاَلَيك، خا
وةزارةتي ئاوةدان كردنةوة بةدواداضـوومنان لةسـةر كـردووة، مـاوةي ضـةندين مانطـة ئَيمـة دَيـني و دةضـني          
لةسةر ئةوةي كة ضارةسةرَيك بؤ ثرسي نيشتةجَيبوون لةو وآلتة بدؤزينةوة، بةِرَيزان من ثؤليسَيك لة كوَي 

توانَي مووضةكةي بةس بدات بة كرَي خانووةكةي  كة نـاتوانَي بـذي، بؤيـة ثَيشـمةرطةيةك لـة كـوَي       بَينم ب
بَيــنم بتــوانَي يةكــةي نيشــتةجَيبوون بــؤ خــؤي دابــني بكــات  كــة لــة حاَلــةتَيك دا هــةموو ئــةو كؤمثانيــاي   

ست دةكةن، ئةوانة وةبةرهَينان و سةرمايةطوزةرايانةي كة لة هةرَيمي كوردستان يةكةي نيشتةجَيبوون درو
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خانوو دةكِرَي بؤ توجارةت و  15بؤ ئةو كةسانةن كة ئياتيداريان هةية، سةروةت و سامانيان هةية، خةَلك 
بازرطاني، دوايي دةيفرؤشَيتةوة، هةموو ئةو حةقياةتة باش دةزانني، بة ثَيـنج دةفتـةر دةيكـِرَي دواتـر بـة      

ة ضارةسـةري ضـيين كـةم دةرامةاانـة كـردووة فةقـةت،       دةفتةر دةيفرؤشَيتةوة، بؤية ئَيمة لةو ثرؤذةيـ  11
ئَيمة نةمانطوتية ئةو ثرؤذةية بؤ خةَلكَيكي خاوةن ئيمكانيةتة، بةَلكة ئةو ثرؤذةية بـؤ ئـةو كةسـانةية كـة     
كةمرتين مووضةيان هةية، هاووآلتياني ئةو هةرَيمة زؤربـةيان لـة ئاسـتَيكي هـةذاري نـزم دا دةذيـن، نـاكرَي        

َيوة موناقةشةتان تةواو بكةن من دوايي قسة دةكةم، دواي ئةوة ئةطـةر بَيـت و ئَيمـة بـاس     ئَيمة، فةرموون ئ
لةوة بكةين جةنابي سةرؤكي ثةرلـةمان، بـةِرَيزان ئةطـةر بَيـت و بـاس لـةوة بكـةين زؤرينـةي خـةَلكي ئـةو           

ش سـاَلة تـةواو   شارة، خةَلكي ئةو وآلتة كرَيوني، لة حاَلةتَيك تؤ هةزاران شوقاةت دروست كـرد، ثَيـنج، شـة   
نةكرا، كؤمثانياكةي ِرايكرد، ئَيستا  بة سةرمايةطوزاري ترت داوة دةيفرؤشَيتةوة بة خةَلك، لـة حاَلـةتَيك دا   
كة تؤ ضارةسةرَيكت نية، ئةو حكومةتةي ئَيمة ساآلنة ضةند سةد مليارَيك تةرخان دةكات بؤ ئيستيسمارات 

نـةكراوة، مـن حـةز دةكـةم هـةموو ثةرلـةمانتاران زؤر       و يةكةي نيشتةجَيبوون، بةآلن ئةو ثرسة ضارةسـةر  
بةِراشكاوي دةَلَيم هةرضوار دةورةي هةولَير يةكةي نيشـتةجَيبوونة، بـةآلم كـةمرتين كـةس كـة هـةذار بَيـت        
توانيويةتي ئيستيفادة لةوة بكات، ئةو ثرؤذةي ئَيمة شوَيين ئةوةي كردؤتةوة كـة خـةَلكاني كـةم دةرامـةت،     

، خةَلكاني كة بَيكارن، هةذاراني ئةو شارة تَييدا سوودمةند دةبن، برادةران لة ضـاوي  خةَلكاني مووضةي نزم
مـةتر لـة يةكـةي     91خؤمان، لـة ضـاوي خـةَلكي بـة ئيمكانيـةت سـةيري ئـةو ثرؤذةيـة نةكـةين، خـةَلكَيك           

َيسـتا  تـا ئ  7نيشتةجَيي ستووني سـوودمةند بـَي، ئايـا ئـةوة زةرةري كَيـي تَيدايـة  بـؤ ئـةو ياسـايةي ذمـارة           
ضارةسةري ضي كردووة  من لة كاك عةوني دةثرسم كة جةنابي لة لَيذنـةي ياسـايي بـاس لـةوة دةكـات كـة       
ئــةو ياســاية، مــن حــةز دةكــةم بــؤم بــاس بكــات لــة ســةدا ضــةندي كرَيــي نيشــتةجَيبوون كرَيوــي، هــةذاري    

  ئَيمة ثرمسان لةسـةر  توانيوَي  و بتوانَي لةو يةكةي نيشتةجَيبوونانةي كة دروست دةكرَي سوودمةند بَي
ئةوةية خةَلكَيك مووضةكةي بةشي كرَيكةي ناكات، بةِرَيزان با ئَيمـة بـري لـةوة بكةينـةوة، بـا ئـةو جـارة لـة         
بةرنامةي ئةو حكومةتةي ئَيمةدا، لةمةودوا لـةو ئـةوة بـَي كـة ئـةو خةَلكـة هـةذارة ببووذَينينـةوة، هـةوَلي          

َي بكةين، لة حاَلةتَيك دا كة زيادةِرؤيي نامَييَن وةكـو ئـةوةي   ئةوة بدةين يةكةي نيشتةجَيبووني بؤ جَيبةج
كة كوَيستان خان باسي كرد، كة خؤتان دةزانن لة هةرَيمي كوردستان خةَلكَيك بةربؤتة طياني ئةو وآلتة بـة  
كةيفي خؤي خانوو دةكات، بة بَي نةخشة، بة بَي ثالن، حكومـةتيش بؤيـة دةبـَي بـة ئـةمري واقيـع، ناضـار        

بةسةريدا تؤماري بكات، نةخَير تؤ بويتة ناو ثرسـي ئـةوةي كـة هاوكـاري بكـةي، ثشـت و ثـةناي بـي،         دةبَي 
رَيطاي ثَيشان بدةي، بة ثَيي ياسايةك قةرةبووي ناكةيتةوة، دَيي ثَيي دةَلَيي ئةوة خـانوو بـؤ تـؤ، مـانطَي بـة      

 31ةيتةوة، دةَلَيي ئةوة بة نيسبةت ئةو مةسةلةيةي كة دامانناوة نيسبةتَيكي كةم قةرةبووي حكومةت دةك
ساَل قةردي حكومةت دةدةمةوة شوَيين خؤي، بةآلم لة حاَلةتَيك دا ذيين خـؤش طـوزةران و لـة     15ساَل، بة 

ئةوانةي كة خواثَيداون بةس لةوانة بثَيوينةوة، وةَلال كَيشة ثرمسان ئَيمة هيض كَيشةمان نيـة، لـة هـةرَيمي    
ا دةكرَي، بةآلم ضي لـة كرَيكارَيـك و ثؤليسـَيك و ثَيشـمةرطةيةك     مةتري هةية، و 1511كوردستان خانووي 
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بكةم كة ناتوانَي لةوَي خانوو تةسجيل بكات، ئَيمة ثرمسان ئةوةية كَيشةي كةم دةرامةتان و هةذاران، ثرسي 
يةكةي نيشتةجَيبوون لةو وآلتة ضارةسةر بكةين، ئةوةش لةطةَل ويذداني هةموومان كاريطةري خؤي هةية، 

نـةيتوانيوة ضارةسـةري ثرسـي يةكـةي نيشـتةجَيبوون بـؤ        7ةكـةم زؤربـاش بـزانن كـة ياسـاي ذمـارة       حةز د
هةذاران و بؤ كرَيوياني ئةو وآلتة جَيبةجَي بكات، كةمرتين خانوو لةو وآلتة بة ثَينج دةفتةرة، خـةَلك لـةو   

اَلي لة ناو طؤِرستانة، ئَيمة شارةي ئَيمة لة ثايتةخ  هةرَيم لة طؤِرستان دةخةوَي برادةرينة، خةَلك هةية م
با واقيعي بني، ئةو حكومةتة بَيتة ناو ئةوةي كة بة ئيلتيزاماتي خؤي هةسَ ، بِرَيك لـةو ثارةيـةي كـة بـؤ     
كؤمثانيا و ئيستيسماراتي وةبةرهةمئَينان دايناوة، بِرَيك لةو ثارةيـة بـا بداتـة وةزارةتـي ئـاوةدان كردنـةوة،       

تيعدادي هةيــة، ئامادةباشــي تَيدايــة، ئَيمــة لــة لَيذنــةي ئــاوةدان كردنــةوة   وةزارةتــي ئــاوةدان كردنــةوة ئيســ 
 .لةطةَليان دانيشتووين و توانايان تَيداية كة ئةو ثرسة ضارةسةر بكةن، سوثاستان دةكةم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ امساعيل ئةرسالن بايز.دبةِرَيز 
، بةَلَي، بةآلم بؤ كةسَيك قسة لةسةر ئـةوة ناكـات   باشة ئَيمة ثرؤذةيةكمان هةية، وةخ  خؤي ئيارار كراوة

ئةم ثرؤذةية لة ئايندة هةموار بكرَي، يةعين بؤ ئةو ثرؤذةيةي كـؤن ِرةت بكةينـةوة، ثرؤذةيـةكي تـر     / بَلَي
 .بَينينةوة، بة هةرحاَل، ثةميان خان فةرموو

 
 
 

 :بةِرَيز ثةميان عزالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةطةَل ئةوةدام كة ئةو ثرؤذة بِريارة طفتوطؤي لةسةر بكرَي، قسةي لةسةر بكةين بـةوةي  من بة دَلنياييةوة 

كة ثةسند بكرَي، لةبةر كؤمةَلَيك سةبةب، يةعين ئَيمة حةقياةتَيك هةية ِراستة ياسـا هةيـة، ياسـاي ذمـارة     
َلي دا كـة طـرف    دةرضوَيندراوة لةم ثةرلةمانة، بةآلم حةقياـةتَيك هةيـة لةطـة    1118هةية كة لة ساَلي  7

نيشتةجَيبوون يةكَيكة لة طرفتة هةرة طةورةكان، ئَيمة بؤ ماوةي دوو ساَلة لةو خولةدا لـة كـاتي موناقةشـة    
كردني بودجةدا يةكَيك لة ِرةخنةكان خؤمان وةكو ئةندامي ثةرلةمان دةيطرين لة حكومـةت، لـة وةزارةتـي    

سرتاتيجي بـةدي نـاكرَي لـة نـاو ثـرؤذةي بودجـةدا بـة         ثالندانان بةشَيوةيةكي تايبةتي، ئةوةية كة ثالنَيكي
قةدةر ئةوةي هةر صةرف كردنة، بري لةوة ناكرَيتةوة كة ئةم صـةرف كردنانـة لـة ثالنَيكـي ئيسـرتاتيجي دا      
قةيرانَيك لة قةيرانةكان ضارةسةر بكات، ئَيستا بة بِرواي من يةكَيك لةو خاَلة طرنطانةي كةوا دةكات ئَيمـة  

نةمَييَن و لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمانـةوة ئـةم ثرؤذةيـة ئامـادة كـراوة، دةبَيتـة يـةكَيك لـة         ئةو طلةييةمان 
سـاَلي بـؤ    11ثالنة سرتاتيجييةكان بؤ داهـاتوو، يـةعين دةكـرَي ئـةوة بكةينـة خوتةيـةكي ثَيـنج سـاَلي يـان          

اسـايةكة يـةعين بـة    نةيتوانيوة ئةوة بكـات، ضـونكة ي   7نةهَيشتين قةيراني نيشتةجَيبوون كة ياساي ذمارة 
ئةم ثرؤذة بِريارة ياساكة لة قسةوة دةكات بة كردار، دةيكات بة كردارَيك كـة تـؤ لـة    / دةقيارت دةكرَي بَلَيني
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 81ساَل دا لة ِرَيي تةحديد كردني بِرَيكـي ديـاري كـراو كـة لَيـرة بـة        11ماوةي ثَينج ساَل دا يان لة ماوةي 
وددةيةكي قياسي دياري كـراو دا كؤتـايي بـة طـرف  نيشـتةجَيبوون      مليار دةستنيشان كراوة، تؤ بتواني لة م

بَيين، ئةوة يةكَيك لة ئيجابياتةكاني ئةم ثـرؤذة بِريـارة، ئيجابيـاتَيكي تـري ئـةم ثـرؤذة بِريـارة ئةوةيـة كـة          
ِراسـتة ياسـايةكة بـؤ     7تةنانةت لة ِرووي هةندةسيشةوة موعالةجةي نيشتةجَيبووني كردووة، ياساي ذمارة 

تكردني يةكةي نيشتةجَيبوونة، بـةآلم ئـةم يةكانـة وةكـو زؤربـةي برادةرانـي ثـَيش مـن باسـيان كـرد،           دروس
يةكةيةكة كة بةِراس  خةَلكي كةم دةرامةت ناتوانَي تيايدا بةشدار بـَي، تةحديديشـي نـةكردووة، بـةآلم كـة      

دةتواني خـةَلكَيكي زؤرتـر لـة     ئةم ثرؤذة بِريارة ئةو حاَلةتة دةبةستَيتةوة، هةم لة ِرووي مةساحةوة، كة تؤ
مةساحةيةكي دياريكراودا جَيطة بكةيتةوة، هةم لة ِرووي تَيووونيشةوة موعالةجةي ئةم حاَلةتةي كردووة، 
كةواتة لَيرة ثرسيار دةمَينَيتةوة، مادام هةموومان بةوانةي لةطةَل ئةو ثرؤذة بِريارةين، بةوةي لةطـةَل ئـةو   

ةَل ضارةسةركردني قةيراني نيشتةجَيبوونداين، ئةوة ض زةرةرَيكـي هةيـة كـة    ثرؤذة بِريارةدا نني، ئَيمة لةط
تؤ ياسايةك هةية دةزاني كؤتايي بة كَيشةكة نةهَيناوة ئياراري ثـرؤذة بِريارَيـك بكـةي كـة دةزانـي باشـرتو       
ن، ضاكرت قةيرانَيك ضارةسةر دةكات  بؤية من ثشتيواني ئةوةم كة ئـةم ثـرؤذة بِريـارة دةنطـي لةسـةر بـدةي      

بوَيتة بواري جَيبةجَي كردنةوة، كة بة تةصـةوري مـن هـيض طرفتَيـك دروسـت ناكـات بـؤ ئـةوةي كـة ئَيمـة           
ضــاوةِرَيي هةمواركردنــةوةي ياســايةك بكــةين كــة هــةموومان ئَيمــة لــةم وآلتــةداين بــاش دةزانــني هــةتاكو    

مي ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش   ياسايةك هةموار دةكات ئَيمة ثرؤذة ياسامان هةية لة ساَلي يةكةمي خوَلي سَيئة
كــراوة، خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ كــراوة، هــةتاكو ئَيســتا نةهاتؤتــةوة موناقةشــة كــردن، ئينجــا هــةموارَيك  
تةقديم بكةيت و دواي هةموارةكة ِرةنطة دوايـي لـة خـولي ضـوارةمي ثةرلـةمان دا ثةسـند بكرَيـت و دواتـر         

يـةعين بؤيـة ئَيمـة موشـكيلةمان ضـية ئةطـةر ئـةم        تةعليماتيش بة ثَينج سـاَل دواي ئـةوة بـؤي دةردةضـَي،     
 .ثرؤذة بِريارة ضارةسةر بكةين  من ثَيمواية كة لة مةصلةحةتي خةَلكي هةذار و كةم دةرامةتة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ امساعيل ئةرسالن بايز .د بةِرَيز
 .ئاخري كةس، نوقتةي نيزامي ية  فةرموو

 :عمرسةروةر عبدالرمحن .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة طفتوطؤ لةسةر ئةوة كرا، بةآلم هةست دةكةين ناطةين بة حةلَيكي وا، ئةم ياساية نة ِرةت بكـرَي، ئـةم   
ثرؤذةية نة ِرةت بكرَيتةوة، نة بةو شَيوازة ثةسند بكرَيت، حةلي سـَييةم هةيـة لَيـرةدا، ضـونكة ئـةو وتـةي       

ند كردني كؤمـةَلَيك خـاَلي تَيدايـة ِراسـت دةكـةن، بـؤ ِرةت كردنةوةكةشـي        بةِرَيزان وتيان بؤ مةسةلةي ثةس
هةرواية، كَيشةكةي ئَيمة ئةوةية ئاخؤ ثةرلةماني كوردستان تا ضةند توانيويةتي بة ئةداي كاركردني خؤي 

ةك، ، ي7هةَلبستَيت  ضاودَيري دام و دةزطاي جَيبةجَي كردن بكات  كَيشةي ئَيمة جَيبةجَي نةكردني ياساي 
مببووري دووةميان ئةو كةم و كوِرييانةي لةوَيداية، بؤية ثَيشنيارَيكي تر بَيتة كايةوة، بةو ئـةوةي كـة كـاك    
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نةرميان و كاك عبدالسالم كرديان، ئَيمة لَيرةدا ئةو خاآلنـةي كـةوا هةيـة بـؤ ئـةوةي ئـةو بِريـارة جَيبـةجَي         
 ...... ةوة، سةقفَيكي زةمةنيبكرَيتةوة لة ياساي ذمارة حةوت دا  رَيتة بةرنامةي كار

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ امساعيل ئةرسالن بايز.دبةِرَيز 
، ئاخر بـة نوقتـةي نيزامـي هـةموو وةختةكـة دةِروات بةِراسـ ، فـةرموو        يلة نوقتة نيزامييةكةت دةرضوو

 .كوَيستان خان
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ام بدةي بة نوقتةي نيـزام وةآلمـي ئـةو ثرسـيارةي بـةِرَيزت بدةمـةوة كـة وتـت بـؤ كـةس قسـةي            ئةطةر ِرَيط

نــةكردووة  ديــارة بةدواداضــوون زؤر كــراوة، مــن بؤخــؤم دوو جــار، لــة خــولي   1118لةســةر ياســاي ســاَلي 
ة، ثَيشووش و ئةم خولةش ثرسيارم ئاراستةي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و وةزيري ثةيوةنديـدار كـردوو  

 1111، لة بودجةي ساَلي 1111، لة بودجةي ساَلي 1119تا ئَيستا وةآلم نةدراومةتةوة، لة بودجةي ساَلي 
ــا ئَيســتا نةضــؤتة بــواري جَيبــةجَي كردنــةوة،        ــدامان قســةيان لةســةر ئــةم ياســاية كــردووة، ت زؤربــةي ئةن

 .بةدواداضوون كراوة بةآلم وةآلمي نةبووة حكومةت، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/  امساعيل ن بايزئةرسال.دبةِرَيز 

خؤي ئَيستا ضةند كابةزَيكيشمان بؤ هاتووة، دةَلـَين بـا ئَيمـة ياسـا كؤنةكـة هـةموار بكـةين، ئَيمـة نـاتوانني          
قةراري هةمواركردنةكة بدةين لَيرة، ناتوانني ئةوة بكـةين، بـةآلم بـا ئـاخري كـةس كـاك حةمـة سـعيد قسـة          

 .ري دةكةين، فةرمووبكات، دوايي قسةي تر لةسة
 :بةِرَيز حةمة سعيد حةمة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا دةمةوَي ئةوة بَلَيم طرفتَيك هةية هةميشة لة نَيوان لَيذنةي ياسايي و لَيذنةكاني تـر دا كـة لَيذنـةي    

نةك ثسثؤرَي  ياسـا   ياسايي قسة لةسةر زاراوة ياساييةكان و ناوةِرؤكي زاراوة ياساييةكاني ناو ياساكة بكات،
 ......بكات، ثسثؤرَي  ئةم ثرؤذة بِريارة ثسثؤِريية سةبارةت بة لَيذنةي ئاوةدانكردنةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/  امساعيل ئةرسالن بايز.دبةِرَيز 
 .كاك حةمة سعيد هةموو ئةندام ثةرلةمانَيك حةقي هةية ِرةئي خؤي بَلَي، ِرةئي خؤي دةَلَي

 :ة سعيد حةمة عليبةِرَيز حةم

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

جَيبــةجَي نــةكراوة، ئةطــةر جَيبــةجَيش بكــرَي ئــةو ئامــانج و   1118ي ســاَلي 7خــاَلَيكي تــر ياســاي ذمــارة 
ئَيمـة بَيـنني    7ئةهدافانة ناثَيكَي كة لة بِريارةكـة هةيـة، نـابَي بـة بـةديلي بِريارةكـة، ئةطـةر ياسـاي ذمـارة          

ةهدافةكاني بِريارةكة ناثَيكَي، خاَلَيكي تـر بةِراسـ  ياسـاكة بـؤ خـةَلكي عامـة، بـؤ        هةمواري بكةين، ديسان ئ
هاووآلتيية بة طشـ ، بـةآلم بِريارةكـة بـؤ خـةَلكَيكي، ضـني و توَيـذَيكي زؤر مةحـدوودي ديـاري كـراوة، كـة            
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اســاكة خــةَلكي كــةم دةرامــةت و فةرمانبــةري هــةذار و داهاتيــان مةحــدوودة و بــؤ كَيشــةيةكي مةحــدودة، ي  
كَيشةي موةزةف و كَيشةي خةَلكي كةم دةرامةت ضارةسةر ناكات، بؤضي  ضونكة لة بِريارةكة وردةكاري زؤر 

ي ثَيشةكي دةكات، كة خةَلكي موةزةم هةذار، خةَلكي خوار هَيَلي %11لة ياساكة داواي لة / هةية، بؤ منوونة
بـريين مانطانـة   / ارةسةر ناكات، خـاَلَيكي تـر  ي نية بيدات بة خانووةكة، كةواتة كَيشةكان ض%11هةذاري لة 

لة ياساكة زؤر زؤرة، بةآلم لة ثرؤذة بِريارةكـةي ئَيمـةدا بِرةكـةي كـةم كردؤتـةوة، خـاَلَيكي تـر لـة ياسـاكةدا          
ي كولفة دةكات، كولفة زياد  رَيتة سةر خانووةكان، بةآلم لة بِريارةكـةي ئَيمـة نـةك داواي لـة     %1داواي لة 

لة ياساكةدا مةساحةي خانووةكان فراوانة، / داواي عةفو كردني نيوةي دةكات، خاَلَيكي تر دةكات، بةَلكو 15
ــة       151مــةتر و  131مةســاحةيةكي زؤرة،  ــة خــةَلكي هــةذار و مــوةزةم كــةم دةرامــةت و ك مــةترة كــة ب

نـةوة كـة   مووضةكانيان كةمة ضارةسةر ناكرَيت، بةآلم لة ثرؤذة بِريارةكةي ئَيمة ضـؤتة نـاو ئـةو وردةكارييا   
 91بة شَيوةيةكي هةندةسةيي كَيشةكةمان ضارةسةر كردووة كة بة بيناي عةمووديية، شوقةية، مةساحةي 

مةتر، خـاَلَيكي تـر بةِراسـ  مـن دةمـةوَي ئـةوة بَلـَيم كـة          71مةتر تا  61مةتر، مةساحةي  111مةتر تا 
ة و لةطـةَل دةسـتةي بـاآلي وةبـةرهَينان     ماوةي نزيكةي ساَل و نيوَيكة ئَيمة لةطةَل وةزارةتي ئاوةدان كردنةو

دانيشتووين، طفتوطؤيةكي ضِروثِرمان كردووة لة بارةي ئةم كَيشةي كرَيوي، لـة بـارةي ئـةم خانووانـةي كـة      
كؤمثانياكان دروستيان دةكةن، ئةوانيش هاوِران لةطةَل ئَيمةدا، كـة بـةم ميكـانيزمي كؤمثانيايانـة، ئةوانـةي      

جَي بوون دروست دةكرَي و دةعمي سندووقي نيشتةجَيبووني تياية، بة هـيض  كة كؤمثانياكان يةكةي نيشتة
شَيوةيةك كَيشةي كرَيوَي  خةَلكي هةذار و كـةم دةرامـةت و فةرمانبـةري هـةذار نـاكرَي، خؤيـان وةزارةتـي        
ئاوةدانكردنـــةوة و دةســـتةي وةبـــةرهَينان وادةَلـــَين، ئـــةوانيش لةطـــةَل ئَيمـــةدان، هةردوواليـــةن دةســـتةي   

رهَينان هةمواركردني ياساكةي و تةعليماتي نـوَيي هةيـة، وةزارةتـي ئاوةدانكردنـةوة بةِراسـ  ئـةويش       وةبة
(proposal ) و ميكانيزمي تازةي هةية كة طفتوطؤ و موناقةشةي بةيين لَيذنةكةي ئَيمة و وةزارةت، لةبةر

ئـةوة بـؤ حاَلـةتَيكي مةسـةلةن     ئةوة من ثَيمواية ياساكةش هةمواربكرَي هةر ئةو ئةهدافانـة نـاثَيكَي، بؤيـة    
ئةم بِريارة ساَلَي، دوو ساَل جَيبةجَي بكرَي كة ئةزمةي كرَيوَي ، كة خةَلكي كةم دةرامةت، هةذار، خـاَلَيكي  
ــارو شارؤضـــكةكان دا كـــة بينـــاي حكومـــةت و     تـــر كـــة زؤر طرنطـــة، ئَيســـتا كَيشـــةيةكي زؤر هةيـــة لـــة شـ

نـة شـوقاةكاني مةعئـةدي ثـةميانطاي قـاالوة، خـةَلكَيكي زؤر و       مةعةسكةرةكان، ئةو بينايانة، ئَيستا بؤ منوو
ماَلَيكي زؤري تياية دةكرَي ئةوانة موةزةفيشن يان خـةَلكي كـةم دةرامـةتن ئـةو خانووانـة دروسـت بكـرَي و        
ئيلزام بكرَي بؤ ئةوةي بيناي حكومةت ضارةسةر بكرَي، زيادةِرةوي و تةجاوز نةكةن، كؤمةَلَي كَيشةي تـري  

 .ةر دةكرَي بة ئيزافةي هةذاري و بة ئيزافةي كرَيوَي ، سوثاسثَي ضارةس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/  امساعيل ئةرسالن بايز.دبةِرَيز 

خوشك و برايان زؤر قسةيان كرد، تةبعةن شةش كـةس قسـةي كـرد كـة دةبـَي طفتوطـؤ بكـرَي، ثَيـنج كـةس          
ان بـؤ هـاتووة، هةنـدَي دةَلـَين ئـةوة دوا ـرَي،       قسةي كرد كة ِرةت بكرَيتةوة، بةآلم ضـةند ِرةئيـةكي تريشـم   

ذمارةيةك ثةرلةمانتار ثَييان باشة هةمواري بكةن، يةعين ئَيمة ئةم قسـة كردنانـةي ئَيسـتامان لةسـةر ئـةم      
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ثرؤذة ياساية تةئجيل بكرَي بؤ ئةوةي فةترةيةكي تر ذمارةيةك لة ثةرلـةمانتارةكان ياسـا كؤنةكـة هـةموار     
تؤتة ثَيشةوة، لةبةر ئـةوة ئةطـةر هـةموو قسـةتان كـرد نـةك، زؤربـةي زؤر قسـةتان         بكةن، ِرةئيةكي باش ها

