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 دەستپێک

لەًێْاى بزّتٌەّەی گۆراى ّ  داًْستاىکاتژهێر  ٠٤دّای حەّت کۆبًْەّەّ ًزیکەی 
رێککەّتٌٌاهەی پێکِێٌاًی  ١٤٨٩ضْباتی  ٨١پارتی دیوْکراتی کْردستاى، رۆژی 
 حکْهەت لەًێْاى ُەردّالدا ّاژۆکرا.

خاڵی لەخۆ گرتّْە ّ بەسەر دّّ ئاستذا دابەضکراّە،   ١٢رێککەّتٌٌاهەکە ًزیکەی 
 ئاستی عێراق ّ ئاستی ُەرێوی کْردستاى. 

لەئاستی یەکەهذا کە تایبەتە بە بەغذا لە پێٌج خاڵذا تیطک خراّەتە سەر پرسە 
ًی کْرد لەبەغذاّ گرًگ ّ ُەًْکەییەکاًی پەیْەست بە دۆزە ًیطتیواًییەکا

ًاّچە دابراّەکاى،  ّ ٨٠٤هادەی خاڵەکاى تایبەتکراّى بە پرسەکاًی )خاک، 
دەستەی داًْستاًی  پێکِێٌاًی بْدجە ّ ًەّت ّ غاز ّ پێطوەرگە،کێطەکاًی 

 (.ُتذ ڵذا ...اپطکی کْرد لەحکْهەتی فیذر ،ُەرێن لەگەڵ بەغذا

بْاری ریفۆرم لە سیستەهی حکْهڕاًی ئاستی دّّەهی رێککەّتٌٌاهەکە تایبەتە بە  
لەم ئاستەدا رێککەّتٌەکە بەسەر بە دّّ تەّەردا  ذا.ُەرێوی کْردستاً

پەرلەهاى" ّ دەسەاڵتی تایبەت بە )دەسەاڵتی یاساداًاى "، دابەضکراّە
جێبەجێکردى "سەرۆکایەتی ُەرێن ّ ئەًجْهەًی ّەزیراى"(، لەم ًێْاًەضذا ّ بە 
بیست خاڵ جەخت کراّەتە لەسەر بەداهەزراّەیکردى ّ بەًیطتیواًیکردًی 

تی )یاساداًاى ّ اڵسەرجەم داهەزراّەکاًی ُەرێن لەسەر ئاستەکاًی دەسە
ەع کردًی پەرلەهاًی کْردستاى بۆ جێبەجێکردى ّ دادّەری(، لەگەڵ بەهەرج

ۆ ًْسیٌەّەی دەستْر ّ یەکالکردًەّەی پرسە چارەًْسازەکاى، لەگەڵ ُەًگاًّاى ب
تەرضیمکردًی حکْهەتی کابیٌەی ًۆیەم ّ درّستکردًی ئەًجْهەًی چاکسازی ّ 
ئاهادەکاری بۆ دەرکردًی یاسای چاکسازی بۆ بەدیِێٌاًی دادپەرّەری لەسەرجەم 

هڕاًی، تا البردًی پاضەکەّتی هْچەّ گێراًەّەی هافی سێکتەرەکاًی حکْ
 هْچەخۆراى ّ سزادراّاًی سیاسی ...ُتذ(.

لەگەڵ ّاژۆکردًی رێککەّتٌەکەدا، دەلی رێککەّتٌەکەش بۆ رای گطتی ّ 
ُاّاڵتیاًی ُەرێوی کْردستاى باڵّکرایەّە، بەّ ئاهاًجەی ُاّاڵتیاى ئاگاداری 

سەرًج ّ رەخٌەیاى لەبارەی  الیەًاًەش کەًاّەرۆکی رێککەّتٌەکەبي ّ ئەّ 
ەّێتەّە. لەگەڵ ئەهەضذا ڕًیگەراًیەکاًیاى ببەضێک لە، رێککەّتٌەکەّە ُەیە

دابەضبْى، ئاستێکیاى بە ئْهێذەّە سەیری  ى جياّازبۆچًْەکاى بەسەر ئاست
ًاّەرۆکی رێککەّتٌەکە دەکەى ّ بەّ ُیْایەى ئەّ خااڵًەی لە رێککەّتٌەکەدا 

ئاستەکەی دیکەش چەى تێرّاًیٌێکی جیاّاز  .ۆیاى جێبەجێ بکرێيُاتْى، ّەک خ
لەخۆ دەگرێت، بەضێکیاى ًیگەراًیەکاًیاى لەّێْە سەرچاّە دەگرێت کە ُەهیطە 

ُەرێوی کْردستاى، ّەک ئەّەی لەًاّەرۆکەکەیاًذا  یرێککەّتٌەکاًلە  زۆرێک 
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دەهێٌٌەّە، ُێٌذێکی دیکەش  کاغەزُاتّْە، جێبەجێ ًابي ّ تەًِا ّەک هۆری سەر 
رەخٌەکاًیاى لەّێْە سەرچاّە دەگرێت، کەخْاستیاى بۆ بەضذارًەبًْی بزّتٌەّەی 
گۆراى ُەبّْ لەم کابیٌەیەدا، بەّ پێیەی بزّتٌەّەی گۆڕاى لەهاّەی چْار ساڵی 
رابردّداّ لەکابیٌەی ُەضتەهذا ئەزهًْیێکی تاڵی لەگەڵ پارتیذا تالی کردەّە. لە 

 یاى ّایە ُیچ زەهاًەتێک ًییە بۆ دّبارە ًەبًْەّەی ئەّ ئەزهًْە.ئێستاضذا پێ

ئاراستەی سێِەهیص بەضێکي لەّ الیەًاًەی کە لەئێستادا لەسەر کارًاهەی 
(ی 0٤)حکْهەت ّ ئیستیحمالی ئیٌتیخابیاى لەگەڵ الیەًی براّەی ُەڵبژاردًەکاًی 

پێکِێٌاًی ، رێک ًەکەّتْى ّ لەدەرەّەی رێککەّتٌی (١٤٨١ئەیلْلی ساڵی )
حکْهەت، رەخٌە لە رێککەّتٌەکە ّ ئەّ بەرکەّتاًە دەگرى کە بەر بزّتٌەّەی 

 گۆڕاى کەّتّْە.

دّای ّاژۆ کردًی رێککەّتٌەکە لێرەّ لەّێ خْێٌذًەّەی جیاّاز بۆ رێککەّتٌە کرا، 
ُەًذێک رێککەّتٌەکە بە سەرکەّتّْ دەبیٌي، بەتایبەت بۆ بزّتٌەّەی گۆڕاى ّ 

ی، لەبەراهبەردا بەضێکی دیکە بە پێچەّاًەّە، پێیاى ّایە ئەم ّەفذی داًْستاًکار
لەّ ًێْاًەدا رێککەّتٌە ُاّضێْەی رێککەّتٌەکاًی رابردّّ ضکست دەُێٌێت ّ 

 بزّتٌەّەی گۆراى ّ ُاّاڵتیاًی کْردستاى زەرەرهەًذی یەکەم دەبي. 

 ،تبابەتی ًاتْاًێت بەردەّام بێ جذی ّ ُیچ پرۆژەیەک بەبێ رەخٌەی ئاضکرایە
بۆ سەر پێگرتٌی ُەر پرۆژەیەک، بەاڵم لەگەڵ  يرەخٌەّ بەدّاداچْى ُۆکارێک دەب

بابەتەکە دەبیٌێت ّ کراّەّە لە گۆضەیەکی دیاری ئەّەضذا ُەًذێک لێکذاًەّە کە
ًاتْاًێت ّەک خۆی بێگْهاى تەّاّی گۆضەکاًی بابەتەکەی لەپێص چاّ ًییە، 

گْترا ّ ًْسراّ زۆر  داککەّتٌەکەئاهاًج بپێکێت، بە ًوًْە لەگەڵ ّاژۆکردًی رێ
 اًەلێکذاًەّزۆرێک لەم ئاکاهی سەرکەّتي ّ ضکستی رێککەّتٌەکە،  لەسەر

لێکذاًەّاًە  ئەمکاریگەری رّئیای حیزبییاى پێْە دیاربّْ، ئەهەش ّادەکات 
بەپەلەبي بۆ دەرئەًجاهی رێککەّتٌەکەّ ًابابەتیاًە ضیکردًەّە بۆ رێککەّتٌەکە 

بەهاًای سەرکەّتي ّ ضکست  ێکرێککەّتٌُەر ەًِا ئیوزاکردًی ت بەّ پێیەی ، بکەى
گرًگ ئاکاهی رێککەّتٌەکەیە. ُەر بۆیە لەکاتی ئێستادا لسەکردى بەڵکْ ًایەت، 

