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ثيَشةكى
هةر وةكوو لة ذمارةى ( )9ى بالَوكراوة كةماندا كة تايبةت بوو بة كاروضاالكيةكامنان لة سةرةتاى دةست ثيَكردنى كارةكامنان تا
 ، 9002/19/11بةلَيَنمان دانى كة ساالَنة لةمةو دوا بةم شيَوةية لة دووتؤيى كتيَبيَكدا هةرضى كار و ضاالكيمان بوبيَت لةو
سالَةدا بيانوسينةوة و بيخةينة بةردةست ئةندامانى بةريَزى يةكيتيةكةمان  ،بؤية لةم بالَوكراوةيةدا سةرجةم كار و ضاالكيةكامنان
لة  9002/1/1تا  9002/19/11دةخةينة بةردةستى بةريَزتان  ،جطة لة مةبةستى ئاطادار بوون ليَيان دةمانةويَت سةرنج و
راى بةريَزيشتان لةسةر كارةكان ئةطةر هةبيَت نيشانى بدةن و ئاطادارمان بكةن بؤ ئةوةى لة ئايندةدا بتوانني كارةكانى ثىَ
دةولَةمةند بكةين  ،بةو هيوايةى جيَطاى رةزامةندى طشت اليةك بيَت .
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002 / 19 / 11
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ئاطادارى

بؤ  /بةريَزانى ئةندامانى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
ريَز و سالَو
ئاطاادارى باةريَزتان دةكاةين لاة رذذى  9002 / 19 /11وة دةسات كاراوة باة كؤكردناةوةى ئابوناةى ساالَى  ، 9002داواكااارين
بفةرمون بة ثيَدانى ئابونةكاةتان باة بةشاى داراياى يةكيتيةكاةمان  ،داوا لاةو بةريَزاناة دةكاةين كاة ئابوناةى ساالَى  9002ياان
نااةداوة لةطااة َ ئابونااةى  9002باادرىَ  ،بريااارة لااة كؤتااايى مااانطى  9010 / 1كااؤنطرةى دووةمااى يةكيتيةكااةمان ببةس ا ىَ ،
بةمةبةستى بةشداربون ض وةك نوينةر يان ديارى كردنى نويَناةرتان  ،ثيَويتات دةكاات ثابةنادى خؤتاان باة ئةناداميتى يةكيتيةكاة
رابطةيَنن .
لةطة َ ريَزدا

يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002 / 19 / 11
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رِاطةياندراوةكان
يةكةم :

ليَدواني يةكيَيت ثةرلةمانتاراني كوردستان سةبارةت بة بارودؤخى هةريَمى كوردستان

ئةركي بةرثرسيارةتي وثةيدا كردنى متمانة باش ين سةرماية ية بؤ دةسةآلت كة بيةويَ ثةيوةندي توند و تؤ َ لةطة َ خةلَك
ببةستيَت حكومةت كار دةكا و هةموومان بةشدارين لة بةرِيَوةبردني ئةو سيتتةمة كة ثيَ ي دةلَيبَن (حوكمرِاني) بةآلم بة ثلةي
يةك حكومةت بةرثرسة كةضي هةموومان ئةركي بةرثرسياري و ئةخآلقي هةلَدةطرين  ،دةسةآلت تةنيا لوتكةي دةسةآلت نية بةلَكو
شؤرِ دةبيَتةوة خواريَ تا دةطاتة ئةركي تاكةكان ض لةناو دامودةزطاكاني دةولَةت ض لةناو كؤمةلَطة  .ئةطةر ثردي ليَكتيَةطةيشنت
و طؤرِينةوةي بري و رِاكان و ثيَداني زانياري لةم نيَوانةدا هةبيَت ئةوا دروست بووني كيَشة و قةيران و دلَةرِاوكيَ مانايةكي ناميينَ .
بةثيَضةوانةوة دةبيَتة سةنطةر طرتن و هيَنانةوةي برِو بيانوي بيَ بنةما ئةويش خؤدزينةوةية لة خودي كيَشةكان كة ئةمرِذ هةموو
اليةك ثيَوةي دةنالَيَنيني  ،ثيَويتتة لة برِي دروستكردني رِةوشي ئالَؤز و خةريك كردني كؤمةآلني خةلَك بة شتى البةال هةقة
بةث ةلة مشووري كيَشةكاني هةريَم و ناوةند خبؤين ئةمة

لةسةر زةمينةيةكي بةتيين يةكطرتوو و بةهيَزي ناوخؤ دةوةسيتَ

بةرامبةر نةيارةكامنان .
بارودذخي عيَراق و ناوضةكة ئةوةندة ناسكة و زذر لة بةرذةوةندي طةلةكةماندا نية ثيَويتت بةوة دةكات هةموو اليةك لة ئاسيت
بةرثرسيار ي نيشتيمانى و نةتةوةيى دابيَت ليَ نةطةرِيَني كةليَنيَك و درزيَك بكةويَتة نيَو رِذلَةكاني ئةم طةلة ستةمديدةية كة رِةنطة
هةنديَ اليةن بة ووروذاندي رِةوشيَكي ئاوا بة قازاجني خؤيان بطؤرِنةوة بؤية لة ثيَناو بةرذةوةندي طشتيدا بةرذةوةندية
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تايبةتيةكان جيَ يان ثيَ ضؤ َ بكريَ بارو دذخةكة

ئةوةندة تيَكة َ و ثيَكة َ نةكريَ نةبادة ميَذووي ناكؤكيةكان خوانةخواستة

دووبارة ببيَتةوة .
كوردستان مالَي هةمووانة ئاسايش و ثاراسنت و سةركةوتين ئةزموونةكة و ثريذز رِاطرتين خويَين شةهيدان لة ئةستؤي هةمووانة
بة بريكردنةوةي دميوكراتيان ة و بابةتيانة و وةالَمدانةوةي شارستانيانة ميَذوويةكي ثرِ لة سةروةري تؤمار دةكريَ نةخوازةالَ بة
بآلوكردنةوةي رِق و كينة و رِووبةرِوو بوونةوةى نا بةرامبةرانة دةسكةوتةكان زيندة بة ضاأل بكريَن .
ئةمرِذ كاريَكي ثرِ بايةخة لة هةر شويَن و ناوةنديَكي سياسي و رِذشنبريي و ئةكادميي لة كوردستان قتة لةسةر ضاكتازي دةكريَ
كةواتة ئيَمة طةليَكي ووشيارمان هةية سةركةوتين ئةم كارة مةزنة هيمةتي ثيَكةوةي خةلَك و دةسةآلتي دةويَ يةكيَيت
ثةرلةمانتاراني كوردستان ئةمة دةخاتة بةردةم رِاي طشيت طةلةكةمان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان جاريَكي تريش دةخياتةوة برييان
كة هيض كةسيَك و هيض اليةك سوود لة نا تةبايي و درِ دذنطي و دروست كردني كيَشة وةرناطريَ  ،بةلَكو ئةطةر رِةوشيَك ثةشيَوي
دروست بكات بيَطومان ئةمة ثيآلنيَكة بؤ مرداربوونةوةي ئةو طيانةي بةرةو ئايندة هةنطاو دةنيَت
يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002 / 1 / 92
دووةم :

ِراطةياندنيَك لة ثةراويَزى يادةوةريةكانى ئازاردا

ميَذووي طةالن بةكةلَةكةبووي بةسةر هاتة تفت و تالَةكان و بةسةروةريي و رِذذة ثرِشنطدارةكاني ثيَناسة دةكريَت ،نة طةرِانةوةي
بؤ دوواوة و نة وةستانيشى جيَطةي قبو َ كردن نية .
بة دريَذايي رِةورِةوةي ميَذووي كوردستان ض وةك ثرديَك ض وةك وآلتيَك هةميشة طؤرِةثاني ملمالنيَكان و يةكالكةرةوةي
بةرذةوةنديةكاني نةياران و داطريكةراني بووة  ،قورباني هةلَكةوتةي جوطرايف ي و سروشيت باري كؤمةآليةتي و دةرووني خودي
خؤي بووة  ،واي كردووة بة دريَذايي رِذذطاران بةرطري كردن لة مانةوةي وةك بةشيَك بووة لة ئةركة بةردةواميةكاني  ،مرذظ
ناتوانيَ دةستنيشاني هيض رِذذ و مانط و وةرزيَكي سا َ بكات سةبارةت بة تؤماركردني رِووداوةكان  ،رِةنطة ئةوان قةرزاري
كارةسات و نةهامةتيةكان ببنةوة بةوةي جيَطةيان بؤ نةكريَتةوة  ،مانطي ئازار تايبةمتةنديةكي ئةوتؤي هةية دةكريَ وةك منوونة
هةلَوةستةي لةسةر بكريَ و ثةندي ليَ وةربطرييَ .
 ئةوة نةورذز دوواي زستاني توو بةرة و كاركردن و بوذانةوة و جةذن و دةست لة مالنيَ ي سروشت و مرذظ .
 ئةوة رِاثةرِيين ( )1221طولَي بةرذكي كوردستانيان ئاوديَر بة خويَين خةلَك و ثيَشمةرطة دةربازبوون لة دوورِياني مان و
نةمان بةرةو دةسكةوتي وةك ثةرلةمان و حكومةتي هةريَم و سةروةريةكاني تر .
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 هةر لة ئازار بوو وةضةرخانيَك لة عةقلَيةتي دةسةآلتي فةرمي عيَراق لة رِيَطةي دان نان بة ئؤتؤنؤمي كوردستان و ضةندين
داخوازي رِةواي طةلةكةمان كة بؤ ئةوكات سالَي ( )1291+1290طرنطيةكي ثرِ لة واتايي هةبوو لة دووايي نزيكةي
دةسا َ لة خةبات و تيَكؤشان دةسكةوتيَكي ياسايي هاتة ثيَش
 هةندةي ثيَنةضوو ثيالنة شومةكةي جةزائري لة  1291/1/6ئاوات و هيواي طةلةكةماني كردة قورباني  ،ئاشتبوونةوةي
دوو رِذيَمي شؤظيين ي و ديكتاتؤريي دوو دوذمين ديَرينى نةتةوةكةمان كة تا ئةمرِذ
وناوضةكة

كاريطةري لةسةر كوردستان

هةرماوة .

 هةر لة ئازاريش بوو طةورةترين تاوان دةرهةق بة ميللةتةكةمان ئةجنامدرا ئةويش ذةهرباركردني (كيمياباران)ي شاري
هةلَةجبة كة بووة هؤي شةهيدبووني هةزاران و برينداربووني هةزاراني تر  .ئةويَ رذِذيَ كارةساتةكة جيهاني هةذاند
كةضي خمابن كاردانةوةكةي بةقةدةر طةورةيةكةي ضاوةرِوان دةكرا ويذدانى دةست رِذيشتووةكاني جيهانى وةك ثيَويتت
نةجوآلند .
 لة ئاخر و ئؤخري ئازاربوو ئازاريَكي تر ئازارةكاني رِابردووشي هيَنايةوة طؤرِيَ ئةويش كؤرِةوبوو  ،كؤرِةو لة ناخةوة دلَي
هةموو مر ذظيَكي زيندووي دنياي تةزاند طويَي كةرِي دذست و ناحةزاني بة ئاطا هيَنا  ،كؤرِةو شؤرِشيَك بوو بةخؤي بة
ضةكي ئيَش و ئازار بة ضةكي نا  ،بة ضةكى ِِتوورِةيي و مالَئاوايي لة نيشتيمان لة رِقي زذرداري و مةترسي تواندنةوة .
يةكيَيت ثةرلةمانتاران لة ثةراويَزي ئةم كار ةسات و نةهامةتية مةزنانة دةخوازيَ هةر تاكيَكي كوردستان بري لة خودي خؤي
بكاتةوة لة كويَ بووة ئيَتتا لة كويَ يةو بةرةو كويَ دةرِوا  ،ثةند لة وانةكاني ميَذوو وةربطريَ و هةلَوةستةي لةسةر بكات ،
ثرسياريَكيش هةردةم ئامادةية و دةكريَ ئايا هةنطاوةكان وةك ثيَويتنت ؟ وةآلمةكة بؤ رِاي طة بةجيَ ديَلَني
يةكيَيت ثةرلةمانتاراني كوردستان
ئازاري 9002
سىَ يةم :

َبذاردنةكان
بانطةوازيَك بؤ هاوالتيانى خؤشةويستى كوردستان دةربارةى ثرؤسةى هةل
هاوآلتياني خؤشةويست

 هةريَمةكةمان  ..هةريَمي كوردستان بة قؤناغيَكي هةستياردا تيَ دةثةرِيَت  ،لة ذيَر تاقي كردنةوةيةكي
ضارةنووستاز داية .
 بةشداريكردن لة هةلَبذاردني ثةرلةماني كوردستان و سةرذكي هةريَمي كوردستان ئةركيَكي ديين و دنيايية .
 دةنطت طرنطة  ..ئةو مافة بةكاربيَنة و بزانة دةنطةكةت جيَطةي خؤي دةطريَ .
 بةشداريكردنت لة هةلَبذاردن بةشداريكردنة لة بةرنامةي ئاييندةي ووآلتةكةت .
 با هةلَبذاردن بكةينة كةرنةظالَيَكي ميللي ي و نيشتيماني .
 بة ئارةزووي خؤت دةنط بة نويَنةرةكةت بدة .
 ئةطةر دةتانةويَ ثرِذسةي هةلَبذاردن جوان بكريَ با خؤمان رِابهيَنيني لةسةر ذياني دميوكراسي و قبولَكردني يةك ي
و دووركةوتنةوة لة توندوتيذي .
هاوآلتياني بةرِيَز
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 لة  9002/6/9 –9002 /1/91ئةو هةلة لة بري نةكةيت برِذ سةرداني بنكةكاني تؤماري دةنطدةران بكة بؤ
ئةوةي دلَنيا بيت لة رِاست و دروسيت ناوةكةت .
 ئةطةر دةتةويَ لة نزيك ين شويَن لة مالَةكةت دةنط بدةيت يان ناوةكةت لة ثاريَزطايةك بؤ ثاريَزطايةكي تر
بطوازيتةوة ثةيوةندي بة بنكةكاني تؤماري دةنطدةران بكة بؤ ئةم مةبةستة
 ئةطةر دةتةويَ بةبيَ ماندوو بوون دةنطي خؤت بدةيت ئةو دةرفةتة لة كيس مةدة سةرداني بنكةكاني تؤماريي
دةنطدةران بكة بؤ وةرطرتين زانياريي وورد و متؤطةر .
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002/1/91

ضوارةم  :رِاطةياندراوي يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان سةبارةت بة دةستورى هةريَمى كوردستان
ثةسةند كردنى ثرِذذةى دةستورى هةريَمى كوردستان لة رِذذى  9002/6/91لة اليةن ثةرلةمانى كوردستان بة مةبةستى
ريفراندذم رِووداويَكى طرنط و هةنطاويَكى لة جىَ ى خؤى بوو بؤ ئةوةى هةريَمى كوردستان سةقامطريى سياسى و ياسايى و
كؤمةالَيةتى زياتر بة خؤيةوة ببينىَ و ماف و ئازاديةكانى هاوالَتيان ديار و متؤطةر بن و ياساكان ثشت ئةستور بن بة ماددةكانى
دةستوور و دام و دةزطاكانى هةريَم بةريَك و ثيَكى كارةكانى خؤيان ئةجنام بدةن  ،طةورةيى و كاريطةرى ثةسةند كردنى دةستوور
زذر بة رِاشكاوى دةردةكةويَت لةو كاردانةوةى شؤظيَنيةكان كة ضاويان بة سةقامطريى و بةرةو ثيَش ضوونى كوردستان هةلَنايةت
 ،بؤية ئيَمة لة يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ويَراى ثشتيوانى تةواومان لةو ثرِذذة دةستوورة  ،هانى خةلَكى كوردستانيش
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دةدةين زذر بةطةرمى ثيَشوازى و ثشتيوانى ىلَ بكةن و دةنطى ثيَ بدةن و هةموو اليةك بة دةسكةوتيَكى نةتةوةيى و نيشتمانى
مةزنى تيَبطةن.
سةبارةت بة رِةوشى هةلَبذاردنةكا نيش هيوا دارين ليتتةكانى رِكابةر بةشيَوازيَكى شارستانيانة ثرِذسةى بانطةشةكانيان
بةرِيَوةبةرن.
ئةو كردةوة تريذرستيانة

كة لةماوةى رِابردوودا ئةجنامدران لة بةغدا و تازة خورماتو و شارى كةركوك ئةوا يةك رِاستى

دةردةخات كةوا نةيارةكانى عيَراق جياوازيان نةكردووة بة عةرةب و توركمان و كورد .هةموويان بوونةتة ئاماجنى ئةو هةرِةشة
نامرذظانة بؤية زذر بة توندى ئيدانةى ئةو كردارانة دةكةين و دلَنياشني بةيةكريزى و تةبايى نيَوان ثيَكهاتةكانى خةلَكى كوردستان
هةموو ثيالنيَك هةلَدةوةشيَنن.
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002 /7/5
ثيَنجةم :

بةريَكردنى منونةيةكى ترى دميوكراسى

هةريَمى كوردستان لة  91ى تةممووزى  9002ئةزمونيَكى ترى ديَموكراسى بةريَكرد  ،ويَراى ثريذزبايى لة بةشداربووانى ئةم
ثرذسةية بة دةنطدةران و بةوليتت و قةوارة سياسيانةى كة بةهةر ريَذةيةك بيَت سةركةوتنيان بة دةست هيَناوة  ،تةنانةت
بةوانة

كة هةلَى سةركةوتنيان بةئايندة سثارد  ،ئةم هةلَبذاردنة وةرضةرخانيَكى ميَذووى بوو ض لة رووى كيَربكىَ ى طةرم و طورِ

و بةشدارى ضرو ثرو دروست بوونى ئؤثؤزسيؤنيَكى رةسةن و وةرطرتنى وانةو ثةند بؤ هةلَبذاردنةكانى دادىَ...
ئةم هةنطاوة نرخدارة ئةوة دةهيَنىَ ليتت و قةوارة سياسيةك ان ثريذزبايى لة يةك ى بكةن بةهؤى ئةوةى بةثلةى يةكةم طة
براوةية  ،واز لة رِةوشى ثيَش رِذذى دةنطدان بهيَنرىَ شارستانيانة رةفتار بكرىَ لةمةودووا هؤلَى ثةرلةمان ببيَتة شويَنى برِيار ،
بةتايبةتى برِيارة ضارةنوس سازةكان  ،هةر سةرنج و تيَبينيةكيش هةبىَ ئةوا رِوو بة رِووى كؤمتيؤنى باالَى سةربةخؤى
هةلَبذاردنةكان بكرىَ بؤ ئةوةى ئةويش داد ثةروةرانة حوكمى خؤى بدات و بةكةم و كوريةكانى خؤشى دا بضيَتةوة .
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان بةليَن و بةرنامةكان بةبري ليتت و قةوارةكان دةهيَنيتةوة كة بة كؤمةالَنى خةلَكى كوردستانيان
دا بوو طرنط تر ئةوةية ريَز لة ئريادةى ئةو متمانةية بطرن كة طة ثىَ ى داون .
وةك يةك تيث ملمالنىَ بكةن بؤ ضارةسةر كردنى كيَشةكانى ناوة خؤ بؤ ئةوةى بة ديديَكى ثتةو و هاو هةلَويَتت رِوو بة رِووى
مةترسيةكانى دةرةكى ببنةوة كةسيش هيَلَة سوورةكان نةبةزيَنيَت..

يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
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9002/8/9

شةشةم :

رِاطةياندنيَك دةربارةى رِةوشى تازةى باكوورى كوردستان

رِاثةرِينى ئازارى (  ) 1991لة باشوورى كوردستان وةرضةرخانيَكى بابةتى و هةنطاويَكى ثرِ بايةخ و كاريطةرانة بوو سةبارةت بة
بةرةو ثيَش ضوونى دذزى طةلةكةمان  ،ئةو رِةوشة واى كرد تيَرِوانني و سةرجنى وورد الى دذست و ناحةزان طةالَلَة بيَت و هةر
يةكة بة حيتاباتى خؤيدا بضيَتةوة بةوةى بري بكريَتةوة بؤ ضارةسةرى دميوكراسيانة و ثةنا بردنة بةر ديالؤط و فرِيَدانى عةقليةتى
خؤسةثيَنةرانة و بنربِكردنى سيايةتى توند و تيذى  ،ئةمرِذ

هةلَويَتتى نويَى حكومةتى توركيا و خةبات و سياسةتى

حةكيمانةى طةلةكةمان لة باكوور  ،وةرزيَكى تازة و مذدةيةكة بؤ هاتنى شنةباي ئازادى و ئةو دةرئةجنامانةى ىلَ دةكةويَتةوة كة
ضةندين نةخشةى رِيَطا لة ئاراداية بؤ ضارةسةرى داد ثةروةرانة كة هةموو طةالنى توركيا ثىَ ى دةحةسيَتةوة و ئاشيت و ئارامى
سةقامطري دةبيَت و كا ريطةرى باشى دةبىَ لة سةر ناوضةكة .
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان تيَكراى ئةم هةنطاوانة بة دةستكةوتيَكى مةزن و ميَذوويى دةزانىَ ئةو دةستانة دةطوشيَ كة
مةبةستيانة الثةرةيةكى ثرِ لة شانازى بؤ دووا رِذذى طةىل توركيا تؤمار بكةن ئةو نيازانة بة شكانةوةى قازانج بؤ ميللةتةكةمان لة
باكوور بة باشى هةلَدةسةنطيَنني .

يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9009/1/11
حةوتةم :

بةرةو دامةزراندنى دةزطاى ميدياى سةربةخؤى كوردستان

دةربرِينى بريورِا بة هؤى ضةندين كةنالَةوة ئةجنام دةدريَت ثوخ تةترين و جوان ينيان لة رِيَطةى رِاطةياندنةوةية وةكو راديؤ ,
تةلةفزيؤن  ,رِذذنامة و طؤظار  ,ئةنتةرنيت .
ليَرةدا ثيَويتتى بة بةكارهيَنانى شياويي و زانتتى و بةلَطةيى هةية  ،دوور لة يةك شكاندن و هةلَبةستنى ناو و ناتؤرة  ،بؤ ئةوى
رِةوشتى بةرزى رِاطةياندن لةك ةدار نةكات  ،بة ثيَضةوانةوة شؤرِ بوونةوةية بؤ ئاستى نزم و كةمكردنةوةية لة ثةيامى طرنطى
رِاطةياندن.
ساالَنيَكى كةم نية خمابن رِاطةياندن لة كوردستان خةريكة بة ئاقارى ترسناك هةنطاو دةنيَت (( سةرةرِاى هةنطاوة بةرضاوةكانى ))
لة ووشةى بة ثيَز و قورس و كاريطةر بؤ قتةى ناو بازار  ،لة رِةخنةى بنياتنةر بؤ رِووخيَنةر  ،رِاستة ئةمة

هؤكارى خؤى هةية

بؤ دابةزينى بة ئاستى نزم  ،بةالَم دةكرىَ هةمان مةبةست بة دةربرِينى بابةتيانة خبريَنة رِوو  ،لة رِاستيدا ثةروةردةكردنى نةوةى
نوىَ بؤ ئايندةى طة بةم شيَوةية برِوا كارةساتة  ،دةربازبوون لةم قؤناغة سامناكة تةنيا بة خؤداضوونةوةى ثيَويتتة كة هةموو
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دةسةالَتةكان كارى بؤ بكةن بة دةسةالتى ضوارةميشةوة  ،رِاطةياندن ئةركى طةورةى لة سةر دةسةالَتى ضوارةمة بؤ ئةوةى
بتوانىَ ثاريَزطارى لة رِةفتارى جوانى خؤى بكات ضونكة هةموو اليةك بة ووردى دة رِواننة رِذلَى رِاطةياندن  ،ئةو دةبىَ راستى و
ضةوتيةكان ليَك جيا بكاتةوة نا دروستةكان رِاستة رِىَ بكات  ،ووروذاندنى هةست و سؤز يان برينداركردنى كاريَكى كةم نية ،
كؤمةلَطايةكى سةرليَ شيَواوى ليَ دةكةويَتةوة  ,درذ و رِاستيةكان وون دةبىَ  ،بةرةبةرة طةندةلَى ئابلووقةى هةموو بوارةكان دةدا
وةك ئةوةى كة دةبينريَ  ،بؤ ئةوةى رِاطةياندن نة كةويَتة ئاستى نزم و بىَ سةرو بةرى و نا بةرثرسيارانة كة ئةويش لة
دةرئةجنامى خراث ى ىلَ ثةيدا بووة .
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان داوا لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان و بة تايبةتى ثةرلةمانى كوردستان دةكات بؤ ئامادةكردنى
ثرِذذة ياسايةك كة خؤشى ثرذذةيةكى لةبةر دةستة سةبارةت بة ياساى دةزطاى ميدياى سةربةخؤ بؤ ئةوةى رِاطةياندن بتوانىَ لة
طة َ دةسةالَتةكان بة شيَوةيةكى ياسايى هةلَس وكةوت بكات و كارى سةركى خؤى بزانىَ  ،دةسةالتى ضوارةم ( رِاطةياندن )
رِةنطدانةوةى شارستانى و قوولبوونةوةى دميوكراسى و رِيَزطرتنة لة رِاى جياواز  ,لةم رِووةوة هيَشتا هةرِيَمى كوردستان لة نيَو
ئةطةرة هةستيارةكانداية  ،ض وةك رِيَكنةختتى كارو بارةكانى ناوةخؤميان ض وةك كيَشة دةرةكيةكان  ,بؤية دامةزراندنى ميدياى
سةربةخؤ كة هةموو جؤرةكانى رِاطةياندن لة خؤ بطريَت هةنطاويَكى ثيَشكةوتن و ثةروةردةيى ية  ،وةالنانى ئةويش دةبيَتة
ئةطةريَك لةو ئةطةرة مةترسيدارانة.
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002/2/1
هةشتةم:

َبذاردنةكانى داهاتوو
ِراطةياندراويَك دةربارةى هةل

بؤ ضةندين جارة ثرذسةى هةلَبذاردن لة هةريَمى كوردستان ئةجنام دةدريَت بةمة
هةلَبذاردن بة ثاك ين و جوان ين شيَوة خؤى بؤ ئامادةبكريَت و بةريَوة

ئةزموونيَكى با

لةبةر دةستداية كة بتوانرىَ

بضيَت  ،بةرةضاو كردنى كاريطةرى بارودذخى

هةلَبذاردنةكانى ئةم دووايةى ثةرلةمانى كوردستان و سةرذكايةتى هةريَ م هةقة ثيَش ئةوةى بري لة ضؤنيةتى بةشدارى لة
هةلَبذاردنةكانى ئةجنومةنى نويَنةرانى عيَراق بكريَتةوة  ،بري لة خاو كردنةوةى ملمالنيَكان و هيَور بوونةوةى كة

و هةواى دوواى

هةلَبذاردنى  91ى تةمموزى  9002بكريَتةوة  ،رةوشةكة لة نيَو فراكتيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان ئاسايى بيَتةوة و ثيَشوازى
لة قؤناغى راستةقينةى ديَموكراسى بكرىَ  ،لة ثيَناو بةرذةوةندى باالَ هةر اليةنة لة ئاستى خؤى بة خؤدا ضوونةوةيةكى دروست
بكات بة بىَ ئةمانة ناتوانرىَ وةك ثيَويتت ثةيامى طةىل كوردستان بطةيةنريَتة ثةرلةمانى عيَراق  ،ليَرةدا ضار نية دةبىَ يةك لةم
دوو ريَطايةى خوارةوة هةلَبذيَردريَ بؤ بةشدارى لة هةلَبذاردنى  9010/1/16دا بةالَم لةسةر يةك بةرنامةى طشتطري و تؤكمة و
تيَر و تةسة بؤ ئةوةى ثيَطةى كورد لة عيَراقدا ريَزى ليَبطريىَ و حيتابى بؤ بكرىَ ئةوة