كرد بةِراس ، ئَيستا مـن ثـَيش ئـةوةي قسـة بكـةن ثـَيم باشـة وةزيـري دارايـي لَيرةيـة، ِرةئـي خـؤي لةسـةر              
 .هةندَيك ثرسيار و ئةو بابةتة ِروون بكاتةوة، فةرموو

 :ابووريوةزيري دارايي و ئ/ بةِرَيز بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراس  دوو حاَلةت ئاراستةي من كرا كة وةآلم بدةمةوة، جارَي لة ثَيشةوة مـن بةِراسـ  بـؤ بابـةتَيكي تـر      

بـة هـيض   / هاتبووم، ئةمرتان كردبـوو و ئامـادة بـووم، وا ديـارة ئـةم بابةتـةش ئَيسـتا ئيسـارة كـراوة، يةكـةم          
انَيـت ماددةكـاني موازةنـة جَيبـةجَي نـةكات، ئةطـةر جَيبـةجَيي نـةكات، ئايـا          شَيوةيةك وةزارةتي دارايي ناتو

خؤي ثةرلةمان كة ئَيستا وا دةَلَين، خوشكي ئازيزم كةوا دةَلَيت، ئايا هاتن بؤ ئةوةي تـةحايق بكـةن لةطـةَل    
بَيـت و   ئَيمةدا لة وةزارةتي دارايي بـزانن بـؤ جَيبـةجَيمان نـةكردووة يـان بـؤ نـةكراوة  ئـةوة يـةك، ئةطـةر          

وةزارةتي دارايي ماددةيةك جَيبةجَي نةكات، من ثَيمواية حةقة ثةرلةمان لةسـةر ئَيمـة نةوةسـَ ، يةكسـةر     
موحاسةبةمان بكات، ئةوة يةك، ئينجا دَيمة تةفاصيلي ئةوة، ئةم مةوزووعة، مةوزووعي ئـةم ثارةيـةي كـة    

، ثةرلــةمان ثارةكــةي تةخصــيص ئَيســتا تةخصــيص كــراوة، ئةصــلةن ئــةوة بــة دةســت وةزارةتــي ماليــة نيــة
كردووة، ثارةكة مةوجوودة، من ناتوا  ئةو ثارةية دةستكاري بكـةم بـة ثَيـي ماددةيـةك لـة ماددةكـاني ئـةم        
ساَلي ثةرلةمان كة موصادةقة كراوة، دةبَي ثارةكة تةدبري بكرَي و بكرَيتـة سـندووقَيكةوة، واتـا مـن نـاتوا       

ارةتــي دارايــي بــؤ شــتَيكي تــر ئيســتيفادةي لــَي بكــةين، ثارةكــة   ئــةو ثارةيــة بــة هــيض شــَيوةيةك وةكــو وةز 
مةوجوودة، بةآلم من لَيرة ثرسيارم ئةوةية، كـةي موازةنـة موصـادةقة كـرا  ئايـا وةزارةتـي ئاوةدانكردنـةوة        
ئةرزي ثةيدا كرد  ئايا كةشفي كرد  ئايا ديزايين كرد  ئايـا داي بـة موقةتةنـدةريين كـرد  دايـة مااوةلـة        

َيمة كرا بة ِرةمسي ثارة بدةين بؤ سلفةي يةكةمي مااول يان بؤ ثَيشةكي ئـةو مااولـة كـة بيدةينـة     داوا لة ئ
ئةو شةريكةية  بةِراس  من خؤم ئةو مةوزووعة بةالي مـن دا نـةهاتووة كـة داوايـان كردبـَي ثـارة بـؤ ئـةو         

سـةر هـةر شـوَينَيك بَيـت     مةوزووعة، من وتَيبتم ئةوة لةسةر وةبـةرهَينان بَيـت، يـان لةسـةر ئـةوة بَيـت، لة      
ثارةكة دانراوة و ثةرلةمان تةخصيصي كردووة، ثارةكة مورةصةدة، ئةوة حةزم كـرد ئـةوة ِروون بكةمـةوة،    

بة نيسبةتي ئةم ياساية ئةوةي ئًيستا كة دةَلَين با حكومةت ئةوة لَيرة مةوجوودة، من / ئةوة يةك، دووهةم
هـةروةكو ود بـؤ بابـةتَيكي تـر هـاد، ئـةم ياسـايةش لـةالي         بةِراس  ِرةئي حكومةد لةال نيـة كـة هـاتووم،    

حكومةتةوة نةهاتووة ثَيمواية، كة ئَيمة بَلَيني ئةوة ِرةئيةكةمان ئةوةية كة ناردوومانة بؤ ئَيـرة، بؤيـة مـن    
 .ئةطةر مةسةلةي ِرةئي حكومةت بَي، دةبَي بطةِرَيمةوة حكومةت و ِرةئي ئةوان بَينم، سوثاستان دةكةم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/  امساعيل ئةرسالن بايز.دبةِرَيز 
 نيزامي ية  ِرةئي سَييةم فةرموو بزا  ضية 

 :محدامني عثمانبةِرَيز خليل 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةداخةوة كاك ئةرسةالن يةعين ئَيمة وةكو لَيذنـةي مـةعين ضـةند لةمَيـذة دةسـتمان هـةَلِبي كـةس هـيين         

ةم ثةرلةمانة يةك كَيشة دةبينمةوة، ئةويش ئةوةيـة ئـةم ثـرؤذة ياسـاية خراوةتـة      نةكردين، من هةميشة ل
بةرنامةوة، وةكو ئةو برادةرانـة وتيـان ئـةوة ثـَيش ثةسـندكردني بودجـة ئـةم ثـرؤذة ياسـاية ثَيشـكةش بـة            
سةرؤكايةتي ثةرلةمان كراوة، بةآلم كَيشـةكة لةوةيـة بةِراسـ  هـيض تةنسـياَيك لـة بـةيين ليجـاني مـةعين          
ــَي لَيذنةيــة            ــةم س ــةعين دةبــوو ئ ــةوة، ي ــايي، لَيذنــةي ئاوةدانكردن ــةي ياس ــةي دارايــي، لَيذن ــةبووة، لَيذن ن
كؤبوونةوةي خؤيان بكةن، ِراثؤرت ئامادة بكةن، حكومةتيش بانط بكرَي، بؤية مـن ئَيسـتا ثَيشـنياري ئـةوة     

ــةم         ــةت، ه ــةم حكوم ــة دوا ــرَي، ه ــةم كؤبوونةوةي ــةر ئ ــردن لةس ــة ك ــةم موناقةش ــةعنيش  دةك ــاني م ليج
كؤبوونةوةي هاوبةش بكةن، بِريار لة تةعديل كردن دةدةن، ياخود بِريـار لـة ثَيشـكةش كردنـي ئـةم ثـرؤذة       

 .ياساية دةدةن، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/  امساعيل ئةرسالن بايز.دبةِرَيز 

 با بزانني دوا ِرةئي لَيذنةي ياسايي ضية 
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةسةلة لَيرة هةمواركردن يان تةئجيل كردن يان موناقةشة كردن يـان نـةكردني، رةفزكردنـي ئـةم ياسـاية،      
رةفز نةكردني نيية، من ثَيموانية نة لَيذنةي ياسـايي، نـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، نـة هـةموو ئةندامـةكان        

دا مبَينَيتـةوة بـة بـَي يةكةيـةكي نيشـتةجَي، هـةموومان       دذي ئةوة بن كة هيض هاووآلتييـةك لـة كوردسـتان    
هاوِراين لةطةَل ئةوةي يةكةيةكي نيشتةجَي بؤ هةموو هاووآلتييـةكي كوردسـتان دابـني بكـرَي، بـةآلم ئَيمـة       

دا دةرضــووة، ئــةوة ياســايةكة ضــؤتة بــواري جَيبــةجَي   1118ئَيســتا لةبــةردةم ياســايةكداين كــة لــة ســاَلي   
 49مليار ديناري بـؤ تةخصـيص كـراوة، جـةنابي وةزيـر ئيشـارةي بـةو         49ةمساَلدا كردنةوة، لة بودجةي ئ

ــت و ئــةم ياســايةي ئَيســتا كــاري لةســةر نــةكرَي و نةخرَيتــة بــواري جَيبــةجَي      مليــار دينــارة دا، ئةطــةر بَي
  مليار دينارة ضي بةسةر دَيت 49كردنةوة، ئةوة بوةستَيندرَي و موناقةشةي لةسةر نةكرَي، مةصريي ئةم 

وةكو جةنابي وةزير ئاشكراي كرد دةضَيتة سندووقَيكةوة، ئـةوة نـةك خزمـةت بـة ياسـاكة بطةيـةنَي، ئـةوة        
( أمــا)زةرةري لــة ياســاكة دا، زةرةري لــة هــةموو هاووآلتيــان دا كــة نةبنــة خــاوةني يةكــةي نيشــتةجَيبوون،  

ةموو هاووآلتيـان ناكـات،   مةسةلةي ئةوةي كة ئةم ياساية جَيبةجَي نةكراوة، نةواقيصـي هةيـة، خزمـةتي هـ    
خزمةتي بَي دةرامةت ناكات، خزمةتي موةزةم كـةم دةرامـةت ناكـات، ئـةوة مـةوزووعَيكي تـرة، ئـةوةي كـة         
ثَيشكةش كراوة ثرؤذة بِريارة، ئةوة ياساية، ياسا بة بِريارَيك تةعديل ناكرَي، ثرؤذة ياسـا بـة ثـرؤذة ياسـاي     

، ئةطـةر بَيـت و ئـةو بةِرَيزانـةي ئـةو ثرؤذةيـان ثَيشـكةش        هةمواركردن مـادة و بِرطـةكاني تةعـديل دةكـريَ    
كردووة بتوانن لة كـاتَيكي داهـاتوودا ثـرؤذة بِريـارَيكي تـر، ثـرؤذة ياسـايةك ثَيشـةكةش بكـةن، نـاوي بنـَين            

لة هـةموو بِرطـة و ماددةكـاني بتـوانن هـةموار      ( 1118ي ساَلي 7ثرؤذة ياساي هةمواركردني ياساي ذمارة )
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ة و ماددةيةكي بتوانن هـةموار بكـةن، ئـةو كاتـة دةكـرَي قسـةي لةسـةر بكـةن، بـةآلم ئـةم           بكةن، ضةند بِرط
بةرنامةي كاري ئةمِرؤ، ئةم خاَلةي كة باسي لةسةر كراوة بةرامبةر بة دوو ِراثؤرتـة، ِراثؤرتَيكيـان ِراثـؤرتي    

بـة دافيعـي ئـةوة نيـة      لَيذنةي ياسايي ية كة داواي رةفزكردني دةكات، كة دةَلَيت داواي رةفز كردنـي دةكـات  
ئَيمة لة لَيذنةي ياسايي دذي ئةو كةسـة بـني لـة كوردسـتان دا نةبَيتـة خـاوةني يةكةيـةكي نيشـتةجَي، ئـةم          
ِرةئية مةرفووزة موتلةقـةن لـةالي لَيذنـةي ياسـاييي، ثَيشـمواية حـةق بـةخؤم دةدةم لـةالي هـةموو ئةنـدام           

مـان باشـة هـةموو هاووآلتييـةك خـاوةن يةكةيـةكي       ثةرلةمانةكان ئةو قسة بكةم، مـةرفووزة، هـةموومان ثيَ  
نيشـتةجَي بـَي، بــةآلم ناكرَيـت ئَيمــة ياسـا لةسـةر ياســا دابنـَيني، ياســا بـة ياسـا تةعــديل دةكـرَي، كــاتَيكيش          
موشةريع ياسا دةردةكات كة فةرابَيكي تةشريعي لة وآلتةكةدا هةبَي، ئَيمة فةرابمان نية، ئةمما ئةو ياساية 

دةفةي خؤي بثَيكَي، بةسةرضاو، دةتوانَي ثرؤذة ياسايةك ثَيشكةش بكرَي، هةمواري بِرطة نةيتوانيوة ئةو هة
و ماددةكاني ئةم ياساية بكرَي، لةبةر ئةوة جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، ثَيويستة ئَيستا  رَيتة دةنطدانةوة، 

 .ئايا رةفز بكرَيت ياخود تةئيد بكرَيت  زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/  اعيلامس ئةرسالن بايز.دبةِرَيز 

 .فةرموو كاك عةوني
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةندَيك لة ئةندام ثةرلةمانة بةِرَيزةكان قسةكانيان ئاراستةي خودي منيان كرد، كة من لةطةَل ئةو ثـرؤذة  

ةجَي بوون بؤ هاووآلتياني كوردستان دابني بكـرَي،  بِريارةدا نيم، واتا من لةطةَل ئةوةدا نيم كة يةكةي نيشت
مــن لةطــةَل ئــةوةدام هــةموو  ( بــالعكس)بةداخــةوة ثــَيم بــاش نــةبوو بــةو شــَيوةية ئاراســتةي مــن بكــرَي،    

هاووآلتياني كوردستان ببنة خاوةن يةكةي نيشـتةجَي بـوون لـة كوردسـتان، بـة ئـةمان و ئاسـايش دا بـذين،         
، من زؤر داكؤكيم لةو بابةتة كردووة، هيض لةطةَل ئـةوةدانيم كؤمثانياكـان   ئةوة ئومَيدي منة لة ذياني خؤم

بَين لة كوردسـتان ئـيش بكـةن، ثارةيـةكي زؤر قـازانج بكـةن، بـة ضـةند دةفتـةر مولكةكـةيان بفرؤشـن كـة             
حكومةت بؤيان تةخصيص دةكات بة ثَيي ياساي وةبةرهَينان، بَي بةرامبةر، بـةآلم سـوودةكة تـةنئا و تـةنئا     

كةســانَيكة، بــؤ كؤمثانياكانــة، بــةآلم مــن دووثــاتي دةكةمــةوة، كــة لةطــةَل ئــةوةدام هــةموو هاووآلتيــاني   بــؤ 
كوردستان سوودمةند بن و بنب بة ساحَييب خانوو يان يةكةي نيشتةجَي بوون لة هـةرَيمي كوردسـتان، يـان    