پێٌاچێ زۆر  خْێٌذًەّەیەکی خێرایەّ لەسەر سەرکەّتي ّ ضکستی ئەم رێککەّتٌە
رادەی  لێکذاًەّاًەّدەرئەًجاهی ئەم رۆژاًى داُاتّْ ، پێىێتب ئاهاًج بەتەّاّی

سەرکەّتي ّ ضکست ّ ّالیعی جێبەجێ بْى ّ کارپێٌەکردًی رێککەّتٌەکە دەخاتە 
 رّّ.
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دّاجار ئەّەی ئێوە لەم بابەتەهاًذا ئاهاًجواًە تیطکی بخەیٌە سەر، لسەکردى 
ًییە لەرادەی سەرکەّتي ّ ضکستی ئەم رێککەّتي ًاهەیە، یاخْد ئەگەرەکاًی 

پێٌەکردًی رێککەّتي ًاهەکە. بەڵکْ دەهاًەّێت فۆکەس جێبەجێبْى، یاخْد کار
بخەیٌە سەر الیەًێک، کە کەهتریي لسە لەبارەیەّە کراّە، لەهیاًی ئەم رێککەّتي 
ًاهەیەدا. ئەّ خاڵەش پەیْەستە بە جێکردًەّەی بەرًاهەّ ئەجێٌذاکاًی 
 بزّتٌەّەی گۆڕاى لەًێْ خاڵەکاًی رێککەّتٌٌاهەی پێکِێٌاًی کابیٌەی ًۆیەهی

 حکْهەتی ُەرێن لەگەڵ پارتیذا.
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 بوراوردی نێوان دەقی رێککووتنوکوو بورناموکانی گۆڕان

زۆرێک لە  ئەزهًْی زۆرێک لە پارتەکاًی کْردستاى لەرابردّدا دەریخستّْە
کە  ،ًیاى تا ئەّ ئاستە کاری پێذەکەىاکە ئەّ پارتاًە پرۆژەّ کارًاهەک پارتەکاى

ُێٌي، بە ًوًْە لەکاتی ُەڵبژاردًذا زۆرێک دەهەبەستێکی دیاریکراّی پێ بەدەست 
پارتەکاى پرۆژەّ کارًاهەی خۆیاى بۆ رای گطتی بەیاى دەکەى، بەاڵم دّاتر ئەّەی 
لە ئەرزی ّالیع ّ لەدەسەاڵتذا کاری لەسەر دەکەى، بەرًاهەیەکی جیاّازترە 

 یاًگەیاًذّّە.لەّەی لەکاتی باًگەضەی ُەڵبژاردًذا را

تا ئێستا رایگەیاًذّّە  ١٤٤٩بزّتٌەّەی گۆڕاى لەهێژّی درّستبًْییەّە لەساڵی 
بەرًاهەّ پطت بە گۆڕاى پرۆژەیەکی هەدەًیی ریفۆرم خْازە، لەّ پێٌاّەضذا 

 یچلەژێر ُّ کاًی دەبەستێت بۆ پێطکەضکردًی خزهەتی گطتی پرۆژە
  ًی ًاکات.سازش لەسەر پرەًسیپ ّ بەرًاهەکابارّدۆخێکیطذا 

جگە لەکارًاهەی ُەڵبژاردًەکاًی بۆ ُەرێوی  ١٤٤٩بزّتٌەّەی گۆڕاى لەساڵی 
خاّەًی دەیاى پرۆژەی  کْردستاى ّ عێراق ّ ُەڵبژاردًی ئەًجْهەًی پارێزگاکاى،

 لەهاّەی سااڵًی رابردّدا تەًاًەت چاکسازی ّ ئابْری ّ سیاسی ّ کارگێرییە،
بە دەسەاڵت کردّّە. بەًوًْە لەهاّەی چْار ساڵی   شپرۆژەضی پێطکەگۆراى 

کە بزّتٌەّەی گۆراى لە پێگەی ئۆپۆزسیۆًذا بّْ، بەردەّام پرۆژەّ  ١٤٨0-١٤٤٩
ئەم بەرًاهەی دەبەخطییە حکْهەت، کە ئەستەهە لە ئەزهًْی حکْهراًی ّاڵتاًذا 

ەت ّ ُێزێکی ئۆپۆزسیۆى پرۆژەّ بەرًاهە پێطکەضی حکْهکە ، ًوْزەجە بذۆزرێتەّە
الیەًە رکابەرەکاًی بکات بەهەبەستی خزهەتکردى ّ باضکردًی ژیاى ّ گْزەراًی 

ڕیٌوایی ّ بەرًاهەّ ئەجێٌذاکاًی ُاّاڵتیاى. بەاڵم جێٌەکردًەّەّ جێبەجێٌەکردًی 
ّایکردّّە لەّ هێژّەّە تا بە ئێستاش بزّتٌەّەی گۆڕاى بەردەّام  گۆڕاى لەرابردّدا

بەرزی کردًّەتەّە، تا ئێستاش  ەی سااڵًی پێطْداضن ّ بەرًاهاًەی لەهاّئەّ درّ
داکۆکیاى لێ بکات. باضتریي راستیص بۆ سەلواًذًی ئەم ّالیعە بریتی بّْ 
لەجێکردًەّەی زۆرتریي پەیام ّ پرۆژەّ کارًاهەّ ئەجێٌذای گۆڕاى لە چْرچێْەی 

 رێککەّتي ّ کارًاهەی کابیٌی ًۆیەهی حکْهەتی ُەرێوذا.

بەراّردی ًێْاى لێکۆڵیٌەّەّ کی دەخەیٌە سەر بریتییە لەئەّەی لێرەدا ئێوە تیط
ضْباتذا، لەگەڵ  ٨١دەلی رێککەّتٌی پێکِێٌاًی حکْهەتی ًێْاى گۆڕاى ّ پارتی لە 

، ١٤٨٨، پاکێچەکاًی چاکسازی ئۆپۆزسیۆى ١٤٨0)بەرًاهەی سیاسی گۆڕاى 
بەرًاهەی ُەڵبژاردًی گۆراى ّ درّضوەکاًی ُەڵبژاردًی پەرلەهاًی کْردستاى 

رّضوەکاًی بۆ ُەڵبژاردًی ئەًجْهەًی ، بەرًاهەی ُەڵبژاردًی گۆراى ّ د١٤٨١
(. بۆ ئەّەی بزاًیي بزّتٌەّەی گۆراى ئەّ بەرًاهەّ ١٤٨١ًْێٌەراًی عێراق 

دّضواًەی لەهاّەی سااڵًی رابردّدا بەرزی کردًّەتەّەّ خەباتی بۆ کردّى، تا 
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چەًذ تْاًیْیەتی بیاًکاتە کۆڵەکەی رێککەّتٌەکەی لەگەڵ پارتی دیوْکراتی 
 کْردستاًذا.

 

 قی رێککووتنی پارتی و گۆراندە

 لوسور ئاستی عێراق -یوکوم 

 بورناموکانی گۆڕان دەقی رێککووتنی پارتی و گۆران
حکْهەتی ُەرێوی کْردستاى . ٨

پابەًذ دەبێت بەپێذاگیری لەسەر 
جێبەجێکردًی هافە 
دەستْرییەکاى ّداًاًی سەلفی 

 لە ُەریەک بۆ  زەهەًی
 ّ ًەّت ٨٠٤ هادەی پرسەکاًی

 پێطوەرگە ّ ّبْدجە غاز
 ئەًجْهەًی یاسایەکی دەرکردًی

 فیذرالی دادگایی ّ فیذرالی
 عێراق.

