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دوصين أةشنووسي دةستووري عصراق، ئةو دةستوورةي كة تا ضةندين سالَي تر عصراق ثابةندي دةبصت و 
نة  الية هةر لة كايت بالَوبؤنةوةي ئةو أةشنووسة طةيل كورد و... ، بالَوكرادةداتكوردستان بة عصراقةوة طرص 

لةبةر هةستياري ئةم . ية و بةشصكي تريش دذةةشصكيان لة طةلَ ئةو أةشنووسةعةرةبةكانيش بؤنةتة دوو بةش، ب
ثصدا بضم و بة شصويةكي الَ بة خالَ وازةكاين ئةم أةشنووسة، خبابةتة و بؤ ئةوةي بزانني خالَة بةهصزةكان و ال

  . نووسميان دةبابةتيانة سةرجنةكاين ثصويست دةربةرة
  ...  كة ناكؤكيةكي طةورة لةسةريان نيية، ئةوانةن ؤيان ناكةمئةو خاالَنةي كة ئاماذايان ب

  
 ومثوى  موطن االنبياءنحُن ابناءًُ وادي الرافدين( بةوة دةست ثصكراوة كة ،)ديباجة(ثصشةكي أةشنووسي دةستوور)  1

ئةم خالَة ) دالَطةي ئيمامة ثاكةكانئصمة كوأاين دولَي دوو أؤبار جصطاي ثصغةمبةرةكان و (واتة ) االطهار االئمة
لة . ي ئيسيالميية بةسةر دةستوورةكةداركوخؤي ئاينة لة دةستووردا و زالَبووين فدةستوةردانصكي أاستة
 كة وايت شيعة دةدات و تةنيا شيعةكان هةيانة، زؤر ،عيةةكان و شيعة و ئةوليا  و مةرجةيثصشةكيةكةدا وشة ئاين

  . دا و دةستوورييبةكار هصنراوة بