
i 
 

 

 

 

 

 

  ی ر ی قامگ ر سه سه له   كان ته ڵ سه ده   وان ێن   یند وه یپه   ی رگه ی كار 
 كوردستان    ی م ێر هه له   ی اس ی س 
 ( ك نمونهم وهچواره  یخول)

 

 پرۆژەی دەرچوونە 
پێشکەشی بەشی سیستەمە سیاسیەکان وسیاسەتی گشتی کراوە، وەک بەشێک لە 

 بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە زانستە سیاسیەکان پێداویستەکانی 
 

 

 ئامادەکردنی: 

 هۆزان میران خورشید 

 

 بەسەرپەرشتی: 

 م.هۆگر ئیبراهیم حەکیم 

 

2022 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 " .... َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكًما لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن "

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 پێشکەشە بە 

 

 .زمیزەئ یو باوک و خوشک و برا کیدا •
  ۆی زانک  کان یە اسیسەزانست  یژێکول   ە ب  ەشە شکێپ   ھا ەروەھەو •

 .   نیدەالحەس

  



iv 
 

 

 

 سوپاس و پێزانین 

 

 . باراندم رداەس ەب ۆیخ یلوتف ەک ەورەگ  یخودا ۆسوپاس ب  ❖
دمیکەحئیبراهیم    گر ۆ)ه  رشتیارمرپهسه  یماموستا  یسوپاس ❖  رەه  ەک  مەکە( 
 زور هاوکارم بوو  مەک ە وەنیژێتو یتاەرەسەل
دا ❖ باوکم ک  کیبو  ئ  ەو    و ەئ  مووەه  هاەروەه  ەماندووبوون, و  لمەگەل  ەناخۆق  مەتا 

 بوون. رمە دیتەارمی ەیانێیی هاور

  



v 
 

 رۆكلیستی ناوه

 1 كیپێشه 
 4 ری ۆتی  چوارچێوەی بەشی یەکەم: 

 4  باسی یەکەم: سیستەمی سیاسی 
 9 جێكردن ڵتی جێبه سهده  باسی دووەم: 

 9 تیدارۆكایهمی سه سیسته ت له م: حكومه كهلقی یه
 10 مانیدارلهمی په سیسته ت له م: حكومه لقی دووه 
 11 ڵدامی تێكه سیسته ت له م: حكومه لقی سێیه 

 11 ڵتی یاسادانانسهده  : باسی سێیەم 
 12 تیدا كایهرۆمی سه سیسته  مان له رلهم: په كهلقی یه

 12 مانیدا رلهمی په سیسته  مان له رلهپه لقی دووەم : 
 13 ڵدامی تێكه سیسته  مان له رلهپه لقی سێیەم : 

 14 بەشی دووەم :پەیوەندی نێوان دەسەڵتەکان لە هەرێمی کوردستان
 14 باسی یەکەم:دەساڵت و تایبەتمەندییەکانی پەرلەمانی کوردستان

 14 یەکەم:پەرلەمانی کوردستانلقی 
 15 لقی دووەم :ئەرك و دەسەڵتەکانی پەرلەمانی کوردستان  

 17 باسی دووەم:دەسەڵت و تایبەتمەندییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان  
 17 لقی یەکەم:حکومەتی هەرێمی کوردستان  

 20 لقی دووەم: تایبەتمەندییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان  
 21 باسی سێیەم:پەیوەندی نێوان پەرلەمانی کوردستان وحکومەتی هەرێمی کوردستان  

 23 لقی دووەم: پەیوەندی حکومەت بە پەرلەمانەوە 
 25 قامگیری ر سهسه كانی لهوتهم و لێكه شته ی هه م و كابینه ندی خولی چواره یوهپه  :  م یە ێس یشەب

 25 باسی یەکەم: خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان )خوێندنەوەیەك بۆ داتاکان( 
 25 خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان یشتنك بۆ تێگه تایهرهسه لقی یەکەم: 

 27 فراوان( تی بنكه م )حكومه شتهی هه : كابینه مباسی دووه
 27 مشتهی هه كابینه ی م: پێكهاته كهلقی یه

 29 فراوان تی بنكه وكردنی حكومه یره كانی پهم: هۆكارو ئامانجهلقی دووه 
 31 ی خولی چوارەم  بوونیقەیرانی بەردەوام :مسێیه باسی 

 31 ( ٢٠١٦-٢٠١٤لقی یەکەم: پەیوەندی پتەوی کابینەی هەشتەم بە خولی چوارەم لە ) 
 33 ( ٢٠١٨-٢٠١٦پەرلەمان بە حکومەت لە ) لقی دووەم : پچڕانی پەیوەندی 



vi 
 

 39 ( ٢٠١٨-٢٠١٤باسی سێیەم : سەقامگیری سیاسی لە هەرێمی کوردستان ) 
 40 لقی یەکەم : ناسەقامگیری حزبی

 41 لقی دووەم :قەیرانی سیاسی و قەیرانی یاسایی  
 43 نجام رهده

 44 كانرچاوهلیستی سه 
 



1 
 

 : پێشەكی

 :   پێشەکی  .1

له پرۆسه  سیاسی  له هه  ی  كوردستان  دامه رێمی  به وهزراندنیهدوای  جیاوازدا چه   ،  قۆناغی  ندین 
له رێوهتێپه لهریههه   ،  قۆناغانه كێك  سه هاوكێشه   م  و  سیاسی  هێزه ی  گۆرانكاری  سیاسییه   نگی  كان 
داهاتووهسه به ئه ر  گۆرانكارییانه،  هه وهنگدانهره   م  ده سه له  بووهی  هه گشتییه   التهسهر  رێمی كانی 

هه  بۆیه كوردستان.  سه   ر  قۆناغه كاتێك  پهجیاوازه  یری  دهیوهكانی  نێوان  دهالتهسه ندی  ین كهكان 
كان سیاسییه   ی نێوان پارته ری جیاواز. كاتێك هاوكێشه فاكته   ، به رداهاتووهسه بینین گۆرانكاری به ده
هه   له دهنێوان  جێبه سهردوو  یاسادانانه التی  و  ئاراسته یه  به   وهجێكردن  جۆرێك  تێپه   ك  ریبێت، 

  مین خولی كهیهله   بۆ نمونه   .ر راست بووه شی هه كهوانهاڵم پێیچه ، بهبووهی سیاسی بوونی هه پرۆسه 
ك كیانێكی سیاسی، دوو رێمی كوردستان وهڵ دروستبوونی هه گهله  هاوتایه  مانی كوردستاندا كه رله په

كانی ی كورسییه كێتی نیشتمانی كوردستان( زۆرینهپارتی سیاسی )پارتی دیموكراتی كوردستان و یه
بهرله په كێشه ده مانیان  سه له  ستهێناو  دروستبوو  به بارهنێوانیان  یهۆنیهچ  ت  پێكهێنانی  مین كهتی 

مین  كهیه   مه . ئه ئاراوه   ( هاتهنیوهبه   نیوه  ففتی )واته  نسیپی ففتی به پره   رێم، بۆیهتی هه ی حكومه كابینه
له شه  بوو  دروست  لێ  ناوخۆی  راپه ری  له وهرینهدوای  پاشان  دووه  .  یه خولی  بۆ  جار  كهمدا  مین 

مین كهیه   ، بوونهوهمانهرله ی په نێو هاوكێشه   كێتی توانیان بێنه ی پارتی و یه وهره دههێزێكی ئیسالمی له 
ی  ر درێژه دروست بوو هه   م خوله شی له تهم حكومه رێمی كوردستاندا، ئه مێژووی هه   ئۆپۆزسیۆن له

ئیداره بابه دوو  پێوهتی  سێیه یی  خولی  پاشان  په دیاربوو.  به رلهمی  كوردستان،  بوونی دروسمانی  ت 
رێژه وهبزوتنه گۆران  هێزه ی  هاوكێشهئۆپۆزسیۆنه   ی  و  كرد  زیادی  په كان  گۆرانكاری  رله ی  مان 

ت،  ل حكومه گهواوی ناكۆك بوو له ته  به   مانێك دروست بوو كهرلهپه   ك كه یهشێوهردا هات، به سه به
ئه كهیرانهقه خوله ی  په و  هاتنه   بووه مان  رله ی  تازه  هۆی  قۆناغێكی  هه   ئارای  حوكمرانی  رێمی له 

  تێكی بنكهمین جار حكومه كهكان و بۆ یه سیاسییه   نسیپی سازانی نێوان هێزهویش پره كوردستان، ئه 
م  و خولی چواره تهم حكومه ندی نێوان ئه یوهكان دروست بوو. په نهم الیه رجه شداری سه به   فراوان به

 .  تێرامانی زیاتره  یمایه 

له  ئێستا  په هه   تا  پێنج خولی  كوردستان  هه رله رێمی  بوونی  كوردستان  له بووهمانی  ئه   ،  نۆ مه پاڵ  دا 
حكومهكابینه جیاوازی  هه ی  پێكهێنراوه تی  پهرێم  كابینه یوه.  نێوان  خوله جیاوازه   ندی  و  كانی  كان 

له رله په به هه   مان  قۆناغێك  بوو یهشێوه ر  كه ه ك  كاریگه   ،  له دواجار  پرۆسه سه ری  كۆی  سیاسی ر  ی 
 . دروست كردووه
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 گرنگی توێژینەوە:  .2
  له  خی رای گشتی بووه ی بایهجێگه   میشه مانی كوردستان هه رلهپه   ست به یوهكانی په باس و خواسه 

دا،  مانهرله م په شدارن له ن و پارتی جیاواز بهندین الیهچه   ئێستادا كه   ت له تایبه  رێمی كوردستان، به هه 
ر  سه الت له سهرترین ده كاریگه  به   تهتایبه   مان كه كهوهرخستنی گرنگی توێژینه خاڵێك بۆ ده   بێتهده   مه ئه

رێمی كوردستان قامگیری سیاسی و یاسایی هه وا سه ك كه یهشیوه به   ی سیاسی.رای گشتی و پرۆسه 
ی گرنگی  ها خاڵێكی دیكه روههه   .كانكادیمییهئه   ندهشوێنی گفتوگۆی ناوه   تهم و ئانوساتێكدا بووههه   له

كراوه ته   كه   دایهوهله   كهوهتوێژینه به  به   رخان  هه الیه گرنگیدان  زۆر  پرۆسه نێكی  كاری  ستیاری  ی 
كهرله په پهیوهپه  له  بریتیه   مانی  نێوان  حكومه رله ندی  و  ههمان  بهرێمتی  چواره ت  تایبه،  كه خولی    م 
په ندین وێستگهچه  له سیاسییه   ندییهیوهی جیاوازی  یههه   له ،  خۆی گرتبوو كانی  له ر    و وێستگانهكێكی 
  وه كانهكادیمییهئه   وڵهی هه رێگهله   گرنگه  ، بۆیهك بووهیهشێوهمان به رله ت و پهندی نێوان حكومه یوهپه

كان پێی یاسا كارپێكراوه وێ. بهربكهده   ندییهیوهو په كانی ئه وتهی لێكه وهبۆ ئه ین  بكه   تهو بابهدرك به 
ئههه   له دوای  كوردستان،  خه وهرێمی  هه ی  له ڵكی  كوردستان  پرۆسه رێگه  رێمی  هه ی    وه ڵبژاردنهی 
كی نوێی یهكابینه   ه دان بمتمانه  بێ له رپرس ده ش به یهزراوهو دامه هێنن، ئه مانی كوردستان پێكدهرله په

 یهتی خۆی هه كی تایبه دا گرنگییهندییهیوهندی په ههم ره له  وهلێكۆڵینه رێم، بۆیه تی هه حكومه 

 ئامانجی  توێژینەوە :  .3
 گرێ: خۆی ده دوای له ك له ندین ئامانجی یه چه  یهوهم توێژینه ئه

خستنه  • سیسته سه   تیشك  له ر  سیاسی  به رێمی  هه   می  دیاریكردنی  ئاراسته   كوردستان  ی 
سیسته  دهكهمهسروشتی  كاركردنی  شێوازی  لهگشتییه   التهسه و  ئه چوارچێوه كان  م  ی 

 دا.مه سیسته 
،  وهستێتهبهده   وهجێكردنهاڵتی جێبه سه ده  التی یاسادانان به سه ی ده ندییهیوهو پهباسكردنی ئه  •

 رێمی كوردستان. هه  ی سیاسی له پرۆسه  ئاشنا بین به  وهندییههیو و پهی ئه رێگهی له وهبۆ ئه
قامگیری  نێوان سهندیی لهیوهدروستكردنی پهله  مان بریتییه یهوهو توێژینهئامانجێكی روونی ئه  •

، بۆ  وهستێته بهمان دهرله په  ت بهی حكومه ندییهیوهو پهڵ ئهگهرێمی كوردستان له هه   سیاسی له 
 ین.دی بكه قامگیری سیاسی به ی سه ندێكی دیكههه ره  وهیهم گۆشه ی له وهئه

 پرسیاری توێژینەوە :  .4
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مان  كهوه كی توێژینهرهاڵم پرسیاری سه ، به ستیاردایه ند پرسێكی هه م چه ردهبهله   كهوهخودی توێژینه 
په له   بریتییه ده یوه:  نێوان  ده سهندی  یاسادانان و  كاریگه تی جێبه اڵسهاڵتی  هه جێكردن چۆن    بووه ری 

 رێمی كوردستان؟  هه قامگیری سیاسی له ر سه سه له

ئه له پرسیاره پاڵ  چه كییهرهسه   م  الوه دا،  پرسیارێكی  ههند  بوونی  وه   كه   یهكیش  ی  وهاڵمدانه بۆ 
 :وانهبینین، له كی سودی لێ ده رهپرسیاری سه 

 ؟ رێمی كوردستانهه  له  مێك نزیكه چ سیسته  رێمی كوردستان له هه  می سیاسی له ئایا سیسته  •
 چۆنە؟  رێمی كوردستانهه  كان له گشتییه  پێوەندی نێوان دەسەالتە •
 هەرێمی کوردستان؟ ی سیاسی له پرۆسه کاریگەری دەخاتە سەر  ندییهیوهو په ئه تاچەند  •
 رێمی كوردستان؟ هه  قامگیری سیاسی له ر سه سه له  یهریییان هه ی كاریگهرانه و فاكتهئه •
 گریمانە:  .5

مان و رله ندی نێوان پهیوهسروشتی په  ین كهكهده   وهی ئه ماندا، گریمانه وهاڵمی پرسیاری توێژینهوه   له
هه حكومه  كاریگهتی  كوردستان  له رییه رێمی  زۆری  سسه كی  كردووهه ر  دروست  سیاسی  ،  قامگیری 

له تایبهبه چواره  ت  به خولی  هه یهشێوه مدا،  په ك  كاتێك  ئهیوهر  نێوان  دهندی  دوو    التهسه م 
ئه ندییهیوهپه بوبێت،  ئاسایی  سه پرۆسه   ندهوهكی  سیاسی  به قامگیرترووهی  هه كهوانهپێچه،  ر  شی 

 .راسته 

 چوارچێوە:  .6
ل باس  رووی شوێن  دەکەینلە  کوردستان  هەرێمی  چوارەم  ،ە  کاتەوە خولی  رووی  په لە  مانی  رلهی 

 . رگیراوهوه نمونه  كوردستان به 

 میتۆدی توێژینەوە :  .7
بە   بەکارهاتووە  مێژووی  میتۆدی   و  شیکاری  میتۆدی  زیاتر  یە  توێژینەوە  ئەم  ئەنجامدانی  بۆ 
شێوەیەک باس لە کاریگەری  پەیوەندی نێوان  دەسەالتەکان  دەکەینەوە لەسەر سەقامگیری سیاسی  

 لە هەرێمی کوردستان نمونە خولی چوارەم  

 توێژینەوە :    پالنی  .8
( ناونیشانی  بە  توێژینەوە    سەقامگیری   ئەم  لەسەر  دەسەالتەکان   نێوان   پەیوەندی   کاریگەری  

سیاسی لە هەرێمی کوردستان نمونە خولی چوارەم ( لەسێ بەش پێکهاتوە لە بەشی یەکەم باس لە  
باسی یەکەم سیستەمی سیاسی ،باسی دووەم    ،ری دەکەین کەلە سێ باس پێکهاتوەۆ تی  چوارچێوەی  
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،باسی س جێبەجێکردن  لە  اڵدەسەیەم  ێدەسەالتی  باس  دووەم  ،بەشی  یاسادانان  نێوان تی  پەیوەندی 
دەکەین   لە هەرێمی کوردستان  یەکەم     دەسەاڵتەکان  باسی  پێکهاتوە  باس  لە سێی  دەسەاڵت و کە 

دەسەاڵت  و تایبەتمەندییەکانی  حکومەتی ،باسی دووەم     تایبەتمەندیەکانی  پەرلەمانی  کوردستان  
کوردستان سێیەم     هەرێمی  هەرێمی ،باسی  حکومەتی  و  کوردستان  پەرلەمانی   نێوان  پەیوەندی  

یەکەم      کوردستان باسی  پێکدێت  باس  سێ  لە  سێیەم   پەرلەمانی ،بەشی  چوارەمی      خولی  
 ) داتاکان  بۆ   خوێندنەوەیەک    ( دووەم    کوردستان  چوارەم ،باسی  خولی   بەردەوامی   قەیرانی    :   

 . ٢٠١٨-٢٠١٤ە هەرێمی  کوردستان لە سەقامگیری لیەم  ێ،باسی س
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 ری ۆ تی   چوارچێوەی  بەشی یەکەم:  

  باسی یەکەم: سیستەمی سیاسی   

ه و  توخمەکان  کوی  کە  جورەیە  بەو  باردوخەکە  سیاسیەوە  سیستەمی  سیاسیەکان ۆ لەبارەی  کارە 
  ڵرێساکانی گەمەی سیاسی لە پەیوەندی لەگە   واتە بنیاتەکان  هێزەکان ژێر دەردەکات  دەورگێرەکان  

دەوروپشتی   لە  پێکدەهێنن  کۆمەلگا  سیاسی  پێکهاتەی  یەکتردا  لەگەل  پارچەکردار  لەکردارو  یەکتردا 
ک سیستەمە  وەک  سیستەمەکان  باقی  لە  بریتیە  سیاسی  سیستەمی  تیەکااڵ مەۆ سیستەمی  نمونە  ن 

کردارەکانی -فێرکاری  -کەلتوری و  بریارەکان  بەرامبەر  لە  کە  پێکدەهێنێت  دەوروپشتە  ئەوە  ئابوری 
دەدەن نیشان  پەرچەکردار  سیاسی  ک 1.سیستەمی  کەهەر  ۆ دەستورناسان  ئەوەی  لەسەر  کن 

سەرکەوتنی سیستەمێک  ەتدا ،  ڵێوەبردنی حوکم لە دەو ڕسیستەمێکی سیاسی ، شێوازێکی هەیە بۆ بە
ێ :  ڵەتێکدا هەرگیز مانای باش سەرکەوتن ناگەیێنێ لە دەولەتێکی تردا ، هەروەکو ئەرستۆ دەڵلە دەو 

لەوانەیە باشترین دەستور بۆ شوێنێک خراپترین بێت بۆ شوێنێکی تر. وە چەندین پێناسەی سیستەمی 
گەل سیستەمی سیاسی کردووە  سیاسی هەیە و هەربیرمەندێکی سیاسی لەالیەن خۆیەوە مامەلەی لە

کۆمەلێک    2.  لە  "بریتیە  سیاسی  سیستەمی  کردوە  بۆ  پێناسەی  شێوەیە  بەم  ئیستۆن(  )دەیڤید  نمونە 
  3کارلێک و رول کەپەیوەندیان بە دابەشکردنی دەسەالتیانەی بەهاکان هەیە لە گۆمەلگا". 

تیە ، کە واحوکم و هێز و اڵ مەۆ "سیستەمی سیاسی پێکهاتەی هەمیشەیی سیستەمی ک  )روبرت داهل(
   4.  تێ ت لەخۆوە دەگراڵدەسە

 : سیاسیەکان ە تایبەتمەندییەکانی سیستەمم: كهیه

سیستەمی   لە  جگە   ، کۆمەلگا  ناو  زالەکانی  سیستەمە  لە  یەکێکە  سیاسی  سیستەمی  کە  کاتێکدا  لە 
_ژینگەی   هەیە  جوگرافی  سیستەمی   ، سیستەمانەهەیە  ئەو  ئەسلی  کە  کۆمەالیەتی 

و دەو  توخمن  سیستەمانە  ئەو  کاتێکدا  ،لە  ئابوری  سیستەمی  و  روشنبیری  روبەر_سیستەمی 
پێکهاتەکانی سیستەمی سیاسی وەک سیستەمێکی یەکخراو کارلێک دەکەن ، بەالم ئەوەی دوایی چەند 

  :5تایبەتمەندی هەیە، کە گرینگترینیان

 .بەیەکەوە یەک یەکە پێکدەهێننسیستەم لەبەشی جیاواز پێکهاتوە ،کە هەموویان -١

 

 .١٨٧،  ل٢٠٠٧احمد نەقیب زادە، کومەلناسی سیاسی ، چاپخانەی  ئاراس ، چاپی یەکەم هەولێر،   1
   ٢٠١٥،چاپی یەکەم هەولێر، چاپخانەی شەهاب ، عوسمان علی وەیسی، سیستەمی پەرلەمانی لە باشوری کوردستان 2
 ٧،ل
 ٩٦ص ١٩٨٧کمال المنوفی، أصول النضم السیاسیە المقارنة،کویت ،  3
 ١٠ص ١٩٩٣روبرت دال، التحلیل السیاسی الحدث، ترجمة د. عال أبو زید ، القاهرة، االهرام،  4
 ١٧٤ل  ٢٠١٢عبدولرەحمان عالم، بنەماکانی زانستە سیاسیەکان،سلێمانی ، 5
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نەسەقێکی  -٢ لەسەر  ئەوبەشانەی  دەبێت  نیە،بەلکو  بەشەکان  ئەبستراکتی  کوکردنەوەی  سیستەم 
  .رێکوپێک رێکخراوبن

  .نەسەق و رێکخراوەیی ئەم بەشانە دەبێت پێشەنگی و نموونەیی بێننە ئاراوە-٣

،ه-٤ هەیە  بنچینەی  پەیوەندییەکی  سیستەمدا  بەشەکانی  بۆ لەنێو  تایبەتی  ئەرکێکی  بەشێک  ەر 
  .راپەراندن هەیە 

هەموو بەشەکان بە کو یەک یەکە پێکدێنن ، ئەگەر چی هەر بەشەو ئەرکێکی تایبەت بە خوی هەیە  -٥
نوێ   یەکەیەکی  و  دیکەیە  بەشەکانی  هاوبەندی  جورەکان  لە  جورێک  بە  کارکردنەوە  لەرووی  بەالم 

  پێکدێنێت .