 ی گۆڕان وه پرۆگرامی سیاسی بزوتنولو 

 لەسەر ئاستی عێراق :ضی یەکەم بَ
ّتی گەلی کْردستاى لە داهەزراّەکاًی  رکَ بَ :ری دّەم ٍّ تَ

ّ   روردًی یاسا فیذراڵییەواى دٍ" ُاتّْە دەّڵەتی فیذراڵذا
( ّ 1٨داهەزراًذًی "ئەًجْهەًی فیذراڵ" ّەن لە ُەردّ هادەی )

 (. ستْردا ُاتٍْ (ی د1٢ٍ)
 ُەرّەُا لە

 ٨٠١بەرًاهەی ُەڵبژاردًی لیستی  گۆڕاى  بۆ پەرلەهاًی کْردستاى 
 تەّەرەی یەکەم

 یەکەم: ئاهاًجە ًیطتیواًی ّ ًەتەّەییەکاى 
 خاڵی

ًاّچە دابڕاّەواى پێذاگریىردى لەسەر چارەسەروردًی وێطەی . ٩
بەپێی ستراتیژییەوی ًیطتیواًی ّ بەپطتبەستي بە دەستْر ّ 
بەڵگەًاهە ّ راستییە هێژّیی ّ جْگرافییەواى، بەتایبەت پرسی 

(ی دەستْری عێراق ٨٠٤وەروْن ّ چارەسەروردًی بەگْێرەی هادەی )
وە پەیْەًذییاى بە ًاّچەواًی   ّ چارەسەروردًی ئەّ وێطاًەش

، زّهوار، تەلەعفەر، ضێخاى، هەخوْر، خاًەلیي، وەروْن، ضەًگاي
  .دّز ّ هەًذەلی ّ ًاّچە دابڕاّەواًی ترەّە ُەیە

 خاڵی
داًاًی ستراتیجێىی ڕۆضي، بە خستٌەگەڕی ُەهْ ُەّڵێىی . ٨٤

دەستْری، پەرلەهاًی، جەهاّەری، سیاسی ّ هەدەًی بۆ گەڕاًذًەّەی 
 .وەروْن ّ ًاّچە دابڕێٌذراّەواى بۆسەر خاوی ُەرێن

 ُەرّەُا
بەرًاهەی ُەڵبژاردًی لیستی  گۆڕاى بۆ ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی 

الپەڕەدا لەسەر تەّاّی ئەم پرساًە  1تەّەرّ  ٩، لە ٨٠١عێراق
)پرسی ًاّچە دابراّەکاى، پەیْەًذییەکاًی ًێْاى حکْهەتی ُەرێن ّ 
حکْهەتی فیذراي ّ کێطەی ًەّت ّ غازّ بْدجەّ پێطوەرگە...( 

 ّەستاّەتەّە.
 

خی ۆئاسایی کردًەّەی د  .١
کەرکْک ّ ًاّچە کێطە 

بەرًاهەی ُەڵبژاردًی لیستی  گۆڕاى بۆ ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی 
 ٨٠١عێراق
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ّ  ١٤٨٠-1-٨٤لەسەرەکاى بۆ پێص 
داًاًی سەلفی زەهەًی بۆ ئەّ 
هەبەستە ّ بەرێْەبردًی کەرکْک 
ّ ئەًّاّچاًە بە ُاّبەضی 

 . لەگەڵ ئەّ ًاّچاى

 ئاهاًجە ًیطتیواًییەکاىتەّەری یەوەم: 
پتەّوردًی پرەًسیپەواًی سیستوی فیذراڵی، لەسەر بٌچیٌەی . ٨

)دەّڵەتی ُاّاڵتی، دەّڵەتی یاسا، ضەراوەتی راستەلیٌە(، لەًێْاى 
 .سەرجەم پێىِاتەواى، بەگْێرەی دەستْری ُەهیطەیی عێراق

جێبەجێکردى ّ چەسپاًذًی پرەًسیپی جیاوردًەّەی . ١
)یاساداًاى ّ جێبەجێىردى ّ دادّەری(، بە ضێْازێکی دەسەاڵتەواًی 

 .تەًذرّست
، بۆ دەستە (تەوٌۆورات)ڵبژاردًی واًذیذی پسپۆڕ ّ سەربەخۆ  ُە. 0

 .سەربەخۆواى ّ پۆستەواًی دەسەاڵتی دادّەری
بەداهەزراّەیکردًی داهْدەزگاکاًی دەّڵەت ّ حکْهەت ّ . ٠

کاًذا، لەڕێگای بٌبڕکردًی ُەژهّْى ّ دەستی حیزب لە داهەزراّە
  .بەهەدەًیىردًی رۆڵ ّ چاالوییەواًی حیزب لە هلوالًێی سیاسیذا

پطتگیریىردًی رێىخراّەواًی وۆهەڵی هەدەًی ّ راگەیاًذًی . ٢
ئازاد ّ پاراستٌی سەربەخۆییاى، لەپێٌاّ خزهەتىردًی بەرژەّەًذییە 

 .هەدەًی ّ پیطەییەواًی سەرجەم تْێژەواًی وۆهەڵگا
(ی دەستْرّ 1٢ەًجْهەًی فیذراڵی، بەپێی هادەی )داهەزراًذًی ئ. 1

بٌەهاّ پێْەرە وارپێىراّەواًی ّاڵتە فیذراڵییە پێطىەّتْەواًی 
جیِاى، ُەرّەُا زاهٌی ئەّە بکرێت ًْێٌەراًی ُەرێن لە 
ئەًجْهەًەوەدا هافی ڤیتۆوردًی ئەّ یاسایاًەیاى ُەبێت، وە 

 .پەیْەًذییاى بە ُەرێوی کْردستاًەّە ُەیە
اًذًی تەّافْق ّ ُاّسەًگی ّ ضەراکەتی راستەلیٌە چەسپ. 7

لەًێْاى پێکِاتە جیاّازەکاًی عێراق، لە داهەزراّەکاًی دەّڵەت ّ 
 .حکْهەتذا

حکْهەتی ُەرێن ّ پەرلەهاًی  .0
کْردستاى دەستەی داًْستاًذ 
درّست دەکەى بۆ داًْستاًذى 
لەگەڵ بەغذا بۆ بەدەستِێٌاًی 
هافە دەستْرییەکاًی 

 .اىهیللەتەکەه
 

 بۆ پەرلەهاًی کْردستاى٨٠١بەرًاهەی ُەڵبژاردًی لیستی  گۆڕاى  
 تەّەرەی یەکەم

 یەکەم: ئاهاًجە ًیطتیواًی ّ ًەتەّەییەکاى
 خاڵی

بە پیطەییىردى ّ بە یاساییىردًی ئەروی داًْستاى ّ . ١
چاّدێریىردًی ئەدای ًْێٌەراًی گەلی وْردستاى لەًاّ دەسەاڵتە 

فیذراڵ ّ ّەزارەت ّ داهەزراّە ّ دەستە جیاّازەواًی حىْهەتی 
سەربەخۆواًی عێرالذا. لەڕێگەی داهەزراًذًی دەستەیەوی 

بەردەم  ًیطتواًییەّە، کە لە پەرلەهاًی کْردستاى ُەڵبژێردرێ ّ لە
 .پەرلەهاًیطذا بەرپرسیاربێت

 ُەرّەُا
لەسەر ئاستی  :ضی یەکەم بَ، ی گۆڕاى ٍّ پرۆگراهی سیاسی بزّتٌَ

بەًیطتواًیکردًی پەیْەًذیی ًێْاى ُەرێوی  :م کَ ری یَ ٍّ تَ ،عێراق
 کْردستاى ّ حکْهەتی فیذراڵ

 خاڵی 
رکی داًْستاى ّ  یاساییکردًی ئَ ییکردى ّ بَ پیطَ بَ. 0



 

8 

  اڵتَ سَ ًاّ دٍ لی کْردستاى لَ راًی گَ دای ًْێٌَ چاّدێریکردًی ئَ
  ستَ ّ دٍ  زراٍّ ت ّ داهَ زارٍ تی فیذراڵ ّ ٍّ کاًی حکْهَ جیاّازٍ

کی  یَ ستَ زراًذًی دٍ ی داهَ ڕێگَ خۆکاًی عێرالذا، لَ ربَ سَ
م  ردٍ بَ  ڵبژێردرێ ّ لَ هاى َُ رلَ لَ پَ  کَ  ٍّ ًیطتواًییَ

  ی بریتی بێ لَ کَ کیَ رٍ سَ  رکَ رپرسیاربێ، ئَ هاًیطذا بَ رلَ پَ
پێٌاّ  ، لَکاى ًذیذارٍ یٍْ پَ  ًَ تی عێراق ّ الیَ ڵ حکْهَ گَ داًْستاى لَ

رێن ّ بەغذا ّ  کاًی ًێْاى َُ سێردراٍّ ڵپَ َُ  رکردًی کێطَ سَ چارٍ
ی  یَ ّ ضێٍْ لی کْردستاى بَ یی گَ ٍّ تَ ئیستحمالی ًَ  داکۆکیکردى لَ

 . ستْری عێرالذا ُاتٍْ دٍ  لَ
 ُەرّەُا

 یراًەٌێًْ یًەًجْهەئ ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
تەّەرەی سێِەم، پەیْەًذی ًێْاى ُەرێوی کْردستاى ّ  ،٨٠١راقێع

 حکْهەتی فیذراڵ، 
 خاڵی

بە پیطەییىردى ّ بە یاساییىردًی ئەروی داًْستاى ّ   .٠ 
چاّدێریىردًی ئەدای ًْێٌەراًی گەلی وْردستاى لەًاّ دەسەاڵتە 
جیاّازەواًی حىْهەتی فیذراڵ ّ ّەزارەت ّ داهەزراّە ّ دەستە 

. لەڕێگەی داهەزراًذًی دەستەیەوی سەربەخۆواًی عێراق
بەردەم پەرلەهاًیطذا  ًیطتواًییەّە، لە پەرلەهاى ُەڵبژێردرێ ّ لە

 .بەرپرسیاربێ
حکْهەتی ُەرێن پێذاگیری . ٠

  دەکات لە پێٌاّ جەسپاًذًی
 ُاّبەضی ّ ُاّسەًگی پرەًسیپی
 ئاستی لەسەر سازاى ّ راستەلیٌە

 .عێراق داهەزراّەکاًی ّ عێراق

 یراًەٌێًْ یًەًجْهەئ ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
 ٨٠١راقێع

 تەّەرەی یەکەم
 خاڵی

چەسپاًذًی تەّافْق ّ ُاّسەًگی ّ ضەراکەتی راستەلیٌە  .7
لەًێْاى پێکِاتە جیاّازەکاًی عێراق، لە داهەزراّەکاًی دەّڵەت ّ 

 .حکْهەتذا
حکْهەتی ُەرێوی کْردستاى  .٢

پێذاگیری بکات لەسەر 
ئەًجاهذاًی سەرژهێری گطتی لە 

 .عێراق

 یراًەٌێًْ یًەًجْهەئ ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
 ٨٠١راقێع

 تەّەرەی ُەضتەم، 
 خاڵی

ئەًجاهذاًی سەرژهێری گطتی لە سەراًسەری عێراق، لە پێٌاّ . ٩
. پێکِاتەکاى  دەرکەّتٌی رێژەی راستەلیٌەی داًیطتْاى ّ سەرجەم

 .(ی دەستْری ُەهیطەی عێراق٨٨٤لە هادەی ) ٩ بڕگەی گْێرەی بە
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 لو سور ئاستی ىورێمی کوردستان :دووەم

 بورناموکانی گۆڕان دەقی رێککووتنی پارتی و گۆران
حکْهەتی ُەرێوی کْردستاى .٨

پابەًذ دەبێت بە داهەزراّەیی ّ 
بە ًیطتیواًی کردًی سەرجەم 
دام ّ دەزگاکاًی ُەرێن، 

جیاکردًەّەی بەجۆرێک کە 
 .تەکاًی هسۆگەر بکاتاڵدەسە

 

 بۆ پەرلەهاًی کْردستاى٨٠١بەرًاهەی ُەڵبژاردًی لیستی  گۆڕاى  
 تەّەرەی یەکەم 

 یەکەم: ئاهاًجە ًیطتیواًی ّ ًەتەّەییەکاى 
 خاڵی 

بەًیطتواًیىردًی سەرجەم داهەزراّەواًی ُەرێن ّ پاوىردًەّەی . ٢
  .ّ ضەخسی ّ بٌەهاڵەیی ُەهْ ئەّ داهەزراّاًە لە ّەالئی حیزبی

حکْهەتی ُەرێوی کْردستاى . ١
  پابەًذە بە ًەُێطٌی

 هّْچەی  یپاضەکەّت
 بری جێگرکردًی  ّ فەرهاًبەراى

 ژهێرەی لە پاضەکەّت
 ئەم گێراًەّەی ّ هّْچەخۆراًذا

 خطتەیەکی بە  پاضەکەّتە
 تْاًای ّ باضبّْى لەگەڵ گًْجاّ
 . دارایی

 بۆ پەرلەهاًی کْردستاى٨٠١گۆڕاى  بەرًاهەی ُەڵبژاردًی لیستی  
تەّەرەی دّّەم ئاهاًجە ئابْرییەکاى لەسەر ئاستی دەسەاڵتی  

 پەرلەهاى
 خاڵی 
ّ  ییٌواێّ ر اسایّ  ئَ هْەُ یهْارکردً َُ اىی ،ەّەضاًذًەْەڵُ.  7 
 یٌیًط هْچَ، خاًَ یستویس  بَ ذارىیًذەْەیپ  کَ ەیتاًەبیتا ەارڕیب

 کێرۆجەهاًتاراى، ب رلَ پَ رّیز رپرس ّ ٍّ بَ یازاتیوتیّ ئ
 .تێبفەراُەم  ذاێت یتیەەاڵهۆک یرەرّەدادپ

حکْهەتی ُەرێوی کْردستاى . 0
پابەًذە بە پەیرەّکردًی 
پرەًسیپەکاًی حکْهراًی چاک 
بەتایبەت ضەفافیەت ّ پرسیٌەّە 
ّ ُاّبەضی راستەلیٌە 
بەهەبەستی چەسپاًذًی 

ُەهّْ تی بّْى بْ ّاڵحکْهەتی ُا
  .کْردستاًیاى

 بۆ پەرلەهاًی کْردستاى٨٠١بەرًاهەی ُەڵبژاردًی لیستی  گۆڕاى  
 تەّەری یەکەم

 دّّەم. ئاهاًجە دیوْکراتییەکاى 
 خاڵی 
ّ چەسپاًذًی  وراتیْپتەّوردًی پرەًسیپەواًی سیستوی دیو ٨ 

جیاوردًەّەی  ،ی پەرلەهاًیخەبات، واراوردًی چەهکی ُاّاڵتیبْى
دەسەاڵتی سیاسی لە دەسەاڵتی  ،فەرهاًی حىْهی ئەروی حیزبی لە

وۆهەڵگەی هەدەًی، دەسەاڵتە ًاّەًذیەواًی ُەرێن لە دەسەاڵتی 
ّ ّردوردًەّەی دەسەاڵتەواى لەسەر ُەهْ  پارێزگاواى، دابەضىردى 

 .ییەواىّ دارا ئاستە کارگێڕی
 

 تەّەری دّّەم 
 یەکەم. ئاهاًجە ئابْرییەکاى 

 خاڵی
 هاهەڵەوردى لە رۆضٌی )ضەفافیەت( یپیپرەًس پەیڕەّوردًی ٠ 

: لەبْاری ُەرێن، حىْهەتی گطتی بْدجەی ّ داُات لەگەڵ
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 ّ خەرجىردى چۆًێتی ّ سەرچاّەواًی بْدجە، ّردەواریەواًی
 ّەزارەتەئابْریی  ّ   وەرتەسێىتەر ّ  بەسەر دابەضىردًی
 .ّ پارێزگاکاًی ُەرێوذا جیاّازەواى

 
حکْهەتی ُەرێوی کْردستاى  .٠

پێذاچًّْەّە دەکات بە لیستی 
هّْچە خۆراى بە هەبەستی 
ساغکردًەّەی فەرهاًبەری 
راستەلیٌە لە هّْچە خۆر ّ 
خاًەًطیٌاى بۆ ئەّەی لیستی 
فەرهاًبەراى رێکبخرێتەّە لەسەر 

 ّ  بٌەهای هیالکی راستەلیٌە
  .خزهەت ئەًجْهەًی پێکِێٌاًی

 ٨٠١کْردستاى پەرلەهاًی  ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
 تەّەری چْارەم

 تی  اڵیَ دادی کۆهَّ ساهاًی هرۆیی دّّەم؛ 
ُاّکاری ُاّاڵتیاًی ُەژار ّ فەرهاًبەرّ خاًەًطیي ّ کەسْکاری  

 ضەُیذاى
 خاڵی

یەکخستٌی سیستوی هْچە ّ داتاکردًی ًاّی هْچەخۆراًی  0 
ئەلیکترۆًیکردًی دابەضکردًی هْچە لە رێگەی بەکْردستاى ّ 

ە هەبەستی کۆًترۆڵکردًی ژهارەی راستەلیٌەی باًکەّە، ب
جیاکردًەّەی هْچەخۆری راستەلیٌە لە  هْچەخۆراًی کْردستاى ّ

بٌذیْارّ ئاضکراکردًی هْچەخۆری ّەُوی ّ بڕیٌی ُەهْ ئەّ پاراًەی 
گێڕاًەّەی بۆ  ّ ی بەفیرۆچْىلە ئەًجاهی ًاعەدالەتی ّ گەًذەڵ

 .ّەزارەتی دارایی
تاى حکْهەتی ُەرێوی کْردس. ٢

 داهەزراًذًەّەی بە  بریاردەدات
 ُۆی بەر لە کەساًەی ئەّ گطت

 کارەکاًیاى لەسەر سیاسی
 سزای ّ دّّرخراًّەتەّە

 .دراّى جۆراّجۆریاى

 

  پەرلەهاًی کْردستاى یبژاردًەڵُ ۆب اىۆڕگ یستیل یکاًەرّضود
١٤٨١ 

 

حکْهەتی ُەرێوی کْردستاى . 1
پابەًذە بە ًیطتیواًی ّ 

کردًی فەرهاًگەی داهەزراّەیی 
پەیْەًذییەکاًی دەرەّەی 

 .حکْهەتی ُەرێن

 ٨٠١پەرلەهاًی کْردستاى  ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
 تەّەرەی یەکەم

