راثؤرتي ثيَنجةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردة لة كوردستان
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هةوليَر
هؤتيَلي رؤتانا

ئامادةكردني بةهار عةلي

ثيَشةكي
لة ذيَر درومشي ،لة ثيَناو بةهيَزكردني ثيَطةي ذن لة ناوةندي بريار و بةشداريكردني لة بونيادناني ئاشيت دا ،
طروثي ئاشيت ذناني سةركردة بة هاوكاري و هةماهةنطي لة طةلَ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و ريَكخراوي
ئيَمة بؤ طةشةثيَداني مرؤيي و و ريَكخراوي ئيَن ثي ئةي نةروجيي ،ثيَنجةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردةي لة
كوردستاندا ،لة بةرواري  2021/12/14لة شاري هةوليَر لة هؤتيَلي رؤتانا ئةجنام دا.،
لةم ديدارةدا سةرؤك و سكرتيَري ثةرلةماني كوردستان و ذمارةيةك لة ثةرلةمانتاران و سةرؤكي ئةجنوومةني باالَي
خامنان و طةشةثيَدان و ذناني سةركردة لة بوارة جياجياكاني كاري سياسي و ئيداري و نويَنةراني ذمارةيةك لة
كونسولَطةري و ريَكخراوة نيَو دةولَةتيةكان بةشدار بوون.
ثيَنجةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردة هاوكات بوو لةطةلَ تيَثةربووني  10سا َل بةسةر دامةزراندني طروثي
ئاشيت ذناني سةركردة لة كوردستاندا ،بؤية ديدارةكة ضةندين ضاالكي جؤراوجؤري لة خؤ طرتبوو لةوانة:
يةكةم :كردنةوةي ثيَشانطايةكي فؤتوطرايف كة تيايدا كار و ضاالكيةكاني طروثي ئاشيت دةخستة روو كة لة ماوةي 10
سالَي رابردوودا ئةجنامي دابوو.

دووةم :منايشكردني كورتة فلميَكي دؤكيوميَنتةري دةربارةي كار و بةرهةم و دةستكةوتةكاني طروثي ئاشيت ذناني
سةركردة لة ماوةي  10سالَي رابردوودا.

سيَهةم :ئامادةكردني راثؤرتيَكي هةلَسةنطاندن بؤ كارةكاني طروثي ئاشيت ذناني سةركردة لة ماوةي  10سالَي
كاركردنيدا و دةستكةوت و تةحةديةكاني بةردةم كاركردني.
ضوارةم :لة دوو ثانيَلَدا بةشداربووان طفتوطؤيان دةربارةي:
 ثرؤذةي طروثي ئاشيت ذناني سةركردة بؤ زامنكردني زيادبووني ريَذةي ذن لة ناوةندي بريار لة حكومةتيهةريَمي كوردستان.
 -طفتوطؤكردن دةربارةي رؤلَي ذن لة ضةسثاندني ئاشيت و سةقامطريي لة هةريَمي كوردستان

دةستثيَكردن و كردنةوةي ديداري لووتكة
ديداري لووتكة بة ضةند ساتيَك ماتةميين و ريَزطرتن لة طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و ذناني قورباني توندوتيذي
دةسيت ثيَكرد .ثاشان كورتة فيلميَك دةربارةي كارةكاني طروثي ئاشيت ذناني سةركردة منايشكرا كة تيايدا باسي هةولَ
و تيَكؤشاني ئةو طروثةي دةكرد كة لة ماوةي  10سالَي رابردوودا بؤ هيَنانةدي ئاشيت و سةقامطريي و ئاشيت
كؤمةالَيةتي و زامنكردني يةكساني جيَندةري لة رةشنووسي هةريَمي كوردستان و زيادكردني بةشداري ذنان لة ناوةندي
بريار و طةرانةوةي ئوميَد و متمانة بة كؤمةلَطاي ئيَزيدي و ثيَكهاتةكاني تري دةشيت نةينةوا لة ثاش هيَرشي تريؤرسيت
داعش و ئةجنامداني جينؤسايد دذي ئيَزيديةكان لة سالَي 2014دا.
ثاشان وتاري بةخيَرهاتن و كردنةوةي ديدار لة اليةن بةهار عةلي ثيَشكةش كرا و ئةمةي خوارةوة دةقةكةيةتي.
بةريَز دكتؤرة ريَواز فايةق سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان
بةريَزان ذناني سةركردة لة هةريَمي كوردستان
بةريَزان نويَنةراني كونسولطةريةكان و ريَكخراوة نيَو دةولَةتيةكان
ئامادةبوااني هيَذا

بة ناوي طروثي ئاشيت ذناني سةركردة و لة كوردستان ،بةخيَرهاتنيَكي طةرمتان ليَدةكةم و سوثاسي ئامادة بوونتان
دةكةم لة ثَنجةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردة لة هةريَمي كوردستان ،كة ساالَنة ئةجنام دةدريَت و ذناني
سةركردةي كوردستان لة سةرجةم بوارةكاني كاري سياسي و ئيداري و بةريَوةبردن و ياسا دانان  ...ثيَكةوة طفتوطؤ