  : اسیئەرکەکانی سیستەمی سیم: دووه

  :1سیستەمی سیاسی زور ئەرک و فەرمان لە خۆ دەگرێت

کێشەکانی  -١  چارەسەرکردنی  بۆ  میکانیزمێکە  سیاسی  یاسیاییەوە:سیستەمی  و  سیاسی  لەرووی 
وەکو  کۆمەڵگا  دامەزراوەکانی  لە  پێکهاتوە  سیاسیابەشێکی  ،سیستەمی  سیستم  و  یاسا  و  کۆمەڵگا 

 -دادوەری(دامەزراوە نارەسمیەکان ) پارتی سیاسی  -مەتی  حکو   -:دامەزراوە رەسمیەکان )پەرلەمان  
 .)گرووپی فشار -ڕێکخراوی کۆمەڵی مەدەنی 

دووبارە  -٢  و  داهات  کوکردنەوەی  بۆ  میکانزمێکە  سیاسی  ئابورییەوە:سیستەمی  لەرووی 
تری   ئەرکەکانی  هەموو  وەکو  سیاسی  سیستەمی  ئەرکەی  ئەم  خەلکدا  بەسەر  دابەشکردنەوەی 

ی لەوالتێکەوە بۆ والتێکی تر لە سیستەمێکەوە بۆ سیستەمێکی تر گورانی بەسەردا سیستەمی سیاس
 . دێت

لە   -٣  کۆمەالیەتی  گۆرینی  بۆ  (میکانزمێکە  سیاسی  )سیستەمی  دەولەت   : کۆمەالتیەوە  لەروانگەی 
)پەروەردە   ژیان  بوارەکانی  و  الیەن  هەموو  لە  پێشکەوتوو  بۆ  لەدواکەوتوییەوە  باش  بۆ  -خراپەوە 

کەلتوری(.بو نمونە ئەگەر الیەنێک وەربگرین وەک پەروەردە ئەرکی حکومەتە و ئەرکی  -دروستیتەن
بۆ  دابنێت  ببات و پالنی تۆکمەوە ستراتیژی  پێشیان  بەرەو  لە رووی جۆری  سیستەمی سیاسیە کە 
کۆمەلگایەکی  لەدەرئەنجامدا  کە  دروستبێت  باش  تاکێکی  و  باش  پەروەردەیەکی  ،تاکو  مەبەستە  ئەم 

 و پێشکەوتوو دروست دەبێت وسیستەمی سیاسی و جێگیری وسەقامگیری بە خۆیەوە دەبینێت.  باش

 

 

م، ساڵی  كان، قۆناغی دووهسیاسییه شی زانستهراوردكاری ، بهمی سیاسی بهی سیستهج ، وانهرهمین فهئه  1
 2019-2018خوێندنی 
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  : جۆرەکانی سیستەمی سیاسیم: سێیه 

)پەرلەمانی_سەروکایەتی  جۆر  سێ  دەبێتە  کە  دەکەین  سیاسی  سیستەمی  جورەکانی  باسی  لێرەدا 
 :_تێکەل(

 سیستەمی پەرلەمانی :  -١ 

لەسەر   پەرلەمانی  لە  سیستەمی  هەماهەنگی  و  وهاوکاریی  هاوسەنگی  و  جیاکردنەوە  لەیەک  بنەمای 
بنیادنراوەکەهەر ئەمەش بۆتە سیماوخەسلەتە   نێوان دەسەالتی یاسادانان و دەسەالتی جێبەجێکردندا 
ئەم   دایکبونی  لە  النکەو شوێنی  بە  بەریتانیا  یەکگرتووی  .وە شانشینی  ئەم سیستەمە  سەرەکیەکانی 

ئەژمار  سیستەمە  مێژودا.   جۆرە  لە  زانستی    1دەکرێت  نێو  بیرمەندانی  و  زانایان  گشتی  بەشێوەیێکی 
یاسا و سیاسەت بەم جۆرە پێناسەیان بۆ سیستەمی پەرلەمانی کردووە :)ئەندریە هۆریە("سیستەمی 
دەسەالتەکان  نەرمی  جیاکردنەوەیەکی  کەلێک  سیستەمەیە  ئەو  کالسیکیەکەی  شێوە  لە  پەرلەمانی 

هاریکاری  کە    هەیە،واتە  وزاری  ئەنجومەنی  ،بەهوی  پەرلەمان  و  والت  سەروکی  نێوان  لە  بەردەوام 
لەالیەک بەرێوەبردنی حوکم لەگەل سەروک دابەش دەکات و لەالیەکی تر بەرپرسیارەتی سیاسی لە  

دەبێ.  پەرلەمان  لەالیەن    2بەردەم  سیاسیەکان  پرسە  بەرێوەبردنی  کە  سیستەمەیە  "ئەو  پردۆ  جۆرج 
دەکرێت.  پەرلەمانو سەروکی بەرپرسیارەوە  وەزارەتێکی  بەهۆی  وە  پەرلەمانی (  ٢)دەولەتە  سیستەمی 

  : چەندین تایبەتمەندی هەیە 

خۆ   :  یەکەم  لە  دەولەت  سەروکی  جێبەجێکردن  دەسەالتی  واتە  جێبەجێکردن  دەسەالتی  دووانەی 
ئەنجومەنی وەزیران   ،کەدەسەالتی روالەتی هەیە،لەپال سەروکی دەولەت سەروکی  هەیە کە  دەگرێت 

 3. دەسەالتی فراوان و کردەیی هەیە بە بەراورد بە دەسەالتەکانی دەولەت 

لێکجیاکردنەوەی    : دووەم   بنەمای  لەسەر  پەرلەمانی  سیستەمی  دەسەالتەکان  نێوان  هاوکاری 
  4. دەسەالتەکان دروست بووە ،واتە لە کاتی ئەنجامدانی کارەکان هاوکاری لە نێوان دەسەالتەکان هەیە 

سێیەم :هاوسەنگی نێوان دەسەالتی جێبەجێکردن ودەسەالتی یاسادانان مەبەست لە هاوسەنگی نێوان  
دەسەالتی جێبەجێکردن ودەسەالتی یاسادانان ئەوەیە کە دەسەالتی یێکێکیان لە دەسەالتی ئەوەی تر  

 

، زانکۆی سەالحەدین/ کولێژی زانستە  ی دەوازەیەک بۆ زانستی سیاسەت، قوناغی یەکەمسەروەر حەمە احمد، وانه  1
 .(٢٠١٥سیاسیەکان، )

هەولێر ، چاپخانەی ¸عوسمان عەلی وەیسی، سیستەمی  پەرلەمانی  لە باشوری کوردستان ، چاپی یەکەم  2
 ١٤ل  ٢٠١٥شەهاب،

هەولێر  عدنان عبدللە رشید، د. خامۆش عمر عبداللە، بنەماکانی سیستەمە سیاسیەکان، چاپخانەی شەهاب ،  3
 ١٦٩ل٢٠١٢،

 ی پێشوو.  رچاوهسەروەر حەمە احمەد، سه 4
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هاوسەنگی   زیاتر نەبێت ببێتە هۆی ئەوەی دەسەالتێکیان ملکەچی دەسەالتەکەی تر ببێت ،بەلکو دەبێت
 1لە نێوان تیبەتکاریەکانی دەسەالتی یاسادانان و دەسەالتی جێبەجێکردن هەبێت

 کایەتی ۆ سیستەمی سەر   -2

لە جیهاندا، کە پێشت ۆ سیستەمی سەر  نوێنەرایەتیە  کایەتی شێوەیەکی دیکەی سیستەمی حوکمرانی 
لێکجیاکردنەوەیی کەلەم سیستەمەدا هەیە  ئەستورە بەبنەمای لێکجیاکردنەوەی دەسەالتەکان،بەالم ئەو  

ئەوەندە وشک و بێ رەنگی تێدایە ئەوندە نەرم و نیانی تێدانیە، بەالم ناگاتە رادەی لێکجیاکردنەوەی  
لە   دادەنرێت  سەروکایەتی  سیستەمی  بەالنکەی  ئەمەریکا  یەکگرتوەکانی  ویالیەتە  بارەیەوە  لەم  رەها 

بەرهەمی ئەزمونی دیموکراتی ئەمەریکا کە لە داوای بوونی سیستەمی سەروکایەتی بریتیە لە  .  مێژودا
ناوەندی   حکومەتێکی  بوونی  لەنێوان  هاوسەنگی  هێنانەدی  لەسەر  هەبێت  توانای  دەکات  سیستەمێک 
و   گەل  نوێنەرایەتی  نێوان  لە  دی  بهێنێتە  هاوسەنگی  کە  یاسادانان  دەسەالتێکی  لەتەکبوونی  بەهێز 

لەتەکبو  لە دوا مەرجەع و کوتا مەرجەع  نوێنەرایەتی ویالیەتەکان  نی دەسەالتێکی باالی دادوەری کە 
 :  سیستەمی سەروکایەتی سێ تایبەتمەندی هەیە لەوانە  2  .بێت لە پارێزگاریکردن لە دەستور

لە  یەکەم  دەولەت  سەروکی  دەولەت  سەروکی  دەستی  لە  جێبەجێکردن  دەسەالتی  کوکردنەوەی   :
هەلبژارد رێگەی  لە  سەروکایەتی  وای  سیستەمی  ئەوەش   ، وەردەگرێت  پۆستەکەی  میلەتەوە  نی 

گەلە هەربویە سەروکی  نوێنەری  پێیەی  بەو  فراوانی هەبێت  دەولەت دەسەالتێکی  لێدەکات سەروکی 
دەرەکی  و  ناوخو  بواری  هەردوو  لە  دەولەت  گشتی  سیاسەتی  دانانی  بە  هەلدەستی  دەولەت 

سیسەتی  لە   ، وەهەروەها  دەکات  جێبەجێکردنیان  وەزیران    سەرپەرشتی  ئەنجومەنی  سەروکایەتیدا 
 3. نیە

پرەنسیبی دووەم  دوو  لەسەر  دەسەالتەکان  لێکجیاکردنەوەی  دەسەالتەکان  توندی  لێکجیاکردنەوەی   :
لە   جێبەجێکردن  دەسەالتی  سەربەخوی(سەربەخویی  وە  )تایبەتمەندیە  یەکێکیان  دەبێت  سەرەکی 

ەبینێتەوە لەالیەن گەلەوە ، ئەوەش وا لە  دەسەالتی یاسادانان خوی لە هەلبژاردنی سەروک کومار د 
 .  سەروک کومار دەکات لەگەل پەرلەمان هاوتا بێت 

 4  .:بەخشینی دەسەالتی چاودێری بە دادگای باال لەسەر کارەکانی یاسادانان و جێبەجێکردنسێیەم 

    : ڵ سیستەمی تێکە   -3

 

  ٢٠١٢عدنان عبدللە رشید، د. خامۆش عمر عبداللە ،بنەماکانی سیستەمە سیاسیەکان ، چاپخانەی  شەهاب ، هەولێر،  1
 ١٧١ل
 ٦٩، ل٢٠١٩سەروەر حەمە ئەحمەد، روشنبیری سیاسی، چاپخانەی هێڤی، هەولێر،  2
 ٢٢٤ل , ٢٠١٢چاپخانەی  شەهاب ، هەولێر، ر عبداللە، سیستەمە سیستەمە سیاسیەکان،حەسەن مستەفاو بژا 3
 ٢١٩ی پێشوو ل رچاوهعدنان عبدللە رشید، د. خاموش عمر عبداللە، سه  4
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سا  دەستوری  پێی  بە  فەرەنسا  لە  ئەو  ١٩٥٨)ی  ڵئەم سیستەمە سەرەتا  دوای  ئەمەش   ، پێکرا  (کاری 
والت   لە  سەقامگیری  هێنانەدی  لە  بێتوانای   ، پەرلەمان  زوری  دەستێوەردانانەی 
نێوان  لە  سیاسی  سیستەمی  لە  بکات  دروست  هاوسەنگی  توانی  دیگول(  هاتەکایەوە،جەنەرال)شارل 

لەالیەن خەلکەوە هەلدەبژێ ردرێت سەروک دواتر  دەسەالتەکاندا. لەم سیستەمەدا سەروک راستەوخو 
هەۆ سەر  ، دەکات  دەستنیشان  وەزیرەکان  و  وەزیران  سەررک  و ۆ وەها  دەسەاڵکی  تی اڵ ت 

ئەوەش  ڵهە ، سەرباری  ناوەندەی هەیە  ئەم  توانای پەکخستنی  دایە و  لەدەست  پەرلەمانی  وەشاندنی 
لە پەرلەمان و سەر لە بەردەم هەریەک  ند  و چه اڵمی تێكه سیسته     1. ەتڵ کی دەو ۆ حکومەت بەرپرسە 

 : وانه، له یهكی هه ندییهتمه تایبه

و لێکجیاکردنەوەی نێوان اڵەتی سەرەکی سیستەمی تێکە ڵتی جێبەجێکردن خەس اڵ:دوانەیی دەسە  یەکەم 
کی حکومەتە،لەم سیستەمەدا ناتوانرێت هەردوو پوستەکە  ۆ ستی سەرۆ ەت و پڵکی دەو ۆ ستی سەرۆ پ

کەسدا   یەک  لە  سیاسی  رووی  شێوە  لە  بەهەمان  پەرلەمانیش  سیستەمی  لە  هەروەکو  کوبکرێتەوە 
بە   بەراورد  بە  کردەییە  بەلکو  نیە،  شکلی  دەسەالتەکانی  والت  سەروکی  لێرەدا  بەالم   ، بوو  هەمان 

  2. سیستەمی پەرلەمانی

دەسە   دووەم  نێوان  لە  هەیە  اڵ:  الیەنە  دوو  هاریکاری  و  چاودێری  جێبەجێکردندا  و  یاسادانان  تی 
هەیە  هەروەک مافی  یاسادانان  دەسەالتی  شێوەیەک  بە   ، هەیە  دا  پەرلەمانی  سیستەمی  لە  چون  و 

هاوبەشی  یان  تاکی  بەرپرسیارەتی   ، سیاسی  رووی  لە  بکات  وەزارەت  لە  لێپرسینەوە 
لە    ، بەرپرسیارەتیە  ئەو  ئەنجامی  لە  ئەندامانی  لە  یەکێک  یان  تەواوی  بە  هەلوەشاندنەوەی وەزارەت 

 3.  التی جێبەجێکردن مافی هەیە پەرلەمان هەلبوەشێنێتەوە بەرمبەریشدا دەسە

 جێكردن ڵتی جێبه سهده  باسی دووەم: 

 تیدارۆكایهمی سه سیسته ت له م: حكومه كهلقی یه

کە   وەزارەت  و  دەولەت  سەروکی  دەسەالتەکانی  کوکراوەی  لە  بریتیە  جێبەجێکردن  دەسەالتی 
لە   سیستەمەکە  سەر  جێبەجێکارە  دەگەرێتەوە  دەسەالتی  وەزیران  ئەنجومەنی  پەرلەمانی  سیستەمی 

   4. بەالم لە سییستەمی سەروکایەتی سەروکی دەولەت بنکەی سەرەکی دەسەالتی جێبەجێکردنە

 

رێمی كوردستان، گۆڤاری  نسا و ههرهمی سیاسی فهنێوان سیستهجێكردن لهاڵتی جێبهسهبارزان جوهر، صادق، ده  1
 42-1، ل ل 2020ساڵی  4 اڵی زانست، ژمارهقه
  ٢٠١٢عدنان عبدللە رشید ، د.خاموش عمر عبدللە، بناماکانی سیستەمە سیاسیەکان ، چاپخانەی شەهاب ،هەولێر ، 2
 ٢٦٥ل
 ٢٣٠ی پێشوو، لرچاوهحەسەن مستەفا، بژار عبدللە، سه 3
 151ل ٢٠٢١سیاسیەکان . چاپی یەکەم ،هەولێر ، کتور حمید جنون خالد ، عزاالدین عبدللە یاسین، سیستەمە   4
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بو    والتە  لەم  سیاسی  سیستەمی  سروشتی  سەر  دەگەرێتەوە  جێبەجێکردن  دەسەالتی  ئەرکەکانی 
س سیستەمی  لە  جێبەجێکردن  دەسەالتی  کومار  نموونە  سەروک  کە  جورەیە  بەو  ەروکایەتی 

چەکدارییەکان  هێزە  و  دەولەت  بەرێوەبردنی  دەزگای  سەرپەرشتی  و  بەرێوەدەبات  حکومەتەکەی 
دەسە شێوەیە  بەم  هەیە  فراوانی  دەسەالتێکی  دەستور  بەپێی  کومار  سەروک   ، تی اڵدەکات 

لە سیستەمی پەرلەمانی کە تێدا م  اڵبە  دەگرێت  ۆ ئەرکە جیاوازانە لە خجێبەجێکردن لەم سیستەمە ئەم  
لەسەر   )قسەکردن  لەوانە  هەیە  ئەرکی جیاوازیان  ئەنجومەنەوە چەندین  ئەم  لە الیەن  پەیرەودەکرێت 

دەرکردنی یاساکان ( وە پەرلەمانی بەریتانیا دەبێت خوی و وەزیرەکان هەلبژێرێت  -هەموو بابەتەکان  
ت دەکات . لیژنەی پەرلەمان بابەتە داراییەکان تایبەتمەندی دادوەری هەیە کە لیژنەی نهێنی بۆ دروس

سیاسی  چاودێری  وە  لیژنەکان  بە  دەیدەن  دەکەن  تاوتوی  بودجە  بە  پەیوەندیدارەکان  بابەتە  و 
  1. حکومەتیش دەکەن 

دەگرێت ۆ تی جێبەجێکردن تایبەتمەندی فراوان لە خاڵ دەسە:  تی جێبەجێکردناڵ تایبەتمەندییەکانی دەسە
سەرلەو   سیستەمی  لە  خشینی  ۆ تایبەتمەندییەی  بە  وە  یەکەم  وەزیری  دامەزراندنی  هەیەتی  کایەتی 

پ لە  نیشتیمانـیۆ وەزیر  کومەلەی  کارکێشانەوەی  لە  دەست  لەکاتی  پەرلەمانی   .ستەکەی  لەسیستەمی 
دەسە جاڵتایبەتمەندی  بەو  جێبەجێکردن  دەسەۆ تی  دووانەیی  لەسیستەمی  اڵرەیە  جێبەجێکردن  تی 

سەرپەرلەما ئەگەر  دەو ۆ نی  دەسە ڵکی  بوماوەیی  لەرێگەی  بێت  پاشا  ئەگەر  اڵەت  وە  پێدەدرێت  تی 
پەرلەمانیدا ۆ ک کۆ سیستەمەکە سەر لەسیستەمی   ، لەرێگەی هەلبژاردنەوە هەلدەبژێردرێت  بێت  ماری 

دەسەۆ سەر بەاڵک  نیە  کرداری  دەسەڵتی  سەرەکی اڵکو  تەوەرەی  وەزارەت  هەیە  رووکەشی  تێکی 
 2  ی کاروبارەکان بەرێوەدەبات.ۆ کردنە ختی جێبەجێاڵدەسە

 مانیدارلهمی په سیسته ت له م: حكومه لقی دووه 

دەسە و  پەرەسەندنی اڵحکومەت  ئەنجامی  لە  پەرلەمانی  سیستەمی  پەرلەمانیدا  سیستەمی  لە  تەکانی 
هاوسەنگی نێوان کی ئەم سیستەمە لەسەر بنەمای هاوکاری و  ۆ مێژووی پلە بە پلە پەیدابووە لە کر

ریی سیستەمی ۆ ت یاسادانان و جێبەجێکردن راوەستاوە ، سیستەمی پەرلەمانی لە جاڵهەردوو دەسە
پەرلەمانی سیستەمەکە سەر ، سیستەمی  نوێنەرایەتیە  ر سنوردارە وە  ۆ تی زاڵک دەسەۆ دیموکراسی 

دەسە چونکە  دەبێت  سەرکەوتو  زور  بێت  پاشایەک  سەروک  ئەگەر  سیستەمە  ویراثی تەکەیاڵئەم  ی 
دەبێت وەزارەت بەشێکی گرینگی سیستەمی پەرلەمانە چونکە سیاسەتی گرنگی حکومەت دادەرێژیت و 

 3. سوکەوتێک لە بەرامبەر پەرلەمانڵ جێبەجێدەکات و بەرپرسی دەبێت لە هەموو کردارو هە

 

 173ل  ٢٠٢١حەمید جنون خالد ،سیستەمە سیاسیەکان ، چاپی یەکەم ، هەولێر ، کتێبخانەی  تەبایی    1
 220ل  رچاوهمان سه هه  2
 148-156هەمان سەچاوە ل  3
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نوێنە ئەم  جار  چەندین  هەیە  بوی  وە  هەلدەبژێرێت  نوێنەری خوی  گەل  نوێنەرایەتی  رە  دیموکراسی 
دەکەن  حوکم  گەل  جیاتی  لە  گەل  نوێنەرایەتی  دیموکراسیە  جورە  لەم  شێوەیە  بەم  هەلبژێرێتەوە 
و  والت  بو  سەقامگیری  بۆهێنانی  باشە  دیموکراسیێکی  جورە  نوێنەرایەتی  دیموکراسی 

 1هوشیارکردنەوەی خەلک 

 ڵدامی تێكه سیسته ت له م: حكومه لقی سێیه 

کایەتیدا ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە والتی دایک  ۆ سیستەمی سەرتەکانی لە  اڵحکومەت و دەسە
تی جێبەجێکردنی بەهێز هەیە کە لە  اڵکایەتی دادەنێت کە تێدا لەم سیستەمە دەسەۆ بو سیستەمی سەر

سەر کۆ الیەن  دەسەۆ ک  ئەم  پەرلەمان اڵمار  بەرامبەر  لە  نییە  بەرپرس  کە  دەکرێت  پەیرەو  تە 
سیستەمەد لەو  دەسە )کونگرێس(  سەر اڵا  دەسەۆ تەکانی  نین  روکەشی  سیستەمی اڵک  بەهێزن  تی 

دەسەۆ سەر لە  )دووانەیی  لەوانە  تایبەتمەندییە  چەندین  خاوەن  بەاڵکایەتی  نییە(  دەسەڵتەکان  تی اڵکو 
 2.  ک کومارۆ تەکانی سەراڵجێبەجێکردن بریتیە لە دەسە

سەر سەربەخۆ لەسیستەمی  تەواوی  ۆ کایەتیدا  دارایی  وە  دەسەیی  و  اڵئورگانەکانی  یاسادانان  تی 
تی  اڵتەکانی ) یاسادانان و دەسە اڵتی سەرەکی ئەم سیستەمەیە لەم سیستەمەدا دەسەاڵراپەراندن دەسە

ودەسە دەسەاڵراپەراندن  لەم  هەریێک  روویەوە  لەم  هاورێژەن  جودا  یەک  لە  داد(  بە  اڵتی  تانە 
رمی ۆ ، ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمەریکا ف  ی لە بواری تایبەتی خویدا کار دەکاتۆ شێوەیەکی سەربەخ

 3. سەرەکی ئەم سیستەمە جێبەجێکردووە

 

 

 ڵتی یاسادانانسهده  : باسی سێیەم 

جاڵدەسە ئەو  یاسادانان  دەسەۆ تی  کاڵرە  کەلە  وەک  ۆ تەیە  کاردەکات  دیاریکراو  چوارچێوەی  مەلە 
دەکرێت لە پەرلەمان دەربچن و هەر  تکردنەوەی یاساکان کەهەموو یاساکان  ەر  -دەرکردنی یاساکان  

دەکر  پەرلەمانیش  دەسە  ێ لە  وە  و اڵرەتبکرێتەوە  فەرمان  واژووکردنی  ئەرکی  یاسادانان  تی 
دەسە ئەم  دەردەچن  وەزیران  ئەنجوومەنی  کەلە  بکات  تاوتوی  بە  اڵسیستەمەکان  تایبەتمەندی  تە 

 .  ێبەجێدەکاتتە جاڵسیستەمی دووانەیی چونکە لە پەرلەمان سەرەکیەکانی ئەم دەسە

 

 ١٨٤، ل٢٠٠١رامیارییەکان، کفری ،بەهادین ئەحمەد محمد، تیۆری دەوڵەت و سیستەمە  1
 ١٧٥-١٧٦، ل٢٠٢١حمید حنون خالد ،سیستەمە سیاسیەکان ،چاپی یەکەم ، هەولێر ،کتێبخانەی  تەبایی ،     2
 ٤٠٧-٤٠٨،ل  ٢٠١٢د. عبدولرەحمان عالم ،بنەماکانی زانستە سیاسیەکان ، سلێمانی ،    3
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 تیدا رۆكایهمی سه سیسته  مان له رلهم: په كهلقی یه

دەسە پەرلەمانی  دەسەاڵسیستەمی  وەک  ئەگەر  یاسادانان  سیستەمی اڵتی  لە  لەبەرچاوبگرین  ت 
دەسە نێوان  لە  هاوسەنگی  و  لێکتێگەشتن  بنەمای  لەسەر  دەبینین  و اڵپەرلەمانیدا  جێبەجێکردن  تی 

ج رێکخستنێۆ یاساداناندا  زرە  دەسەۆ کی  ئەگەر  هەیە  باش  چاوبگرین اڵر  پێش  لە  ئینگلتەرا  لە  تی 
ئەنجوومەنی   دێت  پێک  ئەنجوومەن  دوو  لە  پەرلەمانە  ئەم  کە  بەرێوەدەبرێت  پەرلەمانەوە  کەلەالیەن 

ئەنجوومەنی سەرەکیە دەسە لورداتاڵگشتی کە  ئەنجوومەنی  لە  لە    1. تەکانی جیاوازن  پەرلەمانە  ئەم 
لیژنە هەمیشەییەکان   پێک دێت کە  لیژنەیێک  تایبەتمەند   ١٠کومەلە  بابەتێکی  یێک  لیژنە  نە هەر  لیژنە 

و  وەزیرەکان  لە  لێپرسینەوە  تایبەتمەندی  خاوەن  گشتی  ئەنجومەنی  ئەوە  سەرەرای  دەکات  تاوتوی 
لەچاو دەسەال لوردات  ئەنجومەنی  متمانەیان لێ وەرگرێتەوە.  ئەنجومەنی گشتی زور  دەتوانی  تەکانی 

الوازە لە کاتی ئیستا لە دەستەیەکی رواێژکاری دەچێت بەشێکی تریان دەلێت ئەم دەزگا یە بەسودە  
   .پێداچوونەوە و چاودێری یاساکان

لەسەر   پیران  ئەنجومەنی  وە  هەلدەبژێردرێت  گەلەوە  لەالیەن  راستەوخو  نوێنەرایەتی  ئەنجومەنی 
الیەتە کان هەلدەبژێردرێت دەسەالتی یاسادانان )کونگرێس ( لە ئەمەریکا لە  بنەمای یەکسانی نێوان وی

چەند  کونگرێس   ، نوێنەران  ئەنجومەنی  دراوەتە  باجەکان  بابەتی  جیاوازن  ئەنجومەندا  دوو  نێوان 
 2 .ئەرکی هەیە لەوانە دەتوانی دەستور هەموار بکاتەوە وە فەرمانبەرە گەورەکان دادەنێت

 مانیدا رلهمی په سیسته  مان له هرلپه لقی دووەم : 

سەربەخ پەرلەمانیدا  سیستمی  لە  دەسەالتەکانی  و  تەواوی  ۆ حکومەت  دابرانی  ورگەناکانی  ئیی 
تایبەتمەندی سەرەکی فۆرمی حکومەتی سەراڵدەسە یاسادانان و جێبەجێکردن  لەم جۆ تی  رە  ۆ کاتییە 

تی اڵتی جێبەجێکردن دەسەاڵیاسادانان دەسەتی  اڵورگانی حکومەت بوونیان هەیە دەسەئ  ێرمەدا سۆ ف
یەک   لە  و  لە یەک جۆدان  هەر سێکییان  کە  فورمی حکومەتدا سەروکی دەسەالتی ئ داد  لەم  استدان 

سەرۆکی  و  دەوڵەت  سەروکی  خۆی  هەر  وە  زۆرە  یەکجار  دەسەالتێکی  خاوەن  جێبەجێکردن 
لە بەرامبەر خۆدی سەرۆک    حکومەتیش لە دەوروبەری سەرۆک کۆمەڵە یاریدەرو راوێژکار هەن کە

ەندامی دەسەاڵتی ئبەر پرسیارن نەک لە بەرامبەر دەسەاڵتی یاسادانان سەرۆکی دەسەاڵتی راپەراندن  
ببێتە   ناتوانی  واتە  نیە  یاسادانان  دەسەاڵتی  لە  بەژداریکردن  مافی  وە  و  نییە  ەندامی ئیاسادانان 

 3.  ی حکومەتی سەروکاتییەرمۆ مەریکا خاوەن فئەکۆنگرێس وە ویالیەتە یەکگرتووەکان 

 

 

 205-204، ل ل ٢٠١٢، چاپخانەی  شەهاب ،هەولێر  عدنان عبدالله رشید، بنەماکانی  سیستەمە سیاسیەکان 1
 178-167، ل ل رچاوهمان سه هه 2
 ٤٨-٤٧، ل ل ٢٠١٢عبدولرەحمان عالم، بنەمای زانستە سیاسیەکان، سلێمانی   3
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 ڵدامی تێكه سیسته  مان له رلهپه لقی سێیەم : 

لە فۆرمی پەرلەمانی حکومەتدا پێکەوە گرێدانێکی زور هەیە لە نێوان هەردوو دەسەاڵتی یاسادانان ،  
بەسەر   یاسایی  و  دارایی  مافی  دەستی  بااڵ  یاسادانان  دەسەاڵتی  حکومەتدا  فورمەی  لەو  جێبەکردن 

جیا لە    دەسەاڵتی جێبەجێکردن هەیە ، لەم سیستەمەی حکومرانیەدا پلەی جێبەجێکردنی فەرمی هەیە 
کابینەی حکومەت کە خاوەن دەسەاڵتی راپەرندنە بەاڵم بە شێوەیەکی ایختیفار لەم فورمەی حکومەت  

بوو   سەقامگیر  بەریتانیا  لە  شوێنێک  هەموو  توانای    ئەم  پێش  گونجاودا  ژینگەیێکی  لە  تەنها  جۆرە 
دە سەرۆکی  بەناوی  کە  هەیە  بوونی  فەرمی  سەرۆکێکی  فورمەدا  لەم  هەیە  وڵەتەوە  گەشەکردنی 

یاسادانان   پراکتیزە دەکات وە دەبێت خاوەنی زورینەی پشتگیری دەسەاڵتی  دەسەاڵتی جێبەجێکردن 
لە   کە   ، وەزیرەکانە  کە  هەیە  بوونی  کۆمەڵەیش  بە  پرسیارەتی  بەر  فۆرمی حکومرانیدا  لەم  وە  بێت 

سیاسەتێ کابینە  کاتێک  پێکدەهێنن  جێبەجێکردن  دەسەاڵتی  پەرلەمانیدا  حکومەت  تایبەتی  فۆرمی  کی 
خۆیان  یەکگرتوویی  خەڵکی  هەموو   ، یاسادان  دەسەاڵتی  بەرامبەر  لە  وەزیرەکان  دەبێت  دارێشت 
نمایش بکەن وە بەرپرسیارەتی تاکە کەسی لەم فۆرمەی حکومەتدا هەیە کە هەر یەکێک لە وەزیران 

وەیەکی کاریگەر  بەرپرسیارەتیان لە بەرامبەر بەڕێوەبردنی وەزارەتەکانیان بەرپرسن کە دەبێت بە شێ
 1.  ەم کارەش لە بەرامبەر پەرلەمان بەرپرسیارن ئو چااڵک بەڕێوەی ببەن بۆ 

 

  

 

 404-402، ل ل ٢٠١٢عەبدولرەحمان عالم، بناماکانی زانستە سیاسیەکان ، سلێمانی   1
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 بەشی دووەم :پەیوەندی نێوان دەسەڵتەکان لە هەرێمی کوردستان

 باسی یەکەم:دەساڵت و تایبەتمەندییەکانی پەرلەمانی کوردستان

 لقی یەکەم:پەرلەمانی کوردستان

کوردستان دەزگایەکی  یاسادانان و چاودێرییە و گرنگترین دەزگای دیمۆکراسی واڵتە .ئەم  پەرلەمانی  
لە   دەکات  نوێنەرایەتیان  و  پێدراوە  سیاسی  شەرعیەتی  راستەوخو  خەڵکەوە  الیەن  لە  دامەزراوەیە 

بەرەی کوردستانی رای وابوو کە بۆ رێکخستنی ژیانی سیاسی و قانوونی   .1پرۆسەی سیاسی والت 
ی تایبەت بە  ١٩٩٢(ی ساڵی١تانی عێراق پێویستە هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت و بڕیاریی ژمارە )کوردس

)رۆژی   لە  پەرلەمان  پێکهێنانی  و  رێکەوتی  ٤هەڵبژاردن  بە  ١٩٩٢/ ٨/٤شەممە  بەرامبەر  زاینیی 
بەرژەوەندی  ٦٩٢/نەورۆز/١٩ پێویستیەکانی  پێی  بە  کە  کردەوە  لەوە  جەختی  و  (دەرکرد  کوردی  ی 

دستانی عێراق،سەرکردایەتی سیاسی بەرەی کوردستانی ئەم یاسایەی دەرکردووە لە رۆژی  گەلی کور
 2.  باڵوکردنەوەی رۆژنامەی )بەرەی کوردستانی (دا جێبەجێکرا 

هاوکات لەگەڵ    ٢٠٠٥هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمیی و دەستووریی لە ساڵی  
ئەنجوم و  عێراق  پەرلەمانی  ڕێژەیی  هەڵبژاردنی  بەدواوە  ساڵە  لەم   . ئەنجامدرا  پارێزگاکان  ەنی 

( لە  کوردستان  پەرلەمانی  )١٠٥کورسیەکانی  کرایە  کورسییەوە   )١١١(. کورسی  (پەرلەمانی  ٣( 
( لە   ، کوردستانی  بەرەی  یاساکە  خودی  گوێرەی  بە  عێراق  هەر  ١٠٠کوردستانی  دێت  پێک  ئەندام   )

( بۆ  سەرکردایەتی  ٣٠نوێنەرێک  کەس   هەزار  لە)(  کوردستانی  بە  ١٨/٤/١٩٩٢بەرەی  بڕیاریدا  (دا 
اشووری بە هەموو تایفەکانیەوە  ئەنجوومەن کەمە نەتەوایەتی  ئەندامانی  ئ( کورسی لە  ٥تەرخانکردنی )

 3رۆژهەاڵتی ئاشووری و سریان... بە )کلدانی کاسۆلیک و کلێسای 

لە   پەرلەمان  کە هەولێرە، کۆبوونەوەی  هەرێمی کوردستانە  پایتەختی  لە  بەفەرمیی  پەرلەمان  شوێنی 
  ، بکات  دەستنیشانی  پەرلەمان  کە  ببەسترێنح  دیکە  شوێنێکی  هەر  لە  دەکرێ  و،  دەبەسترێ  هەولێر 

و ئەو بەاڵم ئەگەر پەرلەمان لە شوێنی دیاریکراوی خۆی کۆنەبووە، ئەوا کۆبوونەوەکەی نامەشروعە  
بڕیارانەی دەری دەکات بە حوکمی یاسا بە پووچەڵ دەکرێ.ماوەی یاسایی پەرلەمانی چوار ساڵە و 
لەیەکەم دانیشتنەوە دەست پێدەکات و لە دوا دانیشتنی ساڵی چوارەمدا کۆتایی دێت . دەبێت ڕۆژی  

 

 . ٧١،ل٢٠٢١متمانەی سیاسی بە سیستەمی سیاسی هەرێمی کوردستان،چاپی یەکەم،هەلێر،بارزان جوهر صادق،  1
 ١٣،ل٢٠١٩عوسمان عەلی وەیسی ،دەروازەیەک بۆ کاری پەرلەمانی، چاپی یەکەم ،هەلێر ،چاپخانەی شەهاب، 2
 .١٩٩٢ی سالی  ١،یاسای ئەنجوومەنی نیشتیمانی کوردستانی عێراق،ژمارە ٥١ماددەی 2 
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( پێش  پەرلەمان  ٦٠هەلبژاردن  یاسایی  وادەی  کۆتایی  رۆژی  بۆشایی  ئ(  تا  بدرێت  یاسایی ەنجام 
ەندامانی پەرلەمانی داهاتوو هەلدەبژێرێت ، پەرلەمان لە کارادا بیت و ماوەی  ئدروست نەبێ و کاتێ  

ەنجومەنێکی  ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی نوێ تا  ئیاسایی تەواو نەبووبێت. نوێبوونەوەی پەرلەمان واتە  
جێگای   ، ئەو  ئتر  هاتووە  کۆتایی  وادەکەی  کە  بگرێتەوە  گرنگترین  لیژنە   1ەنجومەنە  پەرلەمان  کانی 

جێبەجێکردنی   بۆ  پەرلەمانین  ،  ئدەزگای  پەرلەمان  رێوشوێنی  بەڕێوەبردنی  و  پەرلەمان  ەرکەکانی 
لیژنەکان دابەش دەبن بۆ ) لیژنە تایبەتەکان ( و ) لیژنە هەمیشەییەکان ( بەردەوامیەتی و پسپۆریەتی 

کوردستا فراکسیۆنە   ، هەمیشەییەکان  لیژنە  سەرەکی  بە  خاسیەتی  کە  دەبیینن  رۆلیسەرەکی  نیەکان 
گوێرەی رێژەیان ئەندامان بەسەر لیژنەکاندا دابەش بکەن و ، هەر ئەندامێک بە گوێرەی پسپۆڕاتی و 
تر   فراکسیۆنەکانی  لەگەڵ  ڕێکەوتن  بە  دەکات  فراکسیۆنەکەی  پێشکەشی  داواکاری  خۆی  ئارەزووی 

بە  کورسیەکان  دابەشکردنی  بنەمای  لەسەر  رێکەوتن  لیژنەکان  دەگەنە  لیستی   ، لیژنەکاندا  سەر 
 2.  پێشکەشی سەرۆکایەتی پەرلەمان دەکرێت ولە کۆبوونەوەی پەرلەمان بە دەنگدان جێگیردەکرێت

پەیڕەودا   لە  لیژنەکان  پسپۆڕێتی   ، کوردستان  پەرلەمانی  کارکردنی  مێژوویی  لە  تایبەتیەکان  لیژنە 
دیارینەکراوە ، بێگومان هەر لیژنەیەک هەڵدەسێت بە خستنەرووی ڕا لەسەر پڕۆژە وپێشنیازە یاسا و  

 3ەو بابەتانەی کە پەیوەندی بە کاری لیژنەکەیەوە هەیە. ئبڕیار و هەموو 

 لقی دووەم :ئەرك و دەسەڵتەکانی پەرلەمانی کوردستان  

 . عێراق  کوردستانی  پەرلەمانی  دەبینێتەوەلە  خۆی  کوردستان  هەرێمی  لە  یاسادانان   4دەسەاڵتی 
لە  کوردستان  دێت،   ١١١پەرلەمانی  پێك  هەڵبژاردنی     5ئەندام  رێگەی  لە  دامەزراوەیە  ئەم  ئەندامانی 

دا لەالیەن  نهێنیەوە  و  هەلدەبژێردرێت. راستەوخو  عێراقەوە  کوردستانی  هەرێمی    نیشتوانی 
بۆهەڵبژاردنی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان هەرێمی کوردستان بەیەك بازنەی هەڵبژاردن دادەنرێت 

 

 . ١٩-٢٢ل ,٢٠١٩عوسمان عەلی وەیسی ،دەروازەیەک بۆ کاری پەرلەمانی، چاپی یەکەم ،هەلێر ،چاپخانەی شەهاب، 1
2     ، هەلێر  پەرلەمان،  توێژینەوەی  سەنتەری   ، پەرلەماندا  لە  زۆرینەی  فراکسیۆنی  رۆلی   ، بەرواری  عەبدولسالم 

 . ٣٧-١٢،ل٢٠١٤

 . ٩٢عوسمان عەلی ویسی ،سەرچاوەی پێشوو ،ل 3
ناونای پەرلەمانی کوردستان لەبری ئەنجوومەنی نیشتیمانی کوردستانی عێراق بە پێیی ماددەی یەکەمی هەمواری  3 

 هەموارکراوە.  ١٩٩٢(ی ساڵی ١چوارەمی یاسای هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نیشتیمانی ژمارە )

ومەنی نیشتیمانی ژمارە یاسای هەموارکردنی هەڵبژاردنی ئەنجو  ٢٠٠٤(ی ساڵی ٤٧(لە یاسای ژمارە )١ماددەی ) 5
 . ١٩٩٢ی١
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دەکرێت هەڵبژاردن  ناوەندێکی  چەند  دابەش  ساڵی    1. و  لە  دامەزراندنیەوە  سەرەتای  تاوەکو ١٩٩٢لە 
ئەرکی سەرەکی پەرلەمان لە هەر دەوڵەتێك برییتیە لە یاسادانان ،لە    ئێستا چوار خولی تێپەراندووە.

سیاسیەکە   سیستەمە  سروشتی  پێی  بە  دەبێت  دیکەی  وەزیفەیێکی  چەند  سەرەکیەدا  ئەرکە  ئەو  پاڵ 
 2.پەرلەمانی کوردستان چەند پسپۆریەتێکی هەیە کە بریتین لە: 

 یەکەم:وەزیفەی تەشریعی   

پەرلەمانی کوردستان برییتیەلە تەشریع کردنی یاسا.گرنگترین ئەو رێکارە یاساییانەی  ئەرکی سەرەکی 
 3پەرلەمانی کوردستان لە بواری تەشریع کردنی یاسادا دەیگرێتە بەر بریتین لە : 

 پێشنیارکردنی پڕۆژە یاسا لە لەالیەن ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان . -١

ئەو پرۆژانەی لە الیەن پەرلەمانەوە پێشکەش کراوە یان ئەو  گفتگۆکردن لەسەر پڕۆژە یاساکان ،چ  -٢
 پرۆژەی لەالیەن دەسەاڵتی جێبەجێکردنەوە پێشکەش کراوە. 

 4رەزامەندی دەربڕین لەسەر یاسەکە و دارشتنی کۆتایی بۆ یاساکە . -٣

 5بەدواداچوونی جێبەجێکردنی یاساکە . -٤

 دووەم: وەزیفەی دارایی  

ردستان هەڵدەستێ بە بڕیاریدان لەسەر بودجەی گشتی هەرێمی کوردستان لەم بوارەدا پەرلەمانی کو 
 ، پڕۆژەی بودجەی گشتی بەدوو قۆناغ لە پەرلەمانی کوردستان تاوێی لەسەردەکرێت ،  

 یەکەمیان: لەالیەن لیژنەی پەیوەندار لەو کاتەی لە الیەن حکومەتەوە دەگاتە دەستی پەرلەمان  

   1. اساییئەندامانی پەرلەمانەوە لە دانیشتنێکی ئدووەمیان : لەالیەن هەموو 
 

ی  ١یاسای هەموارکردنی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نیشتیمانی ژمارە ٢٠٠٤ی ساڵی ٤٧لە یاسای ژمارە ٩ماددەی  1
 . ١٩٩٢ساڵی 

 . ١٥١،ل ٢٠١٧هۆگر ئیبراهیم حەکیم ،سروشتی دیموکراتی المەرکەزیەتی کارگێری،چاپخانەی رۆژهەالت، ساڵی  2
 . ١٩٩٢ی ساڵی ١ەنجومەنی نیشتیمانی کوردستانی عێراق ، ژمارە  ٔ  لەیاسای ي ٥٣لەماددەی ( ١برگەی )  3
کوردستان   ٧٣-٧٢-٧١ماددەی   4 پەرلەمانی  فەرمی  ماڵپەری  لە   ( کوردستان  پەرلەمانی  ناوخۆی  پەیڕەوی  لە 
(.w.w.perleman.org.) 

  ١٩٩٢استەنگەکانی  ٔ  توێژینەوەی یەک لە پایە و ي ئەمین فەرەج شەریف ، حکومرانێتی باش لە هەرێمی کوردستان   5
 .   ٨٩ل ٢٠١٩، چاپخانەی هێڤی ، ساڵی  ٢٠١٣تا 
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 سێیەم : وەزیفەی چاودێری  

لەسەر   پەرلەمان  گرنگەکانی  لەوەزیفە  بریتییەلە  ئاستی  ئ یەکێک  هەیە  پەرلەمانیان  واڵتانەی  ەو 
لێپرسینەوەی   و  بە چاودێری کردنی دەسەاڵتی جێبەجێکردن  پەرلەمان هەڵدەستێ   . چاودێری کردن 

دەسەاڵتی جێبەجێکردن و جێگر و وەزیرەکانی کابینەکەی بە پێی ئەو یاسایەی پەرلەمانەکە  سەرۆکی  
 2دایرشتوە. 

 باسی دووەم:دەسەڵت و تایبەتمەندییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان  

 لقی یەکەم:حکومەتی هەرێمی کوردستان  

ەتی هەرێمی کوردستان و دەسەاڵتی جێبەجێکردن لە هەرێمی کوردستان لەدوو دامەزراوەیی سەرۆکای
خۆیان  بە  تایبەت  یاسایەکی  بە  دامەزراوەیە  دوو  لەم  یەکێك  ،هەر  دێت  پێك  وەزیران  ئەنجوومەنی 

 3کاردەکان ،کە هەردوو یاساکە لە پەرلەمانی کوردستانەوە دەرچووە. 

 یەکەم:سەرۆکایەتی هەرێم 

ساڵی   لە  ئەوەی  دوای  دەزگایە  )یاسای  ٢٠٠٥ئەو  دانرا  بۆ  تایبەتی  یاسایەکی  پەرلەمانەوە  الیەن  لە 
ساڵی  ١ژمارە   هەرێمی ٢٠٠٥ی  پیادەکردووە،سەرۆکی  خۆی  ئەرکەکانی  یاسایی  دەاڵتێکی  (وەك 

کوردستانیش بە سەرۆکی بااڵی دەسەاڵتی جێبەجێکردن دادەنرێت لە هەرێمدا.ئەم سەرۆکە لە رێگەی  
ساڵ  د چوار  هەر  کوردستانەوە  هەرێمی  خەلکی  الیەن  لە  راستەوخووە  و  ونهێنی  گشتی  ەنگدانی 

جارێك هەڵدەبژێردرێت دەکرێت بۆ خولی دووەمی سەرۆکایەتی خۆی هەڵبژێرێتەوە، سەرۆکی هەرێم  
 4  ئامادە نەبوونیشدا شوێنی دەگرێتەوە. جێگرێکی هەیە کەلە ئەرکەکانی یارمەتی دەدات و لەکاتی 

رۆکایەتی هەرێم دیوانێکی دەبێت بە ناوی )دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم( کە کەسایەتیەکی مەعنەوی  سە
  ، هەرێم  سەرۆکایەتی  نێوان  پەیوەندی  رێکخستنی  بریتییەلە  دیوانە  ئەم   ئەرکی  گرنگترین   . دەبێت 

ها لە  ەنجومەنی وەزیرانی کوردستان_عێراق . هەروەئپەرلەمانی کوردستان ، هەروەها سەرۆکایەتی  

 

 .  ١٥٣هۆگر ئیبراهیم حەکیم ، سەرچاوەی پێشوو ل  1
 .  ٢١٤ئەمین فەرەج ، سەرچاوەی پێشوو، ل 2
 . ١٥٩هۆگر ئیبراهیم حەکیم ، سەرچاوەی پێشوو ،ل  3
(، ٢٠١٣تا١٩٩٢هەرێمی کوردستان )توێژینەوەك لەپایەو ئاستەنگەکانی  ئەمین فەرەج شەریف ، حوکمڕانێتی باش لە  2

 . ٩٩٧،ل٢٠١٩چاپخانەی هێڤی ساڵی 
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فیدڕاڵیەکان  دەسەاڵتە  و  هەرێم  سەرۆکایەتی  نێوان  فەرمیەکانی  پەیوەندیە  پراکتیکیدا  بواری 
 1رێکدەخات. 

ماددەی   پێی  دەرکردنی ١٠بە  بوارەکانی  لە  هەیە  وەزیفەیێکی  چەند  هەرێم  یاسایە سەرۆکی  ئەم  ی 
اندنی بارۆدخی لە ناکاو،  یاسا و بڕیار ، لێبوردنی گشتی ، هەڵوەشانەوەی پەرلەمانی کوردستان، راگەی

پلەی  ئداواکردنی   پێدانی   ، تایبەتەکان  پلە  خاوەن  دامەزراندنی   ، کۆبوونەوە  بۆ  وەزیران  ەنجومەنی 
 2.  سەربازی 

 دووەم : ئەنجومەنی وەزیران )حکومەت(: 

ئەنجومەنی وەزیران دەسەاڵتی جێبەجێکردن و کارگێری بااڵیە لە هەرێمی کوردستان کەلە سەرۆک و 
بە   پێکهێنانەکەی  پێکدێت.  وەزیرانن  ئەنجومەنی  بە  سەر  دەستانەی  ئەو  و  وەزیرەکان  و  جێگر 
یاسایەکی تایبەتی دەکرێت کەلە پەرلەمانی کوردستانەوە دەرچووە، ئەنجومەنی وەزیران ممارەسەی  

هەموارکراوە.لەدوای    ١٩٩٢ی ساڵی  ٣ەنجومەنی وەزیران ژمارە  ئدەسەاڵتەکانی دەکات بە پێی یاسای  
یەکەم   تەمەنی    ٤/٧/١٩٩٢هەڵبژاردنی   . هات  پێك  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  یەکەمی  کابینەی 

رینی مانگ بوو بە هۆی ملمالنێکانی  ناو یە کێتی نیشتیمانی کوردستان و گۆ   ٨کابینەی یەکەم تەنها  
 سەرۆکی حکومەت و وەزیرەکان  کە پشکی ئەو بوون. کابینەی دووەم: 

ەم کابینەیە بە هاوبەشی هەردوو پارتی دەسەاڵتدار و براوەی  ئپێک هات.  ١٩٩٣\٤\١٧ساڵێک دواتر لە 
هەڵبژاردنەکان دروستکران . سەرەتا کابینەکە هێمنی بەخۆیەوە بینی دواتر ملمالنێی لە نێوان هەردوو 

توندتر دەبوون تاوەکو جەنگی ناوخۆی روویدا لە نێوان هەردوو پارتە سەرکیەکە و هەرێمی   پارتەکە
 کوردستان دابەش بوو لە نێوانیان . 

کابینەی سێیەم و چوارەم بەهۆی شەڕی ناوخۆوە بە پچرپچری و هەریەکەو لە هەرێمێک پێکهات .  
سااڵنی   نێوان  ماوەی  لە  کوردستان  دیمۆکراتی  ژێر    ٢٠٠٦-١٩٩٦پارتی  ناوچەی  لە  کابینەی  دوو 

 دەسەاڵتی خۆی ) هەولێر و دهۆک( دروستکرد. 

، لە ماوەی   ساڵە دوو کابینەی لە هەرێمی سلێمانی دروست ١٠ەم  ئیەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش 
ەم کابینانە هیچ پەیوەندییەکیان بە یەکترەوە نەبووە و هەردوو ال سیاسەتی تایبەت بە خۆیان ئکرد .  

 نیان پەیڕەو دەکرد. لە هەرێمەکا
 

 . ٢٠٠٥ساڵی   ٢لە یاسای دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم ژمارە  ١ماددەی  1
 .١٦٠ی پێشوو لرچاوهسه هۆگر ئیبراهیم حەکیم  ، 2
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ژمارە   کوردستان  پەرلەمانی  بڕیاری  بەپێی  پێنجەم  لە    ٢٠٠٦ی ساڵی  ٣کابینەی  پێبەخشرا  متمانەی 
چونکە    ٢٠٠٦/٥/١٧ هاتبوو  پێك  وەزارەت  دوو  و  چل  لە  بوو  فراوان  کابینەیەکی  پێنجەم  .کابینەی 

بەش سیاسیەکانی  الیەنە  و  پارت  زۆربەی  و  نەهێشتەوە  ئۆپۆزسیۆن  بۆ  لە  بواری  پێکرد  داری 
 حوکمڕانی. 

پارتی   نێوان  ستراتیژی  رێککەوتنی  هۆی  بە  خایەند  ساڵی  چوار   ، حەفتەم  و  شەشەم  کابینەی 
سەرۆکایەتی  یەکێکیاب  ساڵ  هەردوو  کەلە  کوردستان  نیشتیمانی  یەکێتی  و  کوردستان  دیموکراتی 

نا ئۆپۆزسیۆن هاتە  لە کابینەی شەشەم دیاردەی خۆبە  ئەستۆ.  بگرنە  و سیستەمی سیاسی  کابینەکە 
کومەلی  و  ئیسالمی  یەکگرتووی  گۆڕان،  )بزوتنەوەی  سیاسی  پارتی  کەسێ  کوردستان  هەرێمی 
پێکەوە   هەرسێك  کرد  ئۆپۆزسیۆن  کاری  بە  دەستیان  کابینەکە  بەکاربوونی  دەست  لەگەل  ئیسالم( 

( لە٣٥خاوەنی  حەفتەم  کابینەی   . بوون  پەرلەمانی  کورسی  ساڵی    ٢٠١٢(  هەتاوەکو    ٢٠١٤پێکهات 
 بەردەوام بوو.  

ساڵی   هەڵبژاردنەکانی  لەدوای  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  هەشتەمی  دروست   ٢٠١٣کابینەی 
بوو.ئەم کابینەیە بە کابینەی بنکە فراوان ناسێنرا لەبەر ئەوەی نۆ مانگ دواکەوت بۆ بەشدارییکردنی 

 زۆرینەی پارت و الیەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان . 

ەهەمان شێوەی کابینەی هەشتەم ماوەیەکی زۆری خایەند تاوەکو الیەنەکان لەسەر  کابینەی نۆیەم ب
 1. ٢٠١٩پێکهێنانی حکومەت و دابەشکردنی پۆستەکان رێککەوتن لەساڵی 

دوای  ئ پێدەبەخشێت  متمانەی  کوردستانەوە  پەرلەمانی  الیەن  لە  یاسا  پێی  بە  وەزیران  ەنجومەنی 
دوای  ئ  ، کابینەکەی  پێکهێنانی  بۆ  ڕادەسپێدرێت  هەرێم  سەرۆکی  الیەن  لە  کابینە  سەرۆکی  ەوەی 

لە رێگای دەنگدانی  ئپێکهێنانی کابینەکەی دەیخاتە بەردەم پەرلەمان بۆ   نەوە  ەندامانی پەرلەمائەوەی 
تایبەتەوە   رێوشوێنی  رێگەی  لە  دەتوانێ  کوردستان  پەرلەمانی   . پێبدرێت  لە  ئمتمانەی  متمانەیە  ەو 

 2. کابینەکە یان وەزیرێکی کابینەکە وەرگرێتەوە 

 

 

 

 .  ٨٨-٧٧،ل٢٠٢١بارزان جوهر صادق ، متمانەی سیاسی بە سیستەمی سیاسی هەرێمی کوردستان ، چاپی یەکەم 1 

 . ١٦٢ل ی پێشوو، رچاوهسههۆگر ئیبراهیم حەکیم ،  2
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 لقی دووەم: تایبەتمەندییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان  

صالحیات و وەزیفی هەیە، بەشێك  بەو پێیەی لە چوارچێوەی دەولەتێکی فیدراڵیە بۆیە دوو جۆر لە  
بە   پەیوەستە  لە صالحیەتەکانی  بەشێك  هەرێم،  ناوخۆی  کاروباری  بە  پەیوەست  لەو صالحیەتانەی 

 1جێبەجێکردنی ئەو صالحیەتە هاوبەشانەی کە لەگەڵ حکومەتی فیدراڵی هەیەتی.

چە هەرێم  ناوخۆی  ئاستی  لەسەر  وەزیران  ئەنجوومەنی  جێبەجێکاری  دەساڵتی  ندین  یەکەم: 
پسپۆریەتی جیاواز  و صالحیاتی هەیە بەپێی یاسای ئەنجوومەنی وەزیران صالحیەتەکانیش لەبواری  

 جێبەجێکردن و چاودێری و کارگێریە .صالحیات و پسپۆرایەی ئەنجوومەنی وەزیران بریتین لە: 

 دانانی سیاسەتی گشتی هەرێم و سەرپەرشتی جێبەجێکردنی . -١

 پرۆژە یاسا و بەرزکردنەوەی بۆ پەرلەمانی کوردستان .  پێشنیارکردن و ئامادەکردنی-٢

 ئامادەکردنی پرۆژەی سیستەمە رێکخستنەکان و دەرکردنی . -٣

و  -٤ گۆرانکاری  مەبەستی  بە  پەرلەمان  بەردەم  بۆ  بردنی  و  گشتی  بودجەی  پرۆژەی  ئامادەکردنی 
 دەربڕینی رەزامەندی لەالیەن پەرلەمانەوە. 

 ەشەپێدانی هەرێم .  ئامادەکردنی پرۆژەی پالنی گ-٥

جێبەجێکردنی یاساکان و پارێزگاری کردن لە ئاسایشی هەرێم و پاراستنی مافی هاوالتیان و مولکە  -٦
 گشتیەکان.  

 2گرێبەستی قەرز و پێدانی قەرز بە رەرەزامەندی پەرلەمانی کوردستان . -٧

ه حکومەتی   . فیدراڵی  حکومەتی  لەگەڵ  هاوبەش  جێبەجێکاری  دەسەاڵتی   : چەندین دووەم  ەرێم 
گرنگترین    ، فیدراڵی  حکومەتی  لەگەڵ  هاوبەشی  بە  دەکات  ممارەسە  صالحیاتانەش  ئصالحیات  ەو 

بریتین لە پێکهێنانی کارگێریەکی هاوبەش لەگەڵ دەسەاڵتی ناوەندی بۆ بەرێوەبردنی نەوت و گازی  

 

 .                                  ١٥٩ل، رچاوهمان سه هه 3

 هەموارکراو.  ١٩٩٢ساڵی ی ٣لە یاسای ئەنجومەنی وەزیران  ژمارە  ٨ماددەی    2
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پێش   کە  کوردستان  هەرێمی  خاکی  لە  شێوەیەك    ٢٠٠٥/٨/١٥دەرهێنراو  بە  هاتووە.  ەو  ئبەرهەم 
 1. داهاتەی لە مەدا دەست دەکەوێت بە شێوەیەکی دادپەروەرانە لە نێوانیان دابەش بکرێت 

 

 باسی سێیەم:پەیوەندی نێوان پەرلەمانی کوردستان وحکومەتی هەرێمی کوردستان  

 رلەمانی کوردستان بە حکومەتی هەرێمی کوردستان  لقی یەکەم: پەیوەندی پە

بە   هەڵدەستێ  پەرلەمان  کاتێك  جەوهەریە  کارێکی  پەرلەمانیدا  سیستەمێکی  لە  پەرلەمان  رۆڵەی  ئەم 
چاودێری کردنی دەسەاڵتی جێبەجێکردن و ڵێپرسینەوەی سەرۆکی دەسەاڵتی جێبەجێکردن و جێگیر  

پەرلەمانە کە دارشتووە.لەم رووە پەرلەمانی کوردستان و وەزیرەکانی کابینەکەی بەپێی ئەو یاسایەی  
 کومەلێك رێکاری دەکەوێتە ئەستۆ بۆ جێبەجێکردنی ئەو چاودێریە: 

ئەندامانی پەرلەمان بۆیان هەیە داوا لە بەرپرسێکی جێبەجێکار بکەن کەلەسەر کارێکی دیاری کراو  -١
 روونکردنەوە بدەن. 

بۆ   روونکردنەوەیە  ئەم  ئەم  زانیاریە،  هێنانی  بەدەست  بۆ  تەنیا  بەڵکو  نیە  بەرپرسەکە  تاوانبارکردنی 
 . پەرلەمانی  پرسیاری  دەگوترێت  پێی  پەرلەمانی   2شێوازە  ئیستا  تا  چاودێریە  جۆری  باوترین  ئەمە 

(تەرخان ٦٧تا٦١)لە پەیرەی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان لەماددەی    2کوردستان پەیرەوی کردبێت .
و  پرسیارکردنەکە  چۆنیەتی  و  جۆرە  ئەم  باسی  .تێدا  شێوازە  ئەو  رێکخستنی  چۆنیەتی  کراوەبۆ 
مەرجەکانی پرسیارکردنەکە و میکانێزمی پرسیارکردنەکە روون کراوەتەوە.بەاڵم ئەگەر الیەنی حکومی 

 3ەرلەمانی بکات.وەاڵمی پرسیاری ئەندامانی پەرلەمانی نەدایەوە ئەوا الیەنەکە بانگهێشتی پ 

 

 . ٢٦٥،ص ٢٠١٣عامر ئیبراهیم ، النظام االمرکزي وتطبيقاته ، منشوران زين الحقوقية، الطبعة االولى ، 1
على كاظم الربيعي ، وسايل الرقابة البرلمانية على الحكومة ، دراسة منشورة في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون،  1 

 . ٤٨، ص٢٠٠٥ني ،سنة جامعة بغداد ، الحدد الثا

ئاستەنگەکانی  ٢ لەپایەو  )توێژینەوەیەك  کوردستان  هەرێمی  لە  باش  ،حوکمڕنێتی  شەریف  فەرەج   ئەمین 
 . ٦١،ل ٢٠١٩(،چاپخانەی هێڤی ، ساڵی ٢٠١٣تا١٩٩٢

 لە پەیرەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان .  ٦٧ماددەی 3 
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بریتییەلە    -٢ دەکرێت   جێبەجێ  کوردستانەوە  پەرلەمانی  الیەن  لە  کە  چاودێری  دیکەی  شێوازی 
کە   تێبینیەك  یان  روونکردنەوەیەك  بریتییەلە  پەرلەمانی  .لێپرسینەوەی  پەرلەمانی  لێپرسینەوەی 

  ، تۆمەتبارکردنە  تۆمەتبارکردنە  ئبنەماکەی  پەرلەمان  ئەم  ەنجومەنی ئسەرۆکی    اراستەیئەندامانی  
وەزیران یان وەزیرەکان  دەکرێ لە سەر رێوشوێنێك لە کارێك لە کارەکانی کە تێیدا هەڵەی کردبێ  

بە  ئ .  ئەمەش  حکومەت  بەرپرسیارەتی  جوالندنەوەی  کوردستان ئامانجی  پەرلەمانی  لە  شێوازە  ەم 
تەرخان کراوە. کە مانای  ( ی بۆ  ٧٠،٦٩،٦٨پەیڕەو دەکرێ لە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان ماددەکانی )

 لێپرسینەوە و رێگاکانی لێپرسینەوە و مەرجەکانی لێپرسینەوە روون کراوەتەوە. 