 یەکەم: ئاهاًجە ًیطتیواًی ّ ًەتەّەییەکاى  
 خاڵی

یەوخستٌی گْتاری  ّ یەواىییْەًذ پَ بەداهەزراّەیی کردًی 0 
لەسەر بٌەهای رۆضٌیی، لەڕێی  دا،دەرەّەگەڵ ەلفەرهی ُەرێن 
  ّ دەستْریەواًەّە. وەًاڵە یاسایی 

حکْهەتی ُەرێوی کْردستاى . 7
 کردًی تەرضیك  پابەًذە بە

  داهْدەزگاکاًی ّ حکْهەت
  .کْردستاى ُەرێوی

 ی گۆڕاى ٍّ پرۆگراهی سیاسی بزّتٌَ
 رێوی کْردستاى لەسەر ئاستی َُ :ضی دّەم بَ 
 کاى ًیطتواًی ّ دیوْکراتیَ  ئاهاًجَ :م کَ ری یَ ٍّ تَ 

 ّ حىْهەت  کاراکردًی پەرلەهاى خاڵی چْارەم،
 خاڵی

ّ تەرضیمىردًی   داهەزراًذًی حىْهەتێىی وارا، بچْوىردًەّە. ٨ 
ّ داهْدەزگاواًی لەسەر بٌەهای چْستی ًەن لەبەیی، دّر   ّەزارەت

راوردى، ّ خێ ّ ُەاڵّساًی وارگێڕیی. ُاًگاًّاى بەرە  لە بیرۆوراسی
ًاّەًذێتی، بەئەلیىترۆًیىردًی پەیْەًذییە وارگێڕییەواى، -ًە
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ّ هاًذّبًْی   رزگاروردًی ُاّاڵتی لە بەضێىی زۆری هەسرەف
ّ هەڵبەًذی   ّ ُاتْچۆی ًێْاى پایتەخت ُاتْچۆی ًێْاى فەرهاًگەواى 

 .ّ ًاّچە جیاّازەواى ضار 
 ُەرّەُا

 ٨٠١پەرلەهاًی کْردستاى  ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
 تەّەرەی یەکەم

 دّّەم: ئاهاًجە دیوْکراتییەکاى  
 خاڵی

ی حکْهەت ّ ژهارەی  ەّەوارا، بچْوىردً یىێتەحىْه یزراًذًەداه 7
 ًەُێطتٌی ، لەگەڵ ُەرێن داهەزراّەکاًی دەستەّّ  ّەزارەت

  . کارگێڕی سیستوی کردًی ّهۆدرێٌیزە  ئیذارەیی دّ ضْێٌەّاری
پەیرەّکردًی الهەرکەزی . ١

کارگیری ّ دارایی زیاتر بۆ 
پارێزگاکاى ّ ضۆربًّْەّەی 
دەسەالتەکاى بۆ یەکەی کارگێری 
بە چاّدێری سەرۆکایەتی 

  .ئەًجْهەًی ّەزیراى

 ی گۆڕاى ٍّ پرۆگراهی سیاسی بزّتٌَ
 ،لەسەر ئاستی پارێزگاکاى :ضی سێیەم بَ
 رگێڕیچەسپاًذًی ًەًاّەًذێتی کا  :ری یەکەم ٍّ تَ 
 خاڵی  

بەیاساییکردًی ًەًاّەًذێتی کارگێڕیی ّ چەسپاًذًی لە پرۆژەی 
 .دەستْری ُەرێوذا

ر  سَ رێن لَ کاًی َُ کارگێڕیَ  کَ اڵتی یَ سَ رک ّ دٍ ضکردًی ئَ دابَ
ًذێتی کارگێڕی بۆ  ًاٍّ های دابیٌکردًی فراّاًتریي ئاستی ًَ بٌَ

کی  یَ کَ ک یَ ایَر پارێزگ جۆرێک َُ  رێن، بَ پارێزگاکاًی َُ
اڵتی کارگێڕیی ّ دارایی  سَ ى دٍ خۆ پێکبێٌێ ّ خاٍّ ربَ کارگێڕیی سَ

 .خۆی خۆی بێت بَر سَ
لی  حَ تێکی هَ ڵبژێردراّ ّ حکْهَ ًێکی َُ ًجْهَ ک ئَ هْ پارێزگایَ  َُ
رۆکی  ک سَ بێ، پارێزگار ٍّ ڕاًذًذا َُ ًێکی راپَ ًجْهَ ی ئَ ضێٍْ  لَ
 .ڕاًذًی پارێزگا بکا ًی راپَ ًجْهَ رضتی ئَ رپََ ی کارگێڕیی س کَ یَ

 ُەرّەُا
 یراًەٌێًْ یًەًجْهەئ ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
تەّەرەی دّّەم، چاکسزای لەداهەزراّە فیذراڵی ّ  ،٨٠١راقێع

 الهەرکەزییەکاًذا، 
 خاڵی

بەُێزوردًی بٌەهای الهەروەزی ئیذاری، لەپێٌاّ فراّاًىردًی  ١
دەسەاڵتە ئیذاری ّ داراییەواًی یەوە وارگێرییەواى ّ واراوردًی 
تْاًای جێبەجێىردًی پرۆژە خزهەتگْزارییەکاى ّ گەضەپێذاى لە 

 .یەوە ئیذارییەواًذا
 ُەرّەُا

پاوێجی  ، یی کاًی ئۆپۆزسیۆى بۆ چاکسازیی ریطَ ّ پاکێجە پڕۆژٍ
 ١٤٨٨ یەوەم: چاوسازی لە سیستوی سیاسیی ُەرێن

جەخت کردًەّە لەسەر . ٩
رێزگرتي لە ئازادییە کاى ّ 

 ٨٠١ردستاى پەرلەهاًی کْ ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
  یەکەم تەّەرەی
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جیاّازییەکاى ّ دەستخستٌی 
زاًیاری بە پێیی یاسا، پطتیْاًی 
داهْدەزگاکاًی پۆلیس ّ دادگا تا 

 ، کاری خۆیاى ئەًجام بذەى
 بێ بە کەسێک ُیج ًابێت

 .فەرهاًی دادّەر دەستگیر بکرێ

  ًەتەّەییەکاى ّ ًیطتیواًی ئاهاًجە: یەکەم
 خاڵی

ّ پاراستٌی ئازادیی رادەربریي  ە فەرُەًگی جیاّازییل رێزگرتي ٨٠ 
 ژیاًی لەسەر ئاستی ّ هافی سیاسی ّ هەدەًی ّ بیرّباّەری ئایٌی،

 ... ُتذ.ّ رۆضٌبیریی  ّ وۆهەاڵیەتی سیاسی 
 ُەرّەُا

پاوێجی  ، یی کاًی ئۆپۆزسیۆى بۆ چاکسازیی ریطَ ّ پاکێجە پڕۆژٍ
 .١٤٨٨ سێِەم: سەربەخۆکردى ّ ئەوتیڤ وردًی دەسەاڵتی دادّەری

پەیرەّکردًی دەرفەتی . ٨٤

رێگرتي لە  یەکساى بۆ ُەهّْاى ّ

لۆرغکاری ّ پطتیْاًی کێبرکێ ّ 

 .تیاىاڵپطکذاری ُاّ

 ی گۆڕاى ٍّ پرۆگراهی سیاسی بزّتٌَ
 رێوی کْردستاى لەسەر ئاستی َُ :دّەمضی  بَ
 : ری دّەم ٍّ تَ

 ڵی  ًذٍ ی گَ ٍّ ًگاربًَْ رٍ تی دارایی ّ بَ رۆضٌکردًەّەی سیاسَ یەک.
 خاڵی

ی بازاڕ، ئاضىراوردًی ُۆواری  ربارٍ ّکردًی رۆضٌی دٍ پێڕٍ. 7 
ّ گراًیی  پاّاًىاریی، خراپ بەوارُێٌاًی دەسەاڵت، پاضاگەرداًی 

 .ّ لەیراًی وۆًترۆڵی وْالیتی  وەلْپەيّ  خۆران 
 ُەرّەُا

 ٨٠١پەرلەهاًی کْردستاى  ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
 تەّەری دّّەم

لەسەر ئاستی بازاڕ ّ سەرهایەگْزاری  -یەکەم: ئاهاًجە ئابْرییەکاى
  ّ کەرتی تایبەت

 خاڵی
ُاًذاًی سەرهایەگْزاری دەرەوی بەجۆرێه لە بەرژەّەًذی  ٨١ 

  کاًی بٌیاتٌاًی ژێرخاى ّ پرۆژٍ بْارٍ  لَ ،تراتیجیی ُەرێوذا بێتس
 کاى کۆهپاًیا بیاًیَلەرێگای یاساّە ی  رجَ ّ هَ ًیطتواًیەکاًذا بَ

ًذّ  کی گًْجاّی کارهَ یَ رێژٍ ئیلزام بکرێي بە بەگەرخستٌی
بەهەبەستی گْاستٌەّەی رێن  کٌیکار ّ کرێکاری ًاّخۆی َُ تَ

 ًەُێطتٌی بێکاری ّ رەخساًذًی ُەلی کار. ّ زایی ضارٍ
حکْهەتی ُەرێن ّ الیەًە . ٨١

سیاسیەکاى پابەًذى بەیەک 
پارچەیی یەکگرتّْی لەّارەی 
سیاسی ُەرێوی کْردستاى ّ 
کاردەکەى بۆ یەکخستٌەّەی ّ 
رێکخستٌەّەی داهەزراّەکاًی 
ُەرێوی کْردستاى بەُێزی 
پێطوەرگە ّ ُێزەکاًی ئاسایطی 

  .ًاّەخۆضەّە

 

 یراًەٌێًْ یًەًجْهەئ ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
 ٨٠١راقێع

تەّەرەی پێٌجەم، چاکسازی لەُیزی پێطوەرگەّ سْپای عێراق ّ 
 دەزگا ئەهٌییەکاًذا

 خاڵی  
رێىخستي ّ سەربەخۆکردى ّ بەپیطەییکردى ّ . ٨

بەداهەزراّەییکردًی ُێزەکاًی پێطوەرگەی کْردستاى ّ 
چەوذاروردى ّ هەضمپێىردًیاى بە ضێْەیەوی سەردەهیاًە. ُەرّەُا 
یەوخستٌیاى لە چْارچێْەی ُێزی پاسەّاًی ُەرێن ّ ُێزی 

ۆ پاسەّاًی سٌْرّ بەرزوردًەّەی ئاستی گْزەراًی هًْتەسیبەواًی ب
ئاستی هًْتەسیبەواًی سْپای ًیزاهیی عێراق، ّەن بەضێه لە 
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 .سیستوی بەرگریی دەّڵەتی فیذراڵ
بەداهەزراّەییىردًی ُێزە ئەهٌییە ُەرێوی ّ فیذراڵییەواى، ّەن . ١

ُێزێىی بێالیەى ّ پیطەیی، بەضێْەیەن، وە ّەالئیاى بۆ ًیطتواى 
ًێ سیاسییە بێت ّ رێگەًەدرێت دەست ّەربذەى لە وارّبار ّ هلوال

 .ًاّخۆییەواًی ًێْاى ُەرێن ّ حىْهەتی فیذراڵ
داکۆکیکردى لە پطکی بەضذاری ُاّاڵتیاًی کْردستاى، لە سْپای . 0

عێراق ّ ّەزارەتی بەرگری ّ داهەزراّە فیذراڵییە ئەهٌییەواى 
 .(ی دەستْری ُەهیطەیی عێراق٩لەپێٌاّ بەدیِێٌاًی هادەی )

ڕیٌی چەن ّ تەلەهەًی ّ پێذاچًْەّە بە گرێبەستەواًی و. ٠
پێذاّیستییە سەربازییەکاى ّ لێکۆڵیٌەّە لە ُاّکارییە 

 )سەربازییەکاًی ّاڵتاى، بەضێْەیەوی رّى )ضفاف
 ُەرّەُا

 ٨٠١پەرلەهاًی کْردستاى  ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
 تەّەرەی سێِەم

ى خاڵ ئەّ پرسە ڕّ ٨٢بە  سێِەم؛ ئاهاًجە ئەهٌی ّ سەربازیییەکاى
 کراّەتەّە
 ُەرّەُا

پاوێجی  ، یی کاًی ئۆپۆزسیۆى بۆ چاکسازیی ریطَ ّ پاکێجە پڕۆژٍ
دّّەم: سەربەخۆ ّ بێالیەى وردًی پێطوەرگە ّ ئاسایص ّ دەزگا 

 .١٤٨٨ُەّاڵگرییەواى،
حکْهەتی ُەرێن کاردەکات بۆ  ٨١

پاراستٌی ُەرێن لەضەر ّ 
هلوالًێی ًێْدەّڵەتی ّ ئیملیوی 

 .ًاّخۆییّ ضەرّ هلوالًێی 

 
کْردستاى   یهاًەرلەپ یبژاردًەڵُ ۆب اىۆڕگ یستیل یکاًەدرّضو
١٤٨١ 

ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی  یبژاردًەڵُ ۆب اىۆڕگ یستیل یکاًەرّضود
 ١٤٨١  عێراق

 

 

 لوسور ئاستی پورلومانی کوردستان

 بورناموکانی گۆڕان دەقی رێککووتنی پارتی و گۆران 
ُەهّْ ئەّ یاسایاًەی  -ئەلیف

رەُەًذی ًیطتیواًیاى ُەیە بە 
سازاًی ُەردّال ُەهْار دەکرێي ّ 
دەردەچْێٌذرێي لە ًاّ پەرلەهاى 
ّەک دەستّْر، یاسایی 
سەرۆکایەتی ُەرێن ، یاسای 
ُەلبژاردًەکاًی پەرلەهاًی 

 . کْردستاى

 ی گۆڕاى ٍّ پرۆگراهی سیاسی بزّتٌَ
 رێوی کْردستاى لەسەر ئاستی َُ :ضی دّەم بَ
 ،کاى ًیطتواًی ّ دیوْکراتیَ  ئاهاًجَ :م کَ ری یَ ٍّ تَ

 کاى ًیطتواًی ّ دیوْکراتیَ  یاساییکردًی ئاهاًجَ بَ خاڵی سێِەم،
 خاڵی 
ًذی ًیطتواًییاى  َُ رٍ  ی کَ ّ یاسایاًَ هْ ئَ ی َُ ٍّ هْارکردًَ َُ ١ 

  ی کَ ّ یاسایاًَ تی ئَ تایبَ ، بَ ٍّ ڕێگای سازاًی ًیطتواًییَ لَ  یَ َُ
ی سیاسی  هَ ر ژیاًی دیوْکراتی ّ رێساکاًی گَ سَ ریی لَ کاریگَ
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 .رێن جێذێڵي َُ 
 ُەرّەُا

پاوێجی  ، یی سازیی ریطَکاًی ئۆپۆزسیۆى بۆ چاک ّ پاکێجە پڕۆژٍ
 ١٤٨٨ یەوەم: چاوسازی لە سیستوی سیاسیی ُەرێن

کاراکردًی رۆلی چاّدێری  -ب
پەرلەهاى ّ ُەهّْ 
ئەّدەزگایاًەی تایبەتي بە 

  . چاّدیری ّپطکٌیي

 ی گۆڕاى ٍّ پرۆگراهی سیاسی بزّتٌَ 
 رێوی کْردستاى لەسەر ئاستی َُ :ضی دّەم بَ
تی دارایی ّ  رۆضٌکردًەّەی سیاسَ : یەک.ری دّەم ٍّ تَ
 ڵی ًذٍ ی گَ ٍّ ًگاربًَْ رٍ بَ

 ٠-0-١لمی 
هاى پاش  رلَ پَ  بَ  ًذکردًی بْدجَ سَ سپاردًی پرسی پَ -

ًذکردًی  ، پابَ ٍّ زیراًَ ًی ٍّ ًجْهَ ى ئَ الیَ پێطٌیازکردًی لَ
  خطیٌی زاًیاری پێْیست بَ بَ  زیراى بَ ًی ٍّ ًجْهَ ئَ
زیراى لە  ًی ٍّ ًجْهَ رپرسیارکردًی ئَ ى، بَهاًتارا رلَ پَ

 . کاًی بْدجەدا کاریَ هْ ّردٍ جێکردًی َُ جێبَ
ّ  ٍّ دّاداچْى ّ لێپێچیٌَ بَ  هاى لَ رلَ کاراکردًی رۆڵی پَ  -

  ًَ رپرس ّ الیَ زیر ّ بَ ٍّ  لَ  ی هتواًَ ٍّ ًذًَ پرسیارکردى ّ سَ
 .داًێکی داراییذار ال کاتی رّداًی َُ  کاى لَ ًذیذارٍ یٍْ پَ
ّ چاّدێری  زاَُ زگاکاًی ًَ دٍ ّ  ستَ کاراکردًی رۆڵی دادگاکاى ّ دٍ -

حکْهی ّ   رپرسَ ّ سزاداًی بَ  ٍّ دّاداچْى ّ لێپێچیٌَ بَ  دارایی لَ
ر  کاتی رّداًی َُ  کاى لَ ًذیذارٍ یٍْ پَ  ًَ کاى ّ کۆهپاًیاّ الیَ حیزبیَ

 .الداًێکی داراییذا
 ُەرّەُا

 ی گۆڕاى ٍّ هی سیاسی بزّتٌَپرۆگرا
 رێوی کْردستاى لەسەر ئاستی َُ :ضی دّەم بَ 
 کاى ًیطتواًی ّ دیوْکراتیَ  ئاهاًجَ :م کَ ری یَ ٍّ تَ 

 ّ حىْهەت  کاراکردًی پەرلەهاى خاڵی چْارەم،
 خاڵی 
پرسیارواریی پەرلەهاًی لە ُەهْ بەرپرسەواى، لە  ّ ٍّ لێپێچیٌَ ١ 

ّ ُەهْ پلەدارەواًی  حىْهەتەّە تا ّەزیر ّ سەرۆوی  سەرۆوی ُەرێن 
ّ سەًذًەّەی هتواًە لێیاى لەواتی   بەرپرسیارێتی، سزاداى

 .ّ یاساییذا سەرپێچیی دەستْریی 
 ُەرّەُا

پاوێجی  ، یی کاًی ئۆپۆزسیۆى بۆ چاکسازیی ریطَ ّ پاکێجە پڕۆژٍ
  ١٤٨٨چْارەم: بەگژداچًّْەّەی گەًذەڵی 
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 جێوجێکردنلوسور ئاستی دەسوالتی 

 بەرًاهەکاًی گۆڕاى دەلی رێککەّتٌی پارتی ّ گۆراى
 سەرۆکایەتی ُەرێن. ٨

کاراکردًەّەی دەهەزراّەی 
سەرۆکایەتی ُەرێوی کْردستاى 
تا ًْسیٌەّەی دەستْری ُەرێوی 
کْردستاى ّپێذاچًّْەّە بە 
دەسەالتەکاًی سەرۆکایەتی 

 .ُەرێن دا

 ، ی گۆڕاى ٍّ پرۆگراهی سیاسی بزّتٌَ
 رێوی کْردستاى لەسەر ئاستی َُ :دّەم ضی بَ
 کاى ًیطتواًی ّ دیوْکراتیَ  ئاهاًجَ :م کَ ری یَ ٍّ تَ

 کاى ًیطتواًی ّ دیوْکراتیَ  یاساییکردًی ئاهاًجَ بَ خاڵی سێِەم،
 خاڵی

ی پرۆژەی دەستْری ُەرێوی  ٍّ هْارکردًَ ّ َُ  ٍّ ڕاًذًَ گَ  ٨ 
سیستوێىی  وْردستاى بەضێْازێه وە سیستوی سیاسی ُەرێن

ی  ٍّ ًذێتی کارگێڕی ّ جیاکردًَ ًاٍّ پەرلەهاًی بێت، پرًسیپی ًَ
 .سپیبێت کاًی تێذا چَ سیاسیَ  کاى ّ پاراستٌی ئازادییَ اڵتَ سَ دٍ

ئەًجْهەًی ّەزیراى / . ١
 بەرًاهەی کابیٌەی ّەزاری

سەبارەت بە بەرًاهەی کابیٌەی 
ًۆیەهی حکْهەتی ُەرێوی 

 کْردستاى
ّەزاری کە بەرًاهەی  -٨

کۆکراّەی بەرًاهەی الیەًە 
بەضذارەکاًە، دەبێ لە الیەى 

 .پەرلەهاًەّە پەسەًذ بکرێ

 ٨٠١پەرلەهاًی کْردستاى  ۆب اىۆڕگ  یستیل یبژاردًەڵُ ەیرًاهەب
 یەکەم تەّەرەی

 ًەتەّەییەکاى  ّ ًیطتیواًی ئاهاًجە: یەکەم
 خاڵی

وْردستاى ّ بەداهەزراّەییىردًی پەیْەًذییەواًی ًێْاى ُەرێوی  ٨ 
حىْهەتی فیذراڵی عێراق ّ داًاًی پەرلەهاًی وْردستاى بە 
هەرجەعی ضەرعی بڕیارداى لەسەر پرسە ًیطتیواًی ّ 

 .چارەًْسسازەواى
 

بەرًاهەی ّەزاری دەبێ  -١
پرۆژەی یاسایی چاکسازی 
ُەهەالیەًەی سیاسی، یاسایی 
، ئابّْری ّدارایی ، کارگێری 

 .لە خۆبگرێ

 
  پەرلەهاًی کْردستاى یبژاردًەڵُ ۆب اىۆڕگ یستیل یکاًەرّضود

١٤٨١ 

لە چْارچێْەی ئەًجْهەًی  -0
 بااڵی ئەًجْهەًێکی  ّەزیراًذا
 .بکرێ درّست چاکسازی

 

دیاریکردًی سەلفی زەهەًی  -٠
بۆ جێبەجێکردًی ُەر 
 سێکتەرێک لەّ سێکتەراًەی
کەلە بەرًاهەی 

، لە دۆخی ُاّبەضەکەهاى دێت
ئاسایی ّ ئاراهی ّ 

لە ُەرێوی  سەلاهگیری دا
 .کْردستاًذا
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 ئونجام

لە بەراّردی ًێْاى دەلی رێککەّتٌی پێکِێٌاًی حکْهەتی ًێْاى گۆڕاى ّ پارتی  .٨
، پاکێچەکاًی چاکسازی ١٤٨0لەگەڵ دەلەکاًی )بەرًاهەی سیاسی گۆڕاى 

، بەرًاهەی ُەڵبژاردًی لیستی گۆراى ّ درّضوەکاًی ١٤٨٨ئۆپۆزسیۆى 
، بەرًاهەی ُەڵبژاردًی لسیتی گۆراى ١٤٨١کْردستاى ُەڵبژاردًی پەرلەهاًی 

( بۆهاى ١٤٨١ّ درّضوەکاًی بۆ ُەڵبژاردًی ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی عێراق 
یەکی دەردەکەّێت کە زۆریٌەی ئەّ خااڵًەی لە رێککەّتٌەکەدا ُاتْى بە رێژە

، بریتیي لەّ پاکێج ّ کارًاهاًەی رابردّّ کە بزّتٌەّەی گۆراى بۆ زۆر
یٌی سیستەهی سیاسی ڕگۆ زهەت ّ چاکسازی ّ دژایەتی گەًذەڵی،خ ەکاًیپرس

پرسی ًاّەًذێتی ّ  ّ ّ بەداهەزراّەیکردًی پەیْەًذییەکاًی ُەرێوی کْردستاى
، تا فەراُەهکردًی زەکاًی پێطوەرگەێیەکگرتٌەّەی ُالهەرکەزی کارگێری ّ 

ری، دادپەرّەیەکساًی ّ بەدیِێٌاًی ئازادی سیاسی ّ رۆژًاهەّاًی ّ لەگەڵ 
جەختی لەسەر کردًّەتەّە. لەم لۆًاغەضذا تْاًیْیەتی ُەهّْ ئەّ پرەًسیپ ّ 

 دیوْکرات ەتی رێککەّتٌی لەگەڵ پارتیڕبٌەها سەرەکیاًە بکاتە کۆڵەکەی بٌە
 بۆ چْار ساڵی داُاتّْ.

پرۆسەی رێککەّتٌی پارتی ّ گۆراى لەًێْاى دّّ گێوذا بّْ، بزّتٌەّەی گۆراى  .١
باسکراى، پەیْەست بە جێکردًەّەی بەرًاهەّ پطت بەست بەّ بەڵگاًەی 

پاکێچەکاًی لەکارًاهەی حکْهەتذا تْاًیْیەتی لەگێوی یەکەهذا یارییەکی 
باش ئەًجام بذات، بەاڵم ئەّەی زەهاًەتی سەرکەّتٌە بۆ  گۆراى ّ ئەم 
پرۆژەیە، دەلی ًْسیٌەکەّ ئەًجاهی گێوی یەکەهی پرۆسەکە ًییە، بەڵکْ گێوی 

ًە بْاری جێبەجێکردًی رێککەّتي ًاهەکەّ ئەّ دّەهی پرۆسەکەّ چْ
 ُاّاڵتیاى دەسکەّتاًەیە کە لەئەًجاهی رێککەّتٌەکە بۆ خزهەتی گطتی

 بەرُەم دێي. 