مـة موقةصـريين كـة وةكـو     لة ثةرلةمان دةرضووة، واتا ئَي 1118ي ساَلي 7شوقاة، طواان كة قانوني ذمارة 
ثةرلةمانتار يان ثةرلةمان بةدواداضـووني جَيبـةجَي كردنـي ياسـاكامنان نـةكردووة، هةرضـةندة مـن خـودي         

ي 7خؤم نووسراوم ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة، داوام كردووة لةوةي ثَيشـرت كـة ياسـاي ذمـارة     
ةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيـران كـرا، بـؤ وةزارةتـي     جَيبةجَي بكرَيت، نووسراوةكة ئاراستةي س 1118ساَلي 

دارايي كرا، هةندَيك ئةندام ثةرلةمان ئاماذةيان بـةوةدا كـة وةزارةتـةكان جَيبـةجَيي ياسـاكان دةكـةن، باشـة        
ئةطةر وةزارةتَيك جَيبةجَيي ياساكة ناكـات، بـؤ داوا ناكـات ئـةو ئةنـدام ثةرلةمانـة بـةِرَيزة وةزيرةكـة بَيتـة          
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قانونَيـك دةرضـووة بـؤ جَيبـةجَيي     / ان موحاسـةبة بكـرَي، سـةحيب سـياةي لـَي بكـرَي، بَلـيَ       بةردةم ثةرلـةم 
ئةطةر قانونَيك دةرضووة لة ثةرلةمان جَيبـةجَي نـاكرَي، واتـا بِريـاريش دةربوـَي      / ناكةي، ئةوة كراية  دوو

كـةين، ئَيمـة هـةموو    جَيبةجَي ناكرَي، ئةطةر مةبةستةكة ئةوة بَيت، بةآلم ئَيمـة نـابَي بـةو ئيسـلوبة قسـة ب     
هةدةفمان ئةوةية دابني كردني يةكةي نيشتةجَي بوون بؤ هةموو هاووآلتيـاني كوردسـتان مسـؤطةر بكـةين،     
ئةوة ئومَيدي ئَيمةية وةكو لَيذنةي قانوني، مـن وةكـو ئةنـدام ثةرلـةمان عـةوني بـةزاز، ئومَيـدةوارم ثـَيش         

ووآلتياني هةرَيمي كوردستان كـةم دةرامةتـةكان بـة    ئةوةي ِرؤذَيك كة ذيا  لة دةست بدةم ببينم هةموو ها
 .تايبةتي بنب بة ساحيب خانوو، بنب بة ساحييب شوقاة، بة خؤشي لة ذيانَيكي ئارام دا بذين، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/  امساعيل ئةرسالن بايز.دبةِرَيز 
 .فةرموو شلَير خان
 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب

 .ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
بةِرَيز وةزيري دارايي حةقيةتي كة دةَلَي من بَي ئاطام لـةو مةوزووعـة، ضـونكة بـؤ ماددةيـةكي تـر هـاتووة،        
بةآلم من هةتا دوَينَيش بةدواداضوو  لةطةَل بةِرَيزان بةِرَيوةبةرايةتي طشـ  دارايـي كـرد و هـةتا جـةنابي      

ثةرلةمانتاران لة سلَيماني بةدواداضووني زؤرم كردووة  لَيرة نةبوو، ِرؤذي ثَينج شةممة ئَيمة لةطةَل هةندَي
مليارة، كَيشةيةك هةية وةزارةتي ئاوةدان كردنةوة خؤي فةرماني ثَيـدراوة كـة بـةو ياسـاية كـار       49بؤ ئةو 

، بةِراسـ  ئـةو كَيشـةيةي كـة بةِرَيوةبةرايـةتي طشـ  دارايـي باسـي دةكـةن،          1118ي 7بكات، ياساي ذمـارة  
مليارة بؤمان دةبـَي ِروون بكرَيتـةوة، ضـونكة     49ة شتَيكة وردةكاري خؤيانة كة دةَلَين ئةو حةقيشيانة، ئةو

ئَيمة خؤتان دةزانن وةزارةتي ثالندانان ثرؤذةي وةبةرهَينان دادةنـَي، ئَيسـتا ئـةم يةكـةي نيشـتةجَيبوونانة      
ِرَيزي ئـةم مةوزووعـة   هةمووي دةبَي بة ثرؤذةي لةسـةر بودجـةي وةبـةرهَينان، لةبـةر ئـةوة تكـام وايـة بـة        

يةكال بكرَيتةوة، فةرمانيان ثَي بدات كة ئيرت ئةوة نازا  ضؤن دةخرَيتـة سـندووقةوة، بـة عةكسـةوة دةبـَي      
لةطةَل وةزارةتي ثالندانان بة ثَيي بِرطةيةكي بودجة كة تةنسـياَيك دةكـةن، ئـةو ثارةيـة وا بكرَيـت كـة بـة        

ابنرَيت، بة ثَيي ئةو ِرَيذةي كة دانراوة بؤ هةر سَي ثارَيزطاكة شَيوةي مااوةالت لة بودجةي وةبةرهَينان دا د
هــةموو شــتَيكيان ئامــادة كــردووة لــة زةوى و لــة هــةموو دةزطــاى         ســتا ئــةوان لــة ســلَيماني   ، ضــونكة ئَي

يةكةى نيشتةجَى بوون ئةوان هةموو شتَيكيان ئامـادة   118ئاوةدانكردنةوةى ثرؤذةكان، ثَييان وتني كة بؤ 
س ضاوةِرَيى ئةوةن كـة فـةرمان بـدرَيت كـة تـةمويل بكـرَين و لةسـةر ض بودجةيـةك ئـةوة جـَى           كردووة، بة

 .بةجَى بكرَيت، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

زؤر موناقةشةى لةسةر كرا ئـةو مةوزوعـة ئةطـةر ئَيسـتا مـةجال بـدةين هـةموو قسـةيان لةسـةرى دةبَيـت،           
ِرةئى ئاشكرا هةية، يةكَيكيان دةَلَيت ِرةد بكرَيتةوة، ئةوةى تريان دةَلَى طفتوطـؤى لةسـةر بكرَيـت،     خؤى دوو

ــَين     بــةآلم مــن بــؤ خؤشــم ِرةئيــةكى تــرم هةيــة ئةطــةر مة وعةيــةك لــة ثةرلــةمانتاران ئةطــةر وةكــو دةَل
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ى دةكـةم، وةعديشـتان   خوانةخواستة ئةطةر ِرةد كرايةوة، بؤ هةموار كردنى، من خؤم ئةوةَل كـةس تـةوقيع  
ثَى دةدةم لة نزيكرتين فرسةت بيئَينينة بةرنامةى كار و موناقةشةى لةسةر بكةين، بةآلم مةجبورين وةكو 
سةرؤكايةتى بيخةينة دةنطدانةوة، ضونكة هـةر كةسـةو قسـةى خـؤى كـرد، كـاك امساعيـل نوقتـةى نيزامـى          

 .نةبَيت ِراتدةطرم، فةرموو
 :بةِرَيز امساعيل سعيد طةآلَلى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاك عمر زؤر تةوزوى دا ئَيمة خةريكني دةضينة هةَلةيةكى قانونيـةوة، تـؤ قانونـت هةيـة وياسـات هةيـة،       
خةلةل لة ياساكة جَى بةجَى نةكراوة تـا بـزانني موزاعـةفاتى هةيـة، نوقسـانى هةيـة  ئةمـة يـةك، يـةعنى          

ةوة درا كة طفتوطـؤ بكرَيـت، كةواتـة ئؤتؤمـاتيكى ضـووينة نـاو       ئَيمة ئَيستا باشة واى دابنَيني بِريار لةسةر ئ
هةَلةيةكى قانونيةوة، دواى ئةوة ئَيمة ئَيستا لة موناقةشةى بودجة نني، يةعنى هةشتا مليار لة كوَى بَينني 
ئَيستا  ئَيستا سةنةى ما  نية، هةشتا مليار لة كوَى ثةيداى دةكةى و فةرزى بكةى لةسةر حكومـةت  بؤيـة   

ةناعةتى من هةموو تَيبينيةكا  ئةوةى ئةو خوشك و برايانة باسيان كرد بةَلَى شتى زؤريان وت، بةآلم بة ق
لة ِراستى دا ئةوانة زؤرى بة ِرَينمايى حةل دةكرَيت و ضارةسةرى بـؤى هةيـة، بؤيـة مـن داوا دةكـةم، تـةواو       

ة دةنطدانـةوة كـارَيكى ناياسـايى    ثشتيوانى ليذنةى ياسايى دةكةم ئةمة نةخرَيتـة دةنطدانـةوة، ئةطـةر خرايـ    
 .دةكرَيت، زؤر سوثاس

 
 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

بةهــةرحاَل موناقةشــة زؤر كــراو دةرطــاى موناقةشــة دادةخــةين، هــةردوو ِرةئيــةكان دةخةينــة دةنطدانــةوة،  
ــة ذ     ــةر دواى دةنطدانةك ــريش ئةط ــةوة جــارَيكي ت ــؤ هــةموار   قســةكةى خــؤم دةَلَيم ــةمانتار ب ــةك ثةرل مارةي

كردنةكـــةى هـــةوَليان دا و شـــتَيكيان تةقـــديم كـــرد، مـــن هاوكاريـــان دة ، ئَيســـتا بـــؤ جـــارى يةكـــةم ِرةد   
لةطةَل ئةوةيـة   11كردنةوةكةى دةخةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةوةية ئةو ثرؤذة بِريارة ِرةد بكرَيتةوة  

كةس لةطةَل ئةوةية طفتوطؤى لةسـةر   16ية طفتوطؤى لةسةر بكرَيت  كة ِرةد بكرَيتةوة، كَى لةطةَل ئةوة دا
بكرَيت، بؤية طفتوطؤى لةسةر دةكةين، ليذنةى ياسايى فةقةرة، فةقةرة بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى موناقةشـةى  

 .لةسةر بكةين، ليذنةي ياسايي فةرموون، نوقتةي نيزامية  فةرموو
 :بةِرَيز شؤِرش سيد جميد

 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكى ثة
باس لة ِرةئى سَييةم كرا كة هةموو ئةو بؤضـوونانةى كـة لـة ثـرؤذة بِريارةكـة هةيـةو ئـةوةى هـى ليذنـةى          

 .ئاوةدانكردنةوة هةية بؤ هةموار كردن بوو ئةوة نةخرا دةنطدانةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د
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 .كاك شَيروان فةرموو
 :ح حةيدةرىبةِرَيز شَيروان ناص

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة ناتوانني تةعديل كردنى قانون لَيرة بدةينة دةنطدانةوة ئايا ئَيمة لةطةَل ئةوةينة كـة قـانون تةعـديل    
دةكةين يان قانون تةعـديل ناكـةين، ئسـوَلى تةعـديل كردنـى قـانون ِرَيطـاى ياسـايى خـؤى هةيـة بـة ِرَيطـاى             

شــكةش دةكرَيـت، بؤيــة بةِراسـتى ئــةم ئيارتاحـةمان بــة نـةزةرى ئيعتبــار     ياسـايى خـؤى تةعــديلى قـانون ثيَ   
 .وةرنةطرت و زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .كاك ساالر فةرموو
 :بةِرَيز ساالر حممود مراد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كردنـةوة تـةرحى تـرم هـةبووة، بـةآلم بـة نـةزةرى         لةِراستى دا من طلةييم لة يةكةم لـةحزةى دةسـت بـةرز   
ئيعتبار وةرنةطريا، لةناو ثةرلةمانى كوردستاندا زياد لة ضةندين كةس بؤضـوونى سـَييةميان دةربـِرى، ئـةو     
بؤضوونة بة ثَيى ثةيِرةوى ناوخؤ و بة ثَيى عورفى ثةرلةمانى دةبَى بة نةزةرى ئيعتبار وةربطريدرَيت، مـن  

كة دةنطم داوة ئةو ثرؤذة ياساية دوانةخرَيت، بةآلم لةِراستيدا لة بارى قانونيةوة ئَيمـة  ئَيستا لةو كةسانةم 
ئيشتبا دةكةين، ضـونكة ياسـايةكى تـر هةيـة، لـةبارى واقعيـةوة ثَيويسـتى مةسـةلةى نيشـتةجَى بـوون ئـةو            

يـة و دةبـوو   طرفتة وةكو خؤى حزورى هةية، لةبةرئـةوة، لـة نَيـوان ئـةم دوو حاَلةتـة دا وةزعـى سـَييةم هة       
ئَيمة بة دياةت تر ئةمةطان بة نةزةرى ئيعتبار وةربطرتبايةو ئَيستا نةضووة با ئيشى لةسةر بكةين، ئـةم  
ِرةئى سَييةمة،  رَيتـة دةنطدانـةوة لةسـةر ض بنةمايـةك  لةسـةر بنةمايـةك ئةطـةر قسـةكا  تـةواو بكـةم،           

َلكَيش بكةين و لة ضوارضـَيوةيةكى ياسـايى وةكـو    يةكةم، لةبةرئةوةى ئَيمة لةطةَل ياساكة ئةم ثرؤذةية تَيئة
هةموار كردنةوة، لَيرة لةِرَيطةى ليذنة ثةيوةندارةكانةوة ماوةى زةمةنى تةحديد بكرَيت لـة دوو مـانط تـَى    
ثةِر نةكات، ئةو ثرؤذةية جارَيكى تر بَيتةوة ثةرلةمانى كوردستان بؤ ئةوةى تةعاروز نةكات لةطةَل قانونى 

فتانة ضارةسةر بكات كة لـةم ثـرؤذة بِريـارةدا هـاتووة، لـةو ِروانطةيـةوة بؤضـوونى جـدى و         ثَيشوو و ئةو طر
واقعى ئةوةية ئةم مةسةلةية بة هيض حاَلةتَيك ِرةد نةكرَيتةوة، لة نَيوان ِرةد كردنةوة و ِرةد نةكردنـةوة دا  

ــة ســةرؤكايةتى ثةر       ــةنى ك ــةكى زةم ــؤ ماوةي ــت ب ــةويش دوا رَي ــة، ئ ــةتى ســَييةم هةي ــة  حاَل ــةمان و ليذن ل
ثةيوةندارةكان بة هةموو ئةندامةكانيةوة ِرَيـك بكـةون كـة جـارَيكى تـر بئَيندرَيتـةوة نـاو ثةرلـةمان، باشـة          
ئةطةر ئَيمة فةرابى قانونيمان نية ئيستنادى يةكةم سةرؤكايةتى ثةرلـةمان دةيكاتـة سـةر ليذنـةى قـانونى      

بوَلتـان كـردووة كـة ئةمـة بَيتـة بةرنامـةى كـارةوة و        بؤ  بؤ بةرنامةى كار لة دانيشتنةكاندا، بؤ ئةو كاتـة ق 
ئَيمةش ِرووبـةِروى ئـةم جةدةلـة بيزةنتيـة بكرَيينـةوةو هـةموو جارَيـك و لـة هـةموو دانيشـتنةكاندا  لـةو            

ندةى هةرَيمى كوردستان دةزانَى، مةسةلةى نيشتةجَى ذةية بة ثرؤذةيةكى طرنط بؤ ئايِروانطةيةوة ئةم ثرؤ
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ــة ثرؤســةيةكن حكومــةتى هــةرَيمى    بــوون و ســندوقى نيشــتةج  ــوون و قــةرزى عــةقار و هــةموو ئةمان َى ب
كوردستان ئيشى لةسةر كردووةو خـةَلكى بةويـذدانيش هةسـت دةكـات ئـةو طؤِرانكاريانـة بـووة و خـةَلكيش         
بةرةبةر دةبَيتة خـاوةن يةكـةي نيشـتةجَى بـوونى خـؤى، بـةآلم ئةمـة تـةكامو  نـةكردووة و ثَيويسـتى بـة            

هةية و ثَيويستى بة طوذمةى زيـاتر هةيـة و ئـةو ثرؤذةيـة لةسـةر بنةمايـةك داِرَيـذراوة كـة          دةفعةى زياتر
ئةندامانى زؤرينةى فراكسيؤنةكان بة واقعيانة دايانِرشتووةتةوة و لةو ِروانطةيةوة داواكارم ئةطةر لة نَيوان 

زةرى ئيعتبــار وةرى دةطرَيــت، ِرةد كردنـةوة و ِرةد نةكردنــةوة دا حاَلــةتى ســَييةم ثةرلــةمانى بـةِرَيز بــة نــة  
 .حاَلةتى سَييةم ثةيِرةو بكرَيت و ئةطةر نا طفتوطؤى لةسةر دةكرَيت، سوثاستان دةكةم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .ئَيستا سكرتَيرى ثةرلةمان لةِرووى ياساييةوة ِروونكردنةوةيةكتان دةداتَى، كاك شَيروان فةرموو
 :َيز شَيروان ناصح حةيدةرىبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةروةكو ثَيشرتيش ئيشارةد ثَيى دا بة نيسـبةت تةعـديلى ياسـا ئَيمـة نـاتوانني لَيـرةوة قـةرارى َ  بـدةين،         
لةبةرئةوةى هةروةكو ئيشارةد ثَييدا لةبةرئـةوةى تةعـديلى ياسـايةكة ِرَيطـاى ياسـايى خـؤى هةيـة، ئةطـةر         

ة تةئكيد ثةرلةمان دةبَى خوَيندنةوةى يةكةمى بـؤ بكـا ليجـان ِرةئـى خؤيـان لةسـةرى بـدةن،        تةقديم كرا ب
ئةمة يـةك، بـة نيسـبةت خـاَلى دووةم و  ثَيشـنيارى دووةم ئَيسـتا ِرةئـى ثةرلـةمان وةرطـريا لةسـةر طفتوطـؤ            

َيتـة دةنطدانـةوة   كردن، بةآلم دةكرَيت ئةوةى كة كاك ساالر دةيَلَيت دواخستنى طفتوطؤكة ئيمكان هةيـة بدر 
بؤ ئةوةى زيـاتر مةوزوعةكـة ديراسـةت بكرَيـت، ئةمـة ئيمكـان هةيـة بةِراسـتى، لـةو بةينـةش ئةطـةر ئـةو             
 .تةعديلة هاتة ئاراوة تَيئةَلكَيشةك بكرَيت و بؤ تةعديلَيك كة بة شَيوةى تةعديلةكة بَيتةوة ناو ثةرلةمان

 :مانجَيطري سةرؤكي ثةرلة/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .كاك عمر فةرموو
 (:نورةدينى)بةِرَيز عمر محدامني خدر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةِراستى دا هةموومان موتةفاني لةسةر ئةوةى كة كَيشةى نيشتةجَى بوون بة شَيوةيةكى طشتى لة هةرَيمى 
مـة هـةموومان   كوردستان ضارةسةر بكرَيت، هةروةها بـة تايبـةتى بـؤ ئةوانـةى كـة كـةم دةرامـةتن، بؤيـة ئيَ        

موتةفاني لةسةر ئةوة، ئَيمة لةبةردةم دوو حاَلةت داين، حاَلةتة ياسايةكمان هةية كة جَى بـةجَى نـةكراوة،   
ثرؤذة بِريارَيك كة بة تازةيى ثَيشكةش كراوة، بؤية لةِراستى دا بؤ ئـةوةى كـة ئَيمـة هـةموومان موتـةفاني      

مـن لةطـةَل ِرَيطاضـارةى سـَييةمم ئـةويش ئةوةيـة كـة        دَيني ميكانيزمـة ياسـاييةكة ضـؤن بَيـت، لةِراسـتى دا      
طفتوطؤكة دوا رَيت بةمةبةستى ئةوةى ليذنةيةكى هاوبةش لة نَيوان ليذنة ثةيوةنـدارةكان ثَيكبئَينـدرَيت   
بة مةبةستى ئامادة كردنى ثرؤذةيةك بؤ هةموار كردنى ثرؤذة ياساكة كة ناوةِرؤكى ئةم ثرؤذة بِريارةى كة 

ةسةر دةكةين لةناو ثرؤذة تةعديلةكةدا ئامادة بَيت تا بتـوانني هـةم ثـرؤذة بِريارةكـة كـة      ئَيستا طفتوطؤى ل
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ئَيستا طفتوطؤى لةسةر دةكـةين يـان قـابيلى ئةوةيـة كـة خراوةتـة دةنطدانـةوة، ناوةِرؤكةكـةى لـةناو ثـرؤذة           
ةفئومى ثـرؤذة  ياسايةكةى كة تةعديلى ثرؤذة ياسـايةكةى ثـَى دةكـةين ئامـادة بَيـت، لـةم حاَلةتـةدا هـةم مـ         

بِريارةكة حزورى دةبَيت، هةميش ثرؤذة ياسايةكةى كة لة ِرابردوو دا هةبوو تةعـديل دةكرَيـت و هـةميش    
ئةو ئاماجنةى كة دةمانةوَى لةِراستى دا ئةوةية كة كَيشـةى نيشـتةجَى بـوون بـؤ خـةَلكى كـةم دةرامـةت بـة         

داهـاتوو دا دةتـوانني ئاماجنةكـة بثـَيكني،      شَيوةيةكى تايبةتى و بة شَيوةيةكى طشتى ضارةسـةر بكـةين و لـة   
بؤية تكام واية لة سةر ِرَيطاى سَييةم كة ئـةويش ئةوةيـة دواخسـتنى طفتوطـؤ بةمةبةسـتى هـةموار كردنـى        

 .ثرؤذة ياساو مةفئومى ثرؤذة بِريارةكة بة يةكةوة بطوجنَينني و زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .ليذنةى قانونى فةرموون، كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لَيرة خيالفَيك لة بةينى ِراثؤرتةكاندا هةيـة، ئـةو ِرايـةى كـة كـاك عمـر نـورةدينى داى ئـةوة ِرةئيـةكى زؤر          
تة ثرؤذة ياسـاى هـةموار كـراو،    سائيبة بؤ دواخستنى موناقةشةكة، بةآلم نةك ئةوةى ئةم ثرؤذة ياساية ببَي

دةكرَى ليذنةكان دابنيشن لةسةر ئةوة، ئةم ثرؤذة بِريارة، ضونكة ئةمة ثرؤذة بِريارة قوةى قانونى لة ياسـا  
كةمرتة، ئةم ناتوانَى ياساكة هةَلوةشَينَيتةوة، بةآلم دةكرَى لة ياساكة بِرطـة و ماددةكـانى ئـةو وةربطريدرَيـت     

  .ثَيشكةش بكرَيت ئةو كاتة طفتوطؤى لةسةر بكرَيت بة ِراثؤرتَيكى موشتةرةك
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .كاك عمر فةرموو

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ِريـار درا طفتوطـؤى   بةِراستى من هيض جةدوايةك نابينم بؤ ئةم نيااشة، ئةمة ئَيستا خراية دةنطدانـةوة و ب 
لةسةر بكةين، جةدواى دواخستنى ئةمة ضية  ليذنة بةِرَيزةكان ئةوانةى مةعنني ديويانة، ئاوةدانكردنـةوة  
و دارايى و ياسايى و هـةموو ديويانـة، بـةِرَيزان ضـةند جـار تةئكيـديان كـردةوة حكومـةت ئاطـادارة لـة جـَى            

تـةرخان كـراوة كـة وةزارةتـى ئاوةدانكردنـةوة ثَيـى        بِرَيكى باش،  1118ى  7بةجَى نةكردنى ياساى ذمارة 
هةَلنةستاوة، ئَيمة بكةوينة موناقةشة ئَيستا نيوةمان كردبوو، ئةو سـةرنج و تَيبينيانـةى بـةِرَيزان هةيانـة،     
كةوا طومان دةبةن دةبَيتة تةعاروز لة طةَل ئةو و لة خـودى موناقةشـةكة قسـةى لةسـةر بكـةن، دواى ئـةوة       

استى دةقـاودةق تـةعاروزى نيـة لةطـةَل ئـةو، ئـةو باسـى هاووآلتيانـةو ئةمـة زؤر سـنوودارى           ئةم بِريارة بةِر
كــردووة و باســى فةرمانبــةر و كــةم دةرامةتــةو، ئَيســتا ئَيمــة نيوةمــان تــةواو كردبــوو، ض ثَيويســت دةكــات     

ةت بـة  ئةوةندة دواى  ةين و دووبارة دوو مانطى تر و سَى مانطى تر و حكومةت وةرة سةر خةت و حكومـ 
ِراشكاوانة و بةِرَيز وةزيرى دارايي دةَلَى لة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة هيويان بـة مـن نـةوتووة، بـةِرَيزان لـة      
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ليذنةكان دةَلَين حكومةاان ئاطادار كردووةتـةوة و وةآلمـى نةداوينةتـةوة، ئَيسـتا لةسـةر ض ئةساسـَيك دواى       
ذةية تةوزيع نةكراوة، ثَيشرت نةمان ديـوة  هـةموومان   دةخةين  ليذنةيةك هةية ئاطاى َ  نةبَى و ئةمة ثرؤ

 .ديومانة و قسةمان لةسةرى كردووة، جةدواى دواخستنى نابينم، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

باشـة ئـةو ثـرؤذة    خؤى لةِراستيدا ئةم ثَيشنيارة تازةية، ئةطةر وردى بكةينةوة ثَيشنيارةكة تازةية، من ثَيم 
بِريارة ضونكة ثةيوةندى بة مةعيشةتى خةَلك و بة سوكنةى خةَلك هةية، جؤرَيك تةوافوقى عامى لةسـةر  
بكةين، من فةقةت وةكو ثرسيارةكة ئةطةر ئةمة هةندَى تاخري بكرَيت، طفتوطؤكةى بؤ ضةند ِرؤذَيكى ديكة 

تـان دروسـت بكـةن باشـة، نـةك دوايـى ببَيتـة        ض لة مةسةلةكة دةطؤِرَى  بـؤ ئـةوةى تـةوافوق لـة نَيـوانى خؤ     
 .دةنطدان و خةَلكة فةقريةكة دوايى زةرةرمةند بَيت بةِراستى، ثةميان خان فةرموو

 :بةِرَيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــارثيَ       ــةكَيكيان عــورفى ك ــاوخؤ، ي ــةيِرةوى ن ــةكَيكيان ث ــاتى وادا، ي ــة ك ــت ل ــاع دةكرَي ــة دوو شــت ئيتب كراوة ل
ثةرلةماندا، هةم ثةيِرةوى ناوخؤ و هةم عورفى كارثَيكراو هةتاوةكو ئَيستا لةم دوو ساَلةدا لة دواى دةنطدان 
ِرَيطةى نةداوة بة هيض ثَيشنيارَيكى تازة، ئةطـةر ثَيشـنيارةكة سـائيبيش بـوو بـَى و ئةطـةر مـةجا  ئةوةشـى         

 .... .هةبووبَى كة جطة لةوةى كة
 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ن بايز امساعيلارسال.بةِرَيز د

دةزانى ضؤنة يةك موالحةزة، ثَيشى ئةو دةنطدانة كابةزيان بؤ ئَيمة نووسيوة، ضـةند كةسـَيك ثَيشـنياريان    
 .كردووة، ثةميان خان فةرموو

 :بةِرَيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

حاَلةتى ترى لةم جؤرة زؤر بووة كـة قسـةى زؤر سـائيب و ثَيشـنيارى     / نةخراية دةنطدانةوة، دووةم/ يةكةم
زؤر باش و لة بةرذةوةنـدى خـةَلك لـة دوا دةنطـدان هـاتووة، بـةآلم بـة بـةردةوامى نةهَيَلـدراوة ئةسـَلةن بـة            
ــت، لةبةرئــةوة تكايــة ثابةنــد بــن بــة ثــةيِرةوى نــاوخؤ و عــورفى       نوقتــةى نيــزاميش قســةى لةســةر بكرَي

 .موتةبةعةوة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.ِرَيز دبة

 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شئاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 49من جـارَيكى تـر دةيَلَيمـةوة، هةشـتا مليـار دينـار ئَيسـتا لـة دةرةوةى بودجـة حكومـةت ئيلـزام دةكـةى،             
ةَلك نــاتوانَى ســوودى َ  وةربطــرَى، ئايــا ئَيمــة لةطــةَل مليارةكــةش خــ 49مليارةكــةطان لــة كــيس دةضــَيت، 

ئــةوةداين خــةَلك وا هةَلخةَلــةتَينني  بَلــَيني خــةياَلَيك هةيــة و نــاوى هةشــتا مليــارة و بــةآلم نيــة، يــا ئَيمــة   
مليارةكة كة ئَيستا زؤر بة ِراشكاوانة شلَير خان باسى كردووةو بةدواداضوونيان  49بةدواداضوون بكةين بؤ 

دووة، بةِرَيوبةرى طشتى دارايى وتوويةتى ئَيمة نازانني ثارةكة لة كام الية، مةعةل عيلم ئـةو بـةِرَيزة   بؤ كر
زؤر باش دةزانَى ثارةى سندووقى نيشـتةجَى بـوون لةسـةر وةبةرهَينانـة، خؤيـان زؤر بـاش دةزانـن دروسـت         

تا ثرؤذة بِريار، دواى ئةوة بةِرَيز مليارة ئةوةية كَيشةكة، نةك ئَيمةبَيني ئَيس 49كردنى ئةشكاليةت بؤ ئةو 
سةرؤكى ثةرلةمان، تكاية بؤ ئةوةى، ضونكة من طوَيم لة هةندَى تةعلياات بوو ئةمة هـيض حسـاباتَيكى تيـا    
نية ئةم موناقةشاتانة هيض حساباتَيكى تيا نية، ئةم موناقةشةية تةنئا بؤ ئةوةية ئَيمة خؤمان  ةينـة نـاو   

اسايةك ثرؤذة بِريارَيك دةربكةين كة قـوةتى ياسـاكةى نيـة، حكومـةت تـاوةكو      هةَلةى ياساييةوة بة بوونى ي
ئَيستا ياساكةى جَى بةجَى نةكردووة، بِريارةكة زةمانى ضية كة جـَى بـةجَى دةكرَيـت  ئةمـة خـاَلى يةكـةم،       
 خـاَلى دووةممــان ئةوةيـة بةِراســتى مـن و كؤمــةَلَيك هةسـتاين باســى خـةيارى ســَييةممان كـرد، بــةِرَيز كــاك      
شَيروان ئيشارةتى ثَييـدا كـة نـاتوانرَى تـؤ بـة دةنطـدان بَلَيـى هـةموارى دةكةمـةوة، بـةآلم خـؤ دةكرَيـت بـة              
دةنطــدان دواى  ــةين بــؤ ئــةوةى ئــةوةى كــة لَيــرة هــاتووة و كــةموكورتى لــة ياســاكة هةيــة، جــارَيكى تــر     

جَى بوون دةكرَيت بؤ كةسـى  دةيَلَيمةوة، كةس تةفسريى ئةوة نةكات كة ئَيمة دذى ئةوةين كة يةكةى نيشتة
فةقري و هةذار و كةم دةرامةت، دواى ئةوة بريمان نةضَيتةوة ياساكة هةر زؤر كةس هةبووة لَيرة دا لة كاتى 
بودجةدا داواى جَى بةجَى كردنى كردووة، بؤ ئَيستا ئةو ياساية بة كةموكورتيةكانيةوة ئةوسـا ِرازى بـووين   

ثـرؤذة بِريـارَيكى بكـةين بةسـةردا، بـةِرَيزان مةسـَلةحةتى عامـة ئـةوة          جَى بةجَى بكرَيت، ئَيستا دةمانـةوىَ 
دةخوازَى ئَيمة ئـةو ثـرؤذة ياسـاية هـةموار بكةينـةوة و ئةطـةر ئـةو بِريـارةش طفتوطـؤى لةسـةر كـرا دةبـَى             

َى ـةكة هةر لَيى خؤش نابني، ئَيمة دةب49هةشتا مليارةكة بكةوَيتة ساَلى ئاييندةوة، ضونكة ثارة نية، بةآلم 
بةِراستى سةرف ناكرَيت  بؤ ئةو ئةشـكاليةتة دروسـت بكرَيـت      49ئةمِرؤ ئةوة يةكالبكةينةوة بؤضى ئةو 

 .دةبَى اليةك لة الكانى دةرى  ات كة كةموكورتيةكة لة كوَى داية و زؤر سوثاس
 :سةرؤكى ثةرلةمان جَيطري/ ارسالن بايز امساعيل.د بةِرَيز

دان كرا، طفتوطؤى لةسـةر دةكرَيـت، بـةآلم ِرةئيـةك هةيـة ئـةو طفتوطؤيـة        بةِراستى زؤر موناقةشة كرا، دةنط
ئَيستا بَيت يان دوا رَيت  لةبةرئـةوة هـةردووكى دةخةينـة دةنطدانـةوة، قـانون وا ِرَيطـا دةدات هـةردووكى        
،  ةينــة دةنطدانــةوة، ئَيمــة قــةرارمان داوة طفتوطــؤ بكرَيــت، بــةآلم طفتوطؤيةكــة ذمارةيــةك دةَلــَين ئَيســتاو 
ذمارةيةك دةَلَين نةخَير با دوا رَيت، لةبةرئةوة هةردووكى دةخةينة دةنطدانةوة، ئَيسـتا ئـةوةى كـة دةَلـَى     
ــث موناقةشــةكة دوا رَيــت      ئَيســتا طفتوطــؤى لةســةر بكرَيــت، تكايــة دةســتى بةرزبكاتــةوة  باشــة، كــَى دةَل

ا طفتوطؤكة تـةئجيل كـرا، مـن وةعـدتان     طفتوطؤكة لةم بارةيةوة دوا رَيت، تكاية دةست بةرزبكاتةوة  ئَيست
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ثَى دةدةم هةوَل بدةين بة زووترين كات من خؤم  تةرةف دة  لةطـةَلتان بـؤ ئـةوةى بـةزووترين كـات ئـةو       
 .لة بةرنامةى كار، كاكة شَيخ فةرموو 5طفتوطؤيانة ئةجنام بدةين، فةرموون ئَيستا بؤ فةقةرةى 

 (:و ئابوورى وةزيرى دارايى)بةِرَيزشَيخ بايز تاَلةبانى 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديـارة ئةشـكالَيك هةيـة ئَيسـتا لـةو مةوزوعـةدا، ئَيسـتا ئــةوةى كـة مـن تَيـى طةيشـتووم فعلـةن ئةمـة خــؤى              
ى تةشغيلى هةَلطرياوة % 11مليار دينارة، ئةم ثارةية لة موازةنة  49ئةشكالة، ثارةيةك تةخسيس كراوة كة 

ةكةشدا نةهاتووة، ناَلَى  رَيتة سةر وةزارةتى تةختيت، ضونكة ئـةم ثارةيـة   و دانراوة، بةآلم لة نةسى قانون
ئةطةر بؤ مةشاريع بَى دةبَى وةبةرهَينان سةرفى بكات، بةآلم لة هةردوو حاَلةتةكةدا من تةئكيد دةكةمـةوة  
ــا هــةر لةســ         ــة ئَيمــة ئَيســتاكة ئاي ــدرَيت ب ــةوزوَيك ب ــَى ت ــةآلم دةب ــت، ب ــَى ســةرف بكرَي ةر كــة ثارةكــة دةب

 .تةشغيليةكة سةرف بكرَيت يان لةسةر وةبةرهَينان سةرف بكرَيت  ئةوة نةهاتووة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

، كـاك نــةرميان ئةطـةر لةســةر فةقـةرةى ثَيشــووة نيـة، ئةطــةر شـتَيكى تازةيــة      5تكايـة بِرؤنــة سـةر بِرطــةى   
 .رمووقةيناكات، دةى ئةطةر تازةية فة

 :بةِرَيز نةرميان عبداهلل قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .......ئَيمة لةبةردةم ثَيشَيلكاريةكى زؤر فةزيح و ئاشكراى ثةيِرةوى ناوخؤين، لة يةكَيك لةوانة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عةونى فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
خستنةِروو و طفتوطـؤ كردنـى ثـرؤذة ياسـاى هـةموار كردنـى يةكـةمى        )لة بةرنامةى كارى ئةمِرؤ  5بِرطةى 

ــارة   ــاى ذم ــاَلى  16ياس ــةنى       1117ى س ــةن ئةجنوم ــتان لةالي ــةرَيمى كوردس ــة ه ــةت ل ــاجى دةرام ــاى ب ياس
 (.وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

ــادة كــردووة، ئَيســتا ب     ــان ئام ــةى ياســايى ِراثؤرتَيكم ــو ليذن ــوردى   ئَيمــة وةك ةهــةر دوو زمــانى عــةرةبى و ك
 .دةنوَينينةوة

سال  ا س-ر ايةسب حانسكورتي انس/ساىل
لحنةس(س12)تق ي سرو سمش وعسوانونسال  ديلساالو سلقانونست ديلستطبي سوانونسض يبةسالدالسرو س/سم

س1111
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكععععععورتيساحصعععععععات سليعععععععومسسسسسسسسسسسسسس1711/طةالوَيـــــــذ/14اج م عععععع سمنعععععععةسالشعععععععؤونسالقانونيععععععةسيعععععععومسسس

ال  ديلساالو سلقانونست ديلستطبيع سوعانونسضع يبةسالعدالسسسسس)احي تيةسلدرايةسمش وعسوانونسس15/9/1111
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،سهناكسمش وعانسبصدتست ديلسوعانونسضع يبةسالعدال،ساالو سمقعدمسمعنسوبعلسجم عسسسسسسسسس(1117لحنةسس16رو س
بلسال دتسالقانونميسالعضاءسالنحعانسواحملعا سسسوالثانميسمقدمسمنسوس3/4/1111يفس(س765)الوزراءسبالك ابساح و س

وب عدساحناوشعةسسس.س3/5/1111يفس(س11)اىلسمن ناسب دسالق اء سا وىلسلهسيفسالنحانسي حع هساالع ياتيعةساح ومعةسسسس
س:واحداولةستوص  سال جنةساىلستوريدساحش وعةسوتقدمسم رظاتهاسبالشكلساآلتمي

س.ك ابةساىلسروماسوسج  هاسع ىسشكلسمواتسبهستقرتحسال جنةستغيريستح حلسالفق امس:اوال
منساحش وعستؤيدساصلسالفق  سوستقرتحساعات سصياغ هاسبالشكلساآلتميسنظ اسل ك ارس(ساوال)بالنحبةسل فق  سس:ثانيا

س:اكث سمنسم  (سبغضسالنظ )عبار س
س:احات ساالوىل

وست د سالفقع  سالثانيعةسمعنسالقع ارسسسسسس1117لحنةس(س16)منساحات سالثانيةسمنسالقانونسرو س(سثانيا)ت غىسالفق  س
س:بالشكلساآلتميس1987لحنةس(س511)رو س

ت فىسمنسض يبةسالدالسم ام مساهلبةسبةساالبوينسوساالبناءسوسبةسالزوجةسيفسال قارسمهماستك رمسوسبغعضسس)
س(.النظ سعنسجنسسال قارسوساي خدامهسوسكونسالواهبسوساحوهوبسلهسمقيماساوسغريسمقي 

س:سصلسالفق  سالوارت سوستصبحسب ح حلساحات سالثانيةسوسبالشكلساآلتميتؤيدسا:سثالثا
س:احات سالثانية
معنساحعات سسس(س11)،سوساعات سال ملسبالفق  س1117لحنةس(س16)منسوانونسرو س(1)منساحات س(سثالثا)ت غىسالفق  س

س:بالشكلساآلتمي(س11)وت د سالفق  سس1981لحنةس(س113)منسوانونسرو س(س7)
الشقةساح د سل حكنسعندسنقلسم كي هاسبالبي ساوسبايسط يقةسمعنسطع  سنقعلساح كيعةسمهمعاسب عغسبعد سسسسسسسسالدارساوسس-أ

س.البي 
معرتاسس(س811)وط ةسار سوارد سم د سل حكنسع ىسانسالستزيدسمحارةساالر ساح عد سل حعكنساحعذكور سع عىسسسسسس-ب

س.م ب ًا،سفانسزاتمسمحار هاسعنسهذاساحلدساض  سالزيات سل ض يبة
منسهذهسالفق  ساالسم  سوارعد ساع  س عسسيعنوامسسسسس(سأ،ب)يدساحك فسمنساالعفاءسالوارتسيفسالبندينسالسيح فس-ج

س.منستاريخسال م  سباالعفاء
س.منساحات سالحاب ةسمنسالقانون(س11)منسالفق  س(ست،ه،و،ز،ح،ط،ى)ت غميس-ت

القانونسالنافذسوهوسوانونسروع سسسنظ اسل دمساحلاجةساىلسال اكيدسع ىستطبي سفق  سمن(سثالثا)الغاءسالفق  سس:راب ا
س.1117لحنةس(س16)

س:سونقرتحساعات سصياغ هاسبالشكلساآلتمي(ساحات سالثالثة)تصبحسب ح حلس(سالفق  سراب ا)س:اامحا
س:احات سالثالثة
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س:وسحيلسحم هاسماسياتميس1117لحنةس(س16)منسوانونسرو س(س1)منساحات س(سثامنا)ت د سالفق  س
تصاعديةسمنسويمةسال قارساوسرع سال صع  سفيعهساحقعدرسوفع ساركعامسوعانونسسسسسسسسستف  سض يبةسمقطوعةسبنحبة)