دةربارةي ضؤنيَيت زيادكردني بةشداري ذنان لة ناوةندي بريار و ثرؤسةكاني بوونيادناني ئاشتيدا دةكةن ،تاوةكو
هةريَمي كوردستان بتوانيَت سوود لة تةواوي تواناكاني ذنان وةربطريَت بة مةبةسيت هيَنانةدي ئاشيت و يةكساني و
عةدالةتي جيَندةري لة كوردستاندا.
ديداري لووتكةي ئةمسالَ هاوكاتة لة طةلَ تيَثةر بووني  10سا َل بة سةر دامةزراندني طروثي ئاشيت ذناني سةركردة
لة كوردستاندا ،كة بة هؤي تيَكؤشاني بةردوامي توانيويةتي ضةندين دةستكةوت بةدةست بهيَنيت لةوانة:
 كؤكردنةوةي تواناكاني ذناني سةركردة بة مةبةسيت زامنكردني بةشداري ذنان لة ناوةندي بريار و
بونيادناني ئاشتيدا.
 طرتنة بةري ريَطاي طفتوطؤكردن و بةكارهيَناني زماني نةرم لة اليةن زؤربةي ئةنداماني طروثي ئاشيت
ذناني سةركردة لة كاتي ناكؤكي و ملمالنيَكاني نيَوان ثارتة سياسيةكاني كوردستاندا.
 داناني نةخشة ريَطاي ضارةسةركردني ئاسةوارةكاني جينؤسايدي داعش دذ بة ثيَكهاتةكاني كوردستان بة
تايبةتي ذنان و كضاني ئيَزيدي كة لة ئةجناميدا ياساي ثاراستين ثيَكهاتةكان لة ثةرلةماني كوردستان لة
سالي  2015دا دةرضوو و بةرنامةكاني شياندنةوةي رزطاربواني دةسيت داعش بةرة و ثيَشرت ضوو.
 زيادبووني ذمارةي ذنان لة سةركردايةتي ثارتة سياسيةكاني كوردستان و هةنديَك لة دام و دةزطاكاني
حكومةتي هةريَمي كوردستاندا.
بيَطومان زؤربةي كارةكاني ئةم طروثة بة بي هاوكاري ثالَثشيت و هةماهةنطي ضةندين اليةن و ريَكخراوي
ناخؤي و دةرةكي زةمحةت دةبوو ،بؤية هةر ليَرةوة سوثاسي ب َي ثاياني خؤمان ئاراستةي:
 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بؤ هةماهةنطي بةردةوام هةروةها ميوانداري كردني ديداري ئةمسالَ.
 ليذنةي ذنان لة ثةرلةماني كوردستان
 ئةجنوومةني باالَي طةشةثيَداني ذنان
 ريَكخراوي ئيَمة بؤ طةشةثيَداني مرؤيي
 ريَكخراوي ئيَن ثي ئةي نةروجيي
 ريَكخراوي هيظؤس
 ريَكخراوي ميديكا مونديالَي ئةملَاني
دووبارة بةخيَر هاتن سةرضاومان و سوثاس بؤ ئامادة بوونتان .

ثاشان ووتاري ئةجنوومةني باالَي خامنان و طةشةثيَدان لة اليةن د .خانزاد ئةمحةد ئةمينداري طشيت ئةجنوومةني
باالَي خامنان و طةشةثيَدان ثيَشكةش كرا و ئةمةي خوارةوة دةقةكةيةتي:

زؤر بةريَز جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان
بةشدار بواني ئازيز
رؤذتان باش
بيَطومان رةخساندني زةمينةيةكي لةبار بؤ بةشداريكردن و بةشداربووني خامنان لة كايةكاني كؤمةلَطا بة طشيت و
لة ناوةندةكاني بريار ئةركي سةرةكي حكومةتي هةريَمي كوردستانة و بةشيَكي دانةبراوة لة ثرؤسةي دميوكراسي.
هةموو دةزطاكاني هةريَم ،هةر لة ثةرلةمانةوة بطرة ،تاكو سةرؤكايةتي و هةموو وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان دةتوانن
لةو ثرؤسةيةدا رؤلَيان هةبيَت .خؤشبةختانة ئيَمة لةم كابينةي حكومةتدا ثةيوةنديةكي بامشان لةطةلَ
سةرؤكايةتي ثةرلةمان ،ليذنةكاني ثةرلةمان بة تايبةت ليذنةي ئافرةتان ،سةرؤكايةتي هةريَم و دةزطاي دادوةري
هةريَم هةية .ئةوةش يارمةتيدةرة بؤ ئةوةي هةموو اليةكمان ثيَكةوة بة ثيَي ئةو ئةركةي بؤمان دياريكراوة
بتوانني هاوبةش بني لة رةخساندني ئةو زةمينة لةبارةدا.
ئيَمة هةر لةسةرةتاي دةست بةكاربوومنانةوة لة ئةجنوومةن ،بريمان لةوة كردةوة كة ضؤن كار لةسةر ريَطريةكان
بكةين بؤ ئةوةي دةرفةتي زياتر بؤ خامنان برةخسيَنني تاوةكو بة توانا و ليَهاتوويي خؤيانةوة بطةنة ناوةندةكاني
بريار و لةويَش دةنطيان دليَر بيَت .وةك هةموان دةزانن كاتيَك باس لة يةكساني جيَندةري دةكةين ،واتة تايةكي
تةرازوةكة ناهةوسةنطةو دةبيَت هةو َل بؤ راستكردنةوةي بدريَت .ئيَمة لة جيهانيَك و ناوضةيةك و والَتيَكدا دةذين
كة رؤلَة جيَندةريةكان بة يةكساني دابةش نةكراون و ثالني سرتاتيذي و ثشتيواني مرؤيي و دارايي دةويَت بؤ
ئةوةي هةولَةكان بة ئاراستةي يةكسانكردنةوةدا بةرةو ثيَش بربيَن.
وةك ئاطادارن ،لة ضارةكي كؤتايي سالَي  2020دا ،ئةجنوومةني باالَي خامنان و طةشةثيَدان ،بة هاوكاري تةكنيكي و
مرؤيي دامةزراوةي نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ يةكساني جيَندةري و بةهيَزكردني ئافرةتان ،ثالني كاري هةريَمي
كوردستاني بؤ جيَبةجيَكردني برياري ذن ،ئاشيت و ئاسايشي ئةجنوومةني ئاسايشي نةتةوة يةكطرتوةكان 1325
ئامادة كرد .ئةوةش ثاش ضةندين كؤبوونةوةي طرينط لةطةلَ اليةني ثةيوةنديدار لة حكومةتي فيدرالَي .لة
كؤبوونةوةكامناندا لةطةلَ هاوكارامنان لة بةريَوةبةرايةتي تواناسازي ذنان لة حكومةتي فيدرالَي لةسةر ضواضيَوةي
طشيت ثالني نيشتماني عيَراق ريَككةوتني و ثاش ئةوةش بريارمان دا هةر حكومةتيَك بة جيا ثالني كاري خؤي
هةبيَت .لة هةريَمي كوردستان ،ثالنةكة بة راويَذ لةطةلَ وةزارةتة ثةيوةنديدارةكاني حكومةت و هةروةها بةشداري

زؤربةي ريَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني لة سةرانسةري هةريَمي كوردستان ئامادة كراو ثاشان لة اليةن حكومةتي
هةريَمةوة ئةريَ كرا .بةشداريكردن ،ثاراسنت ،ثيَشطرتن ،سيَ كؤلَةكةي سةرةكي ثالني هةريَمي كوردستان ثيَك
دةهيَنن .بؤ منوونة ئامانج لة كؤلَةكةي بةشداريكردن ،ثيَشخستين بةشداري ئافرةتة لة سةركردايةتي و بريار سازي
بؤ بةهيَزكردني سةقامطريي ئاشيت و هيَنانة كايةي كةشيَكي ئاشتةوايي .هةر بؤية ئيَمة ثيَشبيين دةكةين ثاش
جيَبةجيَكردني ثالنةكة ريَـذةي خامنان لة كةرتة ئةمنيةكان ،كؤميتة و ليذنةكاني ثةيوةست بة ئاشتةواييدا بةرز
ببيَتةوة .هةروةها ريَذةي ذنان لة ثرؤطرامةكاني بونيادنانةوة و فرياطوزاري مرؤييدا و ليذنةكاني جيَبةجيَكردندا
بةرز ببيَتةوة .ئيَمة لة حكومةتي هةريَمي كوردستان كاتيَك باسي ئافرةتي سةركردة دةكةين ،هةم طرنطي بة
ضةندايةتي و ذمارة و هةميش بة ضلؤنايةتي دةدةين .بؤية طرنطة خامنان دةرفةتي يةكسانيان بؤ برةخسيَنريَت بؤ
ئةوةي ثةرة بة تواناكاني خؤيان بدةن و بة زانسيت رؤذ خؤيان دةولَةمةند بكةن و هاوشاني ثياوان وةك بةشيَكي
سةرةكي لة ئاوةدانكردنةوة و بةرةو ثيَشربدني كوردستاندا بةشدار بن .بؤية هةولَةكاني هةولَةكاني طروثي ئاشيت
ذناني سةركردة و هةر هةولَيَكي ديكة بة ئاراستةي بةهيَزكردني ثيَطةي خامنان لة سةركردايةتي ناوةندة
جياوازةكاني حكومي و حزبيةكان و بة طشيت لةسةر ئاسيت كؤمةلَطا بةرز دةنرخيَنني و ليَرةشةوة ثيَتان دةلَيَني كة
ئةزمووني ئيَوة دةكريَت خبريَتة خزمةت جيَبةجيَكردني ئةجيَنداي ئافرةت ،ئاشيت و ئاسايش .دةكريَت
دامةزراوةكاني ناو حكومةت و هاوبةشةكامنان لة دةرةوةي حكومةتيش كةلَك لة تواناو ،بري و بؤضوون و ئةزمووني
ئيَوة ببينن لة قؤناغةكاني جيَبةجيَكردني ثالنةكةدا.
دوا بةدواي ئةوة د .ضنار سةعد عةبدواهلل ئةندامي طروثي ئاشيت ذناني سةركردة راثؤرتيَكي هةلَسةنطاندني
دةربارةي  10سالَ كاركردني طروثي ئاشيت ذناني سةركردة ثيَشكةشكرد .ئةمةي خوارةوة دةقي راثؤرتةكةية:
راثؤرتي هةلَسةنطاندي كار و ضاالكيةكاني طروثي ئاشيت ذناني سةركردةي كوردستان لة ماوةي  10سالَدا
2021-2011
دامةزراندي طروثي ئاشيت :لة  2ئاياري  ،2011سةرةتا بة ناوي طروثي ئاشيت ذنان و بة درومشي ( ثاراستين ئاشيت
كؤمةالَيةتي ئةركي هةموانة) دامةزراندني خؤي رادةطةيةنيَت و دواتر بة سرتاتيذي داريَذراو لة سالَي  2013دا
ناوي دةطؤريَت بؤ طروثي ئاشيت ذناني سةركردة لة كوردستاندا.
ئاماجنة سةرةكيةكاني طروث بريتية لة:
-