دروست    -٣ رێگەی  لە  ئەمەش    . پەرلەمانی  دواداچوونی  بە  بریتییەلە  چاودێری  دیکەی  شێوازێکی 
خودی   لە  پەرلەمان  سەرۆکایەتی  الیەن  لە  تایبەت  لێژنەیەکی  پەرلەمائکردنی  دروست  ەندامانی  ن 

کاری   و  ئدەکرێت.  دواداچوون  بە  بریتییەلە  لێژنەیە  یان ئەو  پرسەکە  الیەنەکانی  گشت  اشکراکردنی 
دامەزراوەکانی   یەکێك  لە  کێشەیەك  روودانی  کاتی  لە  نموونە  بۆ  گشتی.  بەرژەوەندی  لە  بابەتەکە 

ی بەدواداچوونی حکومەت یان کێشەیێکی سیاسی و دارایی رووبدات لەالیەن حکومەتەوە، لیژنەکە داوا
لەسەر کێشەکە  ئپرسەکە و   بەرزدەکاتەوە  پەرلەمان  بۆ  لیژنەکە راپۆرتێك   ، اشکراکردنی راستیەکان 
( شێوازە  ٥٠-٤٩-٤٨-٤٧.ماددەی  ئەو  بۆ  کراوە  تەرخان  کوردستان  پەرلەمانی  ناوخۆی  پەیرەی  (لە 

افی بڕیاردانی هەبێت بۆ  لەچاودێری . هیچیەکێ لە ماددانە ئاماژەی بەوە نەکردووە کە ئەو لیژنەیە م 
یەکالییکردنەوەی کێشەکە، بەڵکو تەنیا راپۆرت پێشکەش دەکات ، پەرلەمانی دوای گفتگۆکردن لەسەر  
زۆربەی   لە   . دەدات  تایبەت  رێوشوێنی  لەسەر  بڕیار  ڕاپۆرتەکە  رۆشنایی  لەژێر  کێشەکە 

بۆ دواد پێکهێناوە  لیژنەیەکی  پەرلەمان  اچوون کە گرنگترینیان کێشەسیاسیەکانی هەرێمی کوردستان 
 1لیژنەی حەڤدەی شوبات بوو.

بەو پێیەی پەرلەمان ئەو الیەنەیە کە متمانەی بەخشیوەتە حکومەت و وەزیرەکانی کابینەی حکومی  -٤
بۆیە پەرلەمان بۆی هەیە متمانە وەربگرێتەوە لە حکومەت بە گشتی یان یەکێك لە وەزیرەکان . یەك  

ن بۆیان هەیە داواکاریەك پێشکەش بکەن بۆ لێسەندنەوەی متمانە لە  لەسەر چواری ئەندامانی پەرلەما
حکومەت  یان وەزیرێکی  ناو حکومەت ، ئەگەر پەرلەمان بڕیاریدا متمانە وەربگرێتەوە ئەوا  الیەنی 

 2دووەم  لە سەر کارەکەی نامێنێت . 

 

،  لحكومة ، دراسة منشورة في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون وسايل الرقابة البرلمانية على اعلی کاظم الربیعی ،  1 
 51-49ص  ,٢٠٠٥دد الثاني ،سنة عجامعة بغداد ، ال

 . ١٩٩٢ی ساڵی ١لە یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردستانی عێراق ژمارە   ٤٥ماددەی  2
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 پەیوەندی حکومەت بە پەرلەمانەوە  لقی دووەم: 

هەرێمی   لە  ئەوەی  تەواوی  لەگەڵ  بە  سیاسی  سیستەمی  کە  کارپێکراونیە  دەستورێکی  کوردستان 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بکاتەوە،  روون  بەتەواوی  پەرلەمانەوە  بە  حکومەت  پەیوەندی  و  بکات  دیاری 
ئەوەی   تایبەت  بە  بکەین،  نێوانیان  پەیوەندییەی  بەم  درك  کارپێکراوەکان  یاسا  لەڕێگەی  دەتوانین 

کومەت بە پەرلەمانەوە. ئەگەر سەیری ئەرك و تایبەتمەندییەکانی حکومەتی پەیوەستە بە پەیوەندی ح 
هەرێم بکەین ، لەیاسای دووەمدا بە درێژی ئاماژەمان پێی کردییە ، دەبیینن لە چەندین تایبەتمەندیدا 
پەرلەمانی   لە  متمانە  ئەم حکومەتە  کە  بەتایبەت  پەرلەمانی کوردستانەوە،  بە  پەیوەندییە  بە  پێویستی 

 دستانەوە وەردەگرێت و لە الیەن ئەم پەرلەمانەوە چاودێری دەکرێت . کور

پەرلەمانەوە دەرچووە ڕێگەی   لە  یاسایانەی  ئەو  لەڕێگەی  لە هەرێمی کوردستان  سیستەمی سیاسی 
بە   بێت  پەیوەست  کە  بکات  پیادە  تایبەتمەندیەك  و  ئەرکێك  چەند  کە  هەرێم  حکومەتی  بە  داوە 

 -نە:پەرلەمانی کوردستانەوە، لەوا

الیەن  -١ لە  سەرەتا  رێکارەکان  بەپێی  .کە  کوردستان  هەرێمی  ،بودجەی  پڕۆژە  ئامادەکردنی 
وەزارەتی  هەماهەنگی  بە  دارایی  وەزارەتی  ئەوەی  دوای  دەکرێت  پەسەند  وەزیران  ئەنجوومەنی 
بۆی   پەرلەمان  کە  پەسەندکردنی  بۆ  دەکرێت  پەرلەمان  رەوانەی  پاشان   ، دەکەن  ئامادەی  پالندانان 

بەم  هە دەکرێ  وەزیران  ئەنجوومەنی  بەرامبەردا  لە   . بکاتەوە  رەتی  یان  بکاتەوە  هەمواری  یە 
 گۆرانکاریانە رازی نەبێت وە نەیخاتە بواری جێبەجێکردنەوە. 

بۆ -٢ دەکرێت  ئامادە  یاسا  پڕۆژە  پەیوەندیدارەکانە  وەزارەتە  کەلە ڕێگەی  یاسا،  پڕۆژە  ئامادەکردنی 
وەز کاری  بەڕێوەچوونی  تەشریعی چۆنیەتی  دەسەاڵتی  کوردستان  پەرلەمانی  هەرچەندە  ارەتەکان 

هەیە،بەاڵم دواتر پەرلەمان دەتوانێ بە دانیشتنی ئاسایی بە دەنگی زۆرینەی ئەندامانی رەتی بکاتەوە  
 یان پەسەندی بکات. 

و -٣ هەڵبژاردن  رێکەوتی  بەاڵم  هەڵدەبژێردرێت  خەلکەوە  لەالیەن  کوردستان  پەرلەمانی  هەرچەندە 
واتە  ئاماد  . دەکرێت  دیاری  هەرێمەوە  وسەرۆکی  حکومەت  سەرۆکی  لەالیەن  هەڵبژاردن  بۆ  ەکاری 

حکومەت بۆی هەیە کاتی دیاریکردنی هەڵبژاردنەکان دیاری بکات . ئەمە جگە لەوەی حکومەت بەپێی 
بەکارەکانی  کۆتایی  و  بکات  پێشوەختە  هەڵبژاردنی  بانگەشەی  هەیە  بۆی  باردۆخێك  و  مەرج  چەند 

 ن بهێنێ. پەرلەما
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بەپێی یاسای ئەنجوومەنی وەزیران حکومەت مافی دانانی سیاسەتی گشتی هەرێم و ئامادەکردنی  -٤
پڕۆژەی پالنی گەشەپێدانی هەرێمی هەیە ، هەرچەندە ئەمەی دوایی دەبێ بچێت بۆ پەرلەمان و لەوێوە  

 بڕیاری کۆتایی بدرێت لە رێگەی زۆرینەی پەرلەمانیەوە. 

دیانەی حکومەتی هەرێم بەپەرلەمانی کوردستانەوە گرێ دەدات بابەتی قەرزە  یەکێك لەو تایبەتمەن-٥
کە حکومەت بۆی هەیە سیاسەتی قەرز دیاری بکات و شێوازی کۆکردنەوە و سەرفکردن دابرێژێ،  

 بەاڵم پێویستی بە رەزامەندی پەرلەمانی کوردستانە. 

ویستە لەسەر حکومەت وەك خۆی  ئەو یاساو بڕیارانەی لە پەرلەمانی کوردستانەوە دەردەچێت پێ-٦
 جێبەجێێ بکات بەتایبەت دوای ئەوەی لە وەقایعی کوردستان باڵوکرایەوە. 

بڕیار و ڕێنمایی -٧ مافی دەرکردنی  ئەو دەسەاڵتەی کەهەیەتی  بەپێی  حکومەتی هەرێمی کوردستان 
ستنەکانی  هەیە، بە وانەشەوە کە رەهەندی سیستەمی رێکخستنیان هەیە، واتە حکومەت بەشێك لەرێکخ

سیستەمی سیاسی و کارگێڕی هەرێمی کوردستانی لەسەر ئەستۆیە، کەبەشەکەی تر دەکرێ بکرێتە  
 ئەستۆی پەرلەمانی کوردستانەوە. 

کوردستانە  -٨ پەرلەمانی  تایبەتمەندیەکانی  لە  حکومەت  لە  وەرگرتنەوە  متمانە  پرسی  هەرچەندە 
ئەو  لەگەڵ  تایبەتەوە(بەاڵم  دۆخی  و  مەرج  بەچەند  هەیە  )ئەمەش  بۆی  حکومەت  سەرۆکی  ەشدا 

بۆ   کوردستان  پەرلەمانی  بەردەم  بخاتە  کابینەکە  و  حکومەت  هەلوەشاندنەوەی  پێشنیاری 
 بەدواداچوون.

هەر کاتێك سەرۆکی حکومەت هەستی کرد کابینەکەی لە سیاسەتی گشتی هەرێم الیداوە بۆی هەیە  -٩
 بکات بۆ دەنگدان لەسەری. دەست لەکارکێشانەوەی خۆی و کابینەکەی پێشکەشی پەرلەمان 
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 قامگیری ر سهسه كانی لهوتهم و لێكه شته ی هه م و كابینه ندی خولی چواره یوهپه  :  م یە ێس یشەب

 باسی یەکەم: خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان )خوێندنەوەیەك بۆ داتاکان( 

 خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان یشتن لهك بۆ تێگه تایهرهسه لقی یەکەم: 

، واتە بەر لەوەی خولی سێیەم کۆتایی بێت، پەرلەمانی خولی  ١/١١/٢٠١٣بەپێی یاسا دەبوایە بەر لە  
، ئەمەش کارێکی ٦/١١/٢٠١٣چوارەم کۆبوونەوەی دەستپێکی ببەستایە، بەالم ئەوەبوو کۆنەبوویەوە تا 

 ییەکی یاسایی لە هەرێم دروست بووبوو.نا یاسای بوو و لە ماوەی ئەم شەش رۆژەدا بۆشا

( لە  کوردستان  پەرلەمانی  دەستپێکی  کۆبوونەوەی  خواردنی  ٦/١١/٢٠١٣یەکەم  سوێند  بەمەبەستی   )
( مادەی  بەپێی  دەبوو  کە  کۆبوونەوەیەدا  لەم   ، بەسترا  پەرلەمان  هۆڵی  لە  پەیڕەوی  ١٣ئەندامان  (ی 

و   بخۆن  یاسایی  سوێندی  ئەندامان   ، پەرلەمان  دەستەی  ناوخۆی  کۆبوونەوەیەشدا  هەرلەم 
   1 سەرۆکایەتی پەرلەمان هەڵبژێردرێن.

 ئەو سیمایانەی ئەم خولەی پەرلەمان لە خولەکانی پێشوو جیادەکاتەوە: 

 پەخشکردنی راستەوخۆی دانیشتنەکانی پەرلەمان.-١

 هەوالەکانی پەرلەمان. رێگەدانی زیاتر بە راگەیاندنکاران بە مەبەستی رومالکردنی دانیشتن و -٢

 کردنەوەی نوسینگەی پەرلەمانی کوردستان کە کەرکوك. -٣

دەرکردنی دوو بڕیار سەبارەت بە پشگیری کوردانی رۆژئاوا ناردنی کۆمەکی سەربازی و هێزی  -٤
نەتەوەیی  پرسێکی  بە  پەرلەمانی کوردستان سەبارەت  یەکەمجارە  کەئەمە  پێشتیوانیان  بۆ  پێشمەرگە 

 2بڕیارێك دەربکات. دەرەوەی هەرێم 

 چاودێری حکومەت : 

، لە پرۆسەی چاودێری کردنی حکومەتدا وهده سەرباری ئەوەی پەرلەمان کۆبوونەوەکانیشی دەستپێکر
هیچ چاالکییەکی نەبووە و نەیتوانیوە بە ئەرکی خۆی هەڵبستێت . جگە لە چەند کۆبوونەوەیەك نەبێت 

کۆبوونەوەکا کردوویانەو  وپەرلەمان  حکومەت  حکومەت کە  کە  چوارچێوەیەدابوون  لەو  نیش 

 

ولێر  م، ههكهمانی كوردستان، راپۆرتی یهرلهی چاودێری پهپرۆژهپێدان، شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 5، ل2014

 38ل ,سەرچاوەی پێشوو .پێدانشهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه  2
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ویستویەتی ئەجێندای خۆی لەرێگەی پەرلەمانەوە جێبەجێێ بکات ، نەك پەرلەمان چاودێری حکومەت 
بکات و لێی بپێچێتەوە . لەو هەموو پێشێلکارییە یاساییەی حکومەت کردوویەتی ، هەر لە پاشەکەوتی 

ەکەش لەکاتی خۆی ، کە موچەی چین و توێژ  موچەو کەمکردنەوەی بۆ چارەك، وە نەدانی ئەو چار
هەیە بە سێ مانگیش نادرێت، فرۆشتنی نەوت و ناڕوونی داهاتەکان، یاریکردن بە کاتی هەڵبژاردنەکان 
و  تەندروستی  و  پەروەردە  خزمەتگوزاریی  خراپی  و  سێکتەرەکان  زۆرینەی  لە  گەندەڵی  بوونی  و 

و   کەمی سوتەمەنی  و  رێگەوبانەکان  بااڵو  و خوێندنی  باجەکان  نایاسایی  وزیادکردنی  ئاو  و  کارەبا 
دەیان بابەتی تر، سەرباری ئەوەی چەند ئەندامێك جاروبار یاداشتیان بۆ بانگهێشتکردنی سەرۆکایەتی 
لە   گوێی  نە  پەرلەمان  بەاڵم  پێشکەشکردووە،  وەزیرەکان  لە  هەندێك  و  وەزیران  ئەنجوومەنی 

 1بەرپرسێکی حکومی بپێچێتەوە . ئەندامەکانی گرتووە و نەتوانیویەتی لە هیچ 

 هەمواری یاسایی سەرۆکایەتی هەرێم : 

سەرۆکایەتی هەرێم لەم کابینەیەدا بووە سەرچاوەی تێکچوونی پەیوەندی پەرلەمان و حکومەت، بەاڵم  
 سەرکەوتوونەبوو چونکە:  دا م پرسه دانی ئه ئیداره  مانی كوردستان له رله په لەمەشدا 

ەی یەکەمی بۆ پڕۆژە یاساکانی تایبەت بە هەمواری یاسایی سەرۆکایەتی خوێندنەو   ٢٣/٦/٢٠١٥لە-١
 هەرێم کردووە. 

٢-( پرۆژەکە  ٣٦دوای  یەکەمی  خۆێندنەوەی  دووای  کاتێکدا  لە  نوسراوە،ئەمە  یاسایی  راپۆرتی  (رۆژ 
 ( رۆژ کات لەبەردەم پەرلەمان بووە. ٢٣تەنها یەك مانگ و )

ئەنجام  ٩/٨/٢٠١٥لە  -٣ پەرلەمان  بەیانی شەرعیەتی   دانیشتنی  بۆ  بووە  کاتێك  لە  ئەمەش  کە  دراوە 
 2 .یاسایی سەرۆکی هەرێم تەواو دەبوو 

 ئامارەکانی خولی چوارەم:  

ئەنجام درا و   ٢٠١٣ی ئەیلوول/سێپتێمبەری  ٢١هەڵبژاردنی خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان لە  
بە   چوو  بەڕێوە  ساڵ  هەمان  نۆڤێمبەری   / دووەم  تشرینی  لەشەشی  کۆبوونەوەشی  یەکەم 

 

راپۆرتی چاودێری و  سندوقی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی،  پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 14، ل2018ولێر م، هه، راپۆرتی یازدهمانی كوردستانرلهكانی پهنگاندنی كارهڵسههه
كانی  نگاندنی كارهڵسهههمانتارانی كوردستان، چاودێری و رلهكێتی پهیه پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 58-57، ل2015ولێر م، ههمانی كوردستان، راپۆرتی سێیهرلهپه
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دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمان  ٢٠١٤سەرپەرشتی بەتەمەنترین ئەندامی پەرلەمان، پاشان لە نیسانی 
ه جەعفەر  هاتە  و  پەرلەمان  سەرۆکی  بە  بوو  گۆڕان  بزووتنەوەی  لە  محەمەد  یوسف   ، ەڵبژاردن 

ئیمینکی لە پارتی دیمۆکراتی کوردستان بوو بە جێگر و فەخرەدین قادر لە کۆمەڵی ئیسالمی بوو بە  
 سکرتێر.  

ماوەی   بۆ  تەمەنی  درێژکردنەوەی  دوای  یاسا،  ئەیلوولی    ١٠بەپێی  ئەوا شەشی  دوا  مانگ،  رابردوو 
تێپەڕیوە،   وادەکە  کە  ئێستە  بەاڵم  بدات،  ئەنجام  دانیشتن  کوردستان  پەرلەمانی  ئەوەی  بۆ  بوو  وادە 

 ناتوانێ هیچ دانیشتنێك ئەنجام بدات. 

  ١٠٤بەپێی ئامارەکانی راگەیاندنی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان ، پەرلەمان لە خولی چوارەمیدا  
کە   کردووە  ئاسای٩٦دانیشتنی  بۆ ی  خوێندنەوەی  هەروەها  بووە،  نائاسایی  پێنجی  و  پڕۆژە    ٢٠٦ی 

یاسای   ئەوانیش   ، پەرلەمان  گەرێنراونەتەوە  هەموارکردنەوەی  بۆ  دووانیان  ،بەاڵم  یاسا  بە  کردووە 
 چاکسازی ویاسای خۆپێشاندانە. 

" تەمەنیدا  ساڵی  پێنج  کوردستان  ٢٠١٨تا٢٠١٣لەماوەی  کە    ٥٨"پەرلەمانی  دەرکردووە  بڕیاری 
کوردییەی  گر شارە  لەو  بوو  بەرگریکردن  و  کۆبانێ  بۆ  بوو  پێشمەرگە  هێزی  ناردنی  نگترینیان 

 رۆژئاوای کوردستان لە شەڕی دژ بە داعش. 

جگە لەمە، لەم پێنج ساڵەدا حکومەت هیچ پڕۆژە بودجەیەکی رەوانەی پەرلەمان نەکردووە ، پاساوی  
و بڕینی بودجەی هەرێمی کوردستان    حکوومەتیش بۆ ئەمە تەنگژەی دارایی و شەڕی دژ بە داعش 

 1  بوو، لەالیەن بەغداوە. 

 ( فراوان تی بنكه حكومه ) مشتهی هه كابینه : مباسی دووه

 مشتهی هه ی كابینه م: پێكهاته كهلقی یه

می حکومەتی هەرێم کەبە "کابینەی بنکە فراوان" ناسراوە،لەبەر ئەوەی هەر پێنج حیزبە  شته کابینەی هه 
سەرەکییەکەی کوردستان تیایدا بەشداربوون. ئەم ماوەیە رووبەرووی گەورەترین قەیرانی حوکمڕانی 

 بووەتەوە، کە ئەمەش نەمانی متمانەیە لەنێو پێکهێنەرەکاندا. 

 

 ،  ری ووشهداتا، ماڵپه مان بهرلهپێنج ساڵی په 1
Jor=4www.wishe.net/details.aspx?=hewal&jmare=56498& 

http://www.wishe.net/details.aspx?=hewal&jmare=56498&Jor=4
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ئەم کابینەیە لە ئەنجامی رێکەوتنی هەرپێنج الیەنە سەرەکییەکە )پارتی دیموکرات، یەکێتی نیشتیمانی،  
گۆڕان،  رۆژی    بزووتنەوەی  و  پێکهات  ئیسالمی(  کۆمەڵی  ئیسالمی،  ی  ١٨یەکگرتووی 

یەك  ٢٠١٤حوزویرانی تەنها  الیەنانە  ئەو  نێوان  بەاڵم سازانی  بۆدرا،  دەنگی  کوردستان  پەرلەمانی  لە 
 ساڵی خایاند و لەوە بەدواوە لەق  بوو. 

کوردستان   دیموکراتی  کۆی  ٣٨پارتی  لە  گەورەترین ١١١کورسی  خاوەنی  پەرلەمان  کورسی 
تۆمەتبار   ترەوە  الیەنەکەی  چوار  الیەن  لە  دەست،  گرتووە  ئەو سەرۆکایەتی  پەرلەمانەو  فراکسیۆنی 
دەکرێت بەوەی شکستی هێناوە لەفەرمانڕەواییدا لە کاتێکدا ئەو الیەنانە هەریەکەیان بەچەند وەزیرێك  

لە  گلەیی  پارتیش  ،لەبەرامبەر  حوکمڕانیدا  لەجومگەکانی  بەشدارن  بااڵ  بەرپرسێکی  حکومڕانی    و 
مامەڵە   بنکەفراواندا  حکومەتی  لەگەڵ  ئۆپزسیۆن  وەکو  الیەنانە  ئەو  دەڵێت  و  هەیە  الیەنە  ئەوچوار 

 1دەکەن.  

سه وههئدوای   الیهرجه ی  هه براوه   نهم  پهكانی  رێكهرله ڵبژاردنی  كوردستان  كهمانی  تێكرا    به   وتن 
حكومه به بكه شداری  سه ت  و  به رجه ن  له میان  بیرۆكه سه ده  شداربن  حكومه اڵت،  بنكهی  فراوان   تی 
بنه سه له هاته ر  نیشتمانی  سازانی  به اراوه ئ  مای  كه یهشێوه .  به هه   ك  سیاسی  پارتێكی  رێژه ر  ی  پێی 

سه كورسییه و  له كان  به رله په  نگیان  حكومه مان  ده شداری  و  سه ستهت  پهرۆكایهی  مانی رله تی 
 بوو:یهم شێوه به  كهارییهشككوردستانیان كرد. دابه 

كه   -1 كوردستان  دیموكراتی  یهبراوه  پارتی  سه كهی  پۆستی  بوو،  حكومه م  جێگری  رۆكی  و  ت 
 ر الی خۆی بوو.(رێمیش هه رۆكی هه وت. )پۆستی سه ركهمانی به رله رۆكی پهسه 

ها  روهمان، هه رله رۆكی پهپۆستی سه كان بوو،  ڵبژاردنهمی هه ی دووهبراوه   ی گۆران كه وهبزوتنه  -2
وه  وه زارهپۆستی  و  دارایی  پێشمه زارهتی  وه رگهتی  كهی  وه   رگرت  حكومه زاره دوو  گرنگی  تی  تی 

 رێمن. هه 

ند ت و چه رۆكی حكومه م بوو، پۆستی جێگری سه ی سێیه براوه  كێتی نیشتمانی كوردستان كه یه  -3
 تێك. زاره وه

 

ی  وهرمی بزوتنهری فهم ئۆپۆزسیۆن، سایتی ئاشتی )ماڵپهم حكومڕانن ههت ههكانی حكومهكییهرهسه نهالیه  1
 ، 2015لی كوردستان(، دیموكراتی گه

http://ashte.org/index / 

http://ashte.org/index/
http://ashte.org/index/
http://ashte.org/index/
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رێم  استی هه ئر  می سه كان و  چوارهیسالمییه ئ  استی حزبهئر  می سه كهیه   ، كه یسالمی ئڵی  كۆمه   -4
 تی كرد.شداری حكومه تی كشتوكاڵ به زارهزیری وه رگرتنی پۆستی وه وه  بوو به

  دا به م خوله ۆپۆزسیۆنی كوردستان بوو، له ئی  ره مین بهكهیه   یسالمی كوردستان، كه ئكگرتووی  یه   -5
 شداری كرد. با به تی كاره زاره پۆستی وه رگرتنی وه

 فراوان تی بنكه وكردنی حكومه یره كانی پهم: هۆكارو ئامانجهلقی دووه 

  رێم بوو، بۆیهكانی هه ستووهقبهچه   سیاسییه   یرانهركردنی قهسه فراوان چاره   تی بنكه حكومه   امانج له ئ
وه نجومه هئ له نی  كابینه   زیران  كابینه ه ئناوی    كهیهحكومی  ناساندنی  كردهم  کۆدەنگی   ی  )حکومەتی 

، )کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان،  ناساندنی خۆیان دا هاتووه  ها له روه نیشتمانی(. هه 
حکومەتێکی یەکبوونی نیشتمانییە. هەموو حزبە سیاسیە سەرەکیەکان هاوپەیمانیەتێکی بنکە فراوانیان 

رەنگدانە کە  نوێنەرایەتیکردن  پێکهێناوە،  مەبەستی  بۆ  کوردستانە  هەرێمی  سیاسیی  فرەیی  وەی 
سیاسی   دیدی  کە  چاوەڕواندەکرێت  هاوواڵتیان.  ئوخزمەتکردنی  پارتە  و  وفەرهەنگیی  ابووری 

ناوەوە   لە  تەندروست  وگفتوگۆ ومشتومڕی  تازە  بیری  لە حکومەت،  بەشداریدەکەن  کە  سیاسیەکانی 
کاتدا،   هەمان  لە  کایەوە.  بابەتە  ئبهێننە  سەر  دێتە  کاتی  دەدوێت  دەنگ  یەک  بە  کابینەیە  ەم 

کۆمەڵگەی   بەغداو  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  وەکو  کوردستان،  هەرێمی  حکومەتی  ستراتیژیەکانی 
ەمە سەردەمێکی مێژوویی گرنگە بۆ گەلی کوردستان. حکومەتی کۆدەنگی نیشتمانی ئ ناونەتەوەیی.    

 1رووبەڕووبونەوەی هەر پێشهاتەیەک وگەیاندنی خزمەتگوزاری بۆ هاوواڵتیان.امادەیە بۆ ئ

تێكدا ها حكومه وهله   ، چونكه وهك ناگرێته ماكانی دیموكراسیدا یه ڵ بنه گهفراوان له تی بنكه خودی حكومه 
كی بێ یهك كارگه ۆپۆزسیۆن وه ئبێ  گی نابێت و دیموكراسیش به اماده ئۆپۆزسیۆن بوون  ئتی  رۆحیه 
ۆپۆزسیۆن تاوانباری  ئ  واتهبێت، كهنیا ناوی ده می نابێت و تهرهه به  ، چونكه نی وایهمه ندو سوتهكارمه 

لهرهسه  بێ  وهكین  دۆخێكی  چونكه ئها  بووندا،  نهده  ۆپۆزسیۆن  حكومه   چنه یانتوانی  مادام    وهتهناو 
 . ت پێ بهێنناڵت ناتوانن حكومه سه بێ دهنیاو به تهبه

به  ده ئی  رهكاتێك  له   وهاڵتهسه ده   چنه ۆپۆزسیۆن  نابێت  جیاوازیان  حیزبه گههیچ  كانی اڵتدارهسه ده   ڵ 
ن و هاونیشتمانیش با بۆ  كهش ده نێوان خۆیاندا به   ت له ی میلله ش داهات و پاره وانیش برابه ه ئو  وهتره

هه  ناره خۆی  ده ر  كه زایی  و  نربڕێت  روومالی  نابێت  چونكه ومێدییه ئاسیش  بكات،  ها  وهله   كانیان 

 

 :  كههرمی كابینری فهماڵپه م لهشتهی ههناساندنی كابینه 1
http://previous.cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=13&s=030000&r=477&p=503&t=0&h=1   

http://previous.cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=13&s=030000&r=477&p=503&t=0&h=1
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  تهو حكومه ه ئساتێكی تری  ن. كاره كهكتری ده یه   لستكاری نامێنێت و چاوپۆشی لهرهه تێكدا بهحكومه 
كهوههئ  فراوانهبنكه وهیسالمییه ئ  بوو  براوه كان  هێزی  حكومه  چوونه  ك  بهوهته ناو  و مهو  پالن  ش 

 تدا. ناوی حكومهناو هه  ڕێژن له تی دادهرسپهی كۆنه رنامه به

وكات  ه ئ  چونكه  وهدزنهكان دهڵه تی هه رپرسیاره به   ك خۆیان له موو الیه فراواندا هه   تی بنكه حكومه   له
ر  سه یش له ئ  ، بگره وهملی خۆیه  س ناخاته ی كه ڵهس هه بن و كهكان بزر دهتییهرپرسیاره كان و بهرۆڵه

  حیزبه   فالنه  وههئها  ئهاونیشتمان بڵێن    ی به وههئن بۆ  كهكتریش ده كانی یهنمانی پرۆژهشكست پێ هێ
   ت كردنی هاونیشتمانی. ی بكات بۆ خزمه كهتهزاره دای وه هئناتوانێت 

 یم ێ رەه  یتەحکوم  ی مەشتە ه  ەینیکاب  ینانێکهێپ  ە ک  ەارید  ە و ەئ  کوردستاندا  یمێ رەه  ەی نموونەل
  یداو ەڵره ەس  ەتاز  گرتوو ە چکڕێ   ی تیەموکراسید  ڕێی  ر ەسە ل  بوو   ۆێ ن  یاسیس   یکێنگاو ەه  کوردستان

 ۆب   دا   ان یارڕیب  کانیەکەرە س  یە اسیس  ە حزب  ە ک  بوو   ش ی اسیس  یتیەقالنەع   ،   کوردستان   ی مێرەه
  یە اسیس  ە حزب  ە ل  ك ێشەب  یاسیس  و   اندنەیاگڕ  یگوتار   ەل  تەقید  ك ێکات  مەاڵ ب  تەحکوم   ینانێکهێپ

 ند ە پاب  ك ە ن  ەیەواه   یجار   ت ێو ەکەردەد  تۆ ب  تێگرە د  م ەشتە ه  ەین یکاب  ەل  کان ەشداربو ەب  ییە کەرەس
 و ێ ن  یرەوه ەج  یکێپیپرنس  ەبگر  یمانیشتین  یکگرتوو یە  فراوان  ەبنک  یتەحکوم   یماکانەبن  ەب  نین
 و  ت ەحکوم  یتواناکان  یبوون  یعیواق  ر ەسە ل  ختەج   ەک  نەکەد  ل ێشێپ  مەشت ە ه  ەینیکاب  ەی رنامەب
 و ە ئ  ی کردنڵەەاڵگ  ە ل  شدرابونەب  ان ۆیخ  کداێکاتەل  کات ەد  ش ەهاوب  یتیەاریرپرسەب  یگرتنۆ ستەئەو 
  ێ کر ەد  نیۆ پزسۆ ئ  شیو ەش   ە تداروبەاڵسە د  ژ ۆ ر  ەب  ی تیەساەک  ە ک  بوون   یراز  ێیپ  موان ەه   و ەیەرنامەب

 تێ بنر  نیۆ پزسۆ ئ  م ەه  و   ێ ب  تدار ەاڵسە د  م ەه  کاتدا  كیێ   ە ل  ە ک  ە فتارەر  گوتارو   ی لێدۆ م  م ەل  ناو 
  ەی جومگ  ك ەیە ژمار  ە ک  ت ەحکوم  ەل   شدار ەب  یک ەرەس  ی اسیس  یکێحزب:  ە نمون(  تەاڵسەدۆ پۆ ئ)

  ەل   یکانەوتەسکە د  یکێشەب   ەی ک  یەحکوم  ەنیۆ فراکس  رێولەه  ەل  ەیەو ەستە دەب  ت ەاڵسەد   یکەرەس
 ینڕی ب  یاریشنێپ  کانەشتو ڕۆ   ستەد  ە رکردەسە ل  كێ ندەه  غداە بەل  ت،ێگرەردە و   رانیزەو   ینەنجوومەئ

  شی مانێسل  ە ل  کوردستان،  ی لەگ  یارانەین  مەردەب  ە خاتەد   کوردستان  یمێ رەه   ەی بودج  و   ە موچ
 مانە رلەپ  ە ل  ی شەکەنیۆ فراکس  ،   ت ەحکوم  یدژەل  شاندانێپۆ خ  ۆ ب  داتەد  لکەخ  ی هان  ەی کەحزب

  ش ەداب  و   ول ڕ  ەرۆ ج  مەئ  و   نێد  یشیاندەیاگڕ  یزگاکانەدامود  اتری ز  شەو ەل   کاتەردەد   ۆ ب  یریپشتگ
 1  .  انیهاوالت  یشکێهزروم  ەن ەخەید و  نەکەد ناێو  یوونڕ ە ب یڤەتەگێن ەکردن

 

 ، 2015كگرتوو، كوردستان نێت، یران و گوتاری یهدینی، قهر نورهعومه1 

-23-01-01-42/2015-16-21-01-01-https://kurdistannet.info/2015_2016kn/index.php/2015
40-06-07-12-03-2015-09/473-34 

https://kurdistannet.info/2015_2016kn/index.php/2015-01-01-21-16-42/2015-01-01-23-34-09/473-2015-03-12-07-06-40
https://kurdistannet.info/2015_2016kn/index.php/2015-01-01-21-16-42/2015-01-01-23-34-09/473-2015-03-12-07-06-40
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 ی خولی چوارەم  بوونیقەیرانی بەردەوام :مسێیه باسی 

 ( ٢٠١٦-٢٠١٤لقی یەکەم: پەیوەندی پتەوی کابینەی هەشتەم بە خولی چوارەم لە ) 

  یەبوا ەد  و ەکوردستان  یمێرە ه  ی مێ رەه  ی شورع  و   یی اسای  ی زگاەد  نیرزترە ب  کوردستان   ی مانەرلەپ
 و   کانەاوازیج  ەنگەر   و   نگەد  موو ەه   ەیو ەرەکۆ ک  یتر ەچ  و   تێبەه  یارڕیب  داۆیخ  یسات  و   کاتەل

  ی ٢٠٠٥  ڵیسا  ی(١)  ەژمار  یارڕی بەل  كە رو ەه  ت،ێب  کانەنوسساز ەچار  ەپرس  ەیو ەکالکردنیە  ۆیکەس
  یستور ەد  و   یاسیس  یعەرج ەم  ە،تاک  راقێع-کوردستان  یمانەرلەپ)-:  ەهاتوو   کوردستاندا  یمانەرلەپ

  ی پرس  :   ك ەو   ە نمون  ۆ ب.....(.  راق ێع  یکوردستان  یلەگ   یکانەنوسسازەچار  ەپرس  ر ەسەل   اردانڕیب  ۆ ب  یە
  ، ین ەمە سوت  ی رانەیق  ،ەرگە شم ێ پ  ەیو ەمان  و ەو ەکشان  م،ێرەه  ەیو ەرەد  ی کانەناوچەل  ە رگەشمێپ
  ی کێارڕیب  ە ن  الم ەز،بێه  یجوالندن   کان، ییەوتەن  ەلگێک  و   رکوك ەک  راق، ێع  یرانەیق  و   ی خۆ بارد  م،ۆ فراندیر
 .کردوونیرەد ەک ە کراو  ەیارانڕیب و ەئ ۆ ب شی سابی ح ەن  و  بوو ەه  ەیو ەرەکالکیە

  و   ت ەحکوم  ی ندەو ەیپ  م(می خولی چوارهكهرزی یه )وه   کوردستان  ی مانەرلەپ  ەیهار ە ب  یخول  ەیماو ەل
 1 -:ە و ەنەیبک کورت کداێخال  ندەچە ل ێ کرەد مان ەرلەپ

 بنەئاماد  مانەرلەپ  یلۆ ه  ەل  داواکراون  ەو ەندامانەئ  نیە الەل  رانیزەو   ینەنجوومەئ  یندامانەئ  ەی ژمار-١
 . ندام ەئ١٢ ەلییەتیبر

  بوونەئاماد  مانە رلەپ  یلۆ ه  ە ل   ندامان ەئ  ی داوا  رە سە ل  ران یزەو   ی نەنجوومەئ  ی ندامانەئ   ەی ژمار-٢
 . ندامەئ ٥ ەلییەتیبر

 مانە رلەپ  ی لۆ ه  ۆ ب  داواکرابوون  ە و ەندامانەئ  نیەالەل   ە ک  رانیزەو   ی نەنجوومەئ  ی ندامانەئ  ەی ژمار-٣
 .   ندام ەئ٧ ەلییەتیبر بوونەن ە ئاماد المەب

 بوون ەئاماد  مان ە رلەپ  یلۆ ه ەل   انۆیخ  یداوا  ر ەسە ل  رانیزەو   ینەنجوومە ئ  ی ندامانەئ  ەی ژمار-٤
 . ندامەئ چیه  ەل  ەلییەتیبر

 . ندام ەئ چی ه  ەلییە تیبر رانیزەو  ینەنجووم ەئ یندامانەئ(استجواب)ەو ەنیپرسێل ەی ژمار-٥

 -:   بوو   ەیە و ێ ش   م ە ب   ت ە حکوم   ەڵ گ ە ل   ی ند ە و ەی پ   مان ە رل ە پ   ەی خول   م ە ئ   ەی ز ی پا   ی خول م:  كه یه 

 

كانی  نگاندنی كارهڵسهمانتارانی كوردستان، چاودێری و ههرلهكێتی پهیه پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 56-55، ل2015ولێر م، ههمانی كوردستان، راپۆرتی سێیهرلهپه
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 مانەرل ەپ  ی لۆ ه  ەل  داواکراون  ە و ەندامانەئ  نیەالە لەک  ران یزەو   ینەنجوومەئ  یندامانەئ  ەی ژمار-١
 . ندامەئ ٢ ە لییەتیبر  بنەئاماد

  بوونەئاماد  مانە رلەپ  یلۆ ه  ە ل   ندامان ەئ  ی داوا  رە سە ل  ران یزەو   ی نەنجوومەئ  ی ندامانەئ   ەی ژمار-٢
 . ندام ەئ سفر  ەلییەتیبر

 مانە رلەپ  ی لۆ ه  ۆ ب  داواکرابوونەو ەندامانەئ  نیەالەل ەک  ران یزەو   ی نەنجوومەئ   ی ندامانەئ  ەی ژمار  -٣
 . ندام ەئ ٢ ەلییەتیبر بوونەن ە ئاماد مەاڵب

  بوونەئاماد  مانە رلەپ  یلۆ ه  ە ل   انۆیخ  ی داوا  رەس ە ل  ران یزەو   ی نەنجوومەئ  ی ندامانەئ   ەی ژمار-٤
 .    ندام ەئ سفر  ەلییەتیبر

  مە ئ  ەیماو   ە ل.    ندامەئ   ٠  ەل ییە تیبر  رانیزەو   ینەنجوومە ئ  یندامانەئ(  استجواب)  ە و ەنیپرسێل  ەی ژمار-٥
  ۆی ناوخ  ەیڕەیپ  ی موارەه ەب  ت ەبارەس   ش یو ە،ئەنجامدراو ەئ  یی ئاسا  یشتنیدان(  ٥)  نها ەت  داەخول

  ست یو ێپ  ك ەو   دایکانەوکار  شی ئ  ە ل  مانە رلە پ  هلرا،ێجە ب  یچل  ەو ینەب  کراو ە ن   شیواو ەت  و   مان ەرلەپ
 . ەکردوو  یلێشێ پ نداێشو  ەڵی گەل و  بوو ەن  ۆیناوخ ەیڕەیپ یندەپاب

 :   مان ە رل ە پ می  كه یه   ی مانگ   ش ە ش   ی خول   ی کان یە کاروچاالک م:  دووه 

  و   ش یئ  ە ل  مان ەرلە،پ  ەنجامدراو ەئ  ییئاسا  یشتنیدان  ٢١  ە ک  مانداە رلە پ  ینەمە ت  مانگ  شە ش  ەیماو ەل
 . ەکردوو  ی لێشێپ نداێشو  ێ لەگەل و  ەبوو ەن ۆیناوخ یو ەیڕەپ یندەپاب  ست یو ێپ ك ەو  دایکانەکار

 یرم ەف  ەب  ە و ەمانەرلەپ  یکێ ندامەئ  چیه  نیەالەل  ەون  مانەرلەپ  نیەالەل  ەن  مەکیە   یمانگ  شە ش  ەیماو ەل
  م ەئ  ۆ ب  و   ە کراو ەن  كێریزەو   چیه  ای  ەیکەگرێج  و   تە حکوم  یکۆ رەسەل(  استجواب)  ەو ەنیپرسێل  یداوا

 ی بوون   ۆ ب  ش ە مە ئ  یکارۆ ه  ە ک.  مانە رلە پ  یلۆ ه  ە تەکراو ەن  شت ێ بانگه  ك ێ ریزەو   چ یه  ەست ەبەم
 و  ە نیەال  ر ەه  و   دا یایت  شدارنە ب  کانییەکەر ەس  ەنیەال  موو ە ه  ە ک  ە و ەتەڕێگەد   فراوانەبنک  ی کێتەحکوم

 .  کاتەد رە رامبەب ینیۆ فراکس  یر یزەو  ییواەنڵد ۆی خ ەی کەر یزەو  ی خاتر  رەبەل

 و(  ەردەرو ەپ)  یرانیزەو   و (گاز  و   وتەن   ینەنجومەئ )  نهاەت  ەخوول  مەئ  مەکیە   یمانگ  شە ش  ەیماو ەل
 وۆ گفتوگ  ی ستەب ەم  ە ب  ەو ەمانە رلەپ  ی لۆ ه  ەتەچوون  کانیەکوردستان  ەناوچ  ەیست ەد   یکۆ رەس  و (باەکار)

 . ەکردوو  ەیو ەبوونۆ ک ٢١ نهاەت مانگدا  شە ش  ەی ماو ە ل. ەو ەرونکردن
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  کوردستاندا  ی مێرە ه  و   یاس یس  ی پانەرۆ گ  ەل  مانەرلەپ  ۆڵی ر  تێکرەد  ینیبێت  ك ە و   داەمانگ  شە ش  مەل
  زێ راو ەپ  مانە رلەپ  کانداەنوسسازەچار  و   گرنگ  ەرووداو   ەل  و   تێریناگ  رچاو ەبەل   ستیو ێپ  كەو 
 کوردستان   یاسیس  یتیەرکرداەس   تێبەد  ٢٠٠٥  ڵیسا   ی١  ەژمار  یارڕیب  ێیپەب   ەندەرچەه  ت،ێخرەد
 . تێنریناب ە و ەئ الم ەب ،ەو ە تەڕێبگ مانە رلەپ ۆ ب یکانە نوسسازەچار   ەارڕیب ۆ ب

ئامارەکانی   دا  ساڵە  دوو  ئەم  لەماوەی    ەیە و ێ ش   م ە ب   مان ە رل ە پ   و   ت ە حکوم   وان ێ ن   ی ند ە و ەی پ کەواتە 
 1  -: ە بوو 

 ی کاربوونەسبە د  یتا ەر ەسە ل  ەکراو ۆ ب  یمەکیە   ەی و ەندنۆێخ  ە ک  اسای  ە ژ ڕۆ پ  ١٥٥  داەیەماو   مەل .1
 . ەو ەمان ەرلەپ

 . ندکراەسە پ اسای ١٨ داەیەماو   مەل .2
 . ندکراەسە پ ارڕیب فتحه  .3
  مانە رلە پ  ۆڵیه  ەل   داواکراون  ە و ەندامانەئ  ن یەال  ە لەک  ران یزەو   ین ەنجوومەئ  ی ندامانەئ  ٣٢ .4

 . بنەئاماد
 . بنەئاماد مانەرل ەپ ی لۆ ه ە ل ندامانەئ  یداوا ر ەسەل  رانیزەو  ی نەنجوومەئ یندامانەئ١٣ .5
  مان ەرلەپ  یلۆ ه  ۆ ب  داواکرابوون  ەو ەندامانە ئ  نیەالەل  ەک  رانیزەو   ی نەنجوومەئ  یندامانەئ١٩ .6

 . بوونەنەئاماد المەب
 . بنەئاماد مان ەرلەپ یلۆ ه  ەل انۆیخ  ی داوا رەسە ل رانیزەو   ینەنجوومەئ یندامانەئ٢ .7
  چ یه  ە ل  ەتییبر  رانیزەو   ی نەنجوومەئ   یندامانەئ(  استجواب)  ە و ەنیپرسێل  ەیژمار  دا ەیەماو   م ەل .8

 . ندامەئ

 ( ٢٠١٨-٢٠١٦) لقی دووەم : پچڕانی پەیوەندی پەرلەمان بە حکومەت لە 

-١٢دوای ئەوەی )یوسف محەمەد (سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان سەرلەبەیانی رۆژی دووشەممە    
پێنەدراوە   ٢٠١٥-١٠ رێگەی  پردێ  لەبازگەی   ، هەولێر  بچێتە  ئەوەی  بۆ  بەڕێوەبوو  سلێمانیەوە  لە 

بەیاننامەیەکی   گەڕایەوە بۆ سلێمانی ئەو رێگیریکردنە لە سەرۆکی پەرلەمان دوای ئەوە هات کەبەپێی 
یەکشەم   لە رۆژی  دیموکراتی کوردستان  پارتی    ٢٠١٥-١٠-١١بزووتنەوەی گۆڕان،مەکتەبی سیاسی 

 

نگاندنی ڵسهچاودێری و ههسندوقی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی ،  پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 36، ل2017ولێر  م، ههوته، راپۆرتی حه مانی كوردستانرلهكانی پهكاره
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لە   پەرلەمانیشەوە  بەسەرۆکی  گۆڕان  بزوتنەوەی  پەرلەمانتارانی  و  وەزاری  تیمی  بەوەی  بڕیاریداوە 
 1  حکومەت و پەرلەمان  نەماون و دەبێ هەولێر جێبهێڵن. 

لە   پەرلەمان  پەرلەمان سەرۆکی  پەکخستنی  بە  هەرێم  باردۆخی  گوتی:  رۆژنامەوانی  کۆنگرەی 
ناکرێت، کۆتایهاتنی   چارەسەر  و  دارایی  قەیرانی  و  رابردوو  مانگی  چەند  کەڵەکەبووی  کێشەی 

و   دیالۆگ  بە  پێویستمان  زیاتر  هەرکاتێك  لە  ئێستاش  کوردستانە،  هەرێمی  سەرۆکی  دەسەاڵتی 
 2. گفتوگۆی سیاسییانە هەیە 

 هۆکارەکانی پەکخستنی پەرلەمان :  م:  كه یه 

یاسای ژمارە   ، کە ویالیەتی سەرۆکی هەرێم بەپێی  یاسای سەرۆکایەتی هەرێم  لەسەر  ی  ١٩گرفت 
نموونە    ٢٠١٣حوزەیرانی  ٣٠ بۆ  هەبوو،  هەرێمدا  لەیاساکانی  ناکۆکی  لەکاتێکدا  هاتبوو.ئەم  کۆتایی 

ژمارە یاسای  لە    ٢٠١٣ساڵی١٩کاتێك  دەکات  بەوە  ئاماژە  یەکەمدا  لەماددەی    ١٩/٨/٢٠١٥دەرچوێنرا 
ئەو  بەسازن چارەسەری  پرسی دەستورەوە  لەڕێگای  دەڵێ  لەماددەی دووهەمدا  بەاڵم  دێت،  کۆتایی 
پرسە بکرێت.کەچی ماددەی دووەم جێبەجێ نەکرا . بۆ ئەمەش پارتی هەواڵی دەدا لەدەرەوەی یاسا  

 پێ بدات. ویالیەتی سەرۆکی هەرێم درێژە 

هۆکارێکی   .1  ، الیەنە سیاسیەکان  لەنێوان  پێشوەختە   سیاسی   تەوافوقی  و  سازان  تێکچوونی 
 پەکەوتنەکەیە . 

لەگەڵدابێت   .2 ئێستاشی  تا  سیاسیەکان،  هێزە  الی  دیموکراسیەت  بنەماکانی  و  کولتور  الوازی 
 و. زۆربەیان لەو گرێ دەروونی و مێژووییانەی لە رابردوودا هەیانبووە دەرباز نەبو 

سیاسیەکانەوە،   .3 هێزە  لەالیەن  دیموکراتیی  و  قبوڵکردن  یەکتر  فەلسەفەی  نەبووی  و  الوازی 
لەبەرامبەردا رەت کردنەوەی یەکتر و بوونی عینادیی سیاسیی نێوان الیەنەکان. بە پێچەوانەی  

 ئەو بانگەشەیە ساالنێکە بۆ ئەم ئەزموونە حوکمرانیە دەکرێت.  
ال .4 وتوویژەکان،  گەیشتنی  بۆ  بەبنبەست   ، پەرلەمان  دەبەنەوە  پرسە  ئەم  رایانگەیاند  یەنەکان 

 ئەوەی   ئەم پرسە لەپەرلەمان موناقەشە نەکریتەوە پەرلەمانیان پەکخست.  
هەوڵدانی پەرلەمان بۆ لێپرسینەوە لە وەزیرەکان، کە ئەمەش لەالیەن حکومەتەوە قابیلی قبوڵ   .5

 نەبوو.
 

كخستنی  پێشێلكاری یاسایی و پهمانتارانی كوردستان، رلهكێتی پهیه پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 20-18، ل2015ولێر م، هه، راپۆرتی چواره كوردستان مانیرلهپه
 ی گۆران. وهرمی بزوتنهی، ئۆرگانی فهری سبهمان، ماڵپهرلهرۆكی پهوانی سهی رۆژنامهكۆنگره  2
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ان و دروستکردنی بەرە دژی یەکتر ، کە هۆلی  کارکردن لە پەرلەمان بە عەقلیەتی براوە و دۆڕ .6
پەرلەمان کرابوو بە هۆلی ملمالنێ الیەنە سیاسیەکان بۆ جێبەجێ کردنی ئەجێندای حزبییان و  

 چاالکیەکانی حزبەکانیان گواستبویەوە هۆلی پەرلەمان . 
و  ئەو هێزانەی کەلە ئۆپۆزسیۆنەوە چووبوونە ناو کایەی دەسەاڵت، دەستبەرداری ئەو نەفەس   .7

خۆیان   کاتێکدا  لە  ئەمە  هەیانبوو،  بووندا  ئۆپۆزسیۆن  زەمەنی  لە  کە  نەبوون  دەربڕینانە 
 بەشداری حکومەتیش بوون.

داتا و ژمارەی   .8 لەسەر شاشەکان و خۆێندنەوەی  ملمالنێ و موزایدەی سیاسی و دەرکەوتن 
 1هەڵەو راگەیاندنی هەواڵی نادروست و جیاجیا بەپێی بەرژەوەندی حزبیان. 

 دەرئەنجامی پەکخستنی پەرلەمانی کوردستان  :  م دووه 

 بڕیاری پەکخستنی پەرلەمان ، ئەم ئەنجامانەی لێدەکەوێتەوە:

دەزگای   .1 باالترین  وەك  پەرلەمان  بە  خەلك  متمانەیی  بێ  هۆی  دەبێتە  پەرلەمان  پەکخستنی 
 هەرێم و باوەڕی نەمان بە دەنگدان و هەڵبژاردن. 

پرۆسەی چاودێریکردنی دەسەاڵتی جێبەجێکردن پەکی  وت،  ه پرۆسەی دەرکردنی یاسا پەکی ک .2
 کەوت.

 پرۆسەی ناردنی بودجەی هەرێم ئەوە سێ ساڵە نەنێردراوەتە پەرلەمان .  .3
هەلپەسێردراوی   .4 بە  هەرێمە  قەیرانەکانی  سەرەکیی  هۆکاری  کە  هەرێم  سەرۆکایەتی  پرسی 

 2وە. یه ما

     دەست پێکردنەوەی کۆبوونەوەکانی پەرلەمان : م:  سێیه 

الیەنە   هێزو  نێوان  لە  نیشتیمانی  کۆدەنگیەکی  بیتوانیایە  دەبوو  گرنگ  کاتێك  پەرلەمان  کۆبوونەوەی 
بابەتی کۆبوونەوەکە و  و  بەالم هەم شێوازی کۆبوونەوەکە و هەم کات   ، سیاسیەکاندا دروستبکات 

کە کاتێکدا قسە لەسەر  هەم ئە رێکارانەی لە ئەنجامدانیدا گیرانەبەر نەیانتوانی ئامانجەکە بپێکن، ئەمە  
 . بێتی یاسایی ئەوە دەکرا کە پەرلەمان مەرجەع

 

نگاندنی ڵسهههچاودێری و پێدان سندوقی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی ، شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 36-35، ل2016ولێر م، ههشه، راپۆرتی شه مانی كوردستانرلهكانی پهكاره

كخستنی پێشێلكاری یاسایی و پهمانتارانی كوردستان، رلهكێتی پهیه پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه 2 
 30، ل2015ولێر م، هه، راپۆرتی چواره مانی كوردستانرلهپه
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 ی( وه مان دوای كاراكردنه رله كانی په )دانیشتنه   1  ی ژماره خشته 

 ژ ژمارەی دانیشتن رۆژی دانیشت  ژمارە بڕگەی کار 
 ١ نائاسایی  ١٥/٩/٢٠١٧ ١
٢ ١ ٢٣/٩/٢٠١٧ ٢ 
٣ ٢ ٣٠/٩/٢٠١٧ ٤ 
٤ ٣ ٢٤/١٠/٢٠١٧ ٥ 
٥ ٤ ٢٩/١٠/٢٠١٧ ٣ 
٦ ٥ ١٥/١١/٢٠١٧ ٤ 

 
 -پرۆسەی یاسادانان: 

دەستی بە دانیشتنەکانی کردەوە    ١٥/٩/٢٠١٧لەبەر ئەوەی پەرلەمان پەکی خرابوو، لەم خولەیدا کە لە  
پەسەندی کردبوون   یاسایانەی  و  ئە   ، بڕیارەکان کردووە  و  یاسا  دەرکردنی  لەسەر  کاری  کەمترین 

 ئەمانەن:  
١-( ژمارە  ساڵی  ١یاسای  خولی    ٢٠١٧(ی  درێژکراوەی  یاسای  پەرلەمانی  ی  چوارەمی  هەڵبژاردنی 

 کوردستان عێراق . 
ی یاسای دابەشکردنی دەسەاڵتەکانی سەرۆکایەتی هەرێم بەسەر    ٢٠١٧( ی ساڵی  ٢یاسای ژمارە )-٢

 1دامەزراوە دەستورییەکانی هەرێم . 

 چاودێری حکومەت : 

پەکی خرابوو،   پەرلەمان  ئەوەی  په لەبەر  په دوای    دەستپێکردۆتەوە،  کۆبوونەوەکانی  كانیرله كخستنی 
ئەرکی  بە   نەیتوانیوە  پەرلەمان  نەبووەو  چاالکییەکی  هیچ  حکومەتدا  کردنی  چاودێری  پرۆسەی  لە 
و  کردوویانە  پەرلەمان  و  حکومەت  کە  نەبێت  کۆبوونەوەیەك  چەند  لە  جگە  هەڵبستێت.  خۆی 

 

راپۆرتی چاودێری و  سندوقی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی،  پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 8، ل2017ولێر م، هه، راپۆرتی نۆیهمانی كوردستانرلهكانی پهنگاندنی كارهڵسههه
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لەرێگە خۆی  ئەجێندای  ویستویەتی  حکومەت  کە  چوارچێوەیەدابوون  لەو  ی  کۆبوونەوەکانیش 
 1پەرلەمانەوە جێبەجێ بکات، نەك پەرلەمان چاودێریی حکومەت بکات و لێی بپێچێتەوە. 

 درێژکردنەوەی خولی پەرلەمان: م:  چواره 

هەروەك لە بڕگەی سێیەمی بەرنامەی کاری دانیشتندا هاتبوو ، )پڕۆژە یاسای    ٢٤/١٠/٢٠١٧لەرۆژەی  
پەرلەمانی   چوارەمی  لەهەمان بەردەوامبوونی خولی  هەر  بۆکراو  یەکەمی  خوێندنەوەی   ) کوردستان 

 2.  دانیشتندا دووای یەك کاتژمێر خوێندنەوەی دووەمیشی بۆ کراو پەسەند کرا 

 3  پوختەی کاری پەرلەمان لەماوەی پێنج ساڵی خولی چوارەمیدا: م:  پێنجه 

 دانیشتنی پەرلەمان ئەنجامدراوە. ١٩٩ .1
 سەرۆکایەتی پەرلەمان کراونپڕۆژە یاسا  پێشکەشی ٣٠٩ .2
 پڕۆژە یاسا خوێندنەوەی یەکەمی بۆکراوە لەسەرەتای دەستبەکار بوونی پەرلەمانەوە . ٢١٣ .3
 یاسا خوێندنەوەی بۆ نەکراوە. ٩٦ .4
 پڕۆژە یاسا پەسەندکراوە. ٣٣ .5
 بڕیاری پەسەندکراوە . ٨ .6
هۆڵی  ٣٣ .7 لە  داواکراون  ئەندامانەوە  الیەن  کەلە  وەزیران  ئەنجوومەنی  پەرلەمان  ئەندامانی 

 ئامادەبن . 
 ئەندامانی ئەنجوومەنی وەزیران لەسەر داوای ئەندامان لە هۆڵی پەرلەمان ئامادەبوون. ١٢ .8
ئەندامی ئەنجوومەنی وەزیران کەلە الیەن ئەندامانەوە داواکرابوون لە هۆڵی پەرلەمان بەالم    ٢٠ .9

 ئامادە نەبوون.
 هۆڵی پەرلەمان ئامادەبون.ئەندامانی ئەنجوومەنی وەزیران لەسەر داوای خۆیان لە   .10
 کۆبوونەوەی لیژنەکان. ٥٤٤ .11

 
 

 

راپۆرتی چاودێری و  سندوقی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی،  پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 9، ل2017ولێر م، هه، راپۆرتی نۆیهمانی كوردستانرلهكانی پهنگاندنی كارهڵسههه

 10ل  ,سەرچاوەی پێشوو ,پێداشهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه 2
راپۆرتی چاودێری و  ی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی، سندوق پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه 1
 42، ل2018ولێر م، هه، راپۆرتی دوازدهمانی كوردستانرلهكانی پهنگاندنی كارهڵسههه
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 مانی كوردستان رله كانی په جێكردنی یاسا و بریاره ئاستی جێبه   2  ی ژماره خشته 

 مرجه سه جێكردنبواری جێبه چۆتهنه پێشێلكراو  جێكراو جێبه  تبابه ژ
 33 17 9 7 یاسا  1
 8 6 0 2 بریار 2
 1 0 1 0 مانرله په وی ناوخۆی یره په 3

 42 23 10 9 مرجه سه
 

 ندكراون سه م په خولی چواره ی له و یاسایانه جۆری ئه   3  ی ژماره خشته 

 ی یاساژماره تبابه ژ
 15 یاسای نوێ  1
 12 مواركراو یاسای هه  2
 4 یاسای درێژكراوه  3
 2 ركار یاسای عیراقی به  4

 33 مرجه سه
 

 مانی كوردستان رله می په خولی چواره   له   تكراوه ندكراو و ره سه یاسای په   4  ی ژماره خشته 

 ی یاساژماره تبابه ژ
 31 ندكراو سهیاسای په  1
 2 تكراوهیاسای ره  2
 0 مانرله وی ناوخۆی په یره په 3

 33 مرجه سه
 

 قۆناغی کاراکردنەوەی پەرلەمان : 
لە   پەرلەمانی کوردستان  ئەوەی  باردۆخێك هاتە    ١٥/٩/٢٠١٧دوای  دانیشتنەکانی کردەوە  بە  دەستی 

 1کایەوە کە پەیرەوی تیادا پێشێلکراو دانیشتنەکان نایاسایی بەڕێوە دەچوون، لەبەر چەند هۆکارێك:  

 

نگاندنێك بۆ  ڵسهههسندوقی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی،  پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه 1
 30، ل2019ولێر م، هه، راپۆرتی سێزدهمانی كوردستانرلهمی پهچوارهكانی خولی كاره



39 
 

سەرۆکە -١ لەالیەن  پێویستە  دەدرێت  ئەنجام  پەرلەمان  کۆبوونەوەی  کاتێك  پەیرەو  وە  بەپێی 
پەرلەمان   بەالم سەرۆکی  رابگەیەنرێت،  و  بکرێت  واژۆ  کار  بەرنامەی  و  بکرێت  ئەندامان  بانگهێشتی 
ژێر   لە  و  نەبوو  خۆی  بەخواستی  ئامادەنەبوونەکەی  واتە   ، پەرلەمان  بگەرێتەوە  لێکرابوو  رێگری 

یی بوو ، هەر  ئیکراهدا بوو لە دەرەوەی ئیرادەی خۆیدا بوو ، ئەمەش پێشێلی پەیرەو و کارێکی نایاسا
 بۆیەش کۆبوونەوەکان لەالیەن جێگرەوە بەڕێوەدەبران.

٢-( لە  بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەکانیشدا  بە خواستی خۆی  ٢٦/٢١/٢٠١٧لەکاتی  پەرلەمان  ( سەرۆکی 
نامەی دەستلەکارکێشانەوەی پێشکەش بە پەرلەمان کرد، بەالم دیسانەوە پێشێلی یاساو پەیرەو کراو 

وەکەی نەخرایە بەرنامەی کارەوە و پەسەند نەکراو تاخولی پەرلەمان کۆتایی نامەی دەستلەکارکێشانە
 هات پەرلەمان هەر بێ سەرۆك بوو. 