اوسالبد سايهمعاساكثع سع عىسمالعكسال قعارساوسصعاربسرع سسسسسسسسس1987لحنةس(س85)تقدي سويمةسال قارسومناف هسرو س
ال ص  سفيهسعندسنقلساح كيةساوسر سال ص  سبايةسويي ةسمنسويعا لسنقعلساح كيعةساوسكحعبسرع سال صع  ساوسسسسسسس

بي سواحقايضةسواحصاحلةسوال ناز سوازالةسالشيوعسوتصفيةسالووفساوساححاطوةسوي املساحح اج سم ام ةسنق هسكال
س:احالكسعندساجيارسال قارسالذيستالسيفستص فهسب قدساححاطوةسوحي حبسوفقاسحاسياتمي

س.منسويمةسال قارساحقدرساوسالبد سايهماساكث سوبلسار حابسالض يبة%(س51)تنز سنحبةسس-1
س:خيض سل ض يبةساحب غساح بقىسسحت حبسكماسي ميس-1
س.ما ةسم يونستينارسع اوميس111,111,111لغايةس%سس1س-
معا  سم يعونستينعارسسسسس111,111,111ما ةسم يونستينارسع اوعميسوسلغايعةسسسس111,111,111حاسزاتسعنس%س1س-

س.ع اومي
ث مثا عةسم يعونسسسسس311,111,111معا  سم يعونستينعارسع اوعميسوسلغايعةسسسسسسس111,111,111ماسزاتسعنس%س3س-

س.تينارسع اومي
س.ث مثا ةسم يونستينارسع اوميس311,111,111مازاتسعن%س5سس-

س:وبالشكلساآلتمي(ساحات سال اب ة)تقرتحسال جنةساضافةسمات سب ح حلس*س
تبقىسالقوانةسوسالق ارامسالض يبيةساح مو سبهاسيفساو ي سكورتي انسنافذ ساحف و سومباسالسي  ار سم ساركعامسس)
س(.ذاسالقانونه

سااليبابساحوجبة
س:تقرتحسال جنةسااليبابساحوجبةسال اليةسل مش وع

س.ل خفيفسال بءسالض يبعميسع ىسكاهلساحواطنةسواعات سالنظ سيفساالعفاءامسالض يبية،سفقدسش عسهذاساحش وع
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .نةوة، كاك عمر فةرمووفةرموون بة كورديةكةى بيخوَين

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 عَيراق -سةرؤكايةتيي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
راثؤرتَيك دةربارةى ثرؤذة ياساي يةكةمني هةمواري ياساي هةموار كردني ثيادة كردني ياساي باجي / ب

 1111ي ساَلي (12)دةرامةت ذمارة 
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ي زاييين 15/9/1111ي كوردي بةرامبةر بة رؤذي 1711/ طةالوَيذ/ 14ياسا رؤذي  ليذنةي كاروباري

يةكةمني هةمواري ياساي هةموار كردني ثيادة كردني ياساي )كؤبووةوة، بؤ تاوتوَي كردني ثرؤذة ياساي 
سةبارةت بة هةموار كردني ياساي باجي دةرامةت دوو ثرؤذة (. 1117ي ساَلي 16باجي دةرامةت ذمارة 

دا ثَيشكةش 3/4/1111لة ( 765)يةكةميان لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بة نووسراوي ذمارة . نهة
كراوة، دووةميشيان لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، كة لة ثاش يةكةمني 

ةوانةي الي ِر 3/5/1111ي رؤذي (11)خوَيندنةوةي لة ثةرلةماندا لة دانيشتين ئاسايي ذمارة 
لة ثاش طفتوطؤ و راطؤِرينةوة، ليذنة طةيشتةي ئةوةي هةردوو ثرؤذةكة بكاتة يةك و . ليذنةكةمان كراوة

 :تَيبينييةكانيشي بةم شَيوةيةي دادَي ثَيشكةش دةكات
يادا و لة شَيوةي ماددة لة نَيوان( ذمارة)ـةوة بكرَينة (نووسني)ثَيشنيار دةكات ِريزبةندي بِرطةكان لة : يةكةم

 .دابندرَيت
لة ثرؤذةكةدا ثشتطريي لة بنةضةي بِرطةكة دةكةين و ثَيشنياريش ( يةكةم)سةبارةت بة بِرطةي : دووةم

ثرت لة جارَيك ( بة ضاوثؤشني: بةدةر)دةكةين بةم شَيوةيةي دادَي دابِرَيذرَيتةوة، لةبةر ئةوةي دةستةواذةي 
 .دووبارة بووةتةوة
 : ماددةي يةكةم

دا رةت دةكرَيتةوة و بِرطةي 1117ي ساَلي (16)لة ماددةي دووةم لة ياساي ذمارة  (دووةم)بِرطةي 
 :بةم شَيوةيةي دادَي هةموار دةكرَيت 1987ي ساَلي (511)دووةميش لة بِرياري ذمارة 

دا (ذن و مَيرد)باجى دةرامةت لة سةر مامةَلةي دياريي نَيوان دايك و باب و رؤَلةكانيان و نَيوان هاوسةران )
ة خانووبةرةدا نامَينَيت، هةرضةندي دووبارةش ببَيتةوة و بة ضاوثؤشني لة ِرةطةزي خانووبةرة و ل

 (.بةكارهَيناني و بةخشةر و ثَي بةخشراو، يان نيشتةجَي بَيت يان نانيشتةجَي

ثشتطريي لة بنةضةي بِرطةكة دةكةين وةك كة هةية و لة ريزبةنددا دةبَيتة ماددةي دووةم و بةم : سَييةم
 :شَيوةيةي دادَي
 :ماددةي دووةم

دا رةت دةكرَيتةوة و دووبارة كار بة 1117ي ساَلي (16)لة ياساي ذمارة ( 1)لة ماددةي ( سَييةم)بِرطةي 
يش بةم (11)دةكرَيت و بِرطةي  1981ي ساَلي (113)لة ياساي ذمارة ( 7)لة ماددةي ( 11)بِرطةي 

 :شَيوةيةي دادَي هةموار دةكرَيت
شوقةي ئامادة كراو بؤ نيشتةجَي بوون لة كاتي طواستنةوةي موَلكايةتييةكةي بة فرؤش  يان  خانوو يان -أ

 .بة هةر رَيكارَيك لة رَيكارةكاني طواستنةوةي موَلكايةتي، هةقي فرؤشتنةكةشي هةرضةند بَيت
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نيشتةجَي  ثارضة زةوى ئامادةكراو بؤ نيشتةجَي بوون بة مةرجَيك ِرووبةري ئةو زةويية ناوبراوةي بؤ -ب
مةتر دووجا زياتر نةبَيت، ئةطةر ِرووبةرةكةي لةوة زياتر بوو، ئةوا زيادةكة ( 811)بوون ئامادة كراوة لة 
 .باجي دةكةوَيتة سةر

ي ئةم بِرطةيةدا هاتووة سوومةند نابَيت (أ،ب)لةو بةخشينةي لة هةردوو بةندي ( موكةللةف)راسثَيردراو -ج
 .ةي ثَينج ساَلدا لة بةرواري سوود وةرطرتن لة بةخشينةكةوةتةنيا بؤ يةك جار نةبَيت لة ماو

 ى(،ىطع،ه،و،ز،ح،)-د

 .لة ماددةي حةوتةمي ئةم ياساية رةت دةكرَينةوة( 11)لة بِرطةي 
، لةبةر ئةوةي ثَيويست ناكات ثيادة كردني بِرطةيةك لة ياسـايةكي  (سَييةم)رةت كردنةوةي بِرطةي : ضوارةم

 .ـة دووثات بكرَيتةوة1117ي ساَلي (16)ارة كار ثَي كراو كة ياساي ذم
و، ثَيشنياريش دةكةين بةم شـَيوةيةي دادَي  ( ماددةي سَييةم)بة ريزبةند دةبَيتة ( بِرطةي ضوارةم: )ثَينجةم

 :دابِرَيذرَيتةوة
 :ماددةي سَييةم

دادَي جَيـي   هةموار دةكرَيت و ئةمة 1117ي ساَلي (16)لة ياساي ذمارة ( 1)لة ماددةي ( هةشتةم)بِرطةي 
 :دةطرَيـتةوة

باجَيكي بِراوةي خانووبةرة بة رَيذةيةكي روو لة سةر لة بةهاي خانوو، يان مـام هةَلسـوكةوت كـردن ثَيـي،     )
، يـان  1987ي سـاَلي  (85)كة بةثَيي حوكمـةكاني ياسـاي خةمآلنـدني بـةهاي خـانوو و، سـوودةكاني ذمـارة        

ووةكة، يان خاوةن مام هةَلسوكةوت كردن ثَييـةوة لـة كـاتي    كرَييةكة كة كاميان ثرت بَيت بة الي خاوةن خان
ــة هؤكارةكــاني طواســتنةوةي        ــك ل ــان مــام هةَلســوكةوت كــردن بــة هــةر هؤكارَي ــةتي، ي طواســتنةوةي موَلكاي
موَلكايــةتي، يــان بةدةســت هَينــاني مــام هةَلســوكةوت كــردن، يــان طواســتنةوةي وةك فرؤشــ  و ئــاَلوطؤِر و   

هــةَلطرتن و الدانــي شــيوع و ثاكتــاو كردنــي وةقــو، يــان موســاتةحةو كرَيوــييش     ئاشــتةوايي و دةســت لــيَ 
مامةَلةي خاوةن موَلكي لةطةَلدا دةكرَيـت لـة كـاتي بـة كرَيـداني ئـةو خـانووةي ضـووةتة بـةر هةَلسـوكةوتي           

 :ئةوةوة بة طرَيبةستَيكي موساتةحةو، بةم جؤرةي دادَيش هةذمار دةكرَيت
َيندراوي خانوو، يان كرَييةكةي دادةشكَيندرَيت، كة كاميان زيـاترة بـةر لـة    ي بةهاي خةمَل%(51)رَيذةي  -1

 .هةذمار كردني باجةكة
 :ئةو بِرةي دةمَينَيت باجي دَيتة سةرو بةم شَيوةيةي دادَي هةذمار دةكرَيت -1
 .سةد مليؤن ديناري عَيراقي 111,111,111تا % 1 -1
دوو  111,111,111اري عَيراقـي تَيثـةِر دةكـات تـا     سةد مليؤن دين 111,111,111بؤ ئةوةي لة % 1 -1

 .سةد مليؤن ديناري عَيراقي
 311,111,111دوو سةد مليؤن ديناري عَيراقي تَيثةِر دةكـات تـا    111,111,111بؤ ئةوةي لة % 3 -3 

 .سَي سةد مليؤن ديناري عَيراقي



 318 

 .دةكات سَي سةد مليؤن ديناري عَيراقي تَيثةِر 311,111,111بؤ ئةوةي لة % 5 -4
 : رَيتة سةرو بةم شَيوةيةى خوارةوة بؤ( ماددةى ضوارةم)لَيذنة ثَيشنيازدةكات ماددةيةك بة زجنريةى * 
ــان       ) ــة هــةرَيمى كوردســتان وةكــو خؤي ــة بــارةى باجــةوة كــة كاريــان ثــَى دةكــرَى ل ياســاكان و بِريارةكــانى ل

 (.ياساية ناكؤك نةبن دةمَيننةوةو جَيبةجَى دةكرَين، بة مةرجَيك لةطةل حوكمةكانى ئةم
 هؤية ثَيويستيةكان
 :ليذنة هؤية ثَيويستيةكانى خوارةوة بؤ ثِرؤذةكة ثَيشنياز دةكات

بؤ سووك كردنى بـار طرانـى بـاج لةسـةر شـانى هاوواَلتيـان و ضاوخشـاندنةوة بـة لَيبووردنـةكانى بـاج، ئـةم            
 .سوثاس. ثِرؤذةية دةرضووَينرا

 :طري سةرؤكي ثةرلةمانجَي/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د
 .ليذنةي دارايي راثؤرتتان تكاية

 
 
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثــَيش خوَيندنــةوةي راثؤرتةكــةمان، داوا لــة بــةِرَيزتان دةكــةين رةزامةنــدي بفــةرموون بــة هــاتين جَيطــري   

 .لةطةَل رَيزدا سةرؤكي ليذنةي دارايي و ئابووري كاك خورشيد بؤ هاريكارميان،
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .فةرموو
 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةندامة بةِرَيزةكان

لة هؤية ثَيويستيةكاني ئةم ثرؤذة ياساية هةَلةيةكي ضاثةمةني تيا بوو لة كؤتايي هؤية ثَيويستيةكاندا، كة 
 :َيت ئةم ثرؤذةية، بؤية من ئةو دَيرة لةسةرةوة دةخوَينمةوة بةشَيوة راستيةكةيدةَل

 :ليذنة هؤية ثَيويستيةكاني خوارةوة بؤ ثرؤذةكة ثَيشنياز دةكات
بؤ سووك كردني بار طراني باج لةسةر شاني هاوواَلتيان و ضاوخشاندنةوة بة لَيبووردنةكاني باج ئةم ياساية 

 .اسدةرضووَيندرا، زؤر سوث
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .فةرموو ليذنةي دارايي
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةاليــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني  / دوو ثــرؤذة ياســا هــاتووة بــؤ ليذنــةي دارايــي و ئــابووري، يــةكَيكيان   

 (.5/5/1111)لة ( 498ك)ي سةرؤكايةتي ذمارة ثةرلةمانةوة هاتووة، بةنووسراو
( 5/5/1111)لـة  ( 499ك)ثرؤذة ياساي هةموار كردني ياساي دةرامةت، بة نووسـراوي ذمـارة   / ئةويرتيان

كــة لةاليــةن حكومةتــةوة هــاتووة، ليذنــةي دارايــي راثــؤرتي خــؤي لةســةر ئامــادة كــردووة، ئــةو راثؤرتــةي    
، كـــة ثوختـــةي (11/7/1111)لـــة ( 193)بـــة نووســـراوي ئاراســـتةي ســـةرؤكايةتي ثةرلـــةمان كـــردووة 

 :كؤنووسةكةي بةم شَيوةيةي خوارةوةية
 19/7/1111، رَيكةوتي (111)ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري، كؤنووسي ذمارة 

 :سراوى بةِرَيوةبةرايةتي كاروباري ثةرلةمانونو ئاماذة بة هةردوو
ــارة  ونو -1 ــراوى ذم ــة ( 894/ك)س ــاي      ، (5/5/1111)ل ــرؤذة ياس ــي ث ــة دةق ــةك ل ــةَل وَينةي ــاوثَيض لةط ه
، كة لةاليةن ذمارةى ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان    (1112ي ساَلي 12هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة )

خوَيندنةوةى يةكةمي ( 3/5/1111)شةممة ِرَيكةوتي  ي ِرؤذى سَي(11)ثَيشنياركراوة، لة دانيشتين ذمارة 
 .بؤ كراوة

، هاوثَيض لةطـةَل وَينةيـةك لـة دةقـي ثـرؤذة      (5/5/1111)لة ( 899/ك)ذمارة رؤكايةتي سةسراوى ونو -1
، كــة لةاليــةن ســةرؤكايةتي ئةجنومــةني (1112ي ســاَلي 12هــةمواركردني يةكــةمي ياســاي ذمــارة )ياســاي 

ــي هــةرَيم  ــة نو  ي كوردســتانوةزيران ــراوة ب ــارة  وثَيشــنيار ك ــة ( 225)ســراوي ذم ــة(3/8/1111)ل ــة  ، ك ل
 .خوَيندنةوةى يةكةمي بؤ كراوة( 3/5/1111)شةممة ِرَيكةوتي  ي ِرؤذى سَي(11) ذمارة دانيشتين

 هةردوو ثرؤذة ياساكة دةربارةى هةمواركردني ياساي باجي دةرامةتة لة هةرَيمي كوردستان، ليذنةكةمان بة
نـةى ياسـايي لـة    ليذ هةماهةنطي لةطـةَل ليذنـةى ياسـايي ميوانـداري نوَينـةراني وةزارةتـي داراييـان كـرد لـة         

بؤ طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ئـةم ثـرؤذة ياسـاية، ضـةندين بـريو بؤضـوون لـةنَيوان           ( 17/6/1111)ِرَيكةوتي 
 :ميوانةكان بري  بوون لة بةِرَيزان. هةردووال ئاَلوطؤر كرا لةو بارةيةوة

 سلَيماني /بةِرَيوةبةري طش  باجةكان/ بَيستون حممد كريمبةِرَيز * 

 هةولَير /بةِرَيوةبةري باجةكان/ براهيم جؤزةلينيئاد ابةِرَيز * 

 سلَيماني /بةِرَيوةبةري جَيبةجَي كار/ عبداابار رشيد حممدبةِرَيز * 
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ــةمان    ــتة ليذنةكـ ــةم مةبةسـ ــؤ ئـ ــ(111)بـ ــةرواري    ــ ــة بـ ــدا لـ ــؤي ئةجنامـ ــايي خـ ــةوةى نائاسـ ةمني كؤبوونـ
ان وبـو  بةزؤرينةى دةنطي ئامادة ،كةو، بؤ لَيكؤَلينةوةء بِرياردان لةسةر هةردوو ثرؤذة ياسا(19/7/1111)

 :ء بِريارانةى خوارةوة طةيشتة ئةم تَيبيين
لـة حكومةتـةوة هـاتووة     ثرؤذةيـةى كـة   وتا ِرادةيةك هةردوو ثرؤذةكة نـزيكن لةيةكـةوة، بـةاَلم ئـة    / يةكةم

بـؤ   ،ؤذةكـة ةدات لةم كؤنووسةدا كـةَلك وةرطرَيـت لةهـةردوو ثر   دِروونرتو فراوانرتة، بؤية ليذنةكةمان هةوَل 
ء دواكـةوتن لـة    ء ئـاَلؤزى  كةمكردنةوةى ِرؤتـني و، كةم كردنةوةى قوِرسايي داني باج لةاليةن هاوواَلتيانةوة

 .خوارةوة ئاماذةى ثَي دةكرَيت بةم شَيوةيةي لة ،جَيبةجَي كردني مامةَلةى هاوواَلتيان
( ثانيًا)ضةَل كردنةوةى بِرطةى وولة ثرؤذةي ثَيشنياركراوى حكومةت دةربارةى ث( يةكةم)دةربارةى / دووةم
ي (16)لـة ياسـاي ذمـارة     ،لة ثرؤذةى ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانيشدا هـاتووة  ، كة(احات سالثانية)لة 

لة ثرؤذةى حكومةتدا بـةم   كة ،1987ي ساَلي (511)لة بِرياري ( 1)هةمواركردني بِرطةى  و،1116ساَلي 
 :شَيوةى خوارةوة هاتووة

الض يبةسم ام مساهلبةسبةسا بوينسوا بناءسوبةسالزوجةسمهماستك رمسوبغضسالنظ سعنسجعنسسست فىسمنس}
 .{ال قارسواي خدامهسوبغضسالنظ سكونسالواهبسواحوهوبسلهسمقيمًاساوسغريسمقيمًا

 :بِرياري ليذنة
 ، واتـا (االشعقاءس) ةىكردني وشـ  ثَيشنيار دةكات بة زياد و،ليذنةكةمان ِرةزامةندة لةسةر دةقي ئةم طؤِرانكارية

 .{بةسا بوينسوا بناءسوا شقاء }
لـة مـاددةى   ( سـَييةم )ضـةَل كردنـةوةى   ولـة ثـرؤذة ياسـاي حكومـةت لـةبارةى ثو     ( دووةم)دةربارةى / سَييةم

ضـةَل  وكة ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانيش ئاماذةي بـةم ثو ، 1117ي ساَلي (16)ي ياساي ذمارة (1)
ي سـاَلي  (113)ي ياسـاي بـاجي دةرامـةت ذمـارة     (7)ي ماددةى (11)ِرانةوة بؤ بِرطةى طة و،كردنةوةية داوة

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة( 11)هةمواركردني بِرطةى  و، هةمواركراو 1981
 :وةكو لة ثرؤذةكة هاتووة( أ)ياخود  
كيعةسمهمعاسب عغسبعد سسسسسالدارساوسالشقةساح د سل حكنسعندسنقلسم كي هاسبالبي ساوسبايسط يقةسمعنسطع  سنقعلساح سسسس-أ س.البي 

معرتًاسس(س411)وط ةسار سوارد سم د سل حكنسع ىسانسالستزيدسمحارةسا ر ساح عد سل حعكنساحعذكور سع عىسسسسسس-ب
س.م ب ًا،سفانسزاتمسمحار هاسعنسهذاساحلدساض  سالزيات سل ض يبة

وارد سا  س سسينوامسمنسهذهسالفق  ساالسم  س(سأسوسب)السيح فيدساحك فسمنسا عفاءسالوارتسيفسالبندينسس-ج س.منستاريخسال م  سبا عفاء
س.منساحات سالحاب ةسمنسالقانون(س11)منسالفق  س(س،سو،سز،سح،سط،سيعت،سه)ت غىسس-ت

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةكـات لـة   ( حةوتـةم )لة ثـرؤذة ياسـاي حكومـةت كـة ئامـاذة بـة كـاركردن بـة         ( سَييةم )دةربارةى / ضوارةم

، كة ذمارةى ياسايي ئةنـداماني ثةرلـةمانيش ئامـاذةي    1117ي ساَلي (16)لة ياساي ذمارة ( ماددةى دووةم)
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ثَيدةدات، دواي طفتوطؤ لةطةَل نوَينةراني حكومةتي ئاماذة ثَيدراو لةسةرةوة، ئةم خاَلة ثَيويست بة دووبارة 
ي ثـرؤذةى  (دووةم)بـةهؤي ئـةوةى لـة خـاَلي      ،وةي ثرؤذةى حكومةتدا هاتو(سَييةم)كردنةوة ناكات وةك لة 

وضـةَل  وكراوى هاتووة، ثرؤذةى ذمارةى ياسايي ئةنـداماني ثةرلـةمانيش ئامـاذة بـةم ث    رحكومةتدا بة هةموا
 .بسِرَيتةوة لة ثرؤذة ياساكة ،ء نةكرَيت( سَييةم)كردنةوةية دةدات، واتة كار بة 

 :بِرياري ليذنة
وسـراوى فـةرمي ئاطـاداري    ونةوةكةدا طفتوطـؤي لةسـةر كـراو دواتـر بـة ن     ئةم ثَيشنيارةى حكومةت لة كؤبوو

 .ليذنةى دارايي كراو، ثةسندة

لـة مـاددةى   ( هةشتةم)لة ثرؤذة ياساي حكومةت لةسةر هةمواركردني بِرطةى ( ضوارةم)دةربارةى / ثَينجةم
 :، ئةم دةقةى خوارةوة  رَيتة شوَيين1117ي ساَلي (16)ياساي ذمارة ( 1)
ض يبةسمقطوعةسبنحبةستصاعديةسمنسويمةسال قارساوسرع سال صع  سفيعةساحقعدرسوفع ساركعامسوعانونسسسسسسسستف  س)

اوسالبد سايهمعاساكثع سع عىسمالعكسال قعارساوسصعاربسرع سسسسسسسسس1978لحنةس(س85)تقدي سويمةسال قارسومناف هسرو س
ال صع  ساوسسويي ةسمنسويعا لسنقعلساح كيعةساوسكحعبسرع سسسسسسسةال ص  سفيهسعندسنقلساح كيةساوسر سال ص  سباي

نق هسكالبي سواحقايضةسواحصاحلةسوال ناز سوازالةسالشيوعسوتصفيةسالووفساوساححاطوةسوي املساحح اج سم ام ةس
س:حاي ميسًااحالكسعندساجيارسال قارسالذيستالسيفستص فهسب قدساححاطوةسوحت حبسوفق

 .ر حابسالض يبةمنسويمةسال قارساحقدرساوسالبد سايهماساكث سوبلسا%(س51)تنز سنحبةسس-1

 :خيض سل ض يبةساحب غساح بقميسوحت حبسكماسي مي -1

مععاس،سس%3س×س111111111مععاسزاتسعععنس،سسس%1س×س111111111مععاسزاتسعععنس،سسسسسسسسس%1س×س111111111
س%5س×س311111111زاتسعنس

يضًاسبنحعبةسساع هسع ىساحلصةساوسالحهامساحباعةسمنسال قارامساحف ز سبصور سغريسرمسيةسا(س1)تطب سالفق  سس-3
س.الحهامساوساحلصص

اع هساذاسكانسالبا  سودسنقلسم كيةسرصةساوسيه سمماس  كهسمنسعقارسمعا سوعدسسس(س1)الستح ىساركامسالفق  س-8
 .يكنسمضىساكث سمنسينةسع ىستاريخسنقلساحلصةساوسالحه 

ضــةَل وبــة ثو ئامــاذة( ثانيععا)هــةمان كاتــدا لــة ثــرؤذة ياســاي ذمــارةى ياســايي ئةنــداماني ثةرلــةمان لــة    لــة
هـةمواركردني   و،1117ي سـاَلي  (16)ي ياسـاي ذمـارة   (1)دةكةن لـة مـاددةى   ( هةشتةم)طةى كردنةوةى بِر

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة
م مسنقعلسم كيعةسال قعارسمعنسالبعا  سغعريساحشعمو سسسسسسسساتا   سال حجيلسال قاريساحخ صةساثنعاءساجع اءسم عسسسستح ويف}

س وتقيدساي اتًاسخلزينةساالو ي ستونسراجةساىلسارالةساح ام ةساىلستا  %س1,5اع هسض يبةسبنحبةس(ساواًل)بالفق  س
 .{الض يبةسيفساالو ي 
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 :بِرياري ليذنة
بــةثَيى ثــِرؤذة ياســاى حكومــةت ( 1)ةى ددلــة مــا( هةشــت)بــةثَيى بؤضــوونى ليذنــة هــةمواركردنى بِرطــةى 

ء  ء ِرؤتينـى ئيـدارى   َلـةى درَيذخايـةن  وردترو زانستى ترو ياسايى ترة، بةآلم ثَيوستى بة ئةجنامـدانى مامة 
 .هةَلسةنطاندنى دارايى هةية

لة هةمان كاتدا هـةمواركردنى بِرطـةى نـاوبراو بـةثَيى ثـِرؤذة ياسـاى ذمـارةى ياسـايى ئةنـدامانى ثةرلـةمان           
واَلتىء دةزطـا  وكى لةسةرشـانى هـا  وء كةمكردنـةوةى ِرؤتينـى ئيـدارىء بارسـو     كـردن  بةجث ئاسانرتة بؤ جث

 .انى حكومةتئيداريةك

 :بِريار
بـةهؤى هةسـتيارى    ،بكرَيتـةوة ي اليكليذنة بة باشى دةزانَيت كة هةردوو ثَيشنيارةكة لة هؤَلى ثةرلةمان ية

ء ئةنــدامانى ثةرلــةمانى بــةِرَيز بــؤ  ثَيشــنيار دةكــةين بــؤ وةرطــرتين ِراى نوَينــةرانى حكومــةت ،بابةتةكــةو
 .سوثاسو، زؤر بةم جؤرة كؤنووس داخرا .بِريارى كؤتايى

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةِرَيز د

راثؤرتي هةردوو ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي و ئابووري خوَينداريةوة، بؤ طفتوطؤ كردن لةسةري، دواي 
 .ي ثَيش نيوةِرؤ، لةبةر ئةوةي دانيشتين ئةمِرؤ كؤتايي هات، بةخَير بَين(11)دةخةين بؤ بةياني سةعات 
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