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 وةزيرى خوَيندنى باَلا و توَيذينةوةى زانستىبةِرَيز 
 سةرؤكى زانكؤى كؤية زبةِرَي

 مامؤستايان و خوَيندكارانى ئازيز
 ...ئامادةبوانى خؤشةويست

 بةيانيتان باش...
، بووؤ ئامووادةبوون لووة  بانطهَيشووتى زانكووؤى كؤيووة  دواى سوووساو و سَيزانيننووان بووؤ 

(، واى عَيورا   -بوؤ هوةرَينى كوردسوتان     بةرةو دةستورَيكى هاوضوةر  كؤنفِرانسى)
لووة   ،ِرةشنووسووى دةسووتورى هووةرَينى كوردسووتان   دةبيوونه هةَلاووذاردنى بابووةتى 

دةيووةكى زيرةكانووةو سووةرن    كاتووةدا بووؤ خسووتنة بووةر بوواو و خوَيندنووةوة، بذار    
بة زةمينة سوازى و هانودانى ةسوةو     بؤية لة ِروانطةى باسةندى سةرلةمان ،ِراكَيشة

دةسوتورى هوةرَينى    ِرةشنووسوى باسى ئةكادمييانة لةسوةر سِرؤسوةى ئاموادةكردنى    
كوردسووتان بووؤ ِراسرسووى، ئامادةبوومووان لووة  كؤنفرانسووة بووة ئووةركَيكى سياسووى و   

 ةانونى دةزانه.
 بةِرَيزان...

بوة بِريوارى   هةرَينى كوردستان لة خؤيدا هةرَينَيكى مَيوذووكردى سشوت ئةسوتور    
             ، سوووتانى عَيوووِرا كوردى ئةجنوموووةنى نيشوووتينانى  1992( ى سووواَلى 22ذموووارة )

( 1991كة ِراستةوخؤ وةك بةرهةمى ِراسةِرينى مةزنى طةلةكةمان لوة بوةهارى )  
وةك هووةرَينَيكى ديوودراَلى لووة ضوارضووَيوةى عَيراةَيكووى دميوووكراتى سةرلةمانيوودا،    

 انى طةىل كوردستانةوة، بِريارى لَيدرا.يةكاليةنة لة اليةن نوَينةر
ضونكة بذاردةى سةرلةمانى كوردستان بة سَيى مادى ِرةواى ضارةى خؤنوسه لوةو  

ى ةةوارةكوووة بووووو وةك يةؤناغوووة مَيوووذوويى يوووةدا، ِرةَكردنوووى وَينووواى دةسوووتور
، ئوة   2002و تا سةسةند كردنى دةستورى عرياةى لة سواَلى  ، هةرَينَيكى ديدراَلى
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ِرةهةندَيكى واةعى ئةوتؤى نَيودةوَلةتى و ناوخؤيي وةرطرت، كة هَيوز و   بذاردةية
ديدراَل وةك خوؤى   اليةنة عرياةية بةشدارةكان لة نووسينةوةى دةستورى عرياةى

، بطوورة بووووة بنووةماى سَيناسووة كردنووةوةى دةوَلووةتى عرياةووى لةبووةر   ةاوَليووان كوورد
 ى سةرلةمانى لة دةستورةكةسيستةمى ديدراَل و، ةو دؤخة مَيذوو كردةى ئيِرؤشنا

تى دانووانى دةسووتورى هةرَينووةكانى دةسووةاَل ( يوودا120دا ضةسوو ى و لووة موواددةى )
)هووةرَي ، بؤخووؤى دةسووتورَين دادةنَيووت، كووة      -:سووةناند بووة دةةنووووو كردنووى   

و ميكانيزمى ئةو دةسورِتؤييانة  تةكانى هةرَي  و دةسرِتؤييةكانى سةيكةرى دةسةاَل
 دةستورةدا ناكؤك نةبَيت(. ئة  ةطةَلديارى بكات، بة جؤرَين ل

ئووة  دةةووة بووووة سووةرةتاى ةؤنوواغَيكى نوووَيي ئيؤووها  بووةخ ، بووؤ دامووةزراوةى         
سةرلةمان و دةستة بذَيرى سياسى و حيزب و اليةنة سياسويةكان، بوؤ ئوةوةى بوري     
لة نووسينةوةى سِرؤذةى دةسوتورَين بوؤ هوةرَينى كوردسوتان بكةنوةوةو هوةنطاوة       

واتوة   ،2002سَياكةن، ضونكة سَي  دةستورى ديدراَلى سواَلى  كرداريةكانى دةست 
ساساوى بة كردارى نةكردنى خواستى دانانى دةسوتور بوؤ     2002تا  1992ساَلى 

قرارمان كردووة وةك هةرَينَيكى كة ئَينة خؤمان ئيهةرَينى كوردستان ئةوةبوو، 
ةبَيوت ضواوةِرَيى   بؤية دديدراَلى لة يةكَيتيةكى ديدراَليدا لةطةَل عريا  مبَينينةوة 

عَيورا  بكوةي ، هةرضوةندة بوِروا  وايوة دةبووو ِراسوتةوخؤ         ضارةنووسي دةوَلوةتى 
هةرَينةكووةمان باَيتووة   1992ى دواى سَيكهَينووانى سةرلووةمانى كوردسووتان لووة سووالَ  

خاوةنى دةستورى خؤى، ئةطةر ضى دةستورَيكى كاتي  بوواية، ضونكة لوة ِرووى  
، هوي  سةيوةسوتى و   داان لة نَيووان ئوةو دوو بوةروارة   واةعى يةوة هةرَينى كوردست

 دارايي بؤ دةوَلةتى عريا  نةمابوو. ساشكؤيةتيةكى ياسايي، ئيدارى،
و  دانوان بوة موادى   هةر لةو ضوارضَيوةيةشدا لة نَيوان ئةو جةدةليةتةى سةبارةت 

( 22هةبوو، سةرلةمانى كوردستان بة بِريوارى ذموارة )   ى هةرَي دةستور دانةنانى
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(، سوِرؤذةى دةسوتورَيكى سةسوةند كورد، بوةَلا       7/11/2002دانيشوتنى ِرؤذى )  لة
( ى سةرلووةمان لووة دانيشووتنى  2دواتوور بووة بِريووارى ذمووارة )  سرسووى و،نةخرايووة ِرا

( كةسوووى لوووة دةرةوةو نووواوةوةى سةرلوووةمان بوووؤ  19، ليذنةيوووةكى ) 8/9/2002
ؤذةكووةى سوواَلى نووسووينةوةى ِرةشنووسووى دةسووتورى هووةرَي  سَيكهَينووراو، ئووةوان سِر

( 2008( ى سواَلى ) 12سةرلةماني  بة ياساى ذموارة )  ،يان كردة بنةماو 2002
تى دا بةسوووووةرؤكايةتى سةرلوووووةمان و حكوموووووةتى هوووووةرَي  و اليةنوووووة  دةسوووووةاَل

سةيوةنديوودارةكان كووة بووة هةمىاهووةنطى ِرؤذَيوون بووؤ ِراسرسووى لةسووةر ِرةشنوسووةكة 
ى ئةنوودامانى سةرلووةمان ( ى ذمووارة2/3)دةنطووى  ديووارى بكووةن، دواى ئووةوةى بووة 

( ِرؤذى 2009( ى سووواَلى )9سةسوووةند دةكرَيوووت و دواتووور بوووة ياسووواى ذموووارة )     
بَيطوموان ئةموةش    ( بؤ ِراسرسى لةسةر ِرةشنووسةكة ديوارى كورا،  22/7/2009)

( 92بوووةدةنطى ) 2009ى ( ى سووواَل8دواى سةسوووند كردنوووى بوووة بِريوووارى ذموووارة)
اى سوووةربةخؤى مسووويؤنى باَلووو  كؤ، بوووةاَل 22/2/2009سةرلوووةمانتار لوووة ِرؤذى 

سؤزشووى هَينايووةوة لووةوةى كووةناتوانَيت  2/7/2009را  لووة ى عَيووةكانهةَلاذاردنوو
 2009( ى سواَلى  10، بؤية بة ناضارى بةياساى ذمارة )ِراسرسيةكة ئةجنا  بدات 

اتى ديوارى كردنوى ِرؤذى ِراسرسوى درايوةوة بوة سوةرؤكايةتى       ، جارَيكى تور دةسوةلَ  
يةنة سةيوةنديدارةكان بؤ ديارى كردنى ِرؤذَيكى تر بوؤ  سةرلةمان و حكومةت و ال

تا ئةوكاتةى خوىل ضارةمى سةرلةمانى ةيي مايةوة، ِراسرسى و ماوةكة هةر بةكراو
( ئةنودامى بوؤ   21، ليذنةيوةكى ) 2012(ى سواَلى  2كوردستان، بة ياسواى ذموارة )  

 -ان ئامادةكردنووةوةو هَينانووة كايووةى سووازان لةسووةر سووِرؤذةى دةسووتورى كوردسووت    
شرتى سوةبارةت بوة دةسوتورى    سَيو تةواوى ياساو بِريارةكانى  ،دروست كرد ،عريا 

 .اينةوة ضوارطؤشةى يةكة هةرَي  هةَلوةشاندةوة ، و بةمةش طةِر
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( 2ليذنةكة دةستى بة كارةكانى كردو، بة سَيى ماددةى سَى يةمى ياساى ذموارة )  
بةَلا  لةبةر ئةوةى ِرةشنووسى ( ِرؤذدا كارةكانى تةواو بكات، 90دةبوو لةماوةى )

ليذنةكوة   هةموو سِرؤذة سةسندكراوةكانى تر لةاليةن سةرلةمان هةَلوةشوَينرايةوة، 
و، دواى نووسوينةوةى زيواتر    سةر لة نوَى ماددة ماددة دةستى بة نووسينةوة كرد

( ِرؤذيةكة تةواو بوو، ئةوكات دةبوو سةرلةمان بة سَيوى  90( ماددة، وادة )70لة )
  بة هوؤى نواكؤكى اليةنوة سياسويةكان و     سَيويست كاتى تر بة ليذنةكة بدات، بةاَل

داخسووتنى دةرطوواى سةرلووةمان و شووةِرى ِرووبووةِروو بوونووةوةى داعوو ، بابووةتى        
هةرَينى كوردستان نةبووة ئةولةويةت و بايةخى سَيويسوتى   دةستورىِرةشنووسى 
 سَي نةدرا.

لة ئَيستادا دواى ئةو هةموو هوةوراز و نشوَيويةى ِرةشنووسوى دةسوتورى هوةرَينى      
 (27و، دواى ئةزموونى حكومِرانيةك كة تةمةنى لوة  )  كوردستان سَييدا تَي ةِرى

( سواَل  2راَل، ِراسوتةوخؤ ) ساَل زياترة، دواى سةسند كردنى دةستورى عرياةى ديود 
دواى ِرووخووانى ِرذَينووى بةعسووى داشيسووت، هووةر ساسوواو و بيانويووةكى دامووةزراوة     

دةسوتةبذَيرى سياسوى بوؤ دواخسوتنى زيواترى       حيزبة سياسويةكان،  دةستوريةكان،
سشووتيوانى  لؤذيوون و واةيعووى ئاموادةكردنى دةسووتورَيكى هاوضووةرخى طةل ةسووةند، 

 .لة ئايندةدا باجةكةى دةدةي كة نابَيت و بطرة كةمتةرخةمييةكة 
كوات و دةردوةتى    لةبةر ِرؤشنايي ئةو باوةِرةمان، بوة زةروريوةتى سوود بيونه لوة      

بؤ ِريطة طرت  لوة هوةر مةترسويةك لةسوةر ةوةوارةى هوةرَينى       ِرةخساوى ئَيستاو، 
 سووووووةرؤكايةتى خوووووووىل سَيننووووووةمى سةرلووووووةمانى كوردسووووووتان،    كوردسووووووتان،

زةمينةسوووازى بوووؤ كاراكردنوووةوةى ليذنوووةى     دةست َيشووويةريةكنان لوووة سَينووواوى  
تاياةمتةندى ئامادةكردنى دةستور كرد و، بةسةردانى حيزبة سياسية براوةكوانى  

 حيزب و اليةنة سياسيانةى كةضانسى هةَلاذاردن دةستنان سَيكرد، بِرياريشة ئةو
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بردنووةوةى هةَلاووذاردنيان نووةبووة بانطهَيشووتى سةرلووةمانى كوردسووتانيان بكووةي  و 
 ةى خؤمان بؤ ئةواني  خبةينة ِروو.ِروانط
كوة ئةطوةر سَيشورت     ،دةردةتَيكى باشة بؤ ئةوةى ِراياطةيةنه ئة  كؤنفِرانسةبةَلا  

هَيزة سياسيةكان لة سةر خاَلة ناكؤكةكان سةبارةت بة دةستورى هوةرَي  نةطةنوة   
 ا كاراكردنةوةى ليذنةكة ئوةو ئةجناموةى نابَيوت كوة ضواوةِروانينان     وِرَيكةوت  ، ئة

نةدا دةطةنة بناةست كة لوة بنةِرةتودا جَيطوةى نواكؤكه       ، و لةو خااَلبؤى هةية
 لة نَيوان خودى اليةنة سياسيةكانى هةرَي ، يان لة نَيوان هةرَي  و بةغدا.

بةطشتى، ديارى كردنى سنورى هةرَينى كوردستان لة ِرةشنووسى دةستورةكة لة  
دةرةوةى هووةرَي ، بابةتَيكووة  هووةل و مةرجووةى ئَيسووتاى ناوضووة كوردسووتانيةكانى  
يووان هووةبَيت لووة دؤزينووةوةى    دةخوووازي  زانكؤكووان، سسوو ؤِران و ئووةكادمييان ِرؤلَ   

نةبَيتة مايةى دذيةكى لةطةَل دةسوتورى ديودراَلى    كةضارةسةرَيكى ياسايي ئةوتؤ 
و هاوكوووات ناضووواري  نوووةبه كوووة وةك بةشوووَين لوووة كوردسوووتان و جوطراديووواى    

ه، بوؤ ئةموةش   ابو  تورى هةرَينودا دةسوتاةرداريان  سو كوردستان لة ِرةشنووسوى دة 
 (             هةميشووةيي بوووون )سروشووتى دةسووتورةكة لووة نَيوووان    ئيزديواجيووةتىبريؤكووةى 

بوؤ كوةركوك و ناوضوة كَيشوة      (كاتى بوون)بؤ سنورى ضوار سارَيزطاكةى هةرَي  و 
اوتوَيي بريؤكةيةكة كة دةبَيت بة ووردى و وريايي وةك بذاردةيةك تو  ،لةسةرةكان

 بكةي .
هاوكات سةرضاوةى ياسادانان لة هوةرَينى كوردسوتان بابوةتَيكى تورة، كوة دةشوَيت       

طةيانودنى   بةيوةك ى هاوبوةش بدؤزينوةوة بوؤ    و دةبَيوت خوالَ   ،مايةى ناكؤكى بَيوت 
ئةو ناكؤكيانة، بذاردةكاني  توا ِرادةيوةك ديوارن ، يةكوةميان دانانوةوةى مواددةى       

و بوة  ؤى، دووةميان دانانى بذاردةيةكى تاياوةت  ( ى دةستورى ديدراَلى وةك خ2)
سوَيهةميان  ( دا هواتووة،  2داِرشتنَيكى كوردسوتانيانة جيواواز لوةوةى لوة مواددةى )     
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هَيشوتنى ئوةو   ، و بةجَيةكى تاياةت بةسةرضاوةى ياسا دانان ى هي  ماددةيدانةنان
كوات   بابةتة بؤ دةلسةدةى هَيزى براوة بؤ تةشريع، هةرسَى بوذاردة يوارائ ئوةوةن   

خراسيووان  و اليووةنى بوواش و ،بووؤ تووةرخان بكرَيووت و توَيذينووةوةو خوَيندنووةوةيان 
طووموووان كؤنفرانسوووى زانسوووتى و كوووؤِرو  مةجؤيسوووى     ، كوووة بَيتووواوتوَى بكرَيوووت 

بابةتيانووة توورو بووةدةر لةهووةر كاريطةريووةك دةتوانَيووت ئةدزةليووةتى   ،ادمييانووةكئة
ََ ئةوةيوة    اجوار ضونكة دووانى تردا بسةنَينَيت، يةك لةو بذاردانة بةسةر ئة ئةسو

لوة كاريطوةرى ئايودؤلؤذياو حيوزب و      بَيوت اليةن بَيوت و داماَلراو توَيذةر دةبَيت بَي
 نفوز.
بوةبَى   دةسوتوور  ِرةشنووسوى ى كوة ِرةنطوة ليذنوةى ئامادةكردنوةوة      خاَليون دوايه

نى نووةتوانَيت دايِيَيووذَيت، بابووةتى سيسووت  رَيككووةوتنى هَيووز و اليةنووة سياسوويةكان 
كان و دةسورِتؤييةكانيان، و  تةو ووردةكارى سيستةمةكة و سةيكةرى دةسةاَلحوك  

 بةيةكةوة. ةشَيوازى سةيوةنديان
ن بوووؤ بوووؤ طةيشوووِ بوووة ِرةشنووشوووى دةسوووتوريَ    بةطشوووتى نزيووون توووري  ِرَيطوووة  

اليووةك رازيووةكان بدؤزينووةوة و هةمان ، ئةوةيووة خوواَلى هاوبةشووى جياوهةرَينةكووة
جَين سوازش نوةبَيت لةسوةر    ربةموة  ،خواستةكانى بكوات سازش لة سةر هةندَى لة 

                       سَيكوووةوة هوووةَلكردن  و موووا  و ئازادييوووةكان و ئاينووودةى سرؤسوووةى دميووووكراتى    
 لة هةرَينى كوردستان .

لةكؤتاييوودا هيووواى سووةركةوت  بووؤ كؤنفرانسووةكةتان دةخووواز  و بووؤ هةميشووة        
         سةردراز ب .

 