( بڕگەی  لە  کە  پەرلەمندا  ناوخۆی  پەیڕەوی  لە  هاتووە  دەقی  )٢بەپێی  ماددەی  دا ١٦(ی   )
یان   جێگرەکەی  یان  پەرلەمان  سەرۆکی  پێگەت  بەتاڵبوونی  هەر  هاتووەکە:"لەکاتی  لەبەر  سکرتێر 

رێگەی   بەهەمان  وە  بەتاڵبوونەکە  دوای  گرێدراوی  دانیشتنی  لەیەکام  پەرلەمان  ئەوا  بێت  هۆیەك 
دەقکراو لەم پەیڕەوەدا جێگرەوەیەکیان بۆ هەڵدەبژێردرێت." ،سەیر ئەوە بوو پەرلەمانی کوردستان نە  

ا بگەرێتەوەو نە ئەو دەقەش  دەستلەکار کێشانەوەی سەرۆکی پەرلەمانی پەسەندکرد و نە رێگەی پێدر
کاتەدا  لەو  یاسایانەی  ئەو  کەواتە   ، بوو  ناشەرعی  دەچوو  بەڕێوە  ئەوەی  کەواتە  هەڵوەشێنرایەوە! 
کە   قانوونیەی  قاعیدە  ئەو  بەپێی  چونکە  بوون،  )باطل(  رێساکان  و  قانونی  فیقهی  بەپێی  دەرچوون 

 بنیات بنرێت پوچە. دەلێت:) المبنی علی الباطل باطل( ، واتە ئەوەی لەسەر پوچی 
 

 ( ٢٠١٨-٢٠١٤باسی سێیەم : سەقامگیری سیاسی لە هەرێمی کوردستان ) 
پڕۆژەی   بە  سەبارەت  باشە  چوونیان  بۆ  بیرو  گشتی  بەشێوەیەکی  کوردستان  پەرلەمانی  ئەندامانی 

 چاودێری کردنی پەرلەمان و لەگەڵ ئەوەدان پەرلەمان لەالیەن رێکخراوەکانەوە چاودێری بکڕێت. 
ئ  راپرسیەکەیان لەکۆی  بەشداری  کە  جیاجیاکاندا  لیستە  و  فراکسیۆن  لە  پەرلەمان  ئەندامانەی  ەو 

چوار   جگەلە  دەزانن،  بەباش  پەرلەمان  چاودێری  بۆ  پەی  ئینستیوتی  پڕۆژەکەی  هەموویان  کردووە، 
لە   پەرلەمانتاریش  سێ  و  کوردستانە  دیموکراتی  پارتی  فراکسیۆنی  لە  کەیەکێکیان  پەرلەمانتار 

 1  ی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن.فراکسیۆن

 

مانی رلهچاودێری كردنی پهسندوقی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی،  پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
ولێر  م، ههشته، راپۆرتی ههنجامدراوهمانتاران ئه رلهپهنێوان له كه، راپرسییهوهمانتارانی كوردستانهرلهی پهروانگهله

 31-30، ل2017
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 لقی یەکەم : ناسەقامگیری حزبی

لە دەرئەنجامی تێکچوونی پەیوەندی نێوان حکومەت و پەرلەمان جۆرێك لە ناسەقامگیری پەیوەندی  
یەکتر،سەرەتای   لەگەل  توند  ملمالنێیەکی  کەوتنە  حزبەکان  کەوا  شێوەیەك  بە  بوو  دروست  حزبی 

پارتی لەدوای پێکهێنانی کابینەی هەشتەم ، کە بە تەوافوق لە نێوان پێنج  گرژییەکانی نێوان گۆڕان و  
لە   پێکهات،  ،    ٢٠١٥ی حوزەیرانی  ٢٣الیەنە سەرەکییەکە  کۆمەڵ   ، یەکێتی   ، گۆڕان  کە  دەستیپێکرد، 

یاسای   هەموارکردنەوەی  بۆ  پەرلەمانیان  کۆبوونەوەی  زۆرینە،  بە  پشتبەستن  بە  یەکگرتوو 
کور هەرێمی  تەوافوق"وەسفیکرد.سەرەڕای  سەرۆکایەتی  "کۆتایهاتنی  بە  پارتی  و  ئەنجامدا  دستان 

لەشەوی   الیەنەکان  رێککەوتنی  و  ئەمەریکا  ئابی  ١٩لەسەر    ١٨داواکاری  ئەنجامنەدانی   ٢٠١٥ی  بۆ 
کۆبوونەوە، سەرباری ئەوەی سەرکردایەتی حزبەکانیشیان ئیمزای ئەوەیان کردبوو کە کۆبوونەوەکە  

ی ئاب فراکسیۆنەکانی) گۆڕان و یەکێتی و کۆمەڵ وبەشێك لە یەکگرتوو( لە  ١٩دوابخرێت، بەاڵم ال  
پەرلەمان سوربوون لەسەر ئەنجامدانی کۆبوونەوە، هەرچەندە بەهۆی تەواونەبوونی رێژەیی یاسایی،  
کۆبوونەوەکە شکستیهێنا .دواتر بەهۆی خۆپیشاندانەکان و سووتاندنی بارەگاکانی پارتی لە سلێمانی 

گەرمیان   ،لە  و  بارەگاکانیان  سەر  هێرشکردنە  بە  پارتیەوە  لەالیەن  گۆڕان  تۆمەتبارکردنی  و 
سەرۆکی   ١٢/١٠/٢٠١٥ لە  رێگری  هەولێر  نزیك  پردێی  بازگەی  لە   ، کوردستان  دیموکراتی  پارتی 

دادگاکاندا   لە  کەیسە  ئەو  تائێستاش  هەولێر،هەرچەندە  لە  کارەکەی  سەر  بگەڕێتەوە  کرد  پەرلەمان 
 تە کەکێ بوون ئەوانەی هەڵیانکوتایە سەر بارەگاکان و کێیان لە پشتەوە بووە. یەکاال نەکراوە

 1 -بۆچوونی حزبەکان لەسەر ئەم ناسەقامگیریە حزبییە بەم شێوەیە بوو:

ئێستا کە  )  روونکردووەتەوەو دەڵێتم كاتی  ئهبزووتنەوەی گۆڕان باردۆخی باشوری کوردستانی    -1
خراپترین دۆخدایە ، قەیرانی سیاسی و دارایی دروستکراو بەردەوامە،  بژێوی خەڵك و مووچەکەی لە  

کێشە و بۆشایی یاسایی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بێ چارەسەر ماوەتەوە و، لەهەمان کاتدا 
شەڕی داعش بەرۆکی گرتووین و پێشمەرگە قارەمانەکان لەسەنگەری بەرگری و قەربانیدان ، بۆیە لە  

ڕاگرتنی   بەرز  یاساوچاککردنی  پێناوی  سەروەربوونی   ، پێشمەرگە  قوربانیدانی  شەهیدان،  خوێنی 
بژێوی خەڵك ، ئەرکی هەموو هێزو الیەنە سیاسیەکان و فراکسیۆنەکانیانە هەواڵی رۆشنترو جددیتر  

 . (بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوەی پەرلەمان و بەگەڕخستنەوەی بدەن

 

نگاندنی ڵسهچاودێری و ههسندوقی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی ،  پێدان،شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 31-28، ل2017ولێر  م، ههوته، راپۆرتی حه مانی كوردستانرلهكانی پهكاره
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پەرلە  -2 لە  نیشتیمانی کوردستان  یەکێتی  رایگەیاندووەفراکسیۆنی  بەسەر  )  مانی کوردستان  ساڵێك 
گرێنەدانی دانیشتنەکانی پەرلەماندا تێپەر دەبێت کە بەداخەوە دوای ملمالنێیەکی زۆر لە سەرووبەندی  
هەمواری یاسای سەرۆکایەتی هەرێمدا کێشەکانی نێوان هێزو الیەنە سیاسیەکان بە ئاستێك گەیشت،  

فراکسیۆنی   وهیهم باره ر له هه   . (ەمانی کوردستانی لێکەوتەوەدەرئەنجام پەکخستنی دانیشتنەکانی پەرل
رایگەیاند چوارگۆشەکانی )  یەکێتی  بۆ  گێڕانەوەمانە  ئیمەوە  بەالی  ملمالنێکان  لە  قۆناغە  بەم  گەیشتن 

نێوان  ملمالنێی  ناخۆشەکانی  قوناغە  هەموو  بیرهێنانەوەی  وە  و  حوکمڕانیمان  کاری  سەرەتای 
و  تەڵخکردن  و  شانازی    الیەنەکان  مایەی  کە  دیموکراتیمانە  حوکمی  ئەزموونەی  ئەو  تاریککردنی 

 . (هەموو لەیەکمان بووە

سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسالمی لە پەرلەمانی کوردستان رایگەیاند"هیچ پاساوێك نییە    -3
." هەیە  دۆخەکە  لەسەر  زۆری  کاریگەری  پەرلەمان  غیابی  و  دۆخە  ئەو  دواخستنی  غیابی )  بۆ 

  . پەرلەمانی کوردستان و پەکخستنی کاریگەری زۆر خراپی هەیە لەسەر دۆخی ئێستای کوردستان 
حکومەت کاریان بکردایە    لدەبوو ئێستا پەرلەمانی کوردستان لەوەرزی نوێی یاسادانان بووایە و لەگە 

 . (بۆ دۆزینەوە چارەسەرێك بۆ قەیرانەکانی ئێستای هەرێمی کوردستان "

بەیاننامەیەکی باڵوکردەوە و  فراکسیۆنەی کۆمە  -4 لە پەرلەمانی کوردستان  ڵی ئیسالمی کوردستان 
پەرلەمان کودەتا بوو بەسەر شەرعیەتی دەنگی گەلدا لەسەر  ئەنجامدرا  "ئەوەی  بەداخەوە  ،  رایگەیاند 

 دۆخی خەڵك و موچەخۆران بەرەو خراپتر دەڕوات لەسایەی حکومەتێکی ناشەفاف و گەندەڵدا." 

پار  -5 رایگهفراكسیۆنی  كوردستان  دیموكراتی  )لهتی  بهسۆنگه یاند  پاراستنی  رپرسیاره ی  بۆ  تیمان 
هه وارهقه بهی  زانیوه   رێم  له   رێگه   كه  گرنگمان  پهوهبگرین  نه رله ی  بوونی مایه   بێتهمان  دروست  ی 
ئه قه له یرانی  به هه   منی  كوردستان،  كه تایبه   رێمی  په ئه   ت  كوردستانمانهرله و  خوێنی ره   ی  نجی 
    (هیدی كوردستانهزاران شه هه 

 لقی دووەم :قەیرانی سیاسی و قەیرانی یاسایی  
 1  قەیرانی سیاسی م:  كه یه 
 پەککەوتنی پرۆسەی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستاندا . -١

 

نگاندنی ڵسهچاودێری و ههپێدان سندوقی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی ، شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه1 
 37، ل2016ولێر م، ههشه، راپۆرتی شه مانی كوردستانرلهكانی پهكاره
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  ك كهیهشێوهی سیاسی كوردستان، به پرۆسه  شدار له كانی به سیاسییه  نێوان پارته له مانی متمانه نه -٢
خراپ كردنی بژێوی ژیان   كرد به كتریان تاوانبار ده یه   وهكانیانهمیدیاییه  زراوهی دامه رێگهموویان له هه 

 رێمی كوردستان. تی هه منییه و تێكدانی ئه
 ناسەقامگیری سیاسی ناوخۆ.   دروستبوونی-٣
لەبەرچاوی خەڵک،  -٤ پەرلەمانتاران  و  پەرلەمان  دەزگای  نرخکردنی  كه یهشێوه به بێ  ئه له   ك  م  دوای 

 .می كردووه ڵبژاردن جار دوای جار كه ی هه پرۆسه  شداری هاواڵتیان له ی به رێژه  وهكاته
،  كرد   ارەنوسسازەکانی هەرێمی کوردستانغیابی پەرلەمان کاریگەری خراپی لەسەر گۆڕانکارییە چ-٥

کوردستان    پرسی بەتایبەت   سەربەخۆی  پرسی  لە  له دواساتهله   كه ریفراندۆم  فشاری  كاندا  ژێر 
 .  نر بكه سه ی له وهتی كوردی ئینجا ناچاربوون كۆبوونهركردایهسه 
 . نائومێدی دەچێت باوەڕی خەڵک بە هەڵبژاردن پرسی دیموکراسی الواز بووە و بەرەو -٦
هەنگاونانی -٧ پەرلەمان،  پەکخستنی  دامودەزگا شەرعیەکان،  پەککەوتنی  پرۆسەی سیاسی،  وەستانی 

نایاسایی حکومەت و لەیاسا دەرچوون، قەیرانی داریی و خراپی گوزەرانی هاوواڵتیان و بێ موچەی،  
زۆ  قەرزێکی  بوونی  کەڵەکە  و  بون  گازو  و  نەوت  بەتایبەت  داهات  ناشەفافی  شانی و  بەسەر  ر 

هەرێمەوە، نیشانەی بێباکی هێزە سیاسیە سەرەکیەکان و بێبەرنامەییان و دەستەوەستانیانە لە ئاست 
 ئەم هەموو گرفت و قەیرانەدا. 

 1قەیرانی یاسایی:  
کۆی  -١ شەرعیەتی  کەسەرچاوەی  پەرلەمان  وەك  هەرێم،  شەرعیەکانی  دامودەزگا  پەککەوتنی 

کوردستان هەرێمی  لەژێر  دامەزراوەکانی  حکومەتیش  و  هەرێم  سەرۆکایەتی  دامەزراوەی  و  ە، 
 مایەی ئەوەی خەڵك متمانەی بەکۆی دامەزراوەکانی هەرێم نەمێنێ.  ووهپرسیاردایە، ئەمەش ب

لەغیابی پەرلەماندا حکومەت کۆمەڵێك هەنگاوی نایاسای نا بەبێ ئەوەی لێی بپێچرێتەوە یا رێگری  -٢
 چەی فەرمانبەران وپێنەدانی ئەو موچە کەمکراوەیەش . لێ بکرێت، بۆ نمونە کەمکردنەوەی مو 

بەبێ -٣ چاکسازی  بڕیاری  دەرکردنی  بڕیار،  یاساو  دەرنەکردنی  و  حکومەت  نەکردنی  چاودێری 
 پەرلەمان ، نەبوونی پەرلەمان لەئێستادا پرۆسەی یاسادانان و چاودێریکردنی حکومەتی ئیفلیج کردوو.

کانی خۆی ئەنجام بدات لەدەرچواندن و هەموارکردنەوەی یاسا  پەرلەمان نەیتوانیوە ئەرکە سەرەکیە-٤
    . و بڕیارەکان و چاودێریکردنی حکومەت و بڕیاردان لەسەر بودجەی سااڵنە 

     

      

 

 38، ل سەرچاوەی پێشوو پێدان سندوقی نیشتمانی بۆ  پاڵپشتی دیموكراسی ، شهو گهروردهی بۆ پهنیستتیۆتی پهئه 1
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 نجام ره ده

 یشتین: گه  وهی خواره نجامه رهند ده م چه به دا یهوهم توێژینه له

دا مانی رله می په تی و سیسته رۆكایهمی سه نێوان سیسته رێمی كوردستان له هه   می سیاسی له سیسته .  1
ردوو كانی هه ندییهتمه تایبهت  مان و حكومه رله ندی په یوهپهك كه هیشێوه، به كانی حوكمرانی داناوهپایه

 .ڵگرتووهی هه كهمه سیسته 

رێمی كوردستان  می سیاسی هه سیسته   ت له كومه مان و حرله په   له   كێك ر یه نگی ههاڵت و سه سه. ده 2
ن و كهی سیاسیی دیاریده كۆی پرۆسه   گشتییه   اڵتهسه م دوو ده ئه   یان، بۆیهگی نێواننه هاوس  له   نزیكه

 رێمی كوردستان. هه   كانی ژیانی سیاسی له نهر كۆی پرس و الیه سه له  یهیان هه ورهری گه كاریگه

  بێته ندی نێوانیان دهیوه، پهانهیرێم هه ی هه تمه مان و حكو رلهی په یههیندی و پێگهتمه و تایبهپێی ئه. به 3
.  وهكانییهجیاوازییه   ندههه ره   ان به رێمی كوردستهه   مگیری له قاسه   ریكردنیر بۆ دیارێكی كاریگهفاكته
،  وهبێتهرزدهقامگیری به ی سه باش بێت، رێژه   یهراوهزدامه م دوو  ندی نێوان ئه یوهر كاتێك په هه   بۆیه

 .ر راسته هه   وهشهوانهچه پێبه

چواره 4 خولی  په .  كه رلهمی  كوردستان  به متمانه   مانی  هه كابینه  به   خشیوه ی  حكومه شته ی  تی می 
،  مانه رله ه م پی ئه دیكه كانی  خوله   رد به راو بهبوو  جیاوازی هه حزبی  كی  یهرێمی كوردستان، پێكهاتههه 

 ك كه یهشێوه ون. به كان رێكبكهاڵتهسهر ده سه كان له سیاسییه  كاتێكی زۆری ویست تا توانرا هێزه   بۆیه
 ئۆپۆزسیۆن.  بووهێك نه نهیچ الیه 

ده 5 ئه ره.  هاو نجامی  هێزه نوێیه  نگییهسه م  نێوان  بیرۆكهسیاسییه   ی  حكان،  بنكه كومه ی  فراوان تی 
و كهر یههه  ێمی كوردستان. كه ركانی ههكییهره سه  سیاسییه  نهم الیه رجه شداری سه به  دروست بوو به

 دا كرد. تحكومه   شداری له نگی خۆی به سه پێی به

  تا كهره، سه رێوهدوو قۆناغی جیاوازدا تێپه ، به وهمه شته ی هه كابینه   دیدا به نیوهپه   م له خولی چواره .  6
له دوو س ئارام  په نێوان حكومه اڵی  هه رلهت  له مان  رێژه گیرییهقامرێمی كوردستان سه هه  بوو،  یی كی 

بههه  له بوو.  دووهاڵم  ساڵی  هه دوو  پهگهله   رمدا  تێكچوونی  سه یوهڵ  پرسی  نێوانیان،  یش  قامگیرندی 
 وت.ركه فراوان دهتی بنكه كانی حكومه خراپه نهالیه  ك كه یهشێوه ، به وهژێر پرسیاره  هوتكه

رێمی هه  قامگیری له سه دا،  یهم ماوه ت لهمان و حكومه رله ێوان پهندی نیوهێكچوونی پهنجامی تره . ده 7
قامگیری سیاسی و یاسایی قامگیری حزبی و سه سه   ك كه یهشێوه به   وهیرانهژێر قه   وتهكوردستان كه 

خاڵێكی   یانده ی سیاسییان گه پرۆسه كانی كوردستان،  سیاسییه   زبه منیش تێكچوو. حمگیری ئه قاو سه 
 واوی شێواند.ته فراوانیان بهتی بنكه حكومه  ربه  نابردنهست و پرسی په بنبه
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  -:لیستی سەرچاوەکان

 كان:یاساییه  رچاوه سه 

 .١٩٩٢ی ساڵی ١یاسای ئەنجوومەنی نیشتیمانی کوردستانی عێراق ژمارە  .1
یاسایی هەموارکردنی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نیشتیمانی   ٢٠٠٤ی ساڵی ٤٧یاسای ژمارە  .2

 .١٩٩٢ی ساڵی ١ژمارە 
 . پەیرەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان .3

 

  :کتێبە کوردیەکان-أ

 . متمانەی سیاسی بە سیستەمی سیاسی ھەرێمی کوردستان ، چاپی یەکەمبارزان جوھر صادق،  .4

 .٢٠٠١بەھادین ئەحمەد محمەد ، تیۆری دەولەت و سیستەمە رامیارییەکان، کفری ،   .5

 .٢٠٢١حمید جنون خالد، سیستەمە سیاسیەکان ، کتێبخانەی تەبایی، چاپی یەکەم ، ھەولێر،   .6

 سیستەمە سیاسیەکان، ، حەسەن مستەفا و بژار عبدەلل ،  .7

سەروەر حەمە احمەد، وانەی دەروازەیەك بۆ زانستی سیاسیەت ، قۆناغی یەکەم، زانکۆی   .8

  .٢٠١٥سەاڵحەدین، کۆلێژی زنستە سیاسیەکان ،

  .٢٠١٩سەروەر حەمە ئەحمەد ، رۆشنبیری سیاسی ، چاپخانەی ھێڤی ، ھەولێر ،   .9

 .٢٠١٢سلێمانی،  عبدولرەحمان عالم، بنەماکانی زانستە سیاسیەکان ، .10

عدنان عبدەلل رشید، خامۆش عمرعبدەلل،بنەماکانی سیستەمە سیاسیەکان، چاپخانەی شەھاب،   .11

 .٢٠١٢ھەولێر ،ساڵی  

عوسمان عەلی وەیسی ، سیستەمی پەرلەمانی لە باشوری کوردستان ،چاپخانەی شەھاب ،چاپی   .12

  .٢٠١٥یەکەم ،ھەولێر ، 

لەمانی ، چاپخانەی شەھاب ، چاپی یەکەم،  عوسمان عەلی وەیسی، دەروازەیەك بۆ کاری پەر .13

ئەمین فەرەج شەریف، حوکمرانێتی باش لە ھەرێمی کوردستان )توێژینەوەیەك لەپایە  -١٣ . ھەولێر

  .٢٠١٩(، چاپخانەی ھێڤی ،  ٢٠١٣-١٩٩٢ئاستەنگەکانی  

عەبدولسالم بەرواری ، رۆلی فراکسیۆنی زۆرینەی لە پەرلەماندا، سەنتەری توێژینەوەی   .14

 .٢٠١٤ان، ھەولێر ، پەرلەم

پاڵپشتی دیموكراسی ، چاودێری   پێدان سندوقی نیشتمانی بۆ  شەو گە روردهی بۆ پە نیستتیۆتی پە ئە  .15

 .2016ولێر م، ھە شەمانی كوردستان ، راپۆرتی شە رلەكانی پەنگاندنی كاره ڵسەو ھە 

مانی كوردستان، راپۆرتی  رلەی چاودێری پە پێدان، پرۆژه شەو گە روردهی بۆ پە نیستتیۆتی پە ئە  .16

  .2014ولێر م، ھە كەیە 
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