خاڵی زۆرێکیاى ئەّەی لەًاّەرۆک ّ تەفاسیلی رێککەّتي ًاهەکەدا ُاتّْە  .0
گرًگ ّ بەجێي، بەاڵم ئەهە تەًِا زەهاًەت ًییە بۆ سەرکەّتي ّ بە ئیجابی 

ٌی رێککەّتٌەکە، بەڵکْ ئەّەی دەبێتە ُۆکاری سەرکەّتٌی ئەم رێککەّتي بیٌی
ًاهەیە، بریتییە لە چًْە بْاری جێبەجێبًْی خاڵ ّ دەلەکاًی ًێْ رێککەّتي 

 ًاهەکەیە. 
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ئەم رێککەّتي ًاهەیە، لەالیەک هتواًە جێبەجێکردًی لە ئەگەری چًْە بْاری  .٠
الیەکی دیکەش ُاّاڵتیاى ئەّ درّست دەبێت، لەالیەًە سیاسییەکاى  لە ًێْاى

گْهاًاًەی لەُەهبەری رێککەّتٌە سیاسییەکاى بۆ یاى درّست بْە تارادەیەک 
 ، لەئەگەری جێبەجێ ًەبًْی ریککەّتي ًاهەکە،دەرەّێتەّە، بە پێچەّاًەضەّە

تر ّزیاتر اُاّاڵتیاى زی ای ًێْاى الیەًە سیاسییەکاى ّضدۆخی بێ هتواًەی ّ بۆ
 .دەبێت

بۆ رزگاربًْە لە دۆخی  ێککەّتٌٌاهە سیاسییەکاىر تایبەتوەًذییەکێک لە  .٢
چەلبەستْی ئێستاّ ُەًگاّ ًاى بەئاراستەی ئایٌذەیەکی باضتر. بۆ ُەرێوی 

بچْن ّ کْردستاًیص ئەهە راستە. بۆیە ئەگەر ئەم رێککەّتٌە بە لەبارەیەکی 
 ەت ّەّتەکاًی بچٌە چْارچێْەی خزهکیص چاکسازی لێبکەّیتەّەّ لێهاهٌاّەًذ

 ّ دۆخی لەیراًاّی ُەرێن بەرەّ کەًاری ئاراهی ببات،یەّەلازاًجی گطتی
پاش ئەّکات دەکرێت رێککەّتٌەکە بە سەرکەّتْ ًاّببرێت. بە پێچەّاًەضەّە 

تێپەربًْی ئەّ فەترە زەهەًیەی بۆ جێبەجێبًْی رێککەّتٌەّکەّ بەضێک لە 
ۆضکردى ّ کْضتٌی کارًاهەکەی گۆڕاى داًراّە لە حکْهەتذا، لەئەگەری فەراه

ی لسەدەستبەجێ گۆڕاى ُەڵْێستی یەکالکەرەّە بٌْێٌێ ّ کاتتذا،  پێْیستە 
 ُەبێت.لەسەر ضکستی رێککەّتٌەکە 

 ،گرًگ ّ چارەًْسسازە ، چْار ساڵیچْار ساڵی ئایٌذە بۆ بزّتٌەّەی گۆڕاى .1
ئەجێٌذاکاًی، لەگەڵ  خزهەتکردى ّ جێبەجێکردًی بەرًاهەّلەپێٌاّ 

تێپەراًذًی ُەهّْ ئەّ بەربەستاًەی لەهاّەی رابردّدا ُاتٌە بەردەهی. راستە 
بەباضی تا ئاستێک لە ئێستادا بزّتٌەّەی گۆراى گێوی یەکەهی پرۆسەکەی 

یْە، بەاڵم ئەّەی زەهاًەتی سەرکەّتٌی بزّتٌەّەی گۆراى ّ ڕب
 ریککەّتٌٌاهەکەیەتی، بریتییە لە:

ُێٌاًە ًاّەّەی الیەًەکاًی دیکە بۆ ًێْ رێککەّتٌٌاهەکە. ُەّڵذاى بۆ   -
 بەتایبەت ئەّ الیەًاًەی خْاستی بەضذاربًْیاى ُەیە لەدەسەاڵتذا.

پرکردًەّەی سەرجەهی ئەّ پۆستاًەی لەرێککەّتٌەکەدا ُاتْى بە پێی ئەّ  -
کاًذیذی ئەّ  دەستٌیطاًکردًیلەرێگەی فەترە زەهەًیەی بۆیاى داًراّە. 

 .لێِاتْی ّ ڕاستگۆی بۆ بەرًاهەی گۆراىی پێْەربٌەهاّ لەسەر  ضیاّ

جیا لەکارًاهەی گطتی حکْهەت، پێْیستە بزّتٌەّەی گۆراى بەرًاهەّ  -
ت ّ دەستاًەی کە ەراپالًی درێژخایەًی تایبەت دابرێژێت بۆ ئەّ ّەز

ّەریاى دەگرێت، ُاّکات کار لەسەر بەرًاهەی ُەڵبژاردًەکاًی بکات، 
بەدیاریکراّیص لەّ سێکتەراًەی کە دەکەًّە ژێر دەسەاڵتی گۆراًەّە. بەّ 
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کۆی  ەبتْاًێت لەسەر گطت پلەّ ئاستەکاى، خزهەت بئاهاًجەی گۆراى 
 گطتی کۆهەڵگا بگات. 

خاڵەکاًی کردًی ێۆراى لەسەر جێبەجی بزّتٌەّەی گّ بەردەّاه سْربْى -
لە ئەّلەّیەتی  ، بە پێی ئەّ سەلفە زەهەًیەی دیاریکراّەرێککەّتٌٌاهەکە

لە ًوًْەی البردًی پاضەکەّتی هْچەّ  کارەکاًی ئەم کابیٌەیە بێت.
گەراًذًەّەی سزادراّاى بۆ سەرکارەکاًیاى ّ دەرکردًی یاسای چاکسازی 

ًە جێبەجێ بکرێي، اڵّەدا ئەم خالەکەهتریي ها تا، ..ُتذلەپەرلەهاى
بژێْی رکردًی دۆخی هتواًە لەًێْاى الیەًەکاى ّ باض بۆ درّستبًْیئەهەش 

 . کابیٌەی ًْێی حکْهەتذا دەستپێکی تەهەًی ، لەُاّاڵتیاىفەرهاًبەراى ّ 

گْێگرتي لەُەهّْ ئەّ تێبیٌی ّ سەرًجاًەی لەبارەی رێککەّتٌەکەّە  -
ئەّاًەی پەسەًذی دەکەى. بەئاهاًجی سْد دەگْترێت، چ رەخٌەکاى، چ 

بە بەرچاّ  گۆڕاى ّەرگرتي لە زۆرتریي سەرًج ّ رەخٌەّ پێطٌیار، تاّەکْ
رًّییەّە ُەًگاّ بٌێت، ئەّەش لە پێٌاّ دّبارەًەکردًەّەی ُەڵەکاى ّ سْد 

چاکسازی پێطکەضکردًی زۆرتریي  پێٌاّّەرگرتي لەئەزهًْەکاًی رابردّّ، لە
   .ری داُاتْیذاخزهەت لەهاّەی کاّ 
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 سورچاوەکان

 
 

، پوسوندکراوی کۆنگرەی یوکومی بسوتنووەی گۆڕان، ی گۆڕان وه پرۆگرامی سیاسی بسوتنو -

 پێگوی ئولیکترۆنی:
https://gorran.net/Details_hawal.aspx?jimare=90 
 
 

 پێگوی ئولیکترۆنی: ،بۆ چاکسازیی ریشویی لو ىورێمی کوردستاندا ئۆپۆزیسیۆنپاکێجوکانی  -
https://archive.gorran.net/Detail.aspx?id=6&LinkID=106&fbclid=IwAR3EzA5kR2gTf6mgwuer
6uI4ELnFd2D6aWYBkVcgSM467WXNPA1YI1ONEY0 

 

 

، پێگوی (ی بسوتنووەی گۆڕان بۆ ىوڵبژاردنی پورلومانی کوردستان841بورناموی لیستی ) -

 ئولیکترۆنی:
https://archive.gorran.net/Detail2.aspx?id=17002&LinkID=159 
 
 

 ، پێگوی ئولیکترۆنی:دروشموکانی لیستی گۆڕان بۆ ىوڵبژاردنی پورلومانی کوردستان -
https://archive.gorran.net/Detail2.aspx?id=17009&LinkID=159 

 

 ، پێگوی ئولیکترۆنی:٨١81بۆ ئونجومونی نوێنورانی عێراق  841بورناموی لیستی گۆڕان   -
https://archive.gorran.net/Detail.aspx?id=16588&LinkID=108 
 

، پێگوی ٨١81ئونجومونی نوێنورانی عێراق دروشموکانی لیستی گۆڕان بۆ ىوڵبژاردنی  -

 ئولیکترۆنی:
https://archive.gorran.net/Detail.aspx?id=16565&LinkID=108 
 
 

- KNN پێگوی ئولیکترۆنی:پارتى باڵودەکاتووەی گۆڕان و  كو قی رێککووتنو ده ، 
https://www.knnc.net/Details.aspx?jimare=13959&fbclid=IwAR1ybtZiKi11Up08jvxbCF0SzWV
Kfyo4F8-bRJRBnY4GARp9JKVTu2nicxU 
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