بةرزكردنةوةي ريَذةي ذنان لة ناوةندةكاني برياردان.

-

بةهيَزكردني رؤلَي ئافرةتان لة بوونيادناني ئاشتيدا.

ضاالكيةكاني طروثي ئاشيت لة ماوةي  10سالَي رابردوودا بةم شيَوةية بووة:
سا َل
2011

جؤري ضاالكي
هةولَةكان بؤ ئاشيت:
 سةردان كردني طشت ثارتة سياسيةكاني كوردستان و دةركردني ضةندين بانطةواز بؤ ئاشيت ثيَشكةشكردني ثرؤذةي ذنان بؤ ضاكسازي ،ناردني داواكاري بؤ ئةم مةبةستة بؤ دةستةالَتيدادوةري.

2012

بة هةماهةنطي ئةجنووموني باالَي كاروباري خامنان ،طروثي ئاشيت بةشدار بووة لة سيميناريَكي
تايبةت بة بةشداري ذنان لة بواري سياسيدا.

2013

بةمةسيت ضر كردنةوةي هةولَةكان بؤ بةرزكردنةوةي ريَذةي ئافرةتان لة ناوةندي برياردا :ثاش
ئةجنامداني هةلَبذاردني خوولي ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان لة رؤذي  21ئةيلوولي 2013دا،
طروثي ئاشيت بة مةبةسيت فشار خستنة سةر ثارت و هيَزة سياسيةكان بؤ ثالَثشيت ذنان لة ناو
ثيَطةكاني بريارداندا ،سةرداني سةركردة و هيَزة سياسيةكاني كوردستانيان كرد.

2014
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-4
-5

-6
-7
-8

بانطةوازيَك لة طروثي ئاشيت ذناني سةركردةوة بؤ طشت يةكيَيت و سةنديكا و كؤمةلَة
ثيشةييةكان و سةرجةم ريَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني و دةزطاكاني راطةياندن بؤ
ثشتيواني لة ثيَطةي ذنان لة ناوةندي برياردا.
ئةجنامداني كؤربةندي (ذنان بةشيَكي طرنطي طةشةثيَداني هةريَمن ،ناكريَت لة ناوةندي
برياردا بوونيان نةبيَت)2014-6-9 .
ناردني نامة بؤ ثارتة سياسيةكاني كوردستان بة مةبةسيت بةهيَكردني ثةيوةنديةكان-22 .
.2014-10
ناردني ياداشتنامةيةك بؤ ثةرلةماني كوردستان بة مةبةسيت مانةوةي ليذنةي داكؤكيكردن
لة مايف ئافرةتان و تيَكةلَ نةكردني لةطةلَ ليذناني تردا.
ناردني ياداشتنامة بؤ بةريَز نيَضريظان بارزاني سةرؤكي راسثيَردراو قوباد تالَةباني جيَطري
سةرؤكي راسثيَردراو بؤ ثيَكهيَناني كابينةي هةشتةمي حكومةتي هةريَمي كوردستان بة
مةبةسيت بةشداري ذنان لةو كابينةيةدا2014-5-20 .
ناردني ياداشتنامةي بريخستنةوة بؤ سةرؤكي هةريَم و سةرؤكي ثةرلةمان و سةرجةم ثارتة
سياسيةكان بة مةبةسيت بةشداري ذنان لة كابينةي هةشتةمي حكومةتدا.
بلَاوكردنةوةي ثةيامي طروثي ئاشيت ذناني سةركردة بؤ ثشتيواني لة حكومةتي هةريَمي
كوردستان بؤ هؤي بريين بوودجةي هةريَمةوة لة اليةن حكومةتي عيَراقةوة2014-6-11 .
بلَاوكردنةوةي ثةيامي طروثي ئاشيت ذناني سةركردة بة بؤنةي ثيَكهيَناني كابينةي هةشتةمي
حكومةتي هةريَمي كوردستان.

 -9ئامادةكردني ثةمياننامةي نيشتماني كوردستان بة مةبةسيت بةهيَزكردني دام و دةزطاكاني
حكومةتي كوردستان ثاراستين ئاشيت.
2015

 -1ناردني ياداشتنامة بة مةبةسيت بةشداريكردني ذنان لة حكومةتة خؤجييةكاندا-1-28 .
.2015
 -2ئةجنامداني يةكةمني كؤنفرانسي اللش بؤ ئاشيت و ثيَكةوة ذيان,
 -3بالَوكردنةوةي ثةياميَك لة بارةي شةر و بارطذي نيَوان ثارتي كريَكاراني كوردستان و حزبي
دميوكراتي كوردستاني ئيَران.2015-5-25 .
 -4ناردني برووسكةي ثريؤبايي بؤ هةدةثة بة بؤنةي سةركةوتنيان لة هةلَبذاردنةكاني توركيا.
.2015-6-12
 -5كؤبوونةوة لةطة َل ليذنةي ئامادةكاري رةشنووسي ثرؤذةي دةستووري هةريَمي كوردستان بؤ
زامنكردني يةكساني جيَندةري لةو ثرؤذةيةدا.2015-6-27 .
 -6ناردني ياداشتنامةيةك بؤ اليةنة سياسيةكاني كوردستان سةبارةت بة يةكريزي و ضارةسةر
كردني ثرسي بايكؤتي ثةرلةمان.2015-7-7 .
 -7دارشنت و ثيَشكةشكردني ثرؤذةي بونيادنانةوةي بنةما و سرتاتيذي ئاشيت لة هةريَمي
كوردستان.2015-8-30 .
 -8بالَوكردنةوةي بةياننامةيةك بة مةبةسيت بةرقةرار بووني ئاشيت لة هةريَمي كوردستان-13.
.2015-10
 -9ئامادةكردني وةرةقةيةك كة تيايدا ثيَشنيارةكاني طروثي تيَدا بوو بؤ زامنكردني
دةستووريَكي مةدةني و دميوكراسي كة زامين يةكساني جيَندةري بكات.
ثيَشكةشكردني ثرؤذةيةك بؤ ضارةسةركردني قةيراني سةرؤكايةتي هةريَمي
-10
كوردستان.

2016

 -1ئةجنامداني دووةمني كونفرانسي اللش بؤ ئاشيت و ثيَكةوة ذيان .2016-4-25
 -2بانطةوازيَك بؤ طشت اليةن و هيَزة سياسيةكان و ناوةندةكاني هزري و زانسيت و ميديايي و
ريَكخراوةكان بؤ دةستثيَكردنةوة دانووستانةكان.2016-11-14 .
 -3ئةجنامداني يةكةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردة لة كوردستان2016-12-28 .

2017

 -1كؤبوونةوة لةطة َل سةركردايةتي ثارتة سياسيةكاني كوردستان ،بؤ بةشداري ذنان لة
دانووستانةكاندا.2017-4-3.
 -2ئةجنامداني سيَهةمني كونفرانسي اللش بؤ ئاشيت و ثيَكةوة ذيان.2017-4-25 .

-3

ياداشيت ذنان بؤ نةتةوة يةكطرتوةكان و يةكييت ئةوروثا و كونسولَخانةي والَتان دةربارةي
ئةوةي كة سةربةخؤيي كوردستان زامين هيَنانةدي يةكساني ذنان دةكات.
ئةجنامداني شةوخنووني ذنان بؤ سةربةخؤيي كوردستان لة بةردةم بارةطاي نةتةوة
يةكطرتوةكان لة هةوليَر.
ناردني نامةيةك بؤ سةرؤك و ئةنداماني ئةجنوومةني باالَي ريفراندؤم  ،سةبارةت بة داناني
ذمارةيةك ذن لةو ئةجنوومةنةدا.
ئةجنامداني دووةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردة لة كوردستان.2017-12-20 .

-1
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ئةجنامداني دوةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردة لة كوردستان.2018-1-9 .
ئامادةكردني ثرؤذةي طروثي ئاشيت ذناني سةركردة بؤ هيَنانةدي يةكريزي اليةنة
سياسيةكاني هةريَمي كوردستان.
ئةجنامداني سيَهةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردة لة كوردستان.2018-12-12 .
ثيَشكةشكردني ثرؤذةي ذنان بؤ كارنامةي كابينةي نؤيةمي حكومةتي هةريَمي كوردستان.
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2019

 -1ئةجنامداني ضوارةمني كؤنفرانسي اللش بؤ ئاشيت و ثيَكةوة ذيان.2019-4-25 .
 -2ئةجنامداني سيَهةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردة لة كوردستان2019-10-17 .
 -3ياداشتنامةي ثالَثشيت بؤ ئةجنوومةني باالَي كاروباري خامنان دذ بةو هريشة نارةوايةي
بةرانبةريان دةكرا.2019-11-29 .

2020

 -1ئةجنامداني ضوارةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردة لة كوردستان.2020-12-22 .

طروثي ئاشيت ذناني سةركردة  44ضاالكي ئةجنامداوة لة ماوةي  10سالَدا بةم شيَوةيةي خوارةوة:

ژ .چاالکی
پێگەی ژنان
لەناوەندی بڕیار

ژ .چاالکی بۆ
بوونیاتنانی ئاشتی

10

15

ژ.چاالکی بۆ پرسە كؤي طشيت
نەتەوەییەکان
19

44

ئةم طروثة بة هةمان ريَذةو ئاست ضاالكي ئةجنام نةداوة ،هةنديَك سا َل ذمارةي ضاالكيةكاني زؤرتر بووة و هةنديَك
سالَ توانيويةتي تةنها ضةند ضاالكيةك ئةجنام بدات .بيَطومان ضةندين هؤكاري زاتي و بابةتي هةبووة.
ئةم هيَلَكاريةي خوارةوة ئةوة روون دةكاتةوة:

ثاشان ثانيَلَي يةكةم بةريَوة ضوو بة ناونيشاني (ثرؤذةي طروثي ئاشيت ذناني سةركردة بؤ زامنكردني زيادبووني
ريَذةي ذنان لة ناوةندي برياري حكومةتي هةريَمي كوردستان) .كة تايبةت بوو بة طرنطي دةرضووني ياسايةك بؤ
دةستةبةر كردني بةشداري ذنان لة حكومةتدا.

بريارة لة سالَي  2022هةلَبذاردني ثةرلةماني كوردستان ئةجنام بدريَت و بؤ ئةوةي زةمانةتي ئةوة بكريَت كة
ريَذةيةكي باشي ذنان لة ناوةندي برياردا لة دام دةزطاكاني حكومةتدا بةشدار بن ثيَويستة لة ئيَستاوة ئامادةكاري
بكريَت بؤ ئةم مةبةستة .ئةم ثانيَلَةش بؤ ئةو مةبةستة دةستنيشان كرابوو.

لةم ثانيَلةدا بةريَزان ئامينة زيكري و مونا قاوةضي سكرتيَري ثةرلةمان بةشدار بوون و لة اليةن ناسك تؤفيق
بةريَوة برا و لة اليةن د .ريَواز فايةق سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان طفتوطؤي زؤري لةسةر كرا.
خاتوو ئامينة زيكري بابةتيَكي ثيَشكةش كرد كة تيايدا باسي لة ريَذةي ذنان كرد لة ناوةندةكاني بريارداندا و
بةراوردكردن بوو لة ماوةي نيَوان كابينةي هةشت و نؤي حكومةتي هةريَمي كوردستان .بة ثيَي ئامارةكان لة
هةنديَك ناوةندا ريَذةي ذنان لة كابينةي نؤدا زيادي كردووة و بة شيَوةيةكي طشيت لة  54ثؤسيت باالَ لة كابينةي
هةشتةمدا بووةتة  72ثؤسيت باالَ لة كابينةي نؤيةمدا ،بةم شيَوةيةي خوارةوة:
ثؤست
وەزیر
یاریدەدەری سەرۆکی حکومەت بۆ کاروباری ئابوری
پلە وەزیر

کابینەی 8
1

کابینەی 9
3

0

1

راوێژکار لە نووسینگەی سەرۆکی حکومەت

0

2

ڕاوێژكار
بریكارى وەزارەت
جێگری پارێزگا
سەرۆك زانکو
ڕاگر
بەڕێوەبەری گشتی
قائمقام
مدیر ناحیە

11
1

14
4
1
3
11
6
3
3

1
5
4

سەرۆكی دەستەی مافی مروڤ
كؤي گشتی

1
54

72

ئةم ئامارانة هةرضةندة مايةي خؤشحالَني بةالَم:
يةكةم :هيض زةمانةتيَكي ياسايي نية بؤ ثاراستين يان زياد بووني ئةم ريَذةية لة كابينةكاني داهاتوودا.
دووةم :لة هةنديَك لة وةزارةت و دام و دةزطا سياديةكاني وةك وةزارةتي دارايي و سامانة سروشتيةكان و دةزطاي
مني بؤ يةكةجمارة كة ذن تيايد بةريَوةبةري طشتني .هةروةها يةكةجمارة ياريدةدري سةرؤكي حكومةت بؤ كاروباري
ئابووري ذنيَك دةستبةكار بيَت.

سيَهةم :لة سةكتةري لةشكري و ئةمين تا ئيَستا هيض ذنيَك لة ثلةي باالَ و ناوةندي برياريدا نني.
هةروةها باسي لةو ثرؤذة ياساية كرد كة لة خوولي ثيَشووي ثةرلةماندا بؤ ئةم مةبةستة ثيَشكةشي سةرؤكايةتي
ثةرلةمان كرا بوو و  60ثةرلةمانتار ئيمزاي لةسةر كرد لة ريَكةوتي  2018/8/2دا خويَندنةوةي يةكةمي بؤ كرا،
بةالَم لةوة زياتر نةضووة ثيَشةوة.
لة ثاش طفتوطؤيةكي زؤر لة اليةن لة اليةن بةشداربووانةوة بريار درا رةشنووسي ثرؤذة ياسايةك دةربارةي
دةستةبةركردني نويَنةرايةتي ئافرةتان لة ناوةندةكاني برياري حكومةتي هةريَمي كوردستان ئامادة بكريَت و ثيَش
ماتطي  3ثيَشكةشي سةرؤكي ثةرلةمان بكريَت .شاياني باسة سةرؤكي ثةرلةمان رايطةياند كة بة هةموو توانايةوة
هةولَدةدات بيخاتة بةرنامةي كاري ثةرلةمانةوة.

ثانيَلَي دووةم كة طفتوطؤيةكي كراوة بوو دةربارةي رؤلَي ذن لة ضةسثاندني ئاشيت و سةقامطريي لة هةريَمي
كوردستاندا ،لة اليةن خاتوو ثةخشان زةنطةنة و طولَستان سةعيد بةريَوة ضوو.

سةرةتا ،بةريَوةبةراني ثانيَلَةكة هةنديَك هيَلَي طشيت بةشداري ذنانيان لة سةقامطري و بوونيادناني ئاشتيدا لة ساالَني
رابردوودا ثيَشكةش كرد تةنانةت ثيَش دةرضووني برياري  1325ئةجنوومةني ئاسايشي نةتةوة يةكطرتوةكان ،كة
تيايدا ئاماذة بةم خاالَنةي خوارةوة كرا:
 ذناني كوردستان زوو دةركي بةوة كردوة كة لة بارودؤخي ئاشيت و سةقامطرييدا بارودؤخي ذنان باشرت
دةبيَت ،هةر بؤية مةسةلةي ئاشيت هةميشة بةشيَك بووة لة كاري ذناني ضاالكواناني كوردستان.
 بزووتنةوةي ذنان هةميشة بة ثيَي بارودؤخةكان ضاالكي و ثالنةكانيان دةطوجنيَنن.
لة ماوةي يةك كاتذميَر و نيودا ئامادةبووان طفتوطؤيةكي تيَر و تةسةليان دةربارةي رؤلَي ذناني كوردستان لة
بوونيادنان و ضةسثاندني ئاشتيدا كردوو جةختيان لةم مةسةالنةي خوارةوة كردةوة:

 طرنطيدان بة بةهيَزكردن و بةرزكردنةوةي تواناكاني ذناني سةركردة لة كوردستاندا لة بوارة جياجياكانيبوونياد ناني ئاشتيدا.
 ثةلةكردن لة دةرضووني ياساي ئةجنوومةني باالَي خامنان و طةشةثيَدان لة كوردستان. كاركردن بؤ زيادكردني بةشداري ذنان لة دام و دةزطاكاني ئاسايشدا و بة تايبةتيش لة ثلة تايبةت وناوةندةكاني برياردا.
 طرنطيدان بة دام و دةزطاكاني ثةروةردة بة مةبةسيت دروستكردني نةوةي داهاتوو لةسةر بنةماي يةكرتقبولَكردن و قةناعةتبوون بة تواناكاني ذنان.
 طرنطيدان بة كاركردن و كاريطةركردنة سةر برياري سياسي ثارتة سياسيةكاني كوردستان ضوونكة هةتائيَستا لة كوردستاندا ثارتة سياسيةكان فاكتةري سةرةكي بوونيادنان و دابينكردني ئاشتني.
 بةهيَزكردني ثالَثشيت ذنان بؤ يةكرتي. طرنطيدان و ديراسةكردني باشي ثرؤذة ياساي هةمواركردني ياساي نةهيَشتين توندوتيذي خيَزاني لةكوردستاندا و ثةلة نةكريَت لة دةرضووني هةتا زامين ئةوة نةكريَت لة ياساكةي ئيَستا باشرت بيَت ،ضوونكة
ثاراستين ئاشيت نيَو خيَزان زامين ثاراستين ئاشيت كؤمةلَطاية .هةروةها جةختكردنةوة لةسةر بنربكردني
كوشتين ذنان بة هةر بيانوويةك بيَت.
 بةشداريثيَكردني ذنان و كضاني رزطاربووي شةر و جينؤسايد لةسةرجةم قؤناغةكاني بونيادناني ئاشيت وثاراستنيدا.
 كاركردن بؤ ئاكتيظكردني ليذنةي طفتوطؤكاني هةريَم و زامين ئةوة بكريَت كة ذنانيش تيايدا بةشدار بن. كاركردن بؤ بةهيَزكردني رؤلَي ميديا لة مامةلَةكردن لةطةلَ مةسةلةكاني ذنان بةطشيت و كيَشةكاني نيَوخيَزان بة تايبةتي.
 ذناني سةركردة لة كوردستاندا ثيَويستة رؤلَيان كاراتر بيَت لة كؤمةلَطادا و ثرؤذةيان هةبيَت لة بوارةجياجياكاني ذيان و دام و دةزطاكاني حكومةتدا.
 ثيَويستة هةماهةنطيةكي بةهيَز لة نيَوان طروثي ئاشيت ذناني سةركردة و ئةجنوومةني باالَي طةشةثيَدانيذناندا هةبيَت بة مةبةسيت برةودان بة ئةجةندةي ذنان لة سةر ئاسيت حكومةت و كؤمةلَطا و زيادبووني
بةشداري ذنان لة بوونيادناني ئاشيت لة كوردستاندا.
لة كؤتاييدا خاتوو قومري بةرزجني بةياننامةي كؤتايي ديداري لووتكةي ذناني سةركردةي لة كوردستاندا ثيَشكةش
كرد كة ئةوةي خوارةوة دةقةكةيةتي:
لة ذيَر درومشي ،لة ثيَناو بةهيَزكردني ثيَطةي ذن لة ناوةندي بريار و بةشداريكردن لة بونيادناني ئاشيت دا ،
طروثي ئاشيت ذناني سةركردة ثيَنجةمني ديداري لووتكةي ذناني سةركردةي لة كوردستاندا لة بةرواري

 2021/12/14ئةجنام دا ،بة بةشداري سةرؤك و سكرتيَري ثةرلةمان و ذمارةيةك لة ثةرلةمانتاران و سةرؤكي
ئةجنوومةني باالَي طةشةثيَداني خامنان و ذناني سةركردة لة بوارة جياجياكاني كاري سياسي و ئيداري و نويَنةراني
ذمارةيةك لة كونسولَطةري و ريَكخراوة نيَو دةولَةتيةكان,
لةم ديدارةدا كورتةيةكي كارو ضاالكيةكاني طروثي ئاشيت لة ماوةي  10سالَدا خراية روو و هةروةها دوو ثانيَلَي
سةرةكي بةريَوة ضوو ،يةكةميان تايبةت بوو بة طرنطي دةرضووني ياسايةك بؤ دةستةبةر كردني بةشداري ذنان لة
ناوةندي برياردا و لة ثاش طفتوطؤكردن بةشداربواني ديداري لووتكة ريَككةوتن لة سةر ئةم ثيَشنيارنةي خوارةوة:
ي سةبارةت بة دياريكردني كؤتا بؤ ذنان لة ناوةندي برياري حكومةتدا.
 -1ئامادةكردني ثرؤذة ياسايةكي نو َ
 -2ليذنةي داكؤكيكردن لة ئافرةتان لة ثةرلةماني كوردستان بة هةماهةنطي لةطةلَ طروث و ناوةند و
ريَكخراوةكاني ثةيوةنديدار كار لةسةر ئامادةكردني ئةو ثرؤذةية دةكات و واذووي ثيَويسيت بؤ كؤ دةكاتةوة
و ثيَشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةماني دةكات.
 -3طروثي ئاشيت هةولَ دةدات لة ريَطةي ميكانيزمي ثيَويست ثشتيواني ثارتة سياسيةكان بؤ ئةو ثرؤذةية بة
دةست بهيَنيَت.
 -4هةموو اليةك هةولَةكان يةك دةخةن بؤ ئةوةي ثرؤذة ياساي ئةجنوومةني باالَي خامنان و طةشةثيَدان
دةربضيَت لة ثةرلةمان.
لة ثانيَلَي دووةم تيشك خراية سةر رؤلَي ذن لة ضةسثاندني ئاشيت و سةقامطريي لة هةريَمي كوردستان و جةخت
لةسةر ئةم خاالنةي خوارةوة كرايةوة:
 -1هةولَةكان ضر بكريَنةوة بؤ رةخساندني زةمينةي لةبار بؤ بةشداري زياتري ذنان لة بونيادناني ئاشيت.
 -2سوود وةرطرتن لة توانا و هيَزي ذنان بةو ثيَيةي كة طةشةكردني كؤمةلَطا ثةيوةستة بة طةشةسةندني
رؤلَي ذنان لة سةرجةم جومطةكاني حوكمراني.
 -3كاركردن بؤ ثاراسنت و بةشداري زياتري ذنان لة ريزي حزبة سياسيةكان و طرنطيداني زياتر بة
ريَكخراوةكاني ذنان و كؤمةلَطاي مةدةني.
 -4كرنطيدان بة ضةندايةتي و ضلؤنايةتي وةك يةك.
 -5بة كرداريكردني درومشةكان و داناني ثالن و بةرنامة بؤي.
 -6طرنطيدان بة ئاشيت خيَزاني و ئاشيت كؤمةالَيةتي
 -7كاركردن بؤ بنةماي ثيَكةوة ذيان و ضةسثاندني ريَزطرتن لة سةرجةم ثيَكهاتة ئايين و نةتةوةييةكان بة بيَ
جياوازي ئايين و فيكري.

 -8كاركردن بؤ ضةسثاندني مايف هاوالَتي بوون و دادثةروةري كؤمةالَيةتي ،نةهيَشتين هةموو جياكاريةك
لةسةر بنةماي ئايني و نةتةوة و رةطةز ...
 -9سةقامطريي سياسي و ئابووري و زامين ئاشيت كؤمةالَيةتي.
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طرنطيدان بة ثةروةردة بة تايبةت لة ثرؤطرامةكان بؤ كةمكردنةوةي توندوتيذي.

لة ثيَناو بةديهيَناني ئةو ديد و ئاماجنانةي كة لةم ديادرةدا خرانة روو ،طروثي ئاشيت ذناني سةركردة لة كوردستان،
ي ئامادة دةكات بة هةماهةنطي لةطة َل سةرجةم اليةنة
بة ثالن و سرتاتيجيَكي نويَ بةرنامة و ثرؤذةكاني بؤ سالَي نو َ
ثةيوةنديدارةكان.