تةنيا بة درككردن بة بةرثرسياريةتى

نيشتيم انى و نةتةوةيى دةبىَ بؤ روو بة روو بوونةوةى ثيَشهات و رووداوة ديار و ناديارةكان .
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 باش ين يةك لةو دوو ريَطاية ئةمةية بة بةرنامةيةكى يةكطرتوو ليتتيَكى يةكطرتوو بؤ هةلَبذاردن بةشدارى بكريَ كة مافى هةموواليةك بةثىَ ى ريَككةوتن و ((ميتاقى شةرةف)) ثاريَزراو بىَ هيض كةس و اليةنيَك خؤى بةسةر اليةنى تردا نةسةثيَنىَ ثابةندى
تةواو بة روونى و ئاشكرا بؤ ميللةتةكةمان رِابطةينرىَ بؤ ئةوةى بة دلَنيايى كارو بارةكان لة بةغدا بضيَت بةريَوة  ،هةر
ثيَشيَلكاريةك بكرىَ و ئةطةرى هةلَوةشانةوةى يةك ليتتى ىلَ بكةويَتةوة هةلَطرى ئةم بةرثرسيارةتية روو بة رووى ليَثرسينةوةى
طةلةكةمان ببيَتةوة.
 ريَطاى دووةم لةسةر هةمان بةرنامةو ريَككةوتن دةكرىَ بةضةندين ليتتى جياواز بةشدارى لة هةلَبذاردن بكرىَ لةسةر بناغةىثاراستنى ضارةنووسى خاك و طةىل هةريَمى كوردستان بةيةك هةلويَتتى نيشتمانى و يةك طوتارى سياسى ى و يةك ئريادة و ديد و
بؤ ضوون بىَ كة مةترسيةكانى فرةليتتى برِةويَنيَتةوة.
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان دووثاتى ئةوة دةكاتةوة و بةبري هةموو اليةك دةهيَنيَتةوة ثةنابردن بؤ هةر ريَطايةكى تر بةطران
وةستانة لةسةر دذزى طةلةكةمان ئؤباىل هةر نات ةباى ى و ليَك ازانيَكيَش دةكةويَتة ئةستؤى ئةوانةى مل بة بةرذةوةندى طشتى
دانانيَن
يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002 / 2 /11

نؤيةم:

رِاطةياندراويَك دةربارةى كرانةوةى توركيا لةسةر كيَشةى كورد

يةكيَك لة رووداوة طةرماوطةرمةكانى ئةمرذى كوردستان مةسةلةى كرانةوةى حكومةتى توركياية راستةوخؤ و ناراستةوخؤ
كاريطةرى دةبيَت لةسةر دذزى طةىل كورد .
ئةم كرانةوةية لة ضوارضيَوةى ئةو سياسةتى طشتية ية ماوةيةكة لة توركيا ثةيرةو دةكرىَ بؤ هةريةك لةم كراوانة نةخشة رِيَطاى
بؤ ئامادة كراوة بؤ ئةوةى تا بكرىَ ثةيوة نديةكانى توركيا لةطة َ دةولةتانى دةوروبةرو كيَشة ميَذوويةكةى لةطة َ ئةرمةن و هةولَة
بةردةواميةكةى بؤ بوون بة ئةندام لة يةكيَتى ئةورذثا و هةروةها كيَشة هةستيارو لة ميَذينةى دةربارةى سياسةتى ثةيرةو كراو
بةرامبةر بة كورد  ،ئامانج لةو كرانةوانانةدا ضةند مةبةست يَكى ئاشكراو نهيَنى لةخؤ دةطرىَ  ،يان ئةوةتة دذزينةوةى بة ديلى ترة
 ،يان زيندو كردنةوةى عومسانية  ،كة رِةنطة حوكومةتى ئةمرِذى توركيا خؤى بة مرياتطرى ئةو ئةيدةلؤذية بزانىَ  ،بةمةبةستى
هةولَدان و زياتر بةدوواداضوون لةسةر ئةم رةوشة نويَ ية .
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان لة  9002/10/90سيميناريَكى رِيَكختت بؤ بةريَز ( فلك الدين كاكةيى ) بة ئامادةبوونى
كؤمةليَك لة شارةزاو رِذشنبريان  ،بؤ هةلَوةستةكردن لة سةر فةلتةفةى كرانةوةى حكومةتى توركيا بة تايبةتى لةطة َ كوردانى
باكوور  ،سيمينارةكة ئةم خويَندنةوانةى ىلَ كةوتةوة .
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 كرانةوةكة هةرضةند رووبةرووى هيض اليةنيَكى سياسى كورد نةكراوةتةوة  ،بةالم خؤى لة خؤيدا جيَطةى بايةخ وطرنطيةكى ثرِ لة ماناى تيَداية  ،وةرضةرخانيَكة لة دةستثيكردنى طؤرانكارى لة عةقليةتى دان نةنان بة بوونى كورد .
 مةبةستى كرانةوةكة خاوكردنةوةى كيَشةكان و سياسةتى توندو تيذية بةرةو ميانرِةوةى بؤ وةدةستهيَنانى دةستكةوتو ئاماجنى تر .
 ئةم كرانةوةية رِةطةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ سياسةتى توركوت ئؤزا بة تايبةتى بؤ ضارةسةرى مةسةلةى كورد . يةكةجمارة حكومةت دةستى بة ضارةسةرى كردووة . سةيركردنى كورد لةم كرانةوةية ئةوة دةطةيةنىَ كة ضارةسةرى سةربازى دةطؤرىَ بؤ ضارةسةرى سياسيانة . -هةرضةندة لةطة َ ئةم كرانةوة ية

طلؤثى سةوز دراوة بة دريَذ كردنةوةى ئؤثراسيؤنى سةربازى ئةمة ثرسيارو طومان

بةرامبةر كرانةوةكة قوت دةكاتةوة .
 هةنطاوةكانى كرانةوة كة هةرضةندة هيَشتا لة قؤناغى سةرةتا داية  ،بةالَم هةنطاوى ثراكتيكى ثيَويتتة وةك دةستكارىلة دةستوور و دةركردنى ضةند ياسايةك وة يان هةمواركردنى دةربارةى سياسةتى (ئينكارى كورد) .
 جارةسةرى داد ثةروةرانةى كيَشةى كورد لة باكوور دةبيَتة جيَطريبوون و سةقامطريى ئاشتى ى و دةستكةوتةكان لةناوضةكة .
 ئةم كرانةوةية ثةياميَكى طرنطة بؤ ئةوةى ثارت و اليةنة رذشنبريى و رِيَكخراوةكانى كؤمةلطةى مةدةنى بري لةبةرنامةيةكى شياو بة يةك ديدو بؤ ضوون بة مةبةستى بةستنى كؤنفرانتيَكى نةتةوةيى بؤ هةلَتةنطاندنى ثيَشهات و
ئةطةر و مةسةلةكانى ئةمرِذ و دانانى ئةو هيَلة سوورةى كة ماوةيةكة خةونى ثيَوة دةبينني .
_ ئةم كرانةوةية ثيَويتت دةكات كورديش كرانةوةى خؤى هةبىَ  ،بؤية ثيَشوازيةكى كوردانةى طشتى لةم رووةوة
بةزةقى ديارة بة تايبةتى لة باكوور لة بةرِيَز ئؤجةالن لة (  ) PKKلة (  ) DTPلة تةواوى ضني و تويَذةكانى تر ،
باش ين دةستثيَكيش ناردنى كاروانى ئاشتى بوو بؤية ثشتطريى لةو هةلَويتتة بةرثرسيارية  ،ئةو بةرِيَكردنة و
ثيَشوازيكردنة بوو لة كاروانى ئاشتى لةم ديوو لةو ديووى سنوور كة كؤترةكانى ئاشتى نةخشةى رِيَطاى ئاشتيان
هةلَطرتبوو دذى لة شكركيَشى و كارى توندو تيذى  ،ثةيامى مافى زمان و ئازادى و دميوكراتى و داواكردنى هةموارى
دةستوور بؤ ئةوةى وةكوو هةر طةليَك و نةتةوةيةكى ئةم سةر زةمينة وةك مرذظ هةلَتو كةوتى لةطةلَدا بكرىَ بؤية
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان لةم سونطةيةوة ثشتطريى تةواوى خؤى رِادةطةيةنى بؤ سةركةوتنى ئةم ثرذسةيةى
ئاشتى  ،ئةو رةوشة نوىَ ية هة َ و دةرفةتى رختاو وطوجناوى هيَناوةتة ثيَش  ،ئةركى هةموو اليةك كة بيقؤزنةوة بؤ
بةكارختتنى ضارةسةرى ئاشتيانة.
يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002/10/99
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دةيةم :

دوو ثيَوانةيى لة رةفتار كردن بةرامبةر جيَناكؤكةكان

يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ثشتطريى و ثشتيوانى خؤى دةردةبرىَ بؤ هةردوو ليتتى هاوثةميانى كوردستان ى و
يةكطرتووى ئيتالمى كوردستان لة ئةجنومةنى نويَنةرانى عيَراق لةسةر ئةو هةلَويَتتة دةستورى و ياسايةى دةرى دةبرِن  ،كة ىلَ
ناطةريَ ن زيان بة ماف و بةرذةوةنديةكان بةطةلةكةمان بكةوىَ  ،هةو و تةقةلالى سةرذكايةتى هةريَم و ثارت و اليةنة سياسيةكانى
ترى كوردستان بةرز دةنرخيَنني  ،ئةوة

بةبري هةمو ئةوانة دةهيَنينةوة كة دةيانةوىَ ثيالنى ثرِ لة طومانى تؤلَة سةندنةوة

دابريَذن  ،با بةخؤياندا بضنةوة  ،ضونكة ثةنابردن بؤ دةستور و برايةتى و ئاشتى باش ين خزمةتة بؤ هةر اليةك كة بيةوىَ بؤ
بةرذةوةندى طةالنى عيَراق كار بكات  ،نةك بة ئارةزووى ئةوانةى ضاويان بة ئاوةدان كردنةوة و تةبايى و سةروةرى عيَراق هةلَنايىَ
 ،لةهةر ووالَتيَكدا ئةطةر كيَشة و طريو طرفتةكان بةدةستور و ياسا و ليَك تيَطةيشنت يةكال بكريَتةوة ئيدى هيض برو بيانويةك ناميَنىَ
بؤ ليَكدانةوةو بري و بؤضوونى ديكة  ،ئةوةى تيَبينى دةكريَ لة عيَراقدا هةر كاتىَ وادةى هةلَبذاردن نزيك بيَتةوة ئةو كيَشانةى كة
دةستوور ساغى كردذنةتةوة دةبنةوة جيَطةى ملمالنىَ  ،يان كة دةست دةكريَت بة ضارةسةرى ئةو بابةتانةى كة دةستوور
نةخشة ريَطاى بؤ داناون  ،دووبارة اليةنة ناكؤكةكان جاريَكى تر دةيانةوىَ بةطويَرةى بةرذةوةندى خؤيان دةستوور و ياسا
ليَكبدةنةوة  ،وةك مادةى (( ))110و ياسايى هةلَبذاردنةكان .
ئةوانةى دذى دةستوور و سيتتةمى نوىَ ى عيَراقن هةلَس و كةوتةكانيان ضةندين خويَندنةوةى هةية  ،بؤ ويَنة لة ثاريَزطاى
مووسل بة شيَوةيةك بري دةكةنةوة لة ثاريَزطاى كةركوك بة شيَوةيةكى تر كة ثيَضةوانةى بريكردنةوةى خؤيانة  ،كة ئةوة
دياردةى دوو ثيَوانةيية بؤ كيَشةيةكى هاوشيَوة.
بؤية لةم بارو دذخةدا طةىل كوردستان جطة لة ثيَداطرى و ثابةند بوون بة مةرجةعيةتى دةستورى لةسةر بناغةى يةك دةنطى ى و
ثةنابردن بؤ ريَطة ضارةى ديَموكراسيانة دذى هةر طةلةكؤمةيةك و دةستيَوةردانى الوةكى هيض ريَطايةكى ترى لةبةر دةم نيية
يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002 / 10 / 96

َطاى مةدةنى دميوكراتى لة توركيا
يازدةم  :رِاطةياندنيك سةبارةت بة داخستنى ثارتى كؤمةل
ثرذسةى كرانةوةكة لة دووايى هةلَبذاردنةكانى ئةم دوواييةى توركيا  ،حكومةت هةليَكى لةبارى بؤ ضارةسةرى ثرسى كورد
رِةختاندووة سةرةرِاى هةندىَ ناتةواويش لةسياسةت و فةلتةفةى كرانةوةكة بةرِوى مافة رِةواكانى طةىل كورد  ،بةالَم هةنطاويَكى
طرنط بوو لةرِوى ميَذوويى و سياسى ى و سايكؤلؤجى  ،دةكرىَ بة دةستكةوت بذميَردرىَ  ،هةرضةند ئةم كرانةوةية

لة

ضوارضيَوةى كرانةوةى طشيت ية و توركيا دةيةويَ كارى بؤ بكات و جاريَكى تر رِذلَى ووالَتةكةى لةسةر طؤرِةثانى نيَودةولَةتى
دياربيَت .
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ئةوةى ثيَضةوانةى طةشبينى و ثيَشهات و ئةطةر و ويتتةكان بوو  ،دةرضوونى ئةو برِيارةى دادطاى دةستوورى توركياية كة
متتةكؤلَةيةكى توندى لةم هةنطاوانةى حكومةت دا  ،داختتنى ) (D.T.Pئةمة دةسةمليَينَ كة دذايةتيةكى بةهيَز لة ئاراداية دذى
ئريادةى طةلةكةمان لة باكور و رِووداويَكى ضاوةرِوان نةكراو بوو بؤ رِاى طشتى لة ناوةوة و دةرةوةى توركيا  ،لة رِاستى دا
طةرِانةوةيةكيشة بؤ ثةيرِةو كردنى نةريتى كؤنينةى شؤظيَنتتى دةيان سالَةى لةمةوبةر لة برِى ثةرةثيَدان بة ديَموكراسى و
سةقام طريى ئاشتى .
ية كيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان داختتنى ) (D.T.Pبةزيانيَكى كوشندة و مةترسيدار ثيَناسة دةكات لة خودى ئاشتى و
ديَموكراسى  ،هةموو ئةو هةو َ و تةقةلاليانة

بة فريذ دةبات كة هةندىَ اليةن دةيان ويتت توركيا بةرةو قؤناغى شايتتة و

طرنط بطوازنةوة  ،لةمةشدا توركيا زةرة رمةندى يةكةم دةبيَت ئةطةر هةروا ليَبطةريَن سياسةتى دذرِاو و شكتت خواردوو با َ
بةسةر ئةم ووالَتة دا بكيَشيَت .
سةرةرِاى شةرمةزار كردنى برِيارى داختتنى ثارتى كؤمةلَطةى مةدةنى داوا لة رِاى طشتى توركياو ئةوروثاو ثةرلةمانةكانى
جيهانيش دةكةين هةروا ىلَ نةطةريَن ئةم برِيارة بة ئاسانى خبريَتة بوارى جىَ بة جىَ كردنةوة  ،ضاوةرِوان دةكريَ طةلةكةمشان لة
كوردستانى طةورة رِوو بة رِووى بةرثرسياريةتى مةزن ببيَتةوة بةوةى رِيَطاى ديالؤط و ئاشتى بطريَتة بةر بؤ ثشتطريى تةواوى
خؤى لة ) (D.T.Pو هةردوو ثةرلةمانتارى ئةو ثارتة و طة لةكةمان لة باكور و وةرطرتنى هةلَويَتتى دروست و كاريطةر لة بةرامبةر
ستةمى دادوةرى لة توركيا.
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002/19/19
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دزانزةيةم :

رِوونكردنةوةيةك لة يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستانةوة

طومان لةوةدا نية ئةو دةسكةوتانةى ئةمرذ لة ئةجنامى خ ةبات و قوربانيدانى دةيان سالَةى طةلةكةمان هاتووتة دى  ،ثاراستنيشى
دةكةويَتة ئةستؤى هةمووان  ،هةريةكة بة ثىَ ى بةرثرسياريةتى خؤى لة نيَو كؤمةلَى كوردةواريدا  ،يةكيَك لةو دةسكةوتانة
درووست بوونى ثةرلةمانى كوردستانة كة وةك دةزطايةكى سةروةرى بؤ نةتةوةكةمان جيَ طةى شانازية و ثيَويتتة ريَزى ليَ بطريىَ
و ثةرةى ثيَ بدرىَ.
ليَرةدا قتةمان لةسةر ئةوة نية كة ئايا ئةم دةزطاية ضةند بة طويَرةى ويتت و خواستة و ضةند رِذلَى كاريطةرى هةية  ،ضونكة
ئةمانة

ثةيوةسنت بةو سيتتةمةى كة هةريَمى كوردستان ثيى بةريَوة دةضىَ  ،بةالَم طرنط ئةوةية ثةرلةمان مان هةية و بةرةو

ثيَش دةرِوات...
يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان بة ثىَ ى ياسايةك خؤبةخشانة كار دةكات كة يةكيَك لة مادةكانى مافى ثيَداوة ثشتطريى لة
ثةرلةمان و ئةندامانى خؤى بكات  ،بؤية دةمانةوىَ ئةم رِوونكردنةوةية رِابطةيةنني سةبارةت بةوةى ماوةيةكة لة زذر كةناىل جيا
جيا خةريكة هيَر

دةكريَتة سةر ثةرلةمانى كوردستان و ثةرلةمانتاران بة خانة نشينةكانيشةوة  ،لة برى ئةوةى ثيَشنيارى

بةسوود ثيَشكة

بكريَت بة مةبةستى ضاالك كردنى ثةرلةمان و باش كردنى ئةداى ثةرلةمانتار  ،هيَشتا ئةو كةناالَنة بة

تيَك ةالَويةك سةيرى ثةرلةمان وةك دةزطايةكى ياسا دانةرى و دةسةالَتى جىَ بة جىَ كردن دةكةن  ،وةك ئةوةى شارةزايى ئةرك و
فةرمانةكانى ئةم دوو دةزطاية نةبن  ،ثةرلةمانتار بةطويَرةى ثيَطةو كار و ثلةو ثايةى لة هةموو جيهاندا دةبىَ ذيان و طوزةرانى لة
ئاستيَكى ئةوتؤ دابىَ بؤ ئةوةى بثرذيَتة سةر كار و بارةكانى ثةرلةمان  ،ئيَتتا لة برِى ليَثيَضينةوة لةو كارو بارانة بة بةردةوامى
زذربةى ميدياكان لة مووضةى ثةرلةمانتار دةثيَضنةوة كة ثةرلةمانتاريش لة كوردستان تةنيا مووضةيةكى هةية ئةطةر بةراوردى
بكةين لةطة َ مووضةو ئيمتيازات و ئاسا نكارى ثةرلةمانتارانى دةوروثشت و جيهان و عيَراقيش ناطاتة دةيةكى ئةوان ئةوا
جياوازيةكى لة رادةبةدةرة بةالَم ئةوان ريَز لة ثةرلةمانى خؤيان دةطرن و سوكايةتى ثيىَ ناكةن  ،هةروةها لةوة

ناطةين بؤ

تةنيا باس هةر باسى ثةرلةمان و ثةرلةمانتارة بؤ هةر بةرديَك لة ئامسا ن بيَتة خوارىَ دةبىَ بةسةرى ثةرلةمانتار بكةوىَ؟ حةيف و
مةخابن بةدةستى خؤمان ئةو ثةرلةمانةى كة طةلةكةمان خةونى بة هاتنةدى ثيَوة دةبينى بةم شيَوةية سووك و ريتوا بكرىَ بىَ
ئةوةى هةست بة ليَثرسينةوةى ميَذووى بكرىَ دةسكةوتيَكى طرنطى ئةم ميللةتة بكةويَتة بةر تانةو تةشةر  ،ثةرلةمانتارى خبريَتة
ريزى هةندىَ لة ثلةى وةزيفى بة مةبةستى شكاندنةوةى سةرةرِاى ريَزى زذرمان بؤ هةموو ثلةيةكى وةزيفى  ،ئايا بةو ضةند سةد
كةسةى ثةرلةمان ضارةسةرى بةرز بوونةوةى مووضةى ئةو زياتر لةومليؤن كارمةندةى حوكومةت دةكرىَ ؟ يان طرنطى نةدان بة
شارةزايى و ئةزموونى ثةرلةمانتارانى خولةكانى ثيَشوو كة مانةوةى ثاسةوانيكيش بؤيان بة رِةوا نةزانرىَ ئةم هةلَس و كةوتة
نادروستانة لةثاى ضى ؟ ئةمة ثرسياريَكة رِوو بة رِووى طةلةكةمان و سةرذكايةتى هةريَم و سةرذكايةتى حوكومةت و رِاى طشتى
دةكةينةوة كة سنووريَك بؤ ئةم رِةفتارة دزيَوة دابنرىَ كة لةزيان طةياندن زياتر هيضى ترى ليَناكةويَتةوة.
يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
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ِراوبؤضوونةكان
يةكةم :

ثرؤذةى ضاكسازى
بةروار 9002/ 5 / 59 /

ذمارة 595 /
بؤ  /بةريَز سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان
بةريَز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان
بةريَز سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانى حكومةتى هةريَمى كوردستان
ب  /ثرؤذةى ضاكسازى

بة مةبةستى هاوكاريى و بةشداريكردن و ثشتطريى كردن لة ثرذذةى ضاكتازى لة هةريَمى كوردستان كة ماوةيةكة هةولَى
ضارةسةركردنى بؤ دةدريَت  ،يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ضةندين مانطة سةرقالَى ئامادةكردنى ثرذذةيةكة  ،بة ثيَويتتمان
زانى بؤ بةريَزتانى بةرزبكةينةوة بؤ دةولَةمةند كردنى ثرذذةضاكتازيةكانى تر  .لةطة َ ريَزدا
هاوثيَض /
ويَنةيةك لة ثرذذةكة
نيعمةت عةبدوالَ
سةرذكى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
ثرؤذةى ضاكسازى لة بوارةكانى سياسى و ئيدارى و داراييدا
ثيَشةكى :
ثالثشت بة ئاماجنةكانى ياساى ذمارة  19ى سالَى  9006ى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان  ،بة ثيَويتتمان زانى ئةم
ثرذذةية كة بة ناوى ضاكتازى طشتية لة بو ارةكانى سياسى و ئيدارى و دارايى لة هةريَمى كوردستان ئامادة بكةين بؤ ئةوةى بة
طشت اليةكةوة بتوانني ئةو كةموكوريانةى كة بوونةتة هؤى ثةيدا بوونى طلةيى و طازندةى هاووالَتيان لة سةركردايةتى كوردستان
و حكومةتى هةريَم  ،دةسنيشان بكةين و هؤكارى ثةيدا بوونيان ئاشكرا بكةين لةطة َ ضةندين ثيَشنيار بؤ ضارةسةر كردنيان  ،بةو
18

هيوايةى ئةم ثرذذةية بة هةند وةرطريى و كارى ثيَويتتى لةسةر بكريَت بؤ ئةوةى رةوشى دذزى طةلةكةمان بةرةو ثيَش بضيَت ،
ئةمة ئةركى طشت دلَتؤزيَكى كوردستانة هاوكارى لة سةركةوتنى ثرذذةى ضاكتازى بكات .
طةندةىل و جؤرةكانى و هؤكارى ثةيدا بوونى و ضؤنيةتى ضارةسةرى
طةندةلَى بة شيَوةيةكى طشتى لة ناو كاروبارةكانى دامودةزطاكانى دةسةالَتدا سةرى هةلَداوة و هةندىَ جاريش كةمتةرخةمى و
هةلَةكانيش بةوة ناو زةد دةكرىَ  ،ئةم دياردةية لة هةموو جيهاندا بوونى هةية  ،جؤرى سيتتةمةكانى دةسةالَت لةهةر والَتيَكدا
ريَذةى طةندةلَى ليَك جيا دةكاتةوة .
جؤرةكانى طةندةلَى :
 – 1طةندةلَى سياسى
 – 2طةندةلَى ئيدارى
 – 3طةندةلَى دارايى
بةشى يةكةم  :طةندةلَى سياسى :
طةندةلَى سياسى لة نيَو زذر لة دةسةالَتةكانى جيهاندا هةية  ،بة تايبةتى ئةم دياردةية لة والَتانى دةوروبةرى كوردستاندا زياتر
لةبةر ضاوة  ،ئةوة

خؤى لة نةبوونى ئازادى و ثيَشيَل كردنى مافةكانى مرذظ و شةفافيةت وسةركوتكردنى داخوازيةكانى طةالنى

بىَ مافة  ،ئةوانة هةميشة دةستور و ياساكانيان دةكةنة قةلَغان بؤ شاردنةوةى ئةو دياردانة  ،دانانى ياساكان لة بةرذةوةندى
دةسةالَتدا دادةريَذريَت  ،ياساى هةلَبذاردنى نوينةرانيان بؤ دةسةالَتى ياسا دانان لة بةرذةوةندى خؤيانداية  ،هةروةها بةرنامةى
كارى حكومةتةكانيان ديتان بة هةمان شيَوةية  ،ئةمة كارى دةسةالَتدارى والَتةكةية و ثارتة سياسيةكانيشيان بة هةمان شيَوة
كؤنطرةكانيان بةريَوة دةبةن و بؤ بةرذةوةندى تةسكى ثارتةكة ثةيرةو ثرذطرامى خؤيان ثةسةند دةكةن  ،كاتىَ دةسةالَت
دةطرنة دةست  ،ئةم دياردانةى الى خوارةوة بةرضاو دةكةون :
 – 1دةسنيشان كردنى كةسايةتية نزيك و دذست و هاوةلَةكانى خؤيان لة دةز طاكانى ياسادانان و حكومةت و تةواوى دامو
دةزطاكانى ترى حكومةت  ،ئةوة رةنطدانةوةى خؤى هةية لةسةر ثؤستةكانى ئيدارى و دارايى و دادوةرى و راطةياندنةكان و
هةمويان كار لة ثيَناو ئةو بةرذةوةنديانة دةكةن كة دةسةالَتةكة لةسةرى دروست بووة و دةست نيشانى كردووة .
 – 2ك اربةدةستان كاتىَ دةست بةكاردةبن بة هؤى ناشارةزاييان و بة ئارةزوو و بؤضونى خؤيان و ثةيرةو كردنى ئايدذلؤجى ثارت
يان دةسةالَتةكةيان ئةوا كارةكانيان بة شيَوازى دروستدا ناروات و كةموكورى لة ئةركةكانياندا بةديار دةكةويَت و ناعةدالةتى و
تاكرةوى و خؤسةثاندن روودةدات  ،نارةزايى و بيَزارى لةاليةن حزبيةكان و جةماوةرةوة سةرهةلَدةدا .
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 – 3لةسةر ئاستى سياسةتى باالَى دةولَةت و ضؤنيةتى ثةيوةنديةكانى لةطة َ دةولَةتانى جيهان  ،ئةمة

لة كارةكانى ناوةوة

باش نابيَت  ،ضونكة ئاراستةى سياسةتةكةيان لةسةر ئاستى بةرذةوةنديةكانى كة سايةتى ناو دةسةالَت وةيا بةرذةوةندى خودى
اليةنةكةدا دةبيَت  ،بؤية ئةم جؤرة دةولَةتانة هةميشة بارى ئاسايشيان سةقامطري نيية و طةلةكةيان لة بارودذخيَكى ناهةموار و نا
جيَطريدا دةبيَت و هةذارى و بيَكارى سةر هةلَدةدا و نايةكتانى و ثيَشيَل كردنى مافةكانى مرذظ رو بةرووى هاووالَتيان دةبيَتة و
سةروةرى خاك و نيشتيمان و بارى ئابوورى لة مةترسيدا دةبن .
يةكةم  :طةندةلَى سياسى لة كوردستان دا :
ثا

راثةرينى سالَى  1991ى طةىل كوردستان و هةلَبذاردنى ثةرلةمان و دامةزراندنى حكومةتى هةريَمى كوردستان  ،تارادةيةك

دامو دةزطاكان بة ئاقارى دروست كارى خؤى دةكرد و جيَطاى ئوميَدى طةلةكةمان و دذستانيشى بوو  ،بة الَم بة سةر هةلَدانى
شةرى ناوخؤ و نةمانى متمانة بةيةك و ليَك ازانى دامودةزطاكانى حكومةت و دةست تيَوةردانى ناحةزان و دروست بوونى دوو
ئيدارة  ،زياتر بارودذخةكانى ئالَؤز كرد  ،ليَ رةوة طةندةلَيةكان بة تايبةتى سياسى سةرى هةلَدا و ئةمانة هؤكارةكانى بوون :
 – 1ثيَش راثةرين و هيَشتا بةرةى كوردستانى لةشاخ بوو بة طشت اليةنةكانيةوة  ،لة كاتى سةر هةلَدانى شةرى عرياق لةطة َ
دةولَةتى كويت و ليَدانى سوثاكةى و دةركردنى لةوىَ  ،ئةطةرى بارى ئالَ ؤزى و سةرهةلَدانى راثةرين لة طشت ناوضةكانى عرياق
هاتة ئاراوة  ،بةرةى كوردستانى بةرنامةيةكى ريَكوثيَكى دانابوو بة مةبةستى ضؤنيةتى سةرثةرشتى كردنى راثةرينةكانى
كوردستان و ضؤنيةتى بةريَوةبردنى كاروبارةكانى هاووالَتيان  ،بة ثىَ ئةو بةرنامةية ليذنةكانى ثاريَزطاكان و ناوضةكانى تر لة
نويَنةرى اليةنةكانى بةرةى كوردستانى ثيَكهاتبوو  ،دةبوو هةموو كاريَكى سةربازى  ،ئيدارى  ،دارايى  ،دادوةرى  ،راطةياندن لة
ريَطاى ئةو ليذنانةوة ئةجنام بدراية  ،هةموو ليذنةكان ثيَكهيَنران و يةك يان ناسى و بةرنامةى كارى خؤيان دانا  ،بةالَم هةركة
هيَزةكان طةيشتنة شار و شارذضكةكان  ،ئةم بةرنامةية كارى ثىَ نةكرا و هةر اليةنة بؤخؤى كةوتة كار كردن و ليَرةوة ملمالنىَ لة
نيَوانياندا سةرى هةلَدا .
 – 2شةرى ناوخؤ بووة مايةى نائارامى لة كوردستان و هةرضى كارةكانى سياسةتى دةرةوة و ناوةوةى هةريَم بوو تةنها بةطشتى
لة خزمةتى سةركةوتنى شةرةكاندا بوو .
 – 3رةوتى ثيَشوةضوونى دذزةكةمان راوةستا و كيَشةكان بوونة كيَشةى ضارةسةرى راطرتنى شةر لة كوردستاندا لة برى
بووذانةوة .
 – 4هةر ضةندة شةرعيةتى ثةرلةمان بة هؤى هةست بةبةرثرسياربةتى كردنى ئةندامة بةريَزةكانى مايةوة و نةهيَلَرا لة ناو بضىَ و
ماوةى خولةكةى بة ياسا دريَذ كرايةوة هةتا هةلَبذاردنى تازة  ،بةالَم نةيتوانى شةرةكان راطرىَ وةيان ريَطا لة دروست بوونى دوو
ئيدارةيى بطرىَ  ،ياساكان لةو ماوةيةدا وةكو ثيَويتت لة هةردوو ئيدارة جىَ بةجىَ نةدةكران
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 – 5بة هؤى دلَتؤزى دذستانى كوردستان لة ناوةوة و دةرةوة و هةست بة ليَثرسراويةتى سةركردايةتى كوردستان ،
بارودذخةكان ئاسايى بوة وة و لة سالَى  2002و لة هةنطاوى يةكةمدا هةردوو فراكتيؤنى ثةرلةمان بة ناوى خوىل طواستنةوة
يةكيان طرتةوة  ،بةبىَ يةكطرتنةوةى هةردوو ئيدارة .
 – 6دواى رووخانى رذيَمى عرياق و داطري كردنى لةاليةن هاوثةميانانةوة بة سةرذكايةتى ئةمريكا  ،هةلَبذاردنى تازة لة كوردستان
لة سالَى  2005ئةجنام درا  ،خوىل دووةمى ثةرلةمان ثا

دةست بةكار بوونى كابينةى ثيَنجةمى يةكطرتووى حكومةتى هةريَمى

راطةياند بة بةشدارى ضةندين اليةنى سياسى كوردستانى  ،ئةجمارة سىَ وةزارةت لة هةردوو ئيدارةكة يةكيان نةطرتةوة .
 – 7ضةندين بارودذخى ترى تازة رووبةرووى هةريَمى كوردستان بويةوة  ،لةوانة جىَ بةجىَ نةكردنى ئةو مادة و برطانةى لة
دةستورى هةميشةيى عرياقى كة ثةيوةنديدارن بة مافى طةىل كوردستانةوة  ،جطة لةمانة

هةر رذذة و بيانويةك ديَننةوة دذ بة (

فيدرالَى  ،مادةى  ، 140ريَكختتنى بارى ئابوورى و بةشى هةريَم لة بووجةى طشتى عرياق  ،وةالنانى شةراكةتى طةىل كوردستان
لة حوكمرانى عرياقدا و .....هتد )
 – 8رةخنة و داواكارى ضاكتازى كة لة راطةياندنةكانى ناوةوة و دةرةوةى هةريَم دةخريَنة روو وةالَميَكى ئةوتؤيان نادريَتةوة بؤ
ضارةسةر كردن .
دووةم  :ضؤنيةتى ضارةسةر كردنى طةندةلَى سياسى لة كوردستاندا :
هةر ضةندة بةئةندازةيةك و كةمى ئةزموون و جياوازى نيَوان هةريَمى كوردستان و دةولَةتةكانى تر كة ئةوان ضةنديني سالَة
دةولَةتن و ثةيوةندى دذستانة و بةرذةوةنيةكانييان لةطة َ دةولَةتانى زهليَز و ئةوانى تر هةية و ئةندامى نةتةوةيةكطرتوةكانن لة
ضاو ئةوانةدا بارى سياسى كوردستان تا رادةيةك بة دروستى دةروات لة ئيتتادا  ،بؤ زياتر توند و تؤ َ كردنى ثيَويتتى بة
كةسانى شارةزا و ثتثؤر هةية  ،ثيَويتتة كةسايةتى شياو و ليَزان لة بوارى ديبلؤماسى و نويَنةرايةتى طةىل كوردستان ديارى
بكريَن .
بؤ بنرب كردنى دياردةى طةندةلَى سياسى لة كوردستاندا  ،ثيَشنيارى ئةم هةنطاوانةى الى خوارةوة دةكةين :
 – 1بوونى يةك طووتارى سياسى و يةك رووانني ( روذيا ) لةسةر كيَشة ضارةنوستازةكان و هةموو اليةك ثابةندى بىَ .
 – 2طرنطة سةركردايةتى كوردستان و اليةنةسياسيةكان ئاوريَك لة ميَذووى خةباتى طةىل كوردستان بدةنةوة كة بة دريَذايى دةيان
سا َ خةباتيان تيَدا كردووة  ،بؤ ئةوةى تؤزيَك لةو نةهامةتيانةى خؤيان و طةىل كوردستان بة بريبيَننةوة  ،بزانن ئةم طةلة
قارةمانة ضؤن خؤفيداكارى بةرامبةر دوذمنةكانى كردووة و ضؤن ثشتيوانيان لة شؤر
هةميشة لة بارودذخى ئاوارةيى و مالَكاوىل دا بووة  ،ئةمة

و سةركردايةتيةكةيان كردووة  ،ضؤن

لة ثيَناو ئازادى و بةدةست هيَنانى مافةكانى بووة  ،وا ئيتتا

كوردستان ئازادة و هةمان سةركردايةتيش دةسةالَتدارة و ئةمة
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ئوميَدى طة بووة  ،دةبىَ ضيى وايكردبى كة ئةو بؤشايية

دروست ببىَ لة نيَوان سةركردايةتى و خةلَكدا  ،طةىل كوردستان هةميشة ثشتيوانيةكى بةهيَزى سةركردةكانى خؤيان بوون  ،بؤية
دةبىَ ليَثرسينةوةيةك لةم دياردةية بكرىَ و بزانرىَ هؤكارى ضيية و دةبىَ ئةو متمانية بطةريَتةوة بؤ ئاستى جارانى .
 – 3لي َ ثرسينةوة و بةدواداضوون بكريَت لة كارو كردارى ئةو دةزطايانةى كة ثةيوةنديان بة هةريَمى كوردستانةوة هةية لة
ناوضةكانى ثةيوةست بة مادةى (  ، ) 140بؤ ئةوةى بزانرىَ تا ضةند سةركةوتوو بوون لةو كارانةى ثيَيان سثيَردراوة  ،جطة
لةمة

دياردةى ملمالنىَ سياسى لةو شويَنانة نةك هةلَطريى بةلَكو قةدةغة بكرىَ  ،ضونكة هةندى َ كار و هةلَويتت لةو شويَنانة

لة بريى سود وةرطرتن زيانيان بة ناوضةكة طةياندووة و ثيَويتتة وةك يةك تيم كار بكةن .
 – 4ثيَداضوونةوةيةك لةو هةلَويتتانةدا بكرىَ كة ئةمرذ لةطة َ اليةنة سياسيةكانى كوردستانى دةكريَت  ،ثرس و رايان لةطة َ
بكريَت لةسةر بارودذخةكان  ،بة ياسا بودجةيان بؤ ديارى بكرىَ  ،بؤ ئةوةى ئةوانيش خؤيان بة ليَثرسراو بزانن لة طشت با

و

خراثيَكدا لة ه ةريَم و طلةيى و طازندةكانيشيان كةم بكريَتةوة واتا ثيَكةوة كاركردن .
 – 5دةربارةى كيَشة و ملمالنيىَ نيَوان هةريَم و حكومةتى عرياق  ،جطة لةوةى كة كيَشةكان بة ريَطايى دةستورى ضارةسةر
بكريَن  ،ئةندامانى ليتتى هاوثةميانى كوردستان و ئةوانةى تر كة نويَنةرايةتى هةريَم دةكةن لة عرياق بة نويَنةرةكانى تريش لة
وةزارةتةكان و ثؤستةكانى باالَ

 ،بة هةماهةنطى لةطة َ سةركردايةتى هةريَم ثيَويتتة كيَشةكانيان يةكال بكةنةوة  ،وةك ئةم

منونانةى الى خوارةوة :
أ – زذريَك لة مادةكانى دةستوور كة ثةيوةسنت بة مافةكانى طةلةكةمان و بؤ ضةسثاندنى دةبىَ ياساى بؤ دةربضىَ  ،دةبوو
ليتتى هاوثةميانى كوردستان ثرذذةى ئةو ياسايانةى ثيَشكة

بة ئةجنومةنى نويَنةران بكرداية  ،تةنها منونةيةك ديَنينةوة  ،لة

دةستووردا هاتووة ( زمانى عةرةبى و كوردى زمانى فةرمى عرياقيةكانن و ئةمة

بة ياسا جىَ بةجىَ دةبىَ  ،ئايا تا ئيتتا

توانراوة ئةو ثرذذةية و ضةندين ثرذذةى ترى لةم بابةتة ثيَشكة بكةن ؟ ) .
ب – هةر وةكو ئةو كارةى لة برطةى ( أ ) ى سةرةوة نةكراوة  ،لةكاتيَكدا ثرذذة ياساكانى كوتلةكانى ترى ناو ئةجنومةن
ثيَشكة

دةكريَن و ثةسةند دةبن  ،هؤكارى ضيية نةتوانراوة ضةند جاريَك ليَثرسراوى جىَ بةجىَ كردنى مادةى ( ) 140

بانطيَشتى ثةرلةمان بكرىَ و ىلَ بثرسريَتةوة .
ج – راستة هةندىَ ياسا و بريار هةتا ئةطةر لة دةستووريش هاتبىَ و ثيَويتتى بة روونكردنةوةى زياتر هةبىَ  ،بوونى ثةيوةندى
نيَوان نويَنةرةكان و سةركردايةتى كوردستان بة م ةبةستى راطؤرينةوة لةسةر ثرسةكان كاريَكى بايةخدارة  ،بؤ ئةوةى هيض
طرفتيَك نةيةتة ثيَشةوة وةك ئةوةى لةسةر ثرذذة ياساى هةلَبذاردنى ئةجنومةنى ثاريَزطاكاندا رووى دا و كيَشةيةكى نارةواى بؤ
هةريَمى كوردستان دروست كرد  ،هةروةها كاتىَ هةست دةكرىَ زيادة رةويةك يان ن كوليةك يا ثةشيمانييةك يا هةر شتيَكى تر كة
كار لةسةر مافةكانى طةىل كوردستان دةكا  ،ئةوا ثيَويتتة لة سةريان بة زووى ئاطادارى سةركردايةتى بكةن و جةماوةريشى ىلَ
ئاطادار بكةن بؤ ئةوةى هةلَويتتى نيشتيمانى بةرامبةر بةو اليةنة و كةسايةتيانة وةرطريىَ و ثيَيان بوترىَ كة عرياقى نوىَ بةبىَ
كوردستان دانامةزرىَ .
22

 – 6كاريَكى ثيَويتتة سةرذكايةتى هةريَم دامودةزطاكانى خؤى باش وةطةرخبات و بة تايبةتى ئةو بةشانةيان كة راستةو خؤ
ثةيوةندى بة كاروبارى هاووالَتيانةوة هةية و ضاوديَرى بة دامودةزطاكردنى حكومةتى هةريَم بكات .
 – 7ئيتتا بارودذخةكان وةكو ثيَش نةماون و طؤرانكاريان بةسةردا هاتووة  ،بؤية ثيَويتت دةكات هةلَبذاردنةكان لة هةريَمى
كوردستان لة كات و ساتةكانى ديارى كراوى خؤيدا ئةجنام بدريَن وةكو هةلَبذاردنى ئةجنومةنى ثاريَزطاكان و هةلَبذاردنى
ئةجنومةنى نيشتيمانى كوردستان  ،لةم ثرذسةيةدا داواكارى واية كة كةسانى شياو و بة توانا دةست نيشان بكرىَ .
 – 8دةستورى هةريَمى كوردستان زذر ثيَويتت بوو زووتر ثةسةند بكراية  ،ضونكة دايكى هةموو ياساكانة  ،كةضى هيَشتا
ثةسةند نةكراوة و زذر ناتةواوة لة رووى ديارى كردنى سنورى كوردستانةوة  ،وا ديارة ئةو سنورة حتابى بؤ كراوة كة تا رذذى
 2003 / 3 / 19ى ثيَش شةرى هاوثةميانان و عرياق بة دةست هةريَمةوة بووة  ،شويَنةكانى ترى كوردستان كة ناونراون
بةدابراوةكان و كيَشةيان بةس اوةتةوة بة مادةى (  ، ) 140ناويان لة دةستورةكةدا نةهاتووة  ،ئةمة غةدريَكى طةورةية كة
خؤمان لة خؤمانى دةكةيني  ،هةتا ئةطةر لةو هةلومةرجةشا نةتوانني ئةو شويَنانة بهيَنينةوة سةر هةريَم دةبى ئيمة ناويان لة
دةستورى هةريَمدا ديارى بكةين  ،بؤ ئةوةى بتوانني ثاشان بةرطرييان ىلَ بكةين النى كةم لة رووى جوطرافى و ميَذووى .
 – 9دةست تيَوةر نةدان لة كاروبارى دادوةرى و ثاراستنى سةربةخؤيى دادطاكان دةبيَتة هؤى بةرقةرار بوونى ياسا .
 – 10هةلَويَتت وةرطرتن لةسةر طشت رووداو وثيَشهات و دةست دريَذى بؤ سةر هةريَمى كوردستان لة ريَطةى كةنالَةكانةوة .
 – 11هةريَمى كوردستان ثيَويتتى بة دامةزراندنى دةزطا يةكى باالَ و تايبةت بة ميديايى كوردستان هةية  ،ئةم دةزطاية دةتوانىَ
كاروبارةكانى ( رذذنامة  ،طؤظار  ،تى ظيةكان  ،رِاديؤ  ،سايتةكانى ئةنتةرنيَت  ،هةر شتيَكى تر لةم جؤرة ) لة يةك ياسادا
كؤبكاتةوة .
بةشى دووةم  :طةندةلَى ئيدارى :
 ،لة هةر شويَنيَك ئةطةر بة خراث بةكارهيَنانى دةسةالَت لة رووى ثراكتيك ( كةسى شياو بؤ شويَنى شياو ) بةكار نةهات  ،ئةوا
ئةو والَتانة بةو ئاقارانةدا دةروات كة دةستنيشامنان كردوون  ( ،دواكةوتووى  ،هةذارى  ،ذيَردةستةى  ،بيَكارى  ،نةبوونى ئازادى
و يةكتانى و مافى مرذظ  ....هتد ) .
يةكةم  :طةندةلَى ئيدارى لة كوردستاندا :
لة دواى راثةرينى سالَى  1991و هةلَبذاردنى ثةرلةمان و دامةزراندنى كابينةى يةكةمى حكومةتى هةريَمى كوردستان  ،كارى
دامةزراوةيى و ثابةند بوون بة ياساكان و ثايةدار كردنى سيتتةمى دميوكراسى و ريَطا واالَ كردن بؤ دةنطى ئازاد و دامةزراندنى
ناوةندةكانى راطةياندن بة طشت جؤرةكانى و ضوونة ناو ثرذسةيةكى خويَندن بة زمانى خؤمالَى و كاركردن بة سيتتةمى بازارى
ئازاد و لة سةرووى ئةمانةشةوة دامةزراندنى دامودةزطاكانى وةزارةتةكانى حكومةت  ،تا ئةندازةيةك با
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بو بؤ ئةو سةردةمة

جيَطاى دلَخؤشى طةىل كوردستان بوو  ،لةبةر بىَ ئةزموونى لة بةريَوةبردن و تيَكة َ كردنى حزب و ئيدارة و رةضاوكردنى
بةرذةوةندى تايبةت  ،طةندةلَى ئيدارى لة كوردستان سةرى هةلَدا .
دووةم  :هؤكارةكانى ثةيدا بوونى طةندةلَى ئيدارى لة كوردستاندا :
دامةزراوة حكوميةكان بةتةواوةتى جيَ طاى خؤيان نةطرتبوو  ،شةرى ناوخؤ رووى دا  ،ئةمة سةرةتايةكى زذر مةترسيدار بوو بؤ
هةلَوةشاندنةوةى ئةوةى بةدةست هاتبوو  ،طةلةكةمان توشى بارودذخيَكى ناهةموار و ترسناك بوويةوة  ،دواى ماوةيةك شةر و
نائارامى و بةهؤى هةلَويتتى دذستان شةرةكة راوةستا و ئاشتى هاتة ئاراوة  ،ئةم بارودذخة بووة مايةى ثةيدابوونى طةندةلَى
ئيدارى لة كوردستاندا و ئةمانة طرنطةكانيان بوون :
 – 1دروست بوونى وةزارةتةكان و بريكارةكانيان و بةريَوةبةرايةتية طشتيةكان لة سةرةتاى دروست بوونى كابينةى يةكةم
لةسةر شيَوازى ضؤنيةتى دروست بوونى ثةرلةمان بوو  ،دةبوو وةزير لة اليةنيَك بىَ و بريكار لة اليةنةكةى تر و هةردووكيان وةكو
يةك دةسةالَتيان هةبيَت  ،ليَرةوة ملمالنىَ دةستى ثىَ كرد  ،بةبىَ طوىَ دانة ميالك و كةم و زذرى فةرمانبةر دادةمةزران ،
ئةمة

لةسةر بنةماى  50بة  50بوو  ،كار واى ليَهات ئةم شيَوازة طةيش تة دامةزراندنى خزمةتطوزارةكانيش  ،هيض حتابيَك بؤ

شياوى و طوجناوى و شارةزايى و خويندةواريش نةدةكرا .
 – 2ئاستةنط دروست بوون لة بةردةم راثةراندنى كاروبارى هاووالَتيان .
 – 3كة ثيَكهيَنانى كابينةى ثيَنجةم راطةينرا  ) 3 ( ،وةزارةتى طرنط يةكيان نةطرتوةتةوة  ،ذمارةى وةزارةتةكان بة ثىَ
قةوارةى هةريَم زذر زياتر بوو كة نزيكةى  42وةزارةت هةنديَكيان بىَ كار بوون و هةنديَكى تريش دةكرا لةطة َ هاوشيَوةكةى
يةك وةزارةت بووناية .
 – 4ملمالنى حزبى لة دامودةزطاكانى حكومةتدا بوونى هةية  ،بريار و ياساكان لة هةندىَ ناوضةكانى هةريَم وةكو ثيَويتت جىَ
بةجىَ ناكريَن  ،هاووالَتيان لةو روةوة طازندةيان هةية  ،بةتايبةتى كارى ئةو سىَ وةزارةتةى كة تا ئيتتا

يةكيان نةطرتوةتةوة

بةطشتى يةكطرتنةوةكة لةسةرةوة بؤ خوارةوة نةهاتووة .
 – 5ريَطا دان بة فةرمى بؤ دروست بوونى سةدان ريَكخراو و سةنديكا و سةنتةر و كؤمةلَة و يانةى وةرزشى و .....هتد  ،جطة
لةمانة

بة دةيان ريَكخراوى ترى وابةستة بة اليةنة سياسيةكانى كوردستانةوة بونيان هةية  ،دةتوانني بلَيَني لةوانة لة % 10

يان سوديان هةية  ،ئةوانةى سةر بة اليةنةكانن زذربةى زذريان هاوشيَوةى يةك ن و يةك ئاماجنيان هةية  ،ئةمانة هةنديَكيان
قورسايةكى زذر و بىَ بةرهةميان ختتوةتة سةر حكومةت .
 – 6لةوةتةى حكومةتى هةريَمى كوردستان دامةزراوة كة دةكاتة نزيكةى  17سا َ  ،نةتوانراوة بة شيَوةيةكى با كيشةكانى (
كارةبا  ،سوتةمةنى  ،ئاو  ،ئاوةرذ  ،قوتاخبانةكان  ،بنكة تةندروستيةكان  ،طةشتوطوزار  ،طرانى بازار  ،ريَطرتن لة هيَنانى
كةلوثةىل بىَ كةلَك و بةسةر ضوو و داودةرمان لة ريَطاى قاضاغضيةكان  ...... ،هتد ) .
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 – 7خؤثيشاندان و نارةزايى روو لة زياد بوونة و وةكو ثيَويتت وةالَميان نادريَتةوة يان ضارةسةر بؤ كيَشةكانيان ناكريَت .

 – 8ثرذذةكان بة طشتى لة شارةكان ئةجنام دةدريَن و طوندةكان بىَ بة كراون .
سيَيةم  :ضؤنيةتى ضارةسةر كردنى طةندةلَى ئيدارى لة كوردستاندا :
 – 1ثيَويتتة كارةكانى حزب لة حكومةت جيا بكريَتةوة  ،ريَطا نةدريَت بة ئةندامانى هيض اليةنيَك بة ناوى حزب دةست لة
كاروبارى دامودةزطاكان بدات  ،نابىَ كارىَ بكرىَ كة هاووالَتى وا بزانى ئةو فةرمانطةيةى سةردانى دةكات سةر بة هيض اليةنيَكى
حزبى بىَ .
 – 2راستة ثؤستةكانى باالَ لة ثةرلةمان و حكومةت لةاليةن خاوةن ليتتةكانى سةركةوتوو ديارى دةكريَت  ،ئةمة

ثيَويتتى بة

هةلَبذ اردنى كةسايةتى شياو و شارةزا و رابوردوو ثاك و ناسراوى ناو جةماوةرةكةيةتى  ،دوور كةوتنةوة لة دانانى خزم و دذست و
ئةوانةى بةرذةوةندى تايبةتيان هةية لةو كارةدا  ،هيض كةسايةتيةك لة كةسايةتيةكى تر ناضىَ  ،بؤية مةرج نية بة دانانى
كةسيَكى نزيك بةوةى كة ثؤستةكةى لة دةست دةضىَ بة خانةنشني يا شةهيد بوون  ،دذزينةوةى كةسيَك بؤ كاريَك نةك كاريَك بؤ
كةسيَك بكةينة درومشى حكومةتةكةمان .
 – 3حكومةتى هةريَم دةبىَ دةزطايةكى هةبىَ بةناوى دةزطاى ثشكيَنةرى ئيدارى و لةم دةزطايةدا ضةند فةرمانبةريَكى شارةزا و
خاوةن ئةزموون لة بةر يَوةبردنى كاروبارةكانى ئيدارى هةبىَ بؤ ئةوةى ناوة ناوة سةردانى وةزارةتةكان و طشت فةرمانطةكانى
حكومةت بكةن و لة بةريَوةبردنى كاروبارةكانيان بكؤلَنةوة و راثؤرتى سةردانةكةشيان بة با

يان بة بوونى سةرجنيان بنيَرنةوة

و ريَنمايى خؤيان ئاراستة بكةن و سةرذكايةتى حكومةتيش لةو كارانة ئاطادار بكةنةوة .
 – 4فةرمانيَكى سةرذكايةتى ئةجنومةنى وةزيران بؤ طشت وةزيران و ليَثرسراوانى فةرمانطةكان و طشت فةرمانبةران دةرضىَ بة
مةبةستى ريَطا طرتن ليَيان كة كارى بازرطانى و دامةزراندنى كومثانيا و دانانى كارطة و لةم جؤرة كارانة نةكةن .
 – 5ثيَدا ضونةوةيةكى ورد بة دامةزراندنى ئةو طشت سةنديكا و ريَكخراو و سةنتةر و كؤمةلَة و يةكيتى و يانةكان و ......هتد
بكريَت  ،ئةوةى بيَكةلَكة هةلَبوةشيَتةوة  ،ئةوانةى هاوشيَوةن و هةريةكةيان وابةستةى اليةنيَكة هةو َ بدريَت يةكبطرن .
 – 6ضي ثاساو نيية بؤ دواكةوتنى يةكطرتنةوةى هةر سىَ وةزارةتةكة  ،بةرذةوةندى طةلةكةمان لةوةداية كة ئةوانة يةكطرنةوة
 –7ريَطا نةدريَت طؤرانكارى لةسةر هةر سيتتةميَك بكرىَ بىَ طةرانةوة بؤ هةلَتةنطاندنى بارودذخى ئةمرذى كوردستان  ،بوونى
مةرجى سةركةوتنى هةر طؤرانكاريةك لة ثيَداو يتتيةكان و بوونى هوشياريداية  ،ئايا ضةند ئامادةكارى هةية نةوةك كوتومت
ئةزمونيَكى بيَيانى بةزذر بة سةر نةوةكامنان بتةثيَنرىَ  ،ئايا ضةند هة و مةرج لة بارة ئةطينا طؤرانكارى سةرضاوةى هةموو
ثيَشكةوتنيَكة و كارى ثيَشوةختى دةوىَ و ثيَطةياندنى نةوةيةكى نويىَ تةندروست ئةركى هةمة اليةنةية بةتايبةتى هةردوو
وةزارةتى ثةروةردة و تةندروستى و ثيَويتتة بؤ ئةم جؤرة كارانة هانا بؤ ثرذذة ياساكان بربدرىَ .
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 – 8كةرتةكانى كشتوكا َ و طةشتوطوزار و ئاوةدانكردنةوةى طوندةكان تا ئيتتا وةكو ثيَويتت كاريان بؤنةكراوة  ،هةردوو
كةرتى كشت وكا َ و طةشتوطوزار لة هةريَمى كوردستاندا تايبةمتةندى خؤى هةية  ،طشت ناوضةكانى هةريَم بؤ هةردوو كةرت
طوجناوة و شياوى ئةوةية ثةرةى ثىَ بدريَت  ،بةروبومةكانى كشتوكالَى بة طشت جؤرةكانى بوونيان هةية و ثيَويتتى بة
ثةرةثيَدانى هةية و هاوكارى جوتياران  ،بوارى طةشت وطوزاريش ئةوا هةموو دةشت و دةر و كةذو ضياو ئاو كانياوةكانى جيَطاى
هاوينة هةوارن و تةنها ثيَويتتى بة ثةرةثيَدان هةية  ،ئةمة

جطة لة بةدةست هيَنانى دةرامةتةكان بؤ حكومةت ئةوا

هاووالَتيانيش سودى ىلَ وةردةطرن .
 – 9ثيَداضوونةوةيةكى دروست لة ثيَناسةكردنى شةهيد و ثيَشمةرطة و خةباتطيَر و زيندانى سياسى بكريَت بؤ ئةوةى لة
نادروستةكان جيابكريَنةوة .
بة شى سيَيةم  :طةندةلَى دارايى :
طةندةلَى دارايى لة سةرتاسةرى جيهاندا بة بةناوبانط ين طةندةلَى ناوزةد دةكريَت  ،ئةمة

لة هةموو كوجنيَكى دونيادا بوونى

هةية  ،طةندة لَيةكان لة دارايدا زذر جار دةضيَتة خانةى دزى  ،يا تاالَن كردن  ،يا خةرج كردن بة شيَوةى ناياسايى  ،يا دةست
بةسةرداطرتنى سةروةت و سامانةكانى ووالَت  ،يا بةهةدةر بردنى داهاتةكان  ،يا سةثاندنى دةسةالَتى تاك رةوى لة جؤرى
خةرجيةكان و نةطةرانةوة بؤ يةكتانى و ريَن مايةكانى دارايى  ،خةرج كردنى سامانةكان بؤ كارى نا شةرعى .
هةر والَتة و بؤ خؤى ياسا و ريَنمايى داراى هةية بؤ ضؤنيةتى ريَكختتنى كاروبارةكانى بوجةى ساالَنة و ديارى كردنى جؤرى
داهاتةكان و خةرجيةكان بؤ والَتةكة  ،ثابةند نةبوون بةو ياسا و ريَنماييانة دةبيَتة كارى طةندةلَى .
يةكةم  :طةندةلَى دارايى لة كوردستاندا :
هةريَمى كوردستان وةكو هةر دةسةالَتيَك خاوةنى دارايى خؤيةتى  ،ئةزمونى كاركردن بةم ثرذسةية لة كوردستاندا دةطةريَتةوة بؤ
دواى راثةرينى سالَى  ، 1991لة سةرةتادا دارايى هةريَم بةرةى كوردستانى سةرثةرشتى دةكرد  ،داهاتةكةى بريتى بوو لة
كؤكردنةوةى ثارةى طومرطةكانى سةر سنورةكانى هةريَم لةطة َ ئريان و توركيا و عرياق  ،خةرجيةكانى زياتر بوو لةو داهاتة بؤية
بةشى طشت خةرجيةكانى نةدةكرد  ،جةماوةر جاريَكى تريش خؤبةختانة ئةو بارودذخةى بةرىَ كرد  ،منونةى خؤفيداكارى
مامؤ ستايانى كوردستان بوو كة بريارى دةوامى قوتاخبانةكانيان دا بةبىَ بةرامبةر و ضةنديني هةلَويَتتى ترى لةم جؤرة  ،حكومةت
دامةزرا و خةريكى ريَكختتنةوةى داهاتةكان بوو  ،شةرى ناوخؤ رووى دا  ،كاتىَ شةر راطريا و ئيدارةى هةريَم بوو بة دوو ئيدارة و
هةرالية

 ،ثا

وةزارةتى دا رايى هةبوو  ،داهاتةكان بووة دوو بة

رووخانى رذيَمى عرياق لة سالَى  2003و ثةيوةست

بونةوةى هةريَم بة دةولَةتى عرياقى تازة  ،هةرضى بةشى هةريَم هةبوو لة داهاتةكانى عرياق دةكراية دووبة

 ،بوجةى هةريَمى

كوردستان بة هؤى نةبوونى سةرذميَريةكى تةواو لة عرياقدا  ،بةشى هةريَم بة شيَوةى ريَكةوتن لةطة َ اليةنةكانى ترى عرياقى تا
سالَى  2008يش بة ريَذةى  % 17ميزانيةى عرياقى بؤ ديارى كراوة  ،جطة لةمة

بة هةمان شيَوة هةر زيادةيةكى تر لة

داهاتةكانى عرياق ببىَ و خبريَتة سةر بوجةى طشتى ئةوا لةوة بةشى هةريم دادةنريَت  ،ئةطةر بة هؤى كةمى داهاتةكان و بوونى
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خةرجيةكى زذر لة هةريَمدا ثيَش رووخانى رذيَم  ،كاروبارةكانى خزمةتطوزارى و ئاوةدانكردنةوة بة كةميش كرابىَ رةنطة بةشيَوةى
دواى رووخانى رذيَم تووشى طلةيةكى زذر نةهاتبىَ  ،لةطة َ ئةوة

ثارةكانى ديارى كراو لة داهاتى نةوت بة خؤراك بة بريارى

 986كة لةاليةن ريَكخراوةكانى نةتةوةيةكطرتوةكانةوة جىَ بةجىَ دةكران لة بوارةكانى ( خزمةتطوزارى  ،تةندروستى ،
ثةروةردة  ،ئاوةدانكردنةوة  ،ثرذسةى دابة

كردنى خؤراكى مانطانة بةسةر هاووالَتياندا .... ،هتد ) هةروةها ضةندين ريَكخراوى

ترى جؤراوجؤر لة ووالَتانى خيَرخواز و دذستى كوردستان كارةكانى خزمةتطوزارى و ئاوةدانكردنةوةيان ثيَشكة

كردووة ،

ئةوةى جيَطاى سةرجنى هاووالَتيان بوو لة سةردةمى ثيَش رووخانى رذيَم  ،دةسةالَتى هةريَم بة هةردوو ئيدارةكةوة نةيانتوانى
ريَطا لة بةهةدةر بردنى ثرذذةكان و ئاميَرةكانى ثيَويتت بة كوردستان بطرن و بة شيَوةيةكى بةرفراوان ئاوديوى سنورةكان كران
 ،ثا

رووخانى رذيَمى عرياق بوجةى هةريَم با

بوو  ،داهاتةكانى ناوخؤ

وردة وردة بةرةو زياد بوون ضوو بة هؤى ثةيدا

بوونى بازارى ئازاد و هيَنانى كةلوثةلةكانى جؤراوجؤررى بازرطانى  ،ثةيدا بو ونى كومثانيايى بىَ ذمارى طةورةو بضوك  ،هاتنى
طةشتياران بؤ هاوينة هةوارةكان  ،كردنةوةى فرذكةخانةكانى هةولري و سليمانى  ،دامةزراندنى ئاميَرةكانى جؤراجؤرى ثةيوةندى
كردن  ،دروست كردنى ضةنديني هوتيَل و ريتتؤرانى ناياب و بازرطانى كردن بة سوتةمةنيةوة ..... ،هتد  ،ئةمانة لة رووى دروست
بوون و بةكار ختتنيان دياردةيةكى بوونى سةرمايةدارى ختتة سةر هةريَمى كوردستان  ،لة رووى ثيَشكةوتن و ئاوةدانكردنةوة
كاريَكى باشة كة هةريَم لة ووالَتيَكى كاو و دارماوى ئابوورى و هةذارى و نةبوونى بطاتة ئةو ئاستة كةضى هيَشتا ذيَرخانى ئابورى
هةريَم وةك ثيَويتت نيية .
دووةم  :هؤكارى طةندةلَى دارايى لة كوردستاندا :
ئةو باسانةى ئةمرذ لة هةريَمى كوردستان لةسةر طةندةلَى دارايى دةكريَت  ،دةتوانني لةم خاالَنةى خوارةوةدا دياريان بكةين :
 – 1بوونى دوو وةزارةتى دارايى لة هةريَم .
 – 2نةبوون و ديارى نةكردنى كؤى داهات و خةرجيةكانى ساالَنةى هةريَم .
 – 3خةرج كردنى زذريَكى بوجةى هةريَم بة ووتةى ليَثرسراوانى وةزارةتى دارايى بؤ موضةية .
 – 4نةبوونى ضاوديَرى دارايى  ،ئةوةى هةية كاريطةر نيية و كاريش بة ياسا تازةكة نةكراوة .
 – 5زذر بوونى كومثانيا و كارطة طةورةكان و بازرطانةكان و كارى ثرذذةكانى طةورة بة خاوةندارى بةرثرسةكانى حكومى و حزبى
 – 6نةبوونى سةرذميَرى و ثالن و داتاكان بة وردى بؤ ريَكختتنى بارى دارايى .
سيَيةم  :ضؤنيةتى ضارةسةركردنى طةندةلَى دارايى لة كوردستاندا :
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دارايى هةر والَتيَك لة ريَ طاى سةرذميَرى هاووالَتيةكانيةوة ديارى دةكريَت  ،ئةوة

بة هةمان شيَوة دابة

دةبيَت بةسةر

هةريَمةكان و ثاريَزطاكانةوة  ،بؤية هاووالَتيان هةقى خؤيانة لة نويَنةرةكانى خؤيان بثرسريَتةوة لةو بوجةيةى بؤيان ديارى كراوة
 ،ضارةسةريش بؤ ئةم مةبةستة لةم ضةند خاالَنةى الى خوارةوةدا ديارى دةكةين :
 - 1ثيَويتتة لةسةر حكومةتى هةريَمى كوردستان ساالَنة كؤى داهات و خةرجيةكانى لة ريَطاى ثةرلةمانةوة بة خةلَك رابطةيَنىَ
 – 2هةرضى زووترة هةردوو وةزارةتى دارايى يةكطرنةوة  ،هيَض مانايةك بؤ مانةوةيان نيية  ،داهاتةكانى هةريَم و خةرجيةكانى
لةطة َ بوجةى طشتى عرياق كؤدةبيَتةوة  ،ليَرة

حكومةت يةكى طرتوةتةوة  ،دةبىَ دابني كردن و ريَكختتنى بارى داراى هةريَم

لة يةك شويَندا بىَ بةمةبةستى كؤن ذ َ كردنى .
 – 3كاريَكى بة ثةلة ثيَويتتة بؤ ريَكختتنةوةى ئيدارةى وةزارةتةكان و طشت فةرمانطةكان  ،ئةو فةرمانبةرانةى بيَكارن
بطوازريَنةوة بؤ ئةو جيَطايةى ثيَويتتة  ،ئةوانةى تةمةنيان طةيشتوةتة وادةى خانةنشينى با خانةنشني بكريَن  ،ئةوانةى بةهؤى
بارودذخى نائاسايى دامةزراون سةرذميَرى بكريَن و بزانريَت لة كؤى كار دةكةن  ،نةبوةكانيان بترنةوة  ،ئةوانةى لةدةرةوةى
هةريَمن ضارةسةريَكيان بؤ بدذزنةوة  ،بةتةمةنةكانيان خانةنشني بكرىَ  ،با ضي وةزارةتى دارايى نةلَىَ زذربةى داراميان بؤ
موضةية  ،جطة لةمة

ثيَويتتة كاروبارى ريَكختتنى ثيَشمةرطة

كؤتاى ثىَ بيَت  ،ئةو دوو وةزارةتة يةكطرنةوة  ،موضةيان

خبريَتة سةر موضةى و ةزارةتى بةرطرى عرياق ئةوانةى بة ثىَ ريَكةوتن دةضنة ريزى ئةو وةزارةتةوة  ،ئةوى تريش بة ثىَ ئةو
ذمارةيةى بؤ هةريَم ديارى كراوة بؤ ثاسةوانى هةريَم ريَكبخريَن  ،ئةو بارة قورساييةى ئةوانيش لةسةر بوجةى هةريَم كةم
بكريَتةوة  ،ثيَشمةرطة ديَرينةكانى شؤرشةكانى كوردستان هةر لة سالَى  1961وة بة ثيىَ خزمةتى خؤيان و ماندوبوونيان لة
خةبات موضةيان بؤ ديارى بكريَت و بة ياسايةك ئةمة

جىَ بةجىَ بكرىَ  ،كارى ثيَويتت بؤ كةسوكارى شةهيدة سةربةرزةكانى

كوردستان بة طشت جؤرةكانى شةهيد بوونى رذلَةكانيان جىَ بةجىَ بكريَت .
 – 4دياردةى هةذارى و بيَكارى و نةبوونى جيَطاى نيشتةجىَ بوون بؤ ئةوانةى خانو و بةرةيان نيية ضارةسةر بكريَت بةتايبةتى
ئاوةدانكردنةوةى ئةو شويَنانةى بةر شاالَوى ئةنفا و كيميا باران كةوتوون  ،وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان ئاطادار بكريَن بؤ بة جىَ
هيَنانى كارى خؤيان لةو بارةي ةوة  ،هةروةها دروست كردنى كارطة و ثيَشختتنى كةرتى ثيشةسازى دةبيَتة هؤى ثةيدا بوونى كار
بؤ بيَكاران دووةميش بؤ زياتر كردنى داهاتةكان .
 – 5كار كردن و ثالن دانان بؤ بوذانةوةى ذيَرخانى ئابوورى كوردستان زذر ثيَويتتة  ،ئةمة

ثيَويتت دةكات بة هاوكارى

كةرتى تاي بةت كارى بؤ بكرىَ  ،ياساى تايبةتى بؤ ئةو مةبةستة ثةسةند بكرىَ وةيان بريارى تايبةتى لة ثةرلةمانى كوردستانةوة
بؤ دةربضىَ  ،ئةمة لة طشت بوارةكانى كشتوكالَى و ثيشةسازى و طةشتوطوزار و هةرشتيَكى ترى لةو جؤرة كارانة .
 – 6بازارى ئازاد و هاتنة ناوةوةى طشت كاالَ و كةلوثةلةكانى ثيَويتتى خةلَكى كوردستان بة طشت جؤرةكانيةوة بة
خواردةمةنيةكانيشةوة  ،زذر بةرفراوان بووة  ،هيض ثيَودانطيَكى وا نيية كة بتوانرىَ كؤن ذلَى كاالَ باشةكان و خواردنة
تةندروستةكان بكات  ،رةنطة هةندىَ دةزطاى ضاوديَرى بضوك لة سنورةكان و لة دةزطا ئيداريةكان لة ناو شارةطةورةكان هةبن بؤ
28

ئةو مةبةستة  ،بةالَم مادام ياسايةك نيية كة بتوانى بةرطرى لة بةكارهيَنةرةكانى بكات كة ئةويش هاووالَتيانى كوردستانة  ،ئةو
ثرذسة بضوكة ناتوانىَ ئاماجنةكانى بثيَكىَ  ،بؤية هةرضى زذترة ثيَويتت بة دانانى ياساى بةرطرى كردن لة بةكارهيَنةرةكان هةية
 ،جطة لةمة بؤ مةبةستى ريَطا طرتن لة بةرز بوونةوةى نرخى كاالَكان لة بازارةكاندا  ،ثيَويتتة ياسايةك هةبىَ كةضؤن بتوانرىَ
كيَربكىَ لة نيَوان بازرطانةكاندا دروست بكات و نرخةكان بة ئارةزووى خؤيان ديارى نةكريَت  ،جطة لةمة

دياردةى دةست

بةسةرا طرتن ( احتكار ) وةيان قؤرخ كردن ( استغال ) لة كوردستان قةدةغة بكرىَ و نةميَنىَ .
 – 7ثيَويتتة ياسا و ريَنمايةكانى تايبةت بة طشت بوارةكانى ( بةلَيَندةرايةتى  ،زيادكردن  ،بةخشني و ....هتد ) بة وردى جىَ
بةجىَ بكريَن و ئةوانةى سةرثيَضى تيدا دةكةن بدريَنة دادطا و سزا بدريَن .
 – 8رِ ةضاو كردنى كاريطةرى قةيرانى دارايى لة جيهاندا بة هةند وةربطريىَ  ،ثالنى دروست دابنرىَ بةوةى كة ثةيوةندى بة
هةريَمةوة دةبىَ  ،حتابيش بؤ ضةند كاريطةرى ئةم قةيرانة لةسةر عرياق هةية بكرىَ .

يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
2009 / 1/12
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ثرؤذةى ياساى ( محاية املستهلكني )

دووةم :

بةروار 2009/4/7 /

ذمارة 43 /
بؤ  /بةريَز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان
ب  /ثرؤذة ياساى ( محاية املستهلكني )

ختتنة روو و دةركردنى ياسايى ( محاية املتتهلكني ) يةكيَكة لةو ياسايانةى كة ثةيوةندى راستةوخؤى بة ذيانى كؤمة َ و بة
شيَوةيةكى فراوان كاريطةرى لةسةر تةندروستى ى و بارى ئابوورى هةريَمى كوردستاندا هةية .
بؤ ئةم مةبةستة يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ئةم ثرذذةيةى بة هةند وةرطرت و دوواى تاوتوىَ كردنى مادة و برطةكانى لة
اليةن ئةندامانى ليذنةى ياسايى و كةسانى شارةزا لةو بوارةدا  ،وا لةخوارةوة دةقى راوبؤضونةكانتان بؤ دةنيَرين بؤ سود
وةرطرتن و دةولَةمةند كردنى ياساكة .
لةطة َ ريَزدا
نيعمةت عةبدوالَ
سةرذكى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
بؤ /بةريَز سةرذكى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
ب /كؤنوسى دانيشتنى ليَذنةى ياسايى.
لة بةروارى  9/19و  9002/1/1بة ئامادةبوونى ذمارةيةك لة ئةندامانى ليَذنة كؤبونةوةى ئاسايى خؤمان ئةجنام دا .دةربارةى
ثرذذة ياساى (محاية املتتهلك رقم ( ) لتنة ( )9009القليم كوردستان العراق .ثا طفتوطؤ كردن دةربارةى ثرذذة ياساكة لة
اليةن ئةندامانى ليَذنة ئةم ثيَشنيارانة خراية روو.
املادة الثانية( :السلعة) اية موجودات سواء كانت صناعية أم زراعية أم حيوانية انتجت يف االقليم أو نقلت اليه مبا يف ذلك املواد
املكونة الداخلة يف انتاجها.
املادة السابعة عشر( :لوزارة التجارة) بدالً من وزير التجارة.
املادة الثامنة عشر :حيدد وزارة التجارة مع جهاز محاية املستهلك املبادىء اليت ترعى االعالنات اليت تتناول السلع واخلدمات
والشروط االساسية اليت تقتضي توافرها يف الرتويج واالعالنات.
املادة الثالثة والعشرون :فقرة ( )1الغاء هذه الفقرة.
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املادة الرابع والعشرون :فقرة ( )6الغاء هذه الفقرة.
املادة اخلامسة والعشرون :فقرة (أ) لطبيعتها بدالً من ظيعتها.
املادة الثالثون :كتابة مدة بدالً من املهلة.
م .11/فقرة ( .)9حذف عبارة (بعد موافقة جملس الوزراء يف االقليم على ذلك).
م .16/فقرة ( . )1املختربات و وكاالت االعتماد ومكاتب املراقبة والفحص املسبق احمللية والدولية املعتربة لدى اجلهات املختصة يف
كوردستان أو العراق واملتعلقة بسالمة السلع واملواد.
م( 11/أ) .جيتمع مرة واحدة كل شهر على االقل وكلما دعت الضرورة على ان يتم ذلك بناءً على دعوة من الرئيس او نائبه وجيوز
دعوة اجمللس لالجتماع بطلب من ثلثي االعضاء.
م .11/للوزير اقالة اى عضو وبناءً على اقرتاح من اجمللس عند توفر أحد االسباب اآلتية.
م( 12/أ) حلكومة االقليم.
م .)9( 12/فقرة ( )9حذف كلمة االعالنات وتضمينها لفقرة خاصة.
م .12/حذف هذه املادة.
م 61/فقرة (أ) بتوجيه من جهاز محاية املستهلك يعدل اىل (بطلب أو باقرتاح من جهاز محاية املستهلك).
م . 61/ميثل رئيس اجمللس أو من خيوله ....اخل.
م . 62/فقرة ( )1تصحيح الرقم ( )11اىل ( )69من هذه املادة.
م .62/اضافة كلمة (حتريك) قبل كلمة مباشرة يف هذه املادة.
م . 99/فقرة ( )9حذف عبارة ( ومنح اجلرائم واملخالفات ...اخل) النها مضمونه حبكم القانون.
م .91/توحيد املادة ( )91مع املادة ( )16ويكون ضمن الفصل ( )19مع مراعات تسلسل املواد.
الفصل الثالث عشر .اعادة النظر يف العقوبات الواردة يف املواد (. )20( ،)92( ،)92( ،)99
ليذنةى ياسايى
9002 / 1 / 19
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سىَ يةم :

دةرهيَنانى عرياق لة بةندى (  ) 7ى ميساقى نةتةوةيةكطرتوةكان

كؤبوونةوةيةك لةسةر دةرضوونى عيَراق لة فةسلى حةوت لة ميثاقى
نةتةوة يةكطرتوةكان.
ئيَوارةى رِذذى  9002/6/19لةسةر بانطيَشتى دةستةى با الَى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان  ،كؤمةليَك لةبةريَزانى ياساناس
و سياسةمتةدار و ميَذوو نوسان و روناكبريانى طةلةكةمان لة بارةطاى يةكيَتيةكةمان كؤبوونةوةيةك لةسةر ثرسى دةرهيَنانى عيَراق
لة فةسلى حةوت لة ميثاقى نةتةوة يةكطرتوةكان و ضارةنوسى برِيار  688و كشانةوةى هيَزةكانى ئةمريكا لة عيَراق بة ثىَ ى
ريَكةوتنامةى نيَوان عيَراق و ئةمريكا و كاريطةرى رِاستةو خؤ و نارِاستةو خؤى ئةوانة لةسةر رِةوشى هةريَمى كوردستان.
لةو بارةيةوة طفتوطؤ و بريورِا تاوتىَ كرا لة سةر طشت ئةو بةلَطةنامانةى ثةيوةست بوون بةو ثرسانة .سةرةجنام بةكؤى دةنطى
بةريَزانى بةشدار بووى كؤبونةوةكة .داوا بكريَت لة سةركردايةتى سياسى و ئيدارى كوردستان ريَو شويَنى شياو بطرنةبةر بؤ
دةستة بةر كردنى طةرةنتى دووبارة نةبوونةوةى نةهامةتيةكانى سةر طةىل كوردستان .ض لة ريَطاى ضةسثاندنى مافةكان بيَت لة
دةستورى عيَراقى و بةدواداضوونى برِيارى ذمارة ( )96سالَى  9002ى ئةجنومةنى نويَنةرانى عيَراقى كة تايبةتة بة ناساندنى
كوشتارى طةىل كوردستان بة جينؤ سايد.
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ئةو بةريَزانةى بةشدارى ئةو كؤبونةوةية بوون :
 - 1بةريَز كاكة رة نةقشبةندى

 – 9بةريَز د  .بشري خليل حداد

 – 1بةريَز متعود عبداخلالق

 – 1بةريَز د  .هتني باليتانى

 – 1بةريَز عةبدو َال وةنطةنة

 – 6بةريَز د  .ئازاد عوبيد سالَح

 – 9بةريَز جال خؤشناو

 – 2بةريَز جناة ياسني النجار

 – 2بةريَز سردار انور سلَيمان

 – 10بةريَز نيعمةت عةبدوالَ

 – 11محة عةىل تؤفيق مريزا

نامةى تايبةتى بة ناردنى بريورا لةسةر ئةوبابةتة
بـــةروار:

ذمــارة 75 :
بؤ /بةريَز سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان
بةريَز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان

بةريَز سةرؤكايةتى ئةجنومةنى و ةزيرانى حكومةتى هةريَمى كوردستان
ب  /دةرهيَنانى عرياق لة بةندى حةوتةم
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9002 / 6 / 30

لة رووى هةست كردن بة بةرثرسياريةتى هةستيار  ،لة رذذى  9002/6/19لةسةر بانطهيَشتى دةستةى باالَى يةكيتيةكةمان ،
كؤمةليَك ثةرلةمانتار و ياسا ناس و سياسةمتةدار و ميَذوو نوس و روناكبريى كرد  ،سةبارةت بة ثرسى دةرهيَنانى عرياق لة فةسلَى
حةوتةم و كاريطةرى ئايندةى لةسةر هةريَمى كوردستان /عيَراق .
دوواى مؤركردنى ريَككةوتنامة ئةمنيةكةى نيَوان وواليةتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا و كؤمارى عيَراق  ،ثرسى دةرضوونى عيَراق لة
فةسل ى حةوتةم لة ميتاقى نةتةوة يةكطرتووةكان هاتوةتة ئاراوة كة بةطويرةى برِيارى  661ى سالَى  1220بةسةريدا سةثيَنرا
بوو  ،ئةوة

لة نامةيةكى سةرذكى وةزيرانى عيَراق دا هاتووة كة لة  9كانونى يةكةمى 9002 /ئاراستةى سةرذكى ئةجنومةنى

ئاسايشى نيَودةولةتى كردووة.
هةر لةسةر كة

و هةواى (بارودذخى) هاتنة كايةى برِيارى  661سالَى  1220ضةندين برِيارى تر هةية سةبارةت بة عرياق و

طةىل كوردستانى عيَراق وةكو برِيارى 622ى سالَى  1221و دانانى ناوضةى ئارام و بريارى  226و ضةندين تيَطةيشتنى ترى
نيَودةولةتى لةم رووة ،بؤية ئةم ضةند رونكردنةوةية درا :
 -1جياكردنةوةى ئةو برِيارانةى كةوةك حالةى ( ثةيوةنديدار ) عيَراق و كويَت دةرضوون لةطة َ ئةو برِيارانةى وةك حالةى (
ثةيوةنديدار ) عيَراق .
 -9مادةى ( )91لة ريَككةوتنامةى ئةمنى ئةمريكا و عيَراقى ئةو برِيارانةى بنيادنراون لة سةر برِيارى  661سالَى 1220
هةلَدةوةشيَنةوة  ،بىَ ئةوةى طرينتيةكى ئاماذة ثىَ كرابىَ  ،لة رووى ياساى نيَودةولةتى كةلة ئايندةدا جاريَكى تر دةولةتى
عيَراق ئةو هةلس و كةوتانة دووبارة نةكاتةوة كةدذ بة طةىل كورد ئةجنامى داوة .
 -1دةرضوونى عيَراق لة فةسلَى حةوتةم بةنامةيةكى بةريَز ما ليكى سةرذكى وةزيرانى عرياق طوجناو نية  ،لة كاتيَكدا بريارى
 622ى سالَى  1221ى ئةجنومةنى ئاسايش ئاماذة بة سةركوتكردن و شيَواندنى ئاسايشى والَتان دةدات  ،ئةو بريارة لةسةر
بنةماى برطةى ( )9لة مادةى ( )9فةسلَى يةكةم لة ميتاقى نةتةوة يةكطرتوةكان دةرضوة  ،ئاماذةيةكى تةواو بة ثةيوةندى بة
فةسلَى حةوتةمةوة دةدات لة هةمان ميتاق  ،ثيَويتتة بةليَننامةى فةرمى لةم روةوة هةبىَ  ،وةك ئةوةى كاتى خؤى عيَراق
( )10بةليَنى دا ئةوسا لة عصبةاالمم وةرطريا لةوانة دوو بةليَننامانة سةبارةت بةمافةكانى طةىل كورد بوو.
 -1ئةطةر دةستورى ع يَراق بكريَت بة زةمانةت  ،ئةوا هيَشتا حكومةتى عيَراقى ثابةندى تةواوى ثيَ نةكردووة  ،مادةكانى
ثةيوةست بة مافةكانى طةىل كوردستان بة مادةى  110يشةوة جيَبةجىَ نةكردووة  ،ضونكة سياسةت لة عيَراق رِذىل لة ناكاوى
هةية  ،بؤية زةمانةتى دةستوور زذر طرنتى نيية
-1بريا رى دادطاى تايبةتى باالَ لةسةر تاوانةكانى سةرانى رذيَمى لةناوضوو  ،ثا ئاشكرا بوونى ئةو كوشت و كوشتارةى دةرحةق
بة طةىل كوردستان كراوة  ،ئةو تاوانانةى بة جينؤسايد بةرامبةر بة طةىل كوردستان ناساند  ،بريارةكة لة ئةجنومةنى نويَنةرانى
عرياقدا ثةسةند كرا بة ذمارة  96ى سالَى . 9002
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بةريَزانى ئامادةبووى كؤبونةوةكة طةيشتنة ئةو رِاية ئةو ثرسةى دةرضوونى عيَراق لة بةندى حةوتةم  ،ثيَشنيار بؤ سةركردايةتى
سياسى كوردستان ثيَشكة بكريَت كة لةم ثيَناوةدا بة جدى كاربكات لةسةر :
يةكةم – داواى طرنتيةكى نيَودةولَةتى بكريَت كة ريَطا لةو نةهامةتيانة بطريَت كة طةىل كوردستان لة ساالَنى دةسةالَتى رذيَمةكانى
ثيَشودا بةرامبةرى كراوة .
دووةم – لة كاتيَكدا ئةطةر دةستور ئةو زامنة بىَ  ،ثيَويتتة هةولَى جدى بدريَت بؤ جيَبةجىَ كردنى تةواوى مادةكانى ثةيوةست
بة مافةكانى طةىل كوردستانةوة بة مادةى  110يشةوة.
سييةم – كار كردن لةسةر وةرطرتنى برياريَكى ئةجنومةنى ئاسايشى نيَودةولَةتى سةر بة نةتةوةيةكطرتوةكان لةسةر بريارى
ئةجنومةنى نويَنةرانى عرياق ذمارة  96ى سالَى  9002كة تايبةتة بة تاوانى جينؤسايد دةرحةق بة طةىل كوردستانى عرياق بة
مةبةستى دووبارة نةبونةوةى جينؤسايديَكى تر دةرحةق بة طةىل كوردستان .
محة على توفيق مربزا
سةرذكى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
ويَنةيةكى بؤ /
فراكتيؤنى هاوثةميانى كوردستانى لة ئةجنومةنى نويَنةرانى عرياق  /بؤ هةمان مةبةست تكاية
نويَنةرايةتى حكومةتى هةريَمى كوردستان لة نةتةوةيةكطرتوةكان  /لةطة َ ريَزمان و بؤ هةمان مةبةست
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كؤرِ و سيمينارةكان
يةكةم:

َبذاردن لة بارةطاى k.p.u
َى هةل
كؤريَك بؤ نويَنةرانى كؤمسيونى باال

ئيَوارةى رِذذى  9002/1/91يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان كؤريَكى سةبارةت بة ثةيرةوو ريَنمايةكانى هةلَبذاردن و كارى
ضاوديَران بؤ هةردوو بةريَزان كارمةندانى كؤمتيؤنى لقى هةوليَرى ريَكختت بة ئامادةبوونى دةستةى باالَ و ئةو ئةندامة بةريَزانةى
يةكيَتيةكةمان كة بؤ كارى ضاوديَرى دةسنيشان كراون لةم كؤرةدا جةخت لةسةر سةركةوتنى هةلَبذاردن و هاندانى هاوالَتيان كرا
بؤ ئةوةى مافى خؤيان بةكار بيَنن و بضنة سةر سندوقةكانى دةنطدان.
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دووةم:

َبذاردنةكانى
سيميناريَك لةسةر بةشدارى هةريَمى كوردستان لة هةل
ئةجنومةنى نويَنةرانى عيَراق

لة رذذى  9002/10/6كاتذميَر ( )1ئيَوارة لة هؤىل سةنتةرى رذشنبريى زانكؤى صالح الدين لة هةوليَر .يةكيَتى ثةرلةمانتارانى
كوردستان سيميناريَكى بؤ ريَزدار مامؤستا (صالح الدين حممد بهاء الدين) ئةميندارى طشتى يةكطرتوى ئيتالمى لة كوردستان ساز
دا لةذيَر ناونيشانى ( ضؤنيةتى بةشداريكردن لة هةلَبذاردنةكانى ئةجنومةنى نوينةرانى عيَراق) بة بةشدارى كؤمةليَك كةسايةتى
ثةرلةمانتار و سياسةمت ةدار و رذشنبري ،هةروةها بةريَز فةلةكةدين كاكةيى وةزيرى رذشنبريى هةريَمى كوردستان ئامادة بوو .
بةريَز مامؤستا صالح الدين بة شيَوةيةكى تيَرو تةسة بابةتةكةى خؤى ختتة روو  .ثاشان ضةند بةشدار بوويةكى بةريَز راو
سةرنج و تيَبينى خؤيان دةربرى لةسةر هةمان بابةت .
لة ئاكامى ئةو طفتو طؤيانة  .يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان لةسةر بةشدارى هةريَمى كوردستان لة هةلَبذاردنةكانى ئةجنومةنى
نويَنةرانى عيَراق رِاطةياندنيَكى دةركرد و ئاراستةى طشت اليةنة سياسيةكانى هةريَمى كوردستانى كرد.
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َبذاردنةكانى
راطةياندراويَك لةسةر بةشدارى هةريَمى كوردستان لة هةل
ئةجنوومةنى نويَنةرانى عرياق
يةكيَك لةو دةرفةتة طرنطانةى ثيَويتتة طةىل كوردستان خؤى بؤ ئامادة بكات  ،بةشداريكردنة لة ثرذسةى هةلَبذاردنى ئةجنوومةنى
نويَنةرانى عرياق  ،كة لة ريَطةى مافةكانى دميوكراسى ثيَطةيةكى ياسايى لة عرياقدا دروست دةكات  ،ئامادةيى كورد لة بةغدا واتة
رةنطدانةوةى بةشدارى فيعلى نويَنةرةكانة لة ثةرلةمان و حكوومةت و دةسةالَتى دادوةرى لة عيَراقدا  ،بايةخيَكى زذرى دةبىَ
لةسةر مةسةلة ضارةنووستازةكان و كيَشة هةلثةسيَراوةكان  ،وةك ثاسةوانيَكى ئةمني لةسةر داكؤكى كردن و ثاراستنى
مافةرةواكان .
ئةم ئامادةيية

لةسةر بناغةى نةتةوةيى و نيشتمانيى و بةرذةوةندى طشتى بىَ  ،نةوةك لةسةر هيض ثةياميَكى نةشياوى تر ،

هةروةها رذىل كار يطةريش بطيَرىَ بؤ ئةوةى عرياق وةك دةولةتيَكى دميوكراسى و فيدرالَى دروست ببيَت و ثيَش بكةوىَ  ،ئةمة بؤ
قازاجنى هةموو اليةنةكان دةطةريَتةوة  ،ئةم بةشدارية لةسةر بنةماى يةك هةلَويَتتيى و يةك ديدو بؤضوون يةك طوتارى
ئامادةكراو بيَ  ،بؤ ئةوةى بةزينى هيَلة سوورة كان بظةبىَ  ،ئةمة فاكتةرى رةواندنةوةى هةموو مةترسيةكانة بةو ئةطةرانة

كة

ئةمرذ اليةنة عرياقيةكان وا خةريكى بةخؤدا ضوونةوةن واتة (( س اتيذيةكى نوىَ )) لةسةر سياسةتيَكى تةم و مذاوى و هيَنانةوة
طؤريى حتاباتة كؤنة بةسةرضووةكان و زيندووكردنةوةى هةستى شؤظيَنى و خةيا َ ضوون بةرةو بةهيَز كردنى دةولَةتى ناوةندى ،
بةكورتى خةريكى رِيَكختتنةوةيةكى مةترسيدارو طوماناوين  ،ئةم ئةطةرانة لة دةست تيَوةردانى هةريَمى و دةرةكيشى بة دةرنية
لةسةر ئةم بابةتة ثرِ لةبةرثرسيارية يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان سيميناريَكى لة  9002/10/6رِيَكختت كة كؤمةليَك لة
كةسايةتى ثةرلةمانى و سياسى ى و رذشنبريى تيَيدا ئامادةبوون  ،ئةم ئاماجنانةى بة ئاراستة كراوى بؤ اليةنة ثةيوةنديدارةكانى
هةريَمى كوردستان بة جيَهيَشت كة بة شيَوازيَكى نوىَ كارى لةسةر بكرىَ .
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 بةستنى كؤبوونةوةيةكى هةمة اليةنة بة مة بةستى دانانى س اتيذيةكى نوىَ بةرامبةر بةو ئةطةر و ثيَشهاتانةى كة لةئاراداية (( س اتيذى تازةى بةرامبةرةكان )) .
 ثيَداضوونةوة بة ئةداى سياسى ى و ئيدارى و دارايى هةريَم و بة تايبةتى لة ناوضة ضيَناكؤكةكان و بةغدا ريَككةوتن لة سةر ميتاقيَكى شةرةف و دياريكردنى هيَلى سوورى نةتةوةى . ئارامكردنةوةى كة و هةواى نيَوان قةوارة سياسيةكانى كوردستان بؤ هيَنانةكايةى ئاشتيةكى كؤمةالَيةتى . وةالنانى ملمالنيَكان  ,كؤ دةنطى و يةك بةرنامةيى دةبيَتة مايةى رِيَز طرتن لة ثيَطةى كورد لة بةغدا و لة دةرةوة . ثةنابردنة بةر شةفافيةت  ،بؤ ئةوةى بةرثرسياريةتى طشتى دروست بيَت . تيَكراى ئةم خاالنةى سةرةوة كاريطةرى تةواوى دةبىَ لةسةر مةسةلةى نةتةوةييمان كة دةستكةوتى بةرهةمدارى ليَدةكةويَتةوة .
 جاريَكى تريش ناوةرذكى راطةياندراومان لة رذذى  9002/2/11بري دةخةينةوة .يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
9002/10/6

سىَ يةم :

مسيناريَك بةناو نيشانى كرانةوةى توركيا لةسةر كيَشةى كورد
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يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان لةرذذى  9002/10/90مسيناريَكى بةناونيشانى (كرانةوةى توركيا لةسةر كيَشةى كورد) بؤ
بةريَز فلك الدين كاكةيى وةزيرى رذشنبريى حكومةتى هةريَمى كوردستان ساز دا.
ناوبراو بةشيَوةيةكى تيَر و تةسة باسى لة ضةمكةكانى ئةو ثرسة كردو بة ثرذسةيةكى ئةرنى و ئاشتيخوازانةى زانى و ثاشان
بةشدار بووانى مسينارةكة رِاو سةرجني خؤيان بؤ دةولةمةند كردنى بابةتةكة ختتة روو .ئةم ثرسة

لةكاتيَكدا بوو كة دوو

طروثى ئاشتى كوردستانيانى توركيا لة قةنديل و مةمخورةوة ثةيامى ئاشتيان بؤ دةولةت و طةىل توركيا بردةوة .مسينارةكة
بةسةركةوتووى كؤتايى هات و بة راطةياندراويَك هةلَويتيتى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان دةربارةى ئةمة ثرسة رادةطةينرىَ .
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ضوارةم :

مسيناريَك بةناوى ( كيَشةى مووسلَ  ،طرفت و ضارةسةر )
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ئيَوارةى رِذذى  9002/11/10يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان لة دريَذةى وةرزى بةستنى كؤرِو
سيمينارةكانى  ،ميواندارى نووسةرو رِذذنامةنووسى بةرِيَز ( عبدالغين على حييى ) ى كرد بؤ ثيَشكةشكردنى
بابةتيَكى طرنط كة ثةيوةستة بة ميَذووى طةىل كوردستان  ،بة ناوى ( كيَشةى مووصل  ،طرفت و ضارةسةر ) ،لةم
سيمينارةدا ذمارةيةكى بةرضاو لة ئةندامان و رِذشنبريان ئامادةى بوون  ،بابةتةكة دةرئةجناميَكى باشى
ليَكةوتةوة وةك ئةوةى جاريَكى تريش كيَشةى مووصل بكريَت بة دذسيةيةكى طرنط لة نيَو اليةنة سياسى و
ئةكادميى و رِاطةياندنةكان لة رِيَطةى ثشت بةسنت بة بةلَطةنامةى ميَذوويى و واقيعى ئةمرِذ .

ثيَنجةم

:

ئةشكةجنةو ضاوديَرى لة طرتوخانةكانى هةريَمى كوردستان

لةسةر باتطيَشتى ريَكخراوى ) (PAOبة مةبةستى طفت و طؤ لةسةر ئةشكةجنةدانى طرياوةكان و مامةلَةكردن لة طةلَيان لة
طرتوخانةكاندا .شانديَكى دةستةى باالَو ضةند ئةنداميَكى ليَذنةى مافى مرذظا لة يةكيَتى ثةرلةمانتاران لة رِذذى 9002/11/19
بةشدارى لةو وذركشؤثةدا كرد كة ريَكخراوى ناوبراو سازى دابوو  .هةروةها بانطيَشتى ليَذنةكانى (مافى مرذظا و ليَذنةى كاروبارى
كؤمةالَيةتى و مندا َ و خيَزان و ليَذنةى ياسايى و ليَذنةى ناوخؤ) لة ثةرلةمانى كوردستان كرابوو .دةسثيَكى وركشؤث ،
ليَثرسراوانى ريَكخراوى ) (PAOبابةتى خؤيان ثيَشكة

كرد لةنيَوان بةرنامةو كارى وركشؤثةكة وتةى يةكيَتى ثةرلةمانتاران

لةسةر دةورى ثةرلةمان لة مامةلَة كردن لةسةر ئةو ثرسة ضى ية .لةثا

رِوون كردنةوةكانى ليَرسراوان  ،رِاثؤرتى ئامادةكراو

لةاليةن دةستةى باالَ  ،بةريَز سةرذكى يةكيَتى ثةرلةمانتاران ثيَشكةشى كرد  .ناوةرذكى بريتى ية لة ثيَشنيار بؤ ثةسةند كردنى
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ياسايةك لة ثةرلةمانى كوردستان  .بابةتةكة جيَطاى دةستخؤشى طشت اليةك بوو  ،لةخوارةوة دةقةكةى دةخةينة رِوو  ،ثاشان
طفتوطؤ دةستى ثيَكرد لةاليةن بةريَزانى بةشدار بوو  ،لةو نيَوانةشدا ليَذنةى مافى مرذظى سةر بةيةكيَتى ثةرلةمانتاران كة
سةردانى ضاكتازى ئافرةتان و نةوجةوانانى هةوليَريان كردبوو  ،باسيَكى تيَر و تةسةليان لةسةر ئةو سةردانةو كارةكانى ئةو
دةزطاية كرد  ،سةرذكى ثةرلةمانتاران لةسةر رِاثؤرتى مافى مرذظى نيَودةولَةتى دةربارةى ئةشكةجنةدان لةهةريَمى كوردستان .
باسيَكى بؤ ئامادةبوانى كرد و رِوونى كردةوة كة خةريكى بةدواداضوونى ئةو بابةتةن .
دةقى ووتارى ثيَشكة كراو
لةضةرخى بيتت و يةكدا مةسةلةكانى مافى مرذظ ثىَ ى ناوةتة قؤناغيَك ى هةستيار  ،نةك تةنيا لةسةر ئاستى نيَودةولَةتى  ،بطرة
بة سةدان رِيَكخراوى حكومى ى و ناحكومى ئةمرِذ لةم بوارةدا ضاالكى دةنويَنن .
داكؤكى لة مافى مرذظ لة زذر شويَنى جيهاندا ثيَشكةوتنى ديارى بةخؤى بينييوة  ،كةضى جيَطةى داخة لة زذر شويَنى تريش ئةم
ثيَشيَلكاري ة وةكو كةلتووريَك هةلتو كةوتى لةطةلَدا دةكرىَ  ،سةرةراى ئةوة دةبينني لة نيَو بةرنامةكانى ثارت و كؤمةلَةو دام و
دةزطاكاندا برطةيةك يان ماددةيةك نووسراوة سةبارةت بة داكؤكى لة مافى مرذظ .
ضارةسةريى و داكؤكى لة مافى مرذظ ثيَويتتى بة ضاكتازى هةية بة ثراكتيك ( عملى ) نةك بة دروشم  ،ئةمة

بة طؤشارى رِاى

طشتى و ووشياريى و رِاطةياندن و ئريادةى دةسةالَت دةبىَ و بة ياسا رِيَك خبرىَ  ،بؤ نةهيَشتنى ثيَشيَلكارى لة شويَنةكانى طرتن
و طواستنةوةو ضاكتازية كؤمةالَيةتيةكان و بةندينخانةى تايبةت و نهيَنيةكان ثيَويتتى بة جورئةت و شةفافى و وةرطرتنى
زانيارى دروست و سةردانى رِاستةوخؤ هةية  ،ئةمة لة قازاجنى دةسةالَتة نةك زيان بة سومعةى حكومةت بطةيةنىَ و سيتتةمى
حكومرِانى ثىَ لةكةدار بكرىَ  .،بؤ ئةوةى رِيَطة لة ثيَشيَلكارى بطريىَ  ،ثيَويتتة ثةرلةمان بةتايبةتى ليذنةى مافى مرذظ و
ليذن ةكانى ثةيوةنديدار ئةم ئةركة بطريَتة ئةستؤ كة ليَرةدا ئةم ثيَشنيارانة دةخةينة بةردةست  ،بة رةضاوكردنى ثرنتيثةكانى
مافى مرذظ بةطشتى و مافى زيندانيان بةتايبةتى :
طرتن و زيندانى فةلتةفةى خؤى هةية كة لة عرياقدا
بة ياساى ذمارة  114سالَى 1981دانراوة
يةكةم :بؤ رِيَكة طرتن لة تاوان
دووةم  :بؤضاكتازى و ئامادةكردنةوةى بة شيَوةيةكى سوودبةخش و طةرانةوةى بؤ نيَوكؤمة َ
بؤ جيَبةجىَ كردنى ئةو فةلتةفةية ثيَويتت بةدةركردنى ياسا بؤ داكؤكى لة مافى مرذظ بة تايبةتى زيندانى واتة بة ياسا
رِيَكبخرىَ لةرووى ئةرك و مافى بةندكراو حكومدراو.
* بةدووا داضوون هةبىَ لة سةرفايلى هةرطرياو زيندانيةك
* ئةطةر تاوانى ئاراستةكراو بة ثيى ياسانةبوو ليَكؤلَينةوةى ىلَ بكرىَ
* درةنط ئيحالةكردنى بةندكراو بؤ دادطا كةجارى واهةية ضةندين مانط و سالَيش دةخايةنىَ
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* جياكردنةوةى زيندانيان لة رووى تةمةن و رِةطةزو جؤرى تاوان وةك ئةوةى ئيَتتا هةية بةالَم ثيَويتتى بة رِيَكختتنى
باش هةية وةك طرتن و طواستنةوة  ،ضاكتازى ثياوان و ذنان  ،نةوجةوانان و دةروونى
* هةبوونى ثاريَزةر و قةدةغةنةكردنى سةردان ( مواجهة )
* بوونى بنكةى تةندروستى سةرثةرشتى خواردن و ثاك و خاويَنى بكات.
* مافى خويَندن ( كردنةوةى قووتاخبانة )
* سود وةرطرتن لة زانايانى ئيتالمى وةكو ئامؤذطارى كارى ضاكتازى
* مافى وةرز
* كتيَبخانة
* كردنةوةى خوىل فيَركردنى ثيشةو كارى دةستى و زمان .
* مؤلَةت دان بة حوكمدراوان .
* ماوةدان بؤ طةيشتنى ذن و ميَردايةتى.
* بؤ نةجةوانان بردنيان بؤ ثارك و شارى يارى و مؤزةخانةكان.
* ماوةدان بة حوكمدراوان بة دةركردنى طؤظاريَك .
* بةستنى كؤرو سيمينار لةاليةن ئيدارةو هةندىَ جاريش طرياوةكان .
* رِيَكختتنى ظيتتي ظالَى ساالَنة بؤ حوكمدراوان بة ئامادةبوونى كةس و كاريان و رِيَكخراوةكان .
* هةماهةنطى لةطة َ رِيَكخراوةكان
* بوونى حمجر بة شيَوةيةكى شياو و دروست بؤ كاتيَكى دياريكراو بؤ ئاماجنيَكى دياريش
* سةرثةرشتياران و كارمةندان لةسةر بنةماى زانتتى رِابهيَنرىَ و دابنرىَ.
أ .ثلةى خويَندن لة بةكالؤريؤس كةم نةبىَ .
ب .دةرضووى خوىل تايبةت بىَ لة ناوةوةو دةرةوة
ت .مووضةو ثاداشتى باشيان بؤ تةرخان بكرىَ
ث .كارمةندان ناونيشاني وةزيفيان ضاكتازى بيَ وةك  /سجان ( ثاسةوان )  ،رةقيب ( اصالحى ) مامور ( مأمور
اصالحى ) تويَذةرى كؤمةالَيةتى ( باحس امجاعى )
* ليَكؤلينةوة لةسةر ئةدلة و دانثيَدانى ئازاد بكرىَ و بةزوويى لة طرياو و زيندانى بثيَضريَتةوة.
* حوكمةكان بة طويَرةى طةورةو جبووكى تاوانةكان بدرىَ بة تايبةتى بؤ نةوجةوانان .
* بةثىَ ى ياساى اصوىل حماكةمات ئةطةر ذن و ميَرد ثيَكةوة حوكمدران بةهةر ماددةيةك بىَ و منداىل جبووكيان هةبىَ دةبىَ
يةكيَكيان ئازاد بكرىَ تاكوو ئةوى تر حوكمى خؤى تةواو دةكات.
ئةم خاالَنةى سةرةوة بؤ دروست كردنى متمانة دةبىَ لة نيَوان دةزطاكانى ثةيوةنديدارو رِيَطةطرتن لة ثيَشيَلكارى و
كةمكردنةوةى رةفتارى نابةجىَ و بةشيَكيشة لة ثةيرِةوكردنى مافى مرذظ.
يةكيتى ثةرلةنلنتارانى كوردستان
2119 / 11 / 17
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ِراثؤرتةكان
يةكةم :

راثؤرت لة سةر ضاوديَرى تازةكردنةوةى ناوى دةنطدةران
بةروار9002/5/51 :

ذمارة55 :
َبذاردنةكان /دةستةى هةريَم بةريَز
َى هةل
بؤ /كؤمسيؤنى باال
ب /رِاثؤرتى ذمارة ()1
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بةمةبةستى ضاوديَرى كردنى بنكةكانى تؤمار كردنى ناوى دةنطدةران لة سنورى هةر سىَ ثاريَزطاى هةوليَر و دهؤك و سليمانى
كة لة رذذى  9002/1/91وة تا  9002/6/10بةردةوامى هةبوو  ،دةست بة كارى ضاوديَرى لةاليةن ضاوديَرانى تؤماركراوى
سةر بة يةكيتى ثةرلةمانتاران كراوة .
ثا

وةرطرتنى زانياريةكان لةريَطاى مالَثةرى كؤمتيؤنى باالَى هةلَبذاردنةكان و ضةند كؤبوونةوةيةك لةطة َ نويَنةرانى

ئؤفيتى هةوليَر بة تايبةتى بةريَز (زةردةشت حممد حتن و بشوار سعيد) ضةند طروثيَكمان ثيَك هيَنا لة سنورى هةر سآ ثاريَزطا ،
ضاوديَرةكان سةردانى زذربةى بنكةكانيان كردووة  ،فؤرميَكى تايبةتى كة لة اليةن دةستةى باالوة ئامادةكرابو  ،بؤ هةر سةردانيَك
ئةو فؤرمة ثركراوةتةوة.
بة شيَوةيةكى طشتى ئةوكارة بةباشى بةريَوة ضووة  ،وةكو بةديار كةوت هاوالَتيان لة زذر شويَن بةباشى سةردانى
بنكةكانيان كردووة  ،كاريَكى زذر با

بوو كة ماوةى ( )9دوو رذذ دريَذ كرايةوة  ،بةراى ئيَمة ئةو دريَذكردنةوةية زياتر بواية

ضونكة زذر كةس هةن تا ئيَتتا سةردانيان نةكردووة .وا لة خوارةوة سةرنج و تيَبينيةكانى ضاوديَرامنان لة هةر ثاريَزطايةك بة جيا
دةخةينة روو  ،بةو هيوايةى سوديان هةبيَت .
ثاريَزطاى  /هةوليَر
هةندىَ لة ليَثرسراوانى بنكةكان لة ئاستى بة رثرسياريةتى كارى خؤيان نةبوون و ضةند تيَبينيةك هةبوة بةرامبةريان
بةتايبةتى لة رووى هةلَتوكةوتيان لةطة َ هاوالَتيان و ضاوديَران .بةو هيوايةى ثيَداضوونةوةيةك لةم بارةيةوة بكريَت لةطة َ ثيَدانى
ئامؤذطارى تةواو  .ئةوانة ئةمانة بوون.
 -1ليَثرسراوى قوتاخبانةى هةنطاوى بنةرةتى ذمارة 909 /
 -9ليَثرسراوى قوتاخبانةى ئةزمةرى بنةرةتى ذمارة 990 /
 - 1لة رووى شويَن و جيَطاى بنكةكان بة شيَوةى طشتى با

بوو .جطة لة شويَنى بنكةى ( )916قوتاخبانةى هةردى بنةرةتى

كضان لة كؤمةلَطاى بنةسالَوة .لة رووى دوورى لة ناوةندى كؤمةلَطاكة و نةبونى خزمةتطوزاريةكان وةكو ئاو و شويَنى كار كردن.
هةروةها تةسكى شويَنى بنكةى ( )991لة ناحيةى حرير.
 – 1بنكةى  / 992رواندز  ،كيَشةى هةردوو دذلَى ( ئاكؤيان و خانةقا ) يان هةبوو  ،لةبةر دوورى و سةختى ناوضةكةيان ،
ثيَويتتة تيبينى ئةم طرفتة بكرىَ ض بؤ ئيتتا و ض بؤ كاتى دةنطدان .
 – 1بنكةى  / 910ضؤمان  ،هةمان كيَشةى بنكةى  992ى هةية بةهؤى بةربالَوى سنورةكةيان
 - 6ذمارةى ئةو بنكانةى بةسةر كراونةتةوة :
 / 900دوو جار  / 901 .سىَ جار  / 909 .سىَ جار  / 901 .دوو جار  / 901 .دوو جار
 / 901دوو جار  / 906 .سىَ جار  / 909 .دوو جار  / 902 .يةك جار  / 902 .يةك جار
46

 / 910يةك جار  / 911 .دوو جار  / 919 .دوو جار  / 911 .يةك جار  / 911 .يةك جار
 / 911يةك جار  / 916 .يةك جار  / 919 .يةك جار  / 912 .يةك جار  / 990 .يةك جار
 / 991يةك جار  / 999 .يةك جار

 / 991 .يةك جار  / 991 .يةك جار  / 991 .يةك جار

 / 996يةك جار  / 999 .يةك جار  / 992 .يةك جار  / 992 .يةك جار  / 910 .يةك جار .
ثاريَزطاى دهؤك
ضاوديَرامنان لة سنورى ثاريَزطاى دهؤك  ،خؤيان دابة

كردوة بةسةر بنكةكانى تؤمار كردنى ناوى دةنطدةران  ،بة ثيى راثؤرتى

لقى دهؤكى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان  ،ثرذسةكة زذر بة ريَكو ثيَكى بةريَوة ضووة  ،بة تايبةتى ثا
ليَثرسراوانى بنكةكان رةفتاريان لةطة َ ضاوديَران و هاووالَتياندا زذر با

بووة  ،هيض تيَبينيةك تؤمار نةكراوة  ،وا لة خوارةوة

ذمارةى ئةو بنكانةى بةسةر كراونةتةوة دةخينة روو :
 / 911دوو جار  / 919 .يةك جار  / 911 .يةك جار  / 911 .دوو جار  / 916 .يةك جار
 / 919يةك جار  / 912 .يةك جار  / 912 .يةك جار  / 910 .يةك جار  / 919 .يةك جار

ثاريَزطاى سليمانى
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، 9002/6/1

ضاوديَرامنان لة سنورى ثاريَزطارى سليمانى بة ناوضةى طةرميانيشةوة  ،لة راثؤرتى لقى ئةو ثاريَزطايةدا هاتوو :
 – 1بة شيَوةيةكى طشتى سةردانى زذربةى بنكةكانيان لة سنورى خؤياندا كردووة .
 – 9ثرذسةكة بةباشى ئةجنام دراوة و ئاسايش و هيَمنى و كارئاسانى بؤ هاووالَتيان بةدى دةكرا .
 – 1ثيَشنيار دةكةن بؤ زياتر كار ئاسانى و راثةراندنى ئيش و كارى هاووالَتيان ئاميَرى كؤمثيوتةر بةكار بهيَنريَت لة داهاتودا

 – 1ذمارةى ئةو بنكانة ديارى دةكةين كة سةر دانيان كراوة :
992 / 999 / 991 / 991 / 991 / 999 / 990 / 962 / 962 / 969 / 966 / 961 / 961 / 961 / 969 / 961
 / 921 / 921 / 920 / 921 / 921 / 921 / 920 / 992 /بؤ هةر يةكةو يةك جار .
لةطة َ ريَزدا
محة عةىل توفيق مريزا
سةرذكى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان

َبذاردنةكانى ثةرلةمانى كوردستان و سةرؤكى هةريَم
دووةم  :راثؤرتى ضاوديَرى رؤذانى هةل
َبذاردنةكانى عرياق  /دةستةى هةريَم بةريَز
َى سةربةخؤى هةل
بؤ  /كؤمسيؤنى باال
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ب  /راثؤرت ذمارة 9 /
دوا بةدواى نوسراومان ذمارة 61 /لة 9002 /6 / 11
وا بةم راثؤرتة لة ئاكامى كارى ضاوديَرانى سةر بة يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان كة بةشدارى لة ثرذسةى هةلَبذاردنةكانى
ثةرلةمان و سةرذكى هةر يَم دا كردوة لة هةلَبذاردنى تايبةت و طشتيدا لة رذذانى  91و  ، 9002 / 9 / 91دةنيَرين بؤ بةريَزتان
بةو هيوايةى سود لة تيَبينى و راكامنان وةرطريىَ  ،هةرضةندة بؤ يةكةمني جارة ريَكخراوةكةمان بةشدارى لةم جؤرة ثرذسةيةدا
دةكات بؤية دةكرىَ هةندىَ كةموكورى تيَدابيَت  ،زانياريةكامنان لة ريَطاى ئةو فؤرمة تايبةتيةوة بوو كة ئامادة كراوة لةاليةن
ريَكخراوةكةمانةوة و دابة كراوة لةسةر ضاوديَرامنان لة سنورى هةرسىَ ثاريَزطاى  ،هةوليَر و سليمانى و دهؤك .
يةكةم  :سةرجنة طشتيةكان :
 – 1ثرذسةكة بة شيَوةيةكى طشتى لة كةشيَكى ئارا م و هيمنيدا بةريَوة ضوو  ،بة واتا ئازادانة هاووالَتيان توانيان دةنطى خؤيان
بدةن .
 – 9وةرزى ثرذسةكة لة كاتيَكى كةشوهةواى طةرمدا بةريَوة ضوو .
 – 1ئامادةكارى تةواو لة دابينكردنى ثيَداويتتيةكانى بنكةكانى دةنطداندا كةموكورى هةبوو  ،وةكو ئاميَرى فينككةرةوة و ئاوى
سارد و نةبونى كارةبا لة هةندىَ شويَن .
 – 1هةلَمةتى ثاراستنى بارى ئاسايش لة طشت بنكة و شار و شارذضكةكان بة ريَكوثيَكى وةرطريابوو .
 – 1ثرذسةى دةنطدان كة لة كاتذميَر ( )2ى بةيانى رذذى  9002/9/91وة دةستى ثيَكرد تا كاتذميَر ( )1ى ئيَوارة زذر
بةباشى و ئ ارامى بةريَوة ضوو  ،هةرضةندة هةندىَ كةموكورى بةديار كةوتوون لة نةبونى ناوى دةنطدةران و بةم هؤيةوة هةندىَ
ئالَؤزى ثةيدا بوون بةتايبةتى ثا زياد كردنى كاتذميَريَكة .
 – 6ريَنويَنى و كارةكانى ديارى كراو لةاليةن كؤمتيؤنةوة لة طشت بنكةكان بة شيَوةيةكى با و طوجناو بةريَوة ضوون .

دووةم  :كةموكوريةكان :
 – 1لة نيَوان سةردانى دةنطدةراندا بؤ بنكةكان  ،هةندىَ كةموكورى لة نةبوونى ناوةكان بةديار كةوتن  ،لةوانة :
أ – ناوى دةنطدةر لة ليتتةكانةدا هةبووة و ناوى لة تؤمارةكانى ويَزطةكاندا نةبووة .
ب – هةندىَ خيَزان ناوى كةسيَك يا دووكةسيان لةطة َ خؤيان ديار نةبوو .
ج – ناوى ضةندين خيَزان بة تةواوةتى نةطةرابونةوة .
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د  -بونى دياردةى  9زةرف لة دةنطدانى نةخؤشخانةكان هةنديَك كيَشةى بؤ دةنطدةران دروست كردبوو  ،دةبو ثيَش ئةوكارة
ئاطادارى نويَنةرانى كيانةكان بكراية .
ه  -لة ك اتى كردنةوةى صندوقى دةنطدانى نةخؤشخانةى لةدايك بوون ذمارة  901091دا ئاطادار كراين كة نويَنةرايةتى
كيانةكان بة طشتى ئامادة نةبوون جطة لة نويَنةرانى كوردستانى و ريَكخراوى تةموز نةبى بةهؤكارى ئةوةى زانياريان لةسةر ئةو
شويَنة نةبوو.
و  -ليتتى ناوةكان لة هةمان بنكةى سةرةوة ( ه ) لة هةرسىَ ويَزطةى ئةو بنكةية دووبارة بونةوة هةبووة  ،ئةوة شك و طومانى
بؤ ضاوديَران دروست كردووة .
ز – لة هةندىَ بنكةدا كارى دةنطدان ثا

كاتذميَر هةشتى بةيانى دواكةوتووة  ،ئةوة

بوةتة مايةى نارازى بوونى هاووالَتيان ،

منونةى يةكى لةو بنكانة لة هةوليَر بة ذمارة  902012 /بوة .
ح – وةكو ثيَويتت لة بنكةكان ريَنمايى بةكار هيَنانى سرينى ثةجنةى دةست ثيَش مؤركردنى بة كليَنكس جيَبةجىَ نةكراوة .
 – 9كيَشةي فؤرمى  111ى كؤمتيؤن كة تايبةت بو بة ريَكختتنى بارى ضةندين خيَزان لة طواستنةوة لة بنكةيةك بؤ بنكةيةكى
تر يا لة طةرةكيك بؤ طةرةطيَكى تر يا لة شاريَك بؤ شاريَكى تر دروست كرابوو بؤ ضةندين خيَزان  ،لةكاتى سةردانى ئةوانة بؤ
بنكةكانيان فورمةكان رةد دةكرانةوة و ئةمة كيَشةيةك بوو هاتة ئاراوة .
 – 1بةهؤى ئةوةى هةلَبذاردنةكان ثشتى بة ئامارى خؤراك بةستبوو كة لة وةزارةتى بازرطانى عرياقةوة وةرطريابوو هى سالَى
 ، 9009لةم ئامارةدا ضةندين ناوى ئةوانةى سنورى ناوضة دابراوةكان لة هةريَمى كوردستاندا هةبوون و لةبةر ئاطادار نةبونيان
نةيانتوتنيوة دةنط بدةن .
 – 1لة كاتذميَرةكانى كؤتاى كاتى هةلَبذاردن  ،بةتايبةتى كاتذميَ رى زياد كراو  ،بةهؤى كؤبونةوةى ئةوانةى دةنطيان نةدابوو
هةندىَ ئالَوزى دروست بوو لة هةندىَ بنكةدا  ،دةربرينى نارةزاى لةاليةن زذربةى اليةنة بةشداربوةكانى هةلَبذاردن لة زياد كردنى
كاتةكة زياتر ئالَؤزتر بوو  ،دةنطؤى بةشدارى كةسانى تر بؤ دةنطدان سةرى هةلَدا  ،ئةم كارة بةهةر جؤريَك روويدابىَ جيَطاى
نيطةرانى طشت اليةك بوو
سىَ يةم  :ثيَشنيارةكان :
 – 1كؤمتيؤنى باالَى هةلَبذاردنةكان لة راثةراندنى ئةركةكانى خؤى و ئةو ريَنمايانةى ديارى كردبوو تا ئةندازةيةكى با

بةريَوة

ضوون  ،باش لة هةمويان جياكردنةوةى سندوقةكان بوون و هةريةكةى بؤ ويَزطةيةك و ديارى كردنى ذمارةى تايبةتى بةثىَ
ليتتى تايبةتى خؤى  ،ئةم كارة زياتر ريَطاى لة دةست تيَوةردان و زيادةرةوى طرتبوو  ،ثيَويتتة ئةم كارة زياتر طرنطى ثىَ
بدريَت .
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 – 9بابةتى ناوى دةنطدةران ثيَويتتى بة ئاماريَكى باش و شياوتر لة ئامارى فؤرمةكانى خؤراك هةية ضونكة فؤرمةكانى خؤراك
زذر ناتةواون و كيَشة بؤ كؤمتيؤن و هاووالَتى و اليةنةكانى بةشدابووى هةلَبذاردن دروست دةكات  ،وةكو ئةوةى لةم ثرذسةيةدا
روويدا .
 – 1وةرز و كاتةكانى هةلَبذاردن هةلَتةنطيَنرى و كاتيَكى وا ديارى بكريَت كة بةئاسانى بةريَوة بضيَت  ،وةرزى هاوين لةم ووالَتةدا
بة شياو نازانريَت بؤ ئةم جؤرة كارانة .
 – 1ثيَشنيارمان واية كؤمتيؤنى هةلبذاردنةكان لة كاتةكانى بيَكاريان يا سةرقا َ نةبوونيان  ،ضةندين خوىل بةهيَز كردن بؤ
ئةندامان و كاديرانى ريَكخراوة نا حكوميةكان بكةنةوة بة مة بةستى شارةزا بوون لة كارى ضاوديَرى و بةريَوةبردنى ئةركةكانى
ثرذسةكة  ،ضونكة لةم ثرذسةيةدا ضاوديَر هةبوو نةيدةزانى ئةركةكانى ضيية و زذرجار لةبريتى كارى خؤى دةبوة نويَنةرى كيانيَك
.
 – 1دذزينةوةى ميكانيزميَكى باش و طوجناوتر بدذزريَتةوة بؤ كارى جياكردنةوةى دةنطةكان و سةرذميَرى كردنى بة مةبةستى
دلَنايى زياترى طشت اليةك .
ضوارةم  :شوين و ذمارةى ئةو بنكةكانةى كة ضاوديَرامان سةردانيان كردوون لة هةر سيىَ ثاريَزطاى  /هةوليَر و سليمانى و دهؤك :
 – 5سنورى ثاريَزطاى هةوليَر.
رِذذى 9002 / 9 / 91
شويَن

ناوى بنكة

ذمارةى بنكة

سةردان

ذمارة
.1

هةوليَر

نةخؤشخانةى رِزطارى

909099

1

.9

هةوليَر

نةخؤشخانةى لةدايك بوون

901091

1

.1

هةوليَر

اعدادية امحد خانى

901011

1

.1

هةوليَر

قوتاخبانةى مةم

906016

1

.1

هةوليَر

قوتاخبانةى بارزانى نةمر

906011

1

.6

هةوليَر

سجن حمطه

902090

1

.9

هةوليَر

نةخؤشخانةى ئيميَرجنتى

901096

1
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رذذى 9002 / 9 / 91
ناوى بنكة

ذمارةى بنكة

سةردان

ذمارة

شويَن

 .2هةوليَر

قوتاخبانةى ناوةندى فريشتة

901010

1

 .2هةوليَر

قوتاخبانةى خابورى تيَكةالَو

901012

1

 .10هةوليَر

قوتاخبانةى سةرضنار1 /

901010

1

 .11هةوليَر

قوتاخبانةى سةرضنار9 /

901090

1

 .19هةوليَر

قوتاخبانةى خابورى بنةرةتى

901012

1

 .11هةوليَر

قوتاخبانةىكامةرانى بنةرةتى1 /

902001

1

 .11هةوليَر

قوتاخبانةى بةهارى كضان

901001

1

 .11هةوليَر

قوتاخبانةى كامةرانى بنةرةتى1/

902009

1

 .16هةوليَر

قوتاخبانةى ئيتكانى بنةرةتى9/

909019

1

 .19هةوليَر

قوتاخبانةى كؤدذى بنةرةتى

909011

9

 .12هةوليَر

دوا ناوةندى طة 1 /

901019

1

 .12هةوليَر

دوا ناوةندى طة 9/

901012

1

 .90هةوليَر

دواناوةندة مةريوانى كوران

901091

1

 .91هةوليَر

قوتاخبانةى سةرضنار 1 /هاورىَ

901090

1

 .99هةوليَر

قوتاخبانةى سةرضنار 9 /هاورىَ

901091

1

 .91هةوليَر

قوتاخبانةى قدم خيَرى بنةرةتى

901011

1

 .91هةوليَر

قوتاخبانةى مال ئةفندى بنةرةتى

901099

1
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 .91هةوليَر

قوتاخبانةى دواناوةندى ئاراسى كضان

901019

1

 .96هةوليَر

قوتاخبانةى زذزكى منونةيى

909091

1

 .99هةوليَر

قوتاخبانةى قازى حممد

909001

1

 .92هةوليَر

قوتاخبانةى رةنج

909001

9

 .92هةوليَر

قوتاخبانةى بتويَنى منونةيى

901009

1

 .10هةوليَر

قوتاخبانةى شنطاىل منونةيى

901002

1

 .11هةوليَر

قوتاخبانةى ئازادى كضان

906001

1

 .19هةوليَر

قوتاخبانةى بار ئازادى

906001

1

 .11هةوليَر

قوتاخبانةى ثيَشةوا

906009

1

 .11هةوليَر

قوتاخبانةى شةفةق /كوران

909001

1

 .11هةوليَر

قوتاخبانةى شةهيدانى بنةرِةتى

910006

1

 .16هةوليَر

قوتاخبانةى هةنطاوى بنةرِةتى

909009

1

 .19هةوليَر

قوتاخبانةى هةلَويَتتى بنةرِةتى

909002

1

 .12هةوليَر

قوتاخبانةى ديارى بنةرِةتى

900019

1

 .12هةوليَر

قوتاخبانةى شيَخى ضؤىل

902012

1

 .10هةوليَر

قوتاخبانةى زمناكؤ

906006

1

 .11حرير

قوتاخبانةى حريرى بنةرِةتى

991011

1

 .19حرير

قوتاخبانةى ضاالكى بنةرِةتى

991011

1

 .11خليفان

قوتاخبانةى زارطةىل

991009

1

 .11سؤران

باخضةى ساوايانى ويَالن

996002

1
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 .11سؤران

بةرزيَوة قوتاخبانةى زيَوةى بنةرِةتى

992001

1

 .16رواندوز

قوتاخبانةى مذدة

992001

1

 .19رواندوز

قوتاخبانةى ثاشاى طةورة

992001

1

 .12بةستؤرة

باخضةى ساوايانى بةستؤرة

990011

1

 .12كؤية

قوتاخبانةىئةختةر

919006

9

 .10كؤية

قوتاخبانةى هةرمؤتة

919090

2

 .11كؤية

قوتاخبانةى حاجى قادرى بنةرةتى

919009

9

 .19كؤية

قوتاخبانةى ئامادةيى كؤيةى كورِان

919012

2

 .11شؤرِ

قوتاخبانةى ديبةطة

919011

9

 .11كةسنةزان

قوتاخبانةى كةسنةزانى بنةرةتى

916001

9

 .11بنةسالَوة

قوتاخبانةى بنةسالَوة

90001

1

 .16دةشتى هةوليَر

قوتاخبانةى ناوةندى دةشتى هةوليَر

916001

1

 .19شةقالَوة

قوتاخبانةى قةالى دم دم ى تيَكةالَو

999001

1

 .12ثريمام

قوتاخبانةى صالح الدين

991001

1

 .12كؤرىَ

قوتاخبانةى شيَرة سوارى تيَكةالَو

991011

1

 .60ثريزين

قوتاخبانةى ئةزمةر

990001

1

 .61شاويَس

قوتاخبانةى دواناوةندى بزوينى ئيَواران تيَكةالَو

990010

1

 .69مال ئؤمةر

قوتاخبانةى دواناوةندى مال ئؤمةر

990001

1

 .61قوشتةثة

قوتاخبانةى دواناوةندى ذيانةوةى كورِان

911001

1

 .61قوشتةثة

قوتاخبانةى بةيانى تيَكةالَو

911009

1
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 .61قوشتةثة

قوتاخبانةى ديَدةوان

911001

1

 .66كانى قرذالَة

قوتاخبانةى ضارةنووس

911019

1

 .69خةبات

قوتاخبانةى رِيَبةرى بنةرةتى

911001

1

 .62خةبات

قوتاخبانةى زىَ ى طةورة

911019

1

 .62خةبات

قوتاخبانةى ئاظيَتتا

911011

1

 .90ضالوك

قوتاخبانةى باوان

911011

1

 .91عةنكاوة

قوتاخبانةى صامورِاى منونةيى

919009

1

 .99بةحركة

قوتاخبانةى هاوضةرخى بةحركة

911001

1

 .91عةنكاوة

قوتاخبانةى حديابى بنةرةتى

919001

9

 .91عةنكاوة

قوتاخبانةى دةستور

919009

1

 .91عةنكاوة

قوتاخبانةى يزدن داندخت ى سةرةتايى

919001

1

 .96عةنكاوة

قوتاخبانةى عةنكاوةى سةرةتايى

919001

1

 .99عةنكاوة

قوتاخبانةى عشتارى بنةرِةتى

919006

1

 .92عةنكاوة

قوتاخبانةى ئامادةيى عةنكاوةى كورِان

919001

1

 .92بةحركة

قوتاخبانةى دواناوةندى بةحركةى كضان

911010

1

 – 9سنورى ثاريَزطاى سليَمانى :
رِذذى 9002 / 9 / 91

.20

شويَن

ناوى بنكة

ذمارةى بنكة

سةردان

سليَمانى

ناوةندى ثريةميَرد

961091

1
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.21

سليَمانى

ناوةندى كاذاو

961012

1

.29

سليَمانى

دواناوةندى كاذاو

961010

1

.21

سليَمانى

بنكةى طرتن و طواستنةوة

_______

1

رِذذى 9002 / 9 /91
ناوى بنكة

ذمارةى بنكة

سةردان

شويَن

.21

سليَمانى

ئامادةيى رِةنطني

961011

1

.21

سليَمانى

قوتاخبانةى سؤران

921001

1

.26

سليَمانى

ئامادةيى ذين

966009

1

.29

سليَمانى

قوتاخبانةى مهابادى كضان

______

1

.22

سليَمانى

قوتاخبانةى قدم خيَر

961002

1

.22

سليَمانى

دواناوةندى رِةنطينى منونةيى

_______

1

.20

سليَمانى

ناوةندى كاذاو

961010

1

.21

سليَمانى

ثريةميَردى ئامادةيى

961011

1

.29

سليَمانى /ضوارتا

مدرسة شارباذيَرى ئيتالمى

920001

1

.21

سليَمانى/ضةمضةما

قوتاخبانةى رةنطني

992010

1

.21

سليَمانى/ضةمضةما

باخضةى دايان

992001

1

.21

سليَمانى/ضةمضةما

قوتاخبانةى حتار

992001

1

.26

سليَمانى/ضةمضةما

ناوةندى ضةمى ريَزان

992002

1

.29

سليَمانى/ضةمضةما

ناوةندى ضةمضةما

992002

1
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.22

سليَمانى/ضةمضةما

ناوةندى ميديا

992006

1

.22

سليَمانى/ضةمضةما

ئةختةرى بنةرةتى

992001

1

 .100سليَمانى/شؤرِ

شيَخ رةزاى تالَةبانى

920009

1

 .101سليَمانى/شؤرِ

ثيَشةواى بنةرِةتى

920001

1

 .109سليَمانى /تةكية

ناوةندى تةكية

921001

1

 .101سليَمانى /تةكية

ناوةندى بؤتان

921001

1

 .101سليَمانى /تةكية

ناوةندى دابان

921009

1

 .101سليَمانى /تةكية

قوتاخبانةى بةدرخان

921006

1

 .106سليَمانى/طردباريكة

قوتاخبانةى ناوشاخان

999001

1

 .109سليَمانى /وارماوا

قوتاخبانةى كاروان

991001

1

 .102سليَمانى /شارةزوور

قوتاخبانةى امحد خمتار

991010

1

 .102سليَمانى /شارةزوور

قوتاخبانةى شارةزوور

991001

1

 .110سليَمانى /عةربةت

قوتاخبانةى عةربةت ى بنةرةتى

991009

1

 .111سليَمانى /سيدصادق

ناوةندى سيد صادق

911091

1

 – 3سنورى ثاريَزطاى دهؤك :
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رذذى 9002 / 9 / 91
شويَن

ذمارةى بنكة

ناوى بنكة

سةردان

 .119دهؤك

قوتاخبانةى ميديا

911011

1

 .111دهؤك

نةخؤشخانةى ئازادى

919019

1

 .111دهؤك

بةندةى زركا

911019

1

 .111ئاكرىَ

نةخؤشخانةى ئاكرىَ

919011

1

 .116ئاكرىَ

قوتاخبانةى ذين

919011

1

 .119ئاكرىَ

قوتاخبانةى طوالَن

919011

1

 .112زاخؤ

قوتاخبانةى رِامانى سةرةتايى

912011

1

 .112زاخؤ

نةخؤشخانةى زاخؤ

_______

1
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 .190زاخؤ

قوتاخبانةى ديربني

_______

1

 .191زاخؤ /ابراهيم خليل

قوتاخبانةى روناهى

912016

1

 .199زاخؤ /دةركار

ناحيةى دةركار

910016

1

 .191زاخؤ /باطوفة

ناحيةى باطوفة

910011

1

رذذى 9002 / 9 / 91
شويَن

ناوى بنكة

ذمارةى بنكة

سةردان

.191

دهؤك

ئامادةيى دهؤكى كضان

911006

1

.191

دهؤك

قوتاخبانةى( ) 11ى ئةيلو

911060

1

.196

دهؤك

قوتاخبانةى برايةتى

911001

1

.199

دهؤك

قوتاخبانةى بةرذشكىَ

911010

1

.192

دهؤك

قوتاخبانةى هندريَن

919001

1

.192

دهؤك

ئامادةيى دهؤك

911002

1

.110

دهؤك /سيميَل

ئامادةيى كومات

916009

1

.111

دهؤك /سيميَل

قوتاخبانةى داستان

916001

1

.119

دهؤك /سيميَل

ئامادةيى شاريا

916011

1

.111

دهؤك /سيميَل

قوتاخبانةى شاريا

916011

1

.111

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى ذين

919011

1

.111

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى طوالَن

919001

1

.116

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى فةقيَ ى تةيران

919009

1
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.119

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى ضوار ضرا

919001

1

.112

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى مالى جزيرى

919019

1

.112

دهؤك /ئاكرىَ

ئامادةيى بارزانى كورِان

919002

1

.110

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى طةىل كضان

919009

1

.111

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى ئاكرىَ ى بنةرةتى

919010

1

.119

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى سيثةى سةرةتايى

919002

1

.111

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى بةختيارى

919001

1

.111

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى سةروةرى

919011

1

.111

دهؤك /زاخؤ

دواناوةندى ذيانى كضان

912001

1

.116

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى جوان

________

1

.119

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى بةهارى بنةرةتى

________

1

.112

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى ( ) 2ى شوبات

912002

2

.112

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى ديَربوونى بنةرِةتى

912011

2

.110

دهؤك /زاخؤ

ئامادةيى بريصفى

910001

1

.111

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى بارزانى سةرةتايى

_____

1

.119

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى ذينى تيَكةالَو

912001

1

.111

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى تيَكةالَوى باطوف

_______

1

.111

دهؤك /زاخؤ

ئامادةيى دةركار

910001

1

.111

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى رزطارى

912001

1

.116

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى خواكورك

910001

1
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.119

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى جورى بنةرةتى

910011

1

.112

دهؤك /زاخؤ

ئامادةيى بازرطانى

912011

1

.112

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى ئةمحةدى خانى سةرةتايى

912001

1

.160

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى ديربون

912006

1

.161

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى ديربون

912010

1

.169

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى روناهى

912011

1

.161

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى زاطرذس

912001

1

.161

دهؤك /زاخؤ

ئامادةيى تيَكةالَوى باطوف

910009

1

.161

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى ثيَشكةوتن

912019

1

.166

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى نةورذز

912002

2

.169

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى شؤر

912011

1

.162

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى خابور

912006

1

.162

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى خةبات

912011

1

.190

دهؤك /زاخؤ

ئامادةيى زاخؤى كورِان

912009

1

.191

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى ديَرةلوك

911001

1

محة على توفيق مريزا
سةرذكى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
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سىَ يةم :

راثؤرتى ذمارى 3 /

َبذاردنةكانى عيَراق /دةستةى هةريَمى كوردستان.
َى سةربةخؤى هةل
بؤ /كؤمسيؤنى باال
ب /رِاثؤرت
وا لةطة َ نوسراوماندا رِاثؤرتيَك دةربارةى كارى ضاوديَرى ثرذسةى تازة كردنةوةى ناوى دةنطدةران بؤ هةلَبذاردنى ئةجنومةنى
نويَنةرانى عيَراق لة هةريَمى كوردستان كة لةبةروارى  2/90تا  9002/2/10بةردةوامى هةبوو لةاليةن ضاوديَرانى سةر بة
ريَ كخراوةكةمان لةهةر سىَ ثاريَزطاكانى هةوليَر ،سليَمانى ،دهؤك .بؤ بةريَزتان دةنيَرين .بةو هيوايةى سوودى هةبيَت.
لةطة َ ريَزدا
حةمةعةىل تؤفيق مريزا
سةرذكى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان

62

رِاثؤرت
ضاوديَرانى ريَكخراوةكةمان بة مةبةستى ضا وديَرى كردنى ثرذسةى تازة كردنةوةى ناوى دةنطدةران بؤ هةلَبذاردنى ئةجنومةنى
نويَنةرانى عيَراق كةلة  9002/2/99كرايةوة هةتا  9002/2/10بةردةوامى هةبوو .سةردانى ضةندين بنكةيان لة زذربةى
ناوضةكانى سنوورى هةرسىَ ثاريَزطاى هةوليَر و سليَمانى و دهؤك كردوة .لة ئاكامى ئةو سةردانانةدا ضةندين تيَبينيمان تؤمار
كردووة و بة هؤى ئةو فؤرمة تايبةتى يةوة كة بؤيان ئامادة كراوة و دراوةتةوة بةشى هةلَبذاردنةكان لة دةستةى باالَ .وا
لةخوارةوة ئةو سةرنج و تيَبينيانة دةخةينة بةر ضاو ،هةروةها ديارى كردنى ئةو شويَن و جيَطايانةى كة سةردانيان كراوة.
يةكةم سةرنج و تيَبينيةكان:
 -1بةشيَوةيةكى طشتى سةردانى دةنطدةران بؤ بنكةكانى تازة كردنةوةى تؤمارى دةنطدةر كةم بووة .ئةو بةهؤى.:

أ .دابة

كردنى كارتى زانيارى هاوالَتيان بةسةر طشت خيَزانةكاندا لة ريَطاى نويَنةرانى كؤمتيؤن و بريكارى دابة

كردنى

خؤراكةوة .كاريَكى ئاسانكارى بوو بؤ زانينى زانيارى هاووالَتي.
ب .زياد بوونى ذمارةى بنكةكان لة طشت شار و شارذضكةكان.
ج .ثرذسةى هةلَبذاردنةكانى هةريَمى كوردستان كة ئةمتا َ بةريَوةضوو هؤكاريَكى ترى ئةريَنى بوو بؤ زانيارى هاووالَتيان لة شويَن
و جيَطاى دةنطدانى.
د .كارتى زانيارى لة زذر شويَن الى بريكارةكان ماونةتةوةو خاوةنةكانيان سةردانيان نةكردووة بؤ وةرطرتنةوةيان.
 -9بةمةبةستى طواستنةوةى ناوى دةنطدةران لة شويَنيَك بؤ شويَنيَكى تر هاووالَتيان هةوليان داوة كة شويَنى خؤيان لةو
جيَطايةى ويتتويانة بيضةسثيَنن بةهؤى فؤرمى ذمارة ( )999كة لةجيَطاى فؤرمى ( )111دانراوة.
 -1ثيَويتت بوو رِاطةياندن زياتر كارى بؤ هوشيار كردنةوةى هاووالَتى بكرداية لةطة َ ئةوةى هةندىَ ريكالمى باشى كؤمتيؤنى
باالَى هةلَبذاردنةكان هةبوو .بةالَم اليةنةكانى بةشدار بووى ثرذسةى هةلَبذاردن لةم ثرسةدا كةمتةر دةوريان بةديار دةكةوت.
 -1ضاوديَرانى ريَكخراوةكان و نويَنةرانى كيانةكان زذر بةكةمى لة بنكةكاندا بوون.
دووةم .:شويَن و ذمارةى ئةو بنكانةى سةردانيان كراوة.
 .5ثاريَزطاى هةوليَر
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ناوى بنكة

ذمارةى بنكة

شويَن

قوتاخبانةى قةدرى جان ى بنةرةتى

1991

هةوليَر /ثريمام

قوتاخبانةى نيَرطزى بنةرةتى

1999

هةوليَر /شقالوة

قوتاخبانةى ناوةندى مجهورى

1910

هةوليَر /خانزاد

قوتاخبانةى ئامادةيى ئاناليندةى كضان
قوتاخبانةى قازى حممد ى بنةرةتى
قوتاخبانةى ديارى بنةرةتى
قوتاخبانةى هةنطاوى بنةرةتى
قوتاخبانةى دةرسيم
قوتاخبانةى خانةقينى بنةرةتى

 1( 1901جار)
1( 9909جار)
9( 1900جار)
1909

هةوليَر /شؤر
هةوليَر /برايةتى
هةوليَر /رِاثةرين
هةوليَر /رِاثةرين

1101
1( 9901جار)

هةوليَر
هةوليَر

9901

قوتاخبانةى بزاظى بنةرةتى

1902

هةوليَر /باداوة

قوتاخبانةى ئاماجنى بنةرةتى

9919

هةوليَر /باداوة

قوتاخبانةى ساوايانى كؤية

1919

هةوليَر /كؤية

قوتاخبانةى ئةوالى بنةرةتى

1909

هةوليَر /كؤية

قوتاخبانةى هيَمن
قوتاخبانةى ئامادةيى بارزانى نةمر
قوتاخبانةى باخضةى ساوايانى طالويَذ
قوتاخبانةى ئامادةى ضنارى كضان

9( 1906جار)

هةوليَر /بةهارى نوىَ هةوليَر/

1909

ئازادى

1909

هةوليَر /ئازادى

9911
9( 1901جار)

قوتاخبانةى ميدياى بنةرةتى

9901

قوتاخبانةى موكريانى

1901

قوتاخبانةى ناوةندى طالويَذى كضان

1901

هةوليَر /ئازادى
هةوليَر /ئازادى
هةوليَر /زانكؤ
هةوليَر /كؤمارى
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قوتاخبانةى ئامادةيى روناكى كضان

هةوليَر /روناكى

قوتاخبانةى هةتاوى كضان

هةوليَر /زانيارى

 - 9ثاريَزطاى سليَمانى
ناوى بنكة

ذمارةى بنكة

شويَن

قوتاخبانةى ناوةندى زذزك ى تيَكةالو

1992

سليَمانى /بازيان

قوتاخبانةى بةردة قارةمان

1921

سليَمانى /تةكية

قوتاخبانةى ضةمضةماىل بنةرةتى

9992

سليَمانى /ضةمضةما

كتيَبخانةى طشتى ضةمضةما
سةنتةرى طةجنان /شؤر

1992

سليَمانى /ضةمضةما

1920

سليَمانى /سةنطاو

9929

قوتاخبانةى رةز ى سةرةتايى

1929

سليَمانى /سريوان

باخضةى ساوايانى خونضة

1929

سليَمانى /هةلةجبةى شةهيد

1( 1961جار)
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قوتاخبانةى مةزرةبؤتؤ

1990

سليَمانى /هةلةجبةى شةهيد

قوتاخبانةى زةرطةتةى سةرةتايى

1966

سليَمانى /زةرطةتة

قوتاخبانةى بؤتانى سةرةتايى
قوتاخبانةى ناوةندى ثرية مةطرونى كضان
دواناوةندى دوارذذى منونةيى
قوتاخبانةى مهاباد

9( 1962جار)
1961

سليَمانى /سةرضنار
سليَمانى

1961

سليَمانى /بةختيارى

9961

سليَمانى /ئازادى

1961

قوتاخبانةى امني زةكى

9961

سليَمانى /زانكؤ

قوتاخبانةى رازاوة

9969

سليَمانى 60 /م ى

ناوةندى ثريةميَرد ى كوران

9962

سليَمانى /زانيارى

معهد علوم حاسبات

1969

سليَمانى /كاريَزة وشك

قوتاخبانةى دواناوةندى ئةزمر ى كوران

9961

سليَمانى /سريوانى 9

قوتاخبانةى ناوةندى توى موليك

سليَمانى /توى مةليك

قوتاخبانةى ابراهيم ثاشاى سةرةتايى

سليَمانى /ابراهيم ثاشا

دواناوةندى عبدالواح سابري

سليَمانى /ابراهيم ثاشا
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 - 1ثاريَزطاى دهؤك
ناوى بنكة

ذمارةى بنكة

شويَن

قوتاخبانةى ئامادةيى ميدياى كضان

9( 1911جار)

دهؤك

قوتاخبانةى طوالنى سةرةتايى

1919

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى بلندى سةرةتايى

9( 1911جار)

دهؤك /ئاكرىَ

قوتاخبانةى قوبادى سةرةتايى

9( 1919جار)

دهؤك /ئاميَدى

قوتاخبانةى ئامادةى دهؤك ى كضان

9( 1991جار)

دهؤك /ئاميَدى

قوتاخبانةى سينا دهؤك

9919

دهؤك /ئاميَدى

قوتاخبانةى جطةر خوين

1911

دهؤك /ئاميَدى

قوتاخبانةى طةىل ئاكرىَ
بارةطاى يةكيَتى مامؤستايانى كوردستان

1919

دهؤك /ئاكرىَ

1911

دهؤك /ئاكرىَ

1916

قوتاخبانةى كؤمارتةى بائيل

1912

دهؤك /سيميَل

قوتاخبانةى ذيان

9912

دهؤك /زاخؤ
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قوتاخبانةى دةال

1912

دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى بةهار

9912

دهؤك /زاخؤ
دهؤك /زاخؤ

قوتاخبانةى رامان

ثيَشوازى لة ميوانان و سةردانةكان
يةكةم:

ثيَشوازى لة بةريَز د  .حممود عومسان

ئيوارةى  9002 / 1 / 1بةريَز د  .حممود عومسان سياسةمتةدارو ئةندامى ئةجنومةنى نويَنةرانى عرياق و ئةندامى يةكيتى
ثةرلةمانتاران  ،سةردانى بارةطاى كرد و لةاليةن بةريَزان سةرذك وجيَطرى سةرذك و ئةندامانى دةستةى باالَ و ذمارةيةك لة
ئةندامانى يةكيتى ثةرلةمانتاران بة طةرمى ثيَشوازى ليَكرا  ،بةريَزيان دامةزراندنى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستانى بة
هةنطاويَكى طرنط زانى و ثشتطريى خؤى بؤ سةركةوتنى ئةم ريَكخراوة دةربرى  ،دواتر بةريَزيان راشكاوانة تيشكى ختتة سةر ئةو
كيَشة و ناكؤكيانةى كة لة نيَوان هةريَمى كوردستان و بةغدا دا هةية بة تايبةتى لةسةر مادةى  110و ضةندين كيَشةى
هةلَثةسردراوى تر كة يةكاليى نةكراونةتةوة و ثيَويتتى بة طفتوطؤ و دانوستاندن هةية بة بةردةوامى تا دةطةنةريَككةوتن بةثىَ
دةستور و تةوافقى سياسى  ،بةريَزيان دووثاتى ئةوةى كردةوة كة زا َ بوون بةسةر طريوطرفتةكانى ناوةخؤ و دةرةوة ثيَويتتى
68

بةيةك طوتارى سياسى و يةك رووانني هةية كة سةركردايةتى سياسى كوردستان بة يةك ثالنى وورد خؤى بؤ ئامادة بكات  ،لة
دوايشدا لةطة َ ئةندامان ضةندين بريورا ئالَوطؤر كران.

دووةم :

َةتي
ثيَشوازي لة رِيَكخراوي فرياطوزاري نيَو دةول
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لة رِذذي  9002/1/91يةكيَيت ثةرلةمانتاراني كوردستان ثيَشوازي لة شانديَكى رِيَكخراوي فرياطوزاري نيَو دةولَةتي ( )I.R.Cكرد
كة رِيَكخراويَكي خيَر خوازي ناحكومية و لة بوارةكاني قوربانيانى جةنط و توند و تيذي كار دةكةن  .لة كؤبوونةوةيةكي هاوبةشدا
باسى بارودذخي ئاوةرةكان لة هةريَمي كوردستان و ثيَداويتتيةكانيان كرا  .هةروةها كيَشة و طرفتةكان باسي ليَوةكرا و ئامادةي
خؤيان دةربرِي بؤ هاوكاري كردن لةو بوارةدا .
سيَيةم :

َيةتى لة 9002/5/95
سةردانى وةزارةتى كاروبارى كؤمةال

وةفديَكى ليَذنةى مافى مرذظ لة يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان لة رذذى  9002/1/96سةردانى بةريَز عدنان حممد قادر
وةزيرى كاروبارى كؤمةاليةتى كرد  ،مةبةست لةو سةردانة طفت وطؤ و ثيَدانى ثيَشنيار و بريورا طؤرينةوة بوو لةسةر ئاستى
خزمةت طوزارى وةزارةتى ناوبراو سةبارةت بة بارى كؤمةاليةتى ثشتطريى لة هةنطاوةكانى وةزارةت لةسةرةوة وة بؤئةوةى
بتوانريَ زياتر بةرنامةكان بةرةو ثيَش بضيَت و سوودمةند تر بيت  .بةريَز وةزيرى كاروبارى كؤمةالَيةتى خؤشحاىل خؤى بةو
سةردانة ختتة روو و ئامادةيى خؤيان نيشاندا بؤ زياتر خزمةتكردنى طةلةكةمان .

ضوارةةم :

سةردانى وةزارةتى كاروبارى دةرةوةى هةريَم

لةرذذى  9002/9/1وةفديَكى مافى مرذظ لة يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان سةردانى وةزارةتى كاروبارى دةرةوةى هةريَم ى
كرد لة دانيشتنيَكدا لةطة بةريَوةبةرى ثةيوةنديةكانى وةزارةت باس لةكؤكردنةوةى زانيارى ى و ليَكؤلينةوة كرا لةسةر كاروبارى
ئاوارةكانى دةست تريذر كة لة شوباتى  9006بةرةو هةريَمى كوردستان هاتوون .هةروةها باس لةسةر ضؤنيةتى و ميكانيزمى
طةرِانةوةيان كرا بةشيَوةيةكى ئةوتؤ كةهةموو ثيَداويتتيةكانيان بؤ متؤطةر بكريَت  ،زانيارى تةواو لةسةر رةوشى ئةو ئاوارانة
روونكرايةوة .

ثيَنجةم :

ثيَشوازى لة شاندى يةكيتى هاوردة و نريدراوةكانى كوردستان
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شانديَكى يةكيتى هاوردة و نيَردراوةكانى كوردستان بة سةرذكايتى بةريَز شيَخ موستةفا سةرذكى يةكيتى و ليَثرسراو و ئةندامانى
لقى هةوليَريان سةردانى بارةطاى  K.P.Uيان لة رذذى  9002 / 9 / 11كرد و لةاليةن سةرذك و هةندىَ لة ئةندامانى دةستةى
باالَ ثيَشوازيان ىلَ كرا  ،لة دانيشتنيَكدا باس لةسةر كار و ضاالكيةكانى ئةو يةكيتية كرا كة ثيَمان واية بة هةو َ و توانايان بتوانن
هةندىَ لة كةموكوريةكانى بازرطانى لة هةريَمى كوردستان كةم بكةنةوة  ،لةو كؤبونةوةيةدا سود لة ئالَوطؤركردنى بابةتةكانى
ثةيوةست بةوئةركةوة وةرطريا .

شةشةم :

بةشدارى كردن لة فيتتيظاىل ( )8ى مارس لة دياربكر

لةسةر بانطيَشتى ثارتى (د.ت.ث) بؤ بةشدارى كردن لة فيتتيظاليَك كة بةبؤنةى يادى ( )2ى مارس (رِذذى جيهانى ذن) لة شارى
دياربكر ريَكخرابوو ،وةفديَكى ثةرلةمان كة ثيَك هاتبوو لةم بةريَزانةى خوارةوة بةشداريان تيَدا كرد.
 .1شريين عبدالرامحن دينو

ئةندام ثةرلةمان

 .9شةمتة سعيد حممود

ئةندام ثةرلةمان

 .1صربية غفار امني

ئةندام ثةرلةمان

 .1طولناز عزيز قادر

ئةندام ثةرلةمان

 .1نهلة حممد سعداهلل

نويَنةرى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان

شةوى  9002 -1- 9/6بةرةو شارى اسطنبول بةريَكةوتن لة ويَوة بؤشارى دياربكر ،وةفدةكة لةاليةن ليَثرسراوى (د.ت.ث)
كاك على ثيَشوازيان ليَكرا ،ئاطادار كرانةوة فيتتظالةكة لة  1/2ثيَشخرا بؤ  1/9بؤية هةمان رِذذ ئةوان بة جلى كوردى بةرةو
مةيدانى فيتتظالةكة بةريَكةوتن ،زياتر لة  10هةزار ذنى كورد لةوطؤرةثانة ئامادةبوون ،ئاهةنطيَكى طةورة سازدرا بةم بؤنةيةوة.
بة ئامادةبوونيان لةو بؤنةيةدا دلَى هةموو اليةكى خؤ

كردو بايةخيَكى باشى ثيَدراو بووة مايةى جؤشدانى ئةوثةيوةندية لةنيَوان

ذنانى كوردى باكور و باشور.
 ثاشان وةفدةكة سةردانى مةلَبةندى ثارتى (د.ت.ث) ى كرد و لةاليةن سةرذك و ئةندامانى ثيَشوازيان ليَكرا ،باسلةبارودذخى ئيَتتاى كوردستان بةطشتى كرا.
 هةمان رِذذ كاتى ئيَوارة لةاليةن سةرذكى شارةوانى دياربكر كاك (عثمان بايدةمري) ثيَشوازى طةرميان ىلَ كرا ،باس لةرِةوشى سياسى كوردو وةزعى ذنان كرا.
 هةمان رِذذ بةشةو بةريَز (ايسر طولو) ئةندامى ثةرلةمانى توركيا نويَنةرى دياربكر بةياوةرى ضةند ئةنداميَكى ضاالكلةبوارى ذنان سةردا نى وةفدةكةيان كرد لة شويَنى حةوانةوةيان ،طفتوطؤ لةسةر بةشدارى ذنى كورد لة ثةرلةمانى توركيا
و دذزى كورد كرا.
 رِذذى دووةم  1/2وةفدةكة سةردانى مالَى ذنانى دياربكر ى كرد لةاليةن كؤمةلَة ذنى ضاالك ثيَشوازيان ليَكرا ،بةشة جياجياكانى مالةكةيان بةسةر كردةوة ،ثاشا ن سةردانى ضةند ريَكخراوى تايبةت بة ذنان كرا لة هةريةك لةوانة باس لة
جؤرةها ضاالكى ئةم ريَكخراوانة كرا.
 ثاشان وةفدةكة طةرايةوة اسطنبول لةويَوة بؤ هةريَمى كوردستانى عيَراق.71

حةوتةم  :ثيَشوازى لة نويَنةرى كؤميتةى هاوكارى ثارت و هيَزة سياسية كوردستانيةكانى نةرويج

لة  9002/1/11بةريَز صاحل وةىل زادة ئةندامى كؤميتةى هاوكارى ثارت و هيَزة سياسية كوردستانيةكانى نةرويج لةاليةن بةريَز
نيعمت عبداهلل سةرذكى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان و بةريَز حةمة على تؤفيق جيَطرى سةرذك و بةريَزان جال سليم خؤشناو
و نةهلة حممد سعداهلل ئةندامانى دةستةى باالَ ثيَشوازي ليَكرا لة كؤبونةوةيةكدا باس لة بارو دذخى ئةمرذى كوردستان و هة و
مةرجى رةوتى سياسى و ثةيوةندى هةردووال كرا دووثاتى ئةو

كرايةوة رِذىل رةوةندى كوردستان لة بةرذةوةندى طةلةكةمان

ديار و بةرضاو بىَ بة هةماهةنطى ى و ثشتطريى هةمةاليانة.

هةشتةم :

ثيَشوازى لة وةفديَكى باالَى كؤنطرةى نةتةوةيى كوردستان ( ) K . N . K
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لةرذذى  9002 / 1 / 11دا  ،وةفديَكى باالَى كؤنطرةى نةتةوةيى كوردستان بة سةرذكايةتى ريَزدار شيَخ تاهر كماىل زادة و
بةريَزان ئادةم وزون و خليل ابراهيم حممد  ،سةردانى بارةطاى يةكيتى ثةرلةمانتاران (  ) k.p.uيان كرد و لة اليةن بةريَزان
سةرذك و جيَطر و ضةند ئةنداميَكى دةستةى باالَ وة ثيَشوازى طةرميان ىلَ كرا  ،لة دانيشتنيَكى دذستانةدا  ،بارودذخى دذزى كورد
لة كور دستان و ئةوروثا باسى ليَوةكرا و دوثاتى هةو َ و ثشتطريى لة بوارى ضونةثيَشةوةى درا  ،هةروةها باس لة توندوتؤ َ
كردنى ثةيوةنديةكانى هةردووال كرا .

نؤيةم :

ثيَشوازيكردن لة وةفديَكى باالَى دةستةى هةلَبذارنةكانى هةريَمى كوردستان

لة رذذى  9002 / 1 / 90بةريَ ز على قادر عبيَد سةرذكى دةستة و بةريَز ئةجمةد رسو َ حكمت بةرثرسى ثةيوةندى جةماوةرى ،
سةردانى بارةطاى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستانيان كرد و لة اليةن سةرذك و جيَطر و ضةند ئةنداميَكى دةستةى باالَ ثيَشوازى
طةرميان ىلَ كرا .
لة كؤبونةوةيةكدا باس لةسةر ثيَوي تتى بةطةر ختتنى هةموو تواناكانة بؤ سةركةوتنى هةلَبذاردنى ئايندةى خوىل سيَيةمى
ثةرلةمانى كوردستان بة شيَوةيةكى بىَ اليةنانة و دوور لة دةستيَوةردان و كاريطةرى نامةشروعى دةرةكى و ناوةخؤ .
يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ئامادةيى خؤى نيشاندا هاوكارى دةستةى هةلَبذاردنةكانى هةريَمى كوردستان بكات و رذلَى
ضاوديَريش ببينىَ لةسةر تا سةرى كوردستاندا و هانى هاووالَتيان بدات بؤ بةشدارى كردن لة هةلَبذاردندا و بالَوكردنةوةى
رذشنبريى ثيَويتت بؤ بةشدارى بؤ دةنطدةران لة ثيَناو سةرختتنى ثرذسةى هةلَبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان  ،سةركةوتنى ئةم
ئةزمونة ية ماناى سةركةوتنى دميوكراتى ديَت لةم هةريَمةدا .

دةيةم :

ثرؤذةى مؤنؤميَنتى شةهيدانى كوردستان لة هةولري
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لة رذذى  9002/1/10شانديَكى باالَى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان سةردانى ثرذذةى دروستكردنى مؤنؤمينتى شةهيدانى
كوردستانى لة شارى هةولري كرد  ،ئةم ثرذذةية لةاليةن بةريَز ( خترةو حممد سعيد جاف ) ئةندازيارى تةالرسازى و ئةندامى
يةكيتيةكةمان ديَتة جيَبةجىَ كردن  ،ثرذذةكة بة مةبةستى نيشاندان و دةرختتنى تاوانةكانى دوذمنانة كة دةرهةق بة طةىل
كوردستان كردويانة لةوانة كارةساتةكانى :
 كيميابارانكردنى هةلَةجبة و باقى شويَنةكانى ترى كوردستان
 ئةنفالكراوةكانى طةرميان و ناوضةكانى ترى كوردستان
 ئةنفالكردنى (  ) 2000هةزار بارزانى
 لة سيَدارةدراوةكان
 لةناوبردنى (  ) 1000هةزار فةيلي
 كؤرةوةكةى سالَى  1221ى طةىل كوردستان
ئةم ثرذذةية لةسةر ثانتايى  11دذمن زةوى دروست دةكرىَ  ،كارى هونةرى تايبةتى تيَدا بةكار ديَت و بريتية لةضةند بةشيَك
لةوانة  ( :هؤلَى تايبةتى بؤ شانؤ  ،هؤلَى مؤزةخانة  ،هؤلَى سينةمايى  ،رارةوى تايبةتى بؤ هةلَواسينى تابلؤى كارةساتةكان ،
تةرخانكردنى ضة ند شويَنيَكى تايبةتى بؤ ثةيكةرى شةهيدانى ناسراوى طةىل كوردستان  ،دروستكردنى ثةيكةريَكى بةرز لة برذنز
بةناوى شةهيدى نةناسراوى ثيَشمةرطة  ،دةرياضةيةك بة شيَوةى نةخشةى كوردستان  ،كتيَبيَكى طةورة لة مةرمةر دروست
دةكرىَ تا ميوانان لة ذيَر ئةودا ياداشتةكانيان بن وسنةوة  ،شانؤيةكى كراوةى طةورة لة دةرةوة  ،دانانى ئاطرى نةورذز بةسةر
ترذثى مؤنؤمينتةكةوة كة هةميشة داطريساوة ) .
ثرذذةكة جيَطاى دةسخؤشى ليىَ كردن بوو لة اليةن شاندةكةوة و بة كاريَكى طرنط زانرا بة نيشاندانى تاوانةكان كة دذ بة
طةلةكةمان كراوة .
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يازدةيةم :

كؤبونةوة لةطة َ ئةندامانى  k.p.u.بةشداربووى ضاوديَرى هةلَبذاردنةكان
لة لقى سليمانى

بةمةبةستى بةشداريةكى كاريطةر لةسةركةوتنى هةلَبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان .لة بةروارى  9002/1/91بةريَزان نعمت
عبداهلل سةرذكى يةكيَتيةكةمان و حةمةعةىل تؤفيق جيَطرى سةرذك لةطة لقى سليَمانى يةكيَتيةكةمان كؤبؤوة بة تايبةتى لةطة َ
ئةو ئةندامة بةريَزانةى دةستنيشان كراون بؤ كارى ضاوديَرى كردنى هةلَبذاردن ،بةووردى و بةتيَرو تةسةىل لةسةر طرنطى هةلَبذاردن
و بةشدارى هاووالتيان و ضؤنيةتى ضاوديَرى كردن طفت و طؤ و بريو رِا ئالَو طؤر كران دووثاتى ئةوة
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كرايةوة ئةم هةلَبذاردنة لة

كاتيَكى هةستيار و ضارةنووستاز داية بؤئةوةى رووى طةشى شارستانى ى نيشان بدرىَ و ثرذسةى ديَموكراسى بةرةو ثيَش
بضيَت.

دوانزةيةم :

كؤبونةوة لةطة َ ريَكخراوى  NDIنيَودةولةتى

لةرذذى  9002/9/91شانديَكى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان سةردانى بارةطاى ريَكخراوى ) (NDIكرد لةشارى هةوليَر و
لةكؤبونةوةيةك دا لةطة َ بةريَز (فرانيتكا نبدا) بةريَوةبةرى ثرِذطرامى ) (NDIلة عيَراق باس لةسةر ضؤنيةتى كارى ضاوديَرى
ثرذسةى هةلَبذاردنةكانى هةريَمى كوردستان كرا هةروةها باسيَك لةسةر ثةرةثيَدانى ثةيوةنديةكانى نيَوان هةردووال كرا.

سيانزةيةم :

سةردانى شارى كةركوك

لةرذذى  9002/2/12شانديَكى باالَى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان سةردانى ثاريَزطاى كةركوكيان كرد بة مةبةستى
كؤبونةوةيةك لةطة َ ئةندامانى يةكيتى ثةرلةمانتاران و دروست كردنى نويَنةرايةتيةك بؤ ثةيوةندى و زياتر بة ئةجنام طةياندنى
كاروضاالَكيةكانيان  ،هةروةها دةرفةتيَكى با
كةركوك و ئةجنومةنى ثاريَزطا بكةن  ،ثا

بوو كة شاندةكة بة هاوريَيةتى هةندىَ لة ئةندامةكانى سةردانى بةريَز ثاريَزطارى
ئةو سةردانانة لة كؤبونةوةيةكى تايبةت لةطة َ ئةندامانيدا  ،بة ثيَويتت زانرا كة

نويَنةرايةتى يةكيتى ثةرلةمانتاران بكريَتةوة و ضةند ئةنداميَكى بةريَزى ئامادة بوو ئامادةى خؤيان نيشاندا كة ئةو ئةركة لة
ئةستؤ بطرن و بة بةردةوامى ثةيوةنديان لةطة َ دةستةى باالَ هةبيَت  ،هةروةها بتوانن لة ثرذسةى هةلَبذاردنةكانى داهاتوو لةو
شارة كارى ضاوديَرى هةلَبذارنةكان بكةن .
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لة ئاكامى سةردانى شاندةكة بؤالى بةريَزان ثاريَز طار و ئةجنومةنى ثاريَزطا و طؤىَ طرتن لةو باسانةى كة بونةتة ريَطر لة بةردةم
ئاوةدانكردنةوة و ديارى كردنى ئايندةى ثاريَزطاكة و هةلَويتتى نةطوجناو لةسةر ضارةسةر كردنى ئةو كيَشة و طرفتانةى بؤ ئةو
ثاريَزطاية دروست كراوة و هةنطاوةكانى ثرذسةى جيَبةجىَ كردنى مادةى  110ى دةستورى عرياق و مادةى  91ى ياساى
هةلَبذاردنى ئةجنومةنى ثاريزطاكانى عرياق و بةتايبةتى ثاريَزطاى كةركوك ودوا هةولَى راطرتنى ثرذسةى سةرذميَرى طشتى عرياق بة
بةهانةى كؤتاى نةهاتنى كيَشةكانى ئةو ثاريَزطاية و بابةتى سةقامطريبوونى هيَمنى و ئاسايش شارةكة لة كارى تريذرستى .
لة كؤبونةوةى شاندةكة لةطة َ ئةندامانى خؤى لةو شارة بة نويَنةرةكانى كورد و توركمان و عةرةبةوة  ،بريار درا كة ئةو
بةريَزانة بىَ اليةنانة راثؤرتيَكى تيَروتةسة لةسةر طشت بابةتةكان و هؤكارى تةشةنة كردنيان و ضارةسةر نةبوونيان و ثيَشنيار
كردنى با

و بةسود بؤ طةيشنت بة ئاكامى طوجناو لةو بارةيةوة بةرز بكةنةوة بؤ دةستةى باالَى يةكيتيةكةمان  ،بؤ ئةوةى

دراسةت بكرىَ و بكريَتة ثرذذةيةك و بدريَتة اليةنى ثةيوةنديدار بؤ ئةوةى كارى لةسةر بكريَت .
ضواردةيةم :

َى ) (D.T.Pلة شارى هةوليَر
كؤبوونةوةيةك لةطةلَ وةفدى باال

لة رِيَككةوتى  9002/2 /12ذمارةيةك لة ئةندامانى دةستةى باالَى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان بة مةبةستى بةخيَرهاتنيان
بؤ هةريَمى كوردستان سةردانى وةفدى ثارتى كؤمةلَطةى مةدةنى

) (D.T.Pى كرد لة ئوتيَل شرياتؤن لة شارى هةوليَر لة

دانيشتنيَكدا لة طة َ سةرذك و ضةندين ثةرلةمانتارو سةرذكى شارةوانى دياربةكر ،لة سةر بارودذخى كوردستان بة طشتى و
رِةوشى باكوورى كوردستان بة تايبةتى بريو رِا ئا َ و طؤر كران هةردوو ال دووثاتى ئةوةيان كردةوة كة ثيَويتتة ئةزموونى
هةرِيَمى كوردستان و ئةو هة َ و دةرفةتةى لة باكوور هاتؤتة ثيَش بة باش ين شيَوة هةلَس و كةوتى لة طةلَدا بكرىَ ببيَت بة
بةشيَك لة ئةرك و ثالنى بةهيَز بؤ بةرةوثيَش ضوونى دذزى طةلةكةمان هةنطاوةكانى ئةم دووايية و كرانةوةى دةرطا داخراوةكان و
طؤرِانكارى لة سياسةتى حكومةتى توركيا بةرةو ئةوة د ةضىَ ببىَ بة دةستكةوتيَكى ميَذووى ا بؤية شايانى هةلَتةن طاندنيَكى ىلَ
وةشاوةية لة اليةكى تر وةفدى ميوان دامةزراندنى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستانى بة بايةخةوة سةيركرد ئامادةيى بؤ هةموو
هاوكارى و ثابةند بوونيَكيان دةربرِى  .بؤ ئةوةى يةكيَتى ثةرلةمانتاران رِذىل نةتةوةى و نيشتمانى خؤى بة رِيَطاكانى دميوكراسى و
ئاشتى بطيَرىَ هةردوو ال خؤشحا بوون كة لة ئايندةدا بؤ تاوتوىَ و ئةطةرو ثيَشهاتةكان كةناليَطى ثةيوةندى بة زووترين كات
دروست بكةن

ثانزةيةم :

كؤبوونةوة لةطة َ ريَكخراوى I.R.E.X

شانديَكى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان لة رذذى  9002/10/12سةردانى بارةطاى ريَكخراوى ( I.R.E.Xدةستةى ئا و

طؤرى زانيارى وليَكؤلينةوةى نيَو دةولَةتى) كرد لة ئؤفيتى هةرميى كوردستانيان لة هةوليَر.
لة كؤبونةوةيةكدا باس لةسةر هةماهةنطى و هاوكارى نيَوان هة ردووال كرا بةتايبةتى ئةو كارانةى ثةيوةسنت بة ثةرةثيَدان و
بةرةوثيَش بردنى بوارى رِاطةياندن لة هةريَمى كوردستاندا.
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شانزةيةم :

ثشت طريى لة ثرذسةى ناردنى ثةيامى ئاشتى بؤ توركيا

بةمةبةستى ثشتطريى و ثريذزبايى لةو ثرذسة ئاشتيخوازانةى كة سةركردايةتى ) ( k.c.kلةرذذى  9002/10/90ئةجنامياندا
بةناردنى دوو طروثى ئاشتى بؤ ناو توركيا و ناردنى ثةيامى طةىل كوردستان بو دةولةت و جةماوةرى توركيا كة طةىل كورد هةميشة
ئاشتيخوازةو داواى ريَطا ضارةى كيَشةكانى بة شيَوازى ئاشتى دةكات.
رذذى  9002/10/91شانديَكى باالَى ية كيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان سةردانى سةركردايةتى ( كؤما جظاكا كوردستان ) كرد و
بة طةرمى ثيَشوازى ليَكرا  ،لة دانيشتنيَكدا كة زياتر لة كاتذميَريَكى خاياند باس لة هةلو مةرجى كوردستان و ناوضةكة كرا  ،بة
تايبةتى بةرةو ثيَشضونى ثرذسةى ئاشتى لة توركيا و ئةو كرا نةوةى حكومةتى توركيا دةستى ثيَكردووة  ،شاندى يةكيتى
ثةرلةمانتارانى كوردستان ثشتطريى خؤى راطةياند بة ناردنى هةردد طروثى ئاشتى بةو شيَوازة مةدةنيانة  ،هيواى خواست كة
حكومةتى توركيا بة هةنطاويَكى كردةيى ثيَشوازى لةم هةلَويَتتة بكات .

حةفدةيةم:

كؤبونةوة لةطة َ ئةندامانى ضاوديَرى سنورى ثاريَزطاى دهؤك

بةمةبةستى كؤبوونةوة لةطة َ ئةو ئةندامة بةريَزانةى بؤ كارى ضاوديَرى لةسةر هةلَبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان و سةرذكايةتى
هةريَمى كوردستان دةستنيشان كراون  ،وةفديَكى يةكيَتية كةمان كة ثيَكهاتبوو لة بةريَزان نعمت عبداهلل  ،حةمةعلى تؤفيق و
خليل ابراهيم سةردانى لقى دهؤكى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستانى كرد  ،لةسةر رىَ و شويَنى ثرذسةى هةلَبذاردن و ضاوديَرى
كردن طفت و طؤ كرا لةطة َ ئةو ئةندامانةى ئةو ئةركةيان لة ئةستؤ طرتبوو لة سنوذةكانى دهؤك  ،زاخؤ  ،ئاكرىَ  ،ئاميَدى ،
دووثاتى ئةوةكرايةوة هةموو تواناكان لة ثيَناو سةركةوتنى دا خبريَنة طةر و لة كؤتاييدا هةلَتةنطاندنيَكى شياو ئامادة بكريَت .
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هةذدةيةم :

سةردانى بةريَزان سةرذك و جيَطرى سةرذكى ثةرلةمان

لة رذذى  9002/11/2دة ستةى باالَى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان سةردانى بةريَزان د .كما كةركوكى سةرذكى
ثةرلةمانى كوردستان و جيَطرةكةى كرد  ،بة مةبةستى دةست خؤشى و بةرز نرخاندن و ثشتطريى كردنى هةو َ و كؤششى
ثةرلةمانى كوردستان دةربارةى ياساى هةلَبذاردنى ئةجنومةنى نويَنةرانى عيَراق و بةتايبةت كيَشةى كةركوك كةراشكاوانة لةطة َ
نويَنةرانى هاوثةميانان و  UNئةم ثرسةيان باس كردووة بةمةبةستى ضارةسةركردنى ئةو كيَشةية بة ثيَ ى دةستورى عيَراق.
لةدوايشدا طفت و طؤ لةسةر بةهيَز كردنى هةماهةنطى و ثةيوةندى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان لةطة َ ثةرلةمانى كوردستان
كرا كة دةرئةجنامى ئةريَنى ليَ كةوتةوة .

نؤزدةيةم :

ثيَشوازى لة شانديَكى باالَى ثارتى كؤمةلَطةى مةدةنى ثيَشووى توركيا

ئيَوارةى  9002/19/91لة ضوار ضيَوةى سةردانةكةيان بؤ هةريَمى كوردستان شانديَكى باالَى ثارتى كؤمةلَطةى
ديَموكرا تى ثيَشوو سةردانى بارةطاى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستاني كرد  ،شاندةكة ثيَكهاتبوو لة سىَ ئةندام
ثةرلةمان و دوو سةرذك شارةوانى و ضةند ئةنداميَكى ئةو ثارتة  ،لةاليةن سةرذك و جيَطرى سةرذك و دةستةى
باالَى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان بةطةرمى ثيَشوازييان ليَكرا  ،لة كؤبوونةوةيةكى دوو قؤىل و دذستانةدا بة
رِوونى دووا هة و مةرج و ثيَشهاتةكانى ثرسى كورد لة باكوور تاوتويَكران  ،هةردووال لةسةر ئةوة كؤك بوون كة
ضارةسةرى ئةم ثرسة ثيَويتتة لة ضوار ضيَوةى ثشت بةسنت بة ثرذسةى ئاشتى و ديَموكراسى ى و تيَطيشنت لة
ريَطة ى ديالؤط و داننان بة ئريادةى طةلةكةمان لة باكوورو دووركةوتنةوة لة توند و تيذى و دةركردنى برِيارى
ئةوتؤ كة زيان بةو هةوالنة بطةيةنىَ كة ئةمرذ لة ئاراداية بؤ دذزينةوةى ضارةسةرى هةمةاليةنةى كيَشةكان  ،لة
اليةكى تر يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ثشتطريى تةواوى بؤ داوا رِةواكانى طةلةكةمان لة باكوور دةربرِى و
هانى هةموو اليةنةكان دةدات بؤ سةركةوتنى ضارةسةرى ديَموكراتيانة  ،ئةم دذخة بةهةليَك دةزانيَت و ثيَويتتة
بقؤزريَتةوة.
لة كؤتايي سةردانةكةياندا شاندى ميَوان خؤشحاىل خؤيان دةربرِى بةدامةزراندنى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى
كوردستان كة لةدووارِذذدا بة ثشتطريى ثةرلةمانتارانى كورد دةبيَتة دةزطايةكى شياو بؤ خزمةتى كوردستان.
بيتتةم :

ثيَشوازى لة بةريَزان شيَخ جعفةر وةزيرى ثيَشمةرطة
و م  .بةكر ليَثرسراوى مةلَبةندى  3ى  .ن  .ك
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لة  9002/19/10بةريَزان شيَخ جعفر متتةفا وةزيرى ثيَشمةطةو م .بكر متتةفا ليَثرسراوى مةلَبةندى سىَ ى يةكيَتى
نيشتيمانى كوردستان سةردانى بارةطاى يةكيَتيةكةمانيان كرد و لةاليةن دةستةى باالَ و كؤمةليَك لة ئةندامان ثيَشوازيةكى
طةرميان ىلَ كرا ...لة دوو تةوةرى طفت و طؤدا باس لة هةلَبذاردنى ئايندةى ثةرلةمانى عيَراق و رذلَى نويَنةرانى كوردستان لة بةغدا
و ثيَويتتى هةماهةنطى و هاو هةلَويَتتى بؤ بةرذةوةندى طةلةكةمان لةسةر مةسةلة ضارةنوستازةكان تاوتويَكرا .
لةبةشيَكى تردا بةريَز وةزيرى ثيَ شمةرطة باسى لة هةنطاوةكانى يةكطرتنى هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان كردو رِوونى كردةوة ئةمة
بايةخيَكى زذرى ثىَ دةدرىَ بؤ ئةوةى قورسايى كوردستان لة نيَو دام و دةزطاكانى حوكومةتى عيَراق ديار خبرىَ و سةركةوتنى
ئةم يةكطرتنة ئارامى و ئاسايش و ضةسثاندنى فيدراىل و ثاريَزطارى لة عيَراق و دةسكةوتةكانى ىلَ دةكةويَتةوة .
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ضاالكى رؤشنبريى
يةكةم:

دووةم :

سىَ يةم :

َى 2002
كؤظارى ثةرلةمانتار ذمارة ( ) 2ى زستانى سال

َى 9002
كؤظارى ثةرلةمانتار ذمارة ( ) 3ى بةهارى سال

َى 9002
كؤظارى ثةرلةمانتار ذمارة ( ) 1ى هاوينى سال
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ضوارةم :

َى 9002
كؤظارى ثةرلةمانتار ذمارة ( ) 5ى ثايزى سال
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ثيَنجةم :

َةجبة و ثةرلةمان
كتيَبى هةل

ئامادةكردنى حةمة عةىل تؤفيق
لةبآلوكراوةكانى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ذمارة ( ) 1
شةشةم :

كتيَبى ثةرلةمانتارانى ليستى كوردستانى لة ثةرلةمانةكانى عرياق

ثةرلةما نتارانى ليستى هاوثةميانى كوردستان لة ثةرلةمانى عيَراقدا
لةبآلوكراوةكانى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ذمارة ()3
َ
نووسةران :ثاريَزةر /طارق جامباز و نيعمةت عةبدوال

حةوتةم :

كتيَبى دةقةكانى كؤنطرةى سيظةر و خويَندنةوةيةكى تر
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دةقةكانى كؤنطرةى سيظةر و خويَندنةوةيةكى تر
وةرطيَرانى لةزمانى ئينطليزى  /سةالم ناوخؤش
خؤيَندنةوة  /مسعوود عبداخلالق
َوكراوةكانى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ذمارة ( ) 1
لة بال

هةشتةم :

كتيَبى ياسا و ثةيرةوى ناوخؤى يةكيتى ثةرلةمانتاراتى كوردستان

ياسا و ثةيرِةوى ناوخؤى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان

نؤيةم :

كتيَبى ئيدارةى طشتى ( ضةمك و ريفؤرم )
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َ ثريداود
نوسينى نيعمةت عةبدوال
َوكراوةكانى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ذمارة ( ) 5
لة بال

ضاوثيَكةوتن لةطةل راطةياندراوةكان و دابةزاندنى ووتار

دةيةم :

لةماوةى  9002/1/1تا 9002 /19/11
 ضةندين ضاوثيَكةوتنى تةلةفزيؤنى و راديؤيى لةسةر بابةتةكانى هةنوكةيى و ضارةنوسسازةكان لةطةلَ
َ كراوة و بة ثيَى ثيَويست رونكردنةوةى خؤيان راطةياندووة .
ئةندامانى دةستةى باال
 ضاوثيَكةوتن لةطةلَ رؤذنامة و طؤظارةكان كراوة لةسةر هةمان بابةتةكانى ئاماذة ثيَكراو .


َ ئامادة كراوة و لة
ووتار ى جؤراوجؤر لةسةر روداو وبابةتةكانى ثيَويست لةاليةن بةريَزانى دةستةى باال
َوكراوةتةوة .
رؤذنامة يا سايتةكانى ئةنتةرنيَتى و لة سايتى يةكيتى ثةرلةمانتاران بال

َةكان
كؤبونةوة و هةوال
يةكةم :

بريارى دةست لةكار كيَشانةوة

لةبةر ئةوةى بةريَز مشائيل ننو بنيامني ئةندامى دةستةى باالَى يةكيتيةكةمان ماوةى زياتر لة هةشت مانطة بةشدارى
كؤب ونةوةكانى دةستةى باالَ و كار و ضاالكيةكانى نةكردوة  ،دواى ئةوةى ضةند جاريَك بةهؤى ثؤستى ئةلك ذنى و ثةيوةندى
تةلةفونى ئاطادار كراوةتةوة بؤ ئامادة بوونى  ،ئامادة نة بووة .
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لة رذذى ضوارشةمة  9002/1/11دا و لة ناو كؤبونةوةى ئاسايى دةستةى باالَ جاريَكى تر بة تةلةفون ثةيَوةندى ثيَوة كرا ،
ناوبراو داواى كرد كة دةست لة كار كيَشانةوةى ثةسةند بكريَت بةهؤى سةرقالَيان كة ناتوانى ئةو ئةركةى بةجىَ بطةيَنى وةك
ئةندامى دةستةى باالَ  ،بؤية بة كؤى دةنطى ئامادةبووان داواكاريةكةى ثةسةند كرا لة بةروارى سةرةوة .

دووةم :

دةست ثيَكردنى خوىل دووةمى سةرذكايةتى K.P.U

ثالَثشت بة كؤنوسى ذمارة (  ) 1رذذى  ، 9002 / 6 / 1لة كؤبونةوةى رذذى  9002 / 1 / 11دا كة بة سةرثةرشتى بةريَز
جال خوشناو بةريَوة ضوو  ،خوىل دووةمى سةرذكايةتى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان لة  9002 / 6 / 1دةست ثىَ دةكات

 ،ئةم بريارانةى الى خوارةوة درا :
 - 1بةريَز حةمةعةىل تؤفيق دةبيَتة سةرذك .
 – 9بةريَز نيعمةت عةبدوالَ جيَطرى سةرذك .
 – 1لةسةر داواى بةريَز دلَشاد ضاوشلى بةر ثرسى داراى كة واز لة كارةكةى بهيَنى  ،بؤية لةسةر رةزامةندى بةريَز سةردار انور
سلَ يمان ئةندامى دةستةى باالَ بة كؤى دةنطى بةريَزانى بةشدار بووى كؤبونةوةكة بوة ليَثرسراوى دارايى .

سيَيةم :

كردنةوةى بةشى ضاوديَرى هةلَبذاردنةكان

ئاماذة بة كؤبوونةوةى دةستةى باال لة رِذذى  9002 / 2 /1برِياردرا بة
 .1كردنةوةى بةشى ضاوديَرى هةلَبذاردنكان.
 .9دانانى بةريَز (خليل ابراهيم حممد) بة ليَثرسراوى بة .

ضوارةم  :بريا رى ثيَكهيَنانى ليذنةى كةركوكى ية كيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
دوواى ئةوةى شانديَكى دةستةى باالَ لة رِذذى  9002/2/12سةردانى ثاريَزطاى كةركوكى كرد  ،لة كؤبوونةوةيةكدا لة طاة َ ضاةند
ئةنداميَك ثيَشنيارى ئةوة كرا كة ليذنةيةك ثيَك بهيَنريَ بؤ سةرثةرشتى كردنى كاروضاالكيةكانى ئةنادامانى لاة ثاريَزطااى كاةركوك ،
ثا وةرطرتنى رِاى زذربةى ئةندامان.
برياردرا كة ئةم بةرِيَزانةى خوارةوة وةكو ليذنةيةك نويَنةرايةتى يةكيَتى ثةرلةمانتاران بكةن لة شارى كةركوك .
 .1عبداللطيف عبداجمليد طلى
 .9وداد محة غريب
 .1طالويَذ عبداجلبار
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ثيَنجةم :

ضاالكيةكانى لقى سليَمانى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستان

يةكةم :دةربارةى ثرذسةى هةلَبذاردنى  9002/9/91لة رذذانى  9002/2/1 ، 9002/9/99لةكؤبوونةوةى لقى سليَمانى ئةو
رِاثؤرتانة تاو تؤىَ كران كة ثةيوةندى بةكارى ضاوديَرى هةلَبذاردنةكانى هةريَمى كوردستان هةبوو دواى طفت و طؤو سةرنج و
تيَبينى كؤكرانةوة بؤ اليةنى ثةيونديدار رةوانة كران.
دووةم :لة  9002/2/9ضةند ئةنداميَكى لقى سليَمانى بة مةبةستى ئاطادار بوون لة كارةكانيان سةردانى ديوانى ضاوديَرى
داراييان كرد لةطة َ بةريَز سةرذكى ديوانى ضاوديَرى دارايى لة كؤبوونةوةيةك دا باسى كارو ضاالكيةكانى ديوانى ناوبراويان كرد
ضةند رونكردنةوة لةم رووة وة لةسةر مةسةلةكان درا.
سىَ يةم :لقى سليَمانى لة  9002/2/11كؤبوونةوةيةكى سازدا سةبارةت بة ئامادةكارى بؤ ضاوديَرى هةلَبذاردنةكانى داهاتووى
ئةجنومةنى نويَنةرانى عيَراق كةبريارة لة  9010/1/16ئةجنام بدريَت لةم بارةيةوة فؤرم و باجةكان دابة

كران بةمةبةستى

سةردانى بنكةكانى هةلَبذاردن.
ضوارةم :لة  9002/2/10ضاوديَرانى لقى سليَمانى كؤبونةوةيةكيان ريَك ختت بةمةبةستى كؤكردنةوةى فؤرمةكان و نوسينى
رِاثؤرت بؤ كؤمتيؤن و دةستةى باالَى يةكيَتيةكةمان.

شةشةم :

كؤبونةوةى ئةندامانى نوسينطةى هةلةجبةى شةهيد
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لةرذذى  9002/10/9نوسينطةى ) (k.p.uلة هةلَةجبة ثيَشوازيان لة بةريَزانى ئةندامانى ثةرلةمانى خوىل سىَ يةم لة سنورى
هةلةجبةى شةهيد كرد.
لةكؤبوونةوةيةك دا باس لةسةر ضؤنيةتى دامةزراندن و كارو ضاالكيةكانى يةكيَتى ثةرلةمانتاران كرا .لةطة ئةرك و ضاالكيةكانى
ئةندامان لةكارى ثةرلةمانتارييدا .دووثاتى ئةوة كرايةوة كة ثيَويتتة ئةندامانى ثةرلةمان وةكو ئةنداميةتى يةكيَتى ثةرلةمانتاران
هةماهةنط بن بؤ ئةوةى ثيَكةوةطةشة بدريَت بةكارا كردنى كارو بارةكان و دةولةمةند كردنى ثرذذة ياساكان و ضاوديَرى كردنى
كارو بارى ئيدارى لة هةريَمى كوردستان لة باش ين ذيان و ئاراميدا بذى بةتايبةتى هةو بدريَ بؤ ئةوةى شارى هةلةجبةى شةهيد
و سنورى قةزاكة بةطشتى زياتر ثةرةى ثيَبدريَ و ئاوةدان بكريَتةوة لة هةموو رويَكةوة.

حةوتةم  :كؤبوونةوة لةطة َ فراكتيؤنةكانى خوىل سىَ يةمى ثةرلةمانى كوردستان
لة  9002/10/11شانديَكى فراكتيؤنى طؤرِان بةمةبةستى هةماهةنطى ى و كاركردن و بريورِا طؤرينةوةو ثتةكردنى ثةيوةندى
سةردانى بارةطاى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى كوردستانيان كرد لة كؤبونةوةيةكدا لةطة َ سةرذك و جيَطرى سةرذك و ذمارةيةك لة
ئةندامانى دةستةى باالَ سةبارةت بةكاراكردنى رِذىل ثةرلةمان و ئةندامانى ثةرلةمانتاران طفت و طؤى تيَرو تةسة كرا شاندى
ميوان رذىل ي ةكيَتى ثةرلةمانتارانى بةباشى هةلَتةنطاندو ئامادةيى خؤيان ثشاندا بؤ ثيَكةوة كار كردن لة ثيَناو بةرذةوةندى طشتى
طةىل كوردستان .

هةشتةم :

كؤبونةوة لةكة َ بةريَزانى ئةندامانى خوىل دووةم ثا كؤتاى هاتن بة خولةكةيان
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بة مةبةستى ثيَداضوونةوة بة كاروضاالكيةكانى ليذنةكان و بةشدارى كردنى ئةندامانى خوىل دووةم لةو ليذنانة و وةرطرتنى
راوبؤضونيان لةسةر طشت كارو ضاالكيةكانى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان و ديارى كردنى ئةو ليذنةيةى دةيةويَت كارى تيَدا
بكات  ،لة ضةند رذذيَكى مانطى  9002 / 10دا ضةند كؤبونةوةيةك لةطة َ ئةو بةريَزانة ئةجنام درا  ،خؤشبةختانة زذربةيان
ئامادةى خؤيان نيشاندا كة لة ليذنةكاندا ضاالكى خؤيان جيَبةجىَ بكةن بةثيَى ئةو ثتثؤريةى هةيانة لةطة َ بةريَزانى ترى خوىل
يةكةم و ئةندامة بةريَزةكانى ثةرلةمانى عرياق  ،كارو ضاال كيةكانى دةستةى باالَ و ليذنةكانيان لة رابؤردوو بة باشى نرخاند .
بؤية لةسةر داواى ئةو بةريَزانة ضةندينيان لة ناو ليذنةكاندا خؤيان ريَكختت و بةردةواميان هةية و داواى سةركةوتنيان بؤ
دةخوازين .
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نؤيةم :

بريارى ثيَكهيَنانى ئةندامانى لقى دهؤك

لة رِذى  9002/11/12دا شانديَكى باالَى يةكيَتى ثةرلةمانتاران سةردانى ثاريَزطاى دهؤك يان كرد و لة بارةطاى دهؤكى يةكيَتى
ثةرلةمانتاران و لةكؤبوونةوةيةكدا كة ذمارةيةكى زذر لة ئةندامانى سنوورى ئةو ثاريَزطاية ئامادةبوون  .ثاشان طفتوطؤ كرا لةسةر
كار و ضاالكيةكانى يةكيَتى ثةرلةمانتارانى ئةم دواييةو كارةكانى ئايندةيان  .بةمةبةستى دامةزراندنى لقةكةو وةرطرتنى
رِةزامةندى طشت بةريَزانى ئامادة بوو  .ئةندامانى لقى دهؤك دةستنيشان كرا و ئةم بةريَزانةى الى خوارةوة بوونة ليَثرسراو و
ئةندامانى لق .
 .1بةريَز امحد على عمر
 .2بةريَز سعيد حممد صديق

سةرذكى لق
جيَطرى سةرذك

 .3بةريَز عزالدين سليم

ئةندام

 .4بةريَز احتان عبداهلل قاسم

ئةندام

 .5بةريَز ئةندريوس يوحنا طورطيس

ئةندام

 .6بةريَز انهار حممد سعيد

ئةندام

 .7بةريَز حتيَن جنبلى

ئةندام

دةيةم :

بةشدارى لة فيتتيظالَى ئورموون بؤ ويَذةى ماضؤ
91

لةسةر بانطيَ شتى مةلَبةندى رذشنبريى هةورامان  ،بةريَز سةرذكى يةكيتى ثةرلةمانتاران لة رذذى  9002/19/9بةشدارى لة
فيتتيظالَى ئورموون بؤ ويَذةى ماضؤ لة شارى سليمانى كرد  ،لةم فيتتيظالَةدا طشت ثيَكهاتةكانى ماضؤطؤ وةك ( هةورامى ،
زةنطةنة  ،باجةالَن  ،كاكةيى  ،زازاكى  ،كةنولَةيى  ،هةوراميةكانى مازندةران  ،شةبةك ) بةشداريان تيَدا كردبوو  ،ئةم ثيَكهاتة
طةور ةيةى كؤمةلَى كوردةوارى  ،خاوةنى طةليَك تايبةمتةندين لة بوارةكانى ( دياليكت و ثيَشينةى ميَذوويى كوردةوارى و ئاينى و
شيعر و ئةدةب و هونةرى ) بة مةبةستى ناساندنى ئةو كةلتورة دةولَةمةندة ئةو فيتتيظالَة سازدرا بوو  ،ضةندين بابةتى بةثيَز لةو
بوارانةدا خرانة روو  ،لةاليةن بةشدار بووانةوة وتوويَذيان لةسةر كرا  .سةرذكى يةكيتى ثةرلةمانتاران بروسكةيةكى ثريذزباى
ئاراستةى فيتتيظالَةكة كرد و داواى سةركةوتنى بؤ خواسنت .

يازدةيةم :

بةشدارى لة طيَرانى مسينار
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لة رذذى  9002/19/11بةريَز ن يعمةت عةبدوالَ جيَطرى سةرذكى يىكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان ميواندارى كرا
لةاليةن دةزطاى ستاندةر بؤ طيَرانى مسيناريَك لة هؤلَى رذشنبريى زانكؤى سةالحةدين لة شارى هةولري  ،مسينارةكة تايبةت بوو
بة دوا ثيَشهاتةكانى رةوشى باكورى كوردستان دوواى قةدةغة كردنى ثارتى كؤمةلَطةى دميوكرات (  ، ) DTPكؤمةلَيَكى زذر لة
رذشنبريان و ثتثؤرانى كاروبارى توركيا ئامادة بوون .
مسينارةكة قةدةغة كردنى ثارتى كؤمةلَطةى دميوكراتى بة كاريَكى نارةوا ثيَناسة كرد و بة زيان ليَكةوتن وياتر هيضى ترى
ليَناكةويَتةوة  ،طةىل كورديش لة باكوور دةست يةردارى خةباتى ئاشتيانة و دميوكراتيانةى خؤى نابىَ كة ئةوة
سةركةوتنة .
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تةنها ريَطاى

برِيارى ثيَكهيَنانى ليذنةى سةرثةرشتى بؤ كاروبارى مافى مرذظ

دوازدةيةم :

بريار
ئاماذة بة كؤنوسى كؤبوونةوةى ليَذنةى مافى مرذظا لة  . 9002/19/10بة مةبةستى ريَكختنت و سةرثةرشتى كاروبارةكانيان و
بة ثىَ ى ئةو برِيارةى بة كؤى دةنطى طشتى داويانة بة ثيَك هيَنانى ليَذنةيةك بؤ سةرثةرشتى كارو ضاالكيةكانيان  ،برِيارماندا بة
ثيَك هيَنانى ليَذنةى مافى مرذظا لةم بةريَزانةى الى خوارةوة  .هيواى سةركةوتنيان بؤ دةخوازين.
 .1بةريَز سيد حتن بةزجنى

سةرذك

 .2بةريَز جعفر شيَخ مصطفى

جيَطر

 .3بةريَز ظيان امحد خضر

سيازدةيةم :

برِيار دةر

بريارى ثيَكهيَنانى ليذنةى سةرثةرشتى بؤ كاروبارى طشتى
بريار
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ئاماذة بة كؤنوسى كؤبونةوةى ليَذنةى كاروبارى طشتى لة رذذى  9002/19/99و بة مةبةستى ثيَكهيَنانى ليَذنةى سةرثةرشتى
كارو ضاالكيةكانيان و بةكؤى دةنطى هةموو ئةندامانيان ئةو بةريَزانةى الى خوارةوة ديارى كران  ،بؤية برِيارماندا لةسةر
ثيَشنيارةكةيان  ،هيواى سةركةوتنيان بؤ دةخوازين .
 .1بةريَز جناة ياسني جنار

سةرذك

 .2بةريَز حيدر امساعيل

جيَطر

 .3د .هالة سهيَل

برِيار دةر

هةندىَ زانيارى ثيَويست
-1

ئةوةى خوارةوة ناونيشانى مالَثةرى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستانة :
www. Kurdistanpu.org

-2

ئةو ةى خوارةوة ثؤستى ئةلك ذنى  k.p.uية :
Kpu_kurdistan@yahoo.com

 - 3ناونيشان:

هةوليَر  /طةرةكى بةختيارى

.
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بالوكراوةكانى يةكيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
ذمارة  : 5 /كتيَبى هةلَةجبة و ثةرلةمان
ذمارة  : 9 /كتيَبى كار و ضاالكيةكانى يةكيتى ثةرلةمانتاران تا 9008/59/35
ذمارة  : 3 /كتيَبى ثةرلةمانتارانى ليتتى هاوثةميانى كوردستان لة ثةرلةمانى عرياق
ذمارة  : 1 /دةقةكانى كؤنطرةى سيظةر و خويَندنةوةيةكى تر
ذمارة  : 5 /كتيَبى ئيدارةى طشتى و ضةمكو ريفؤرم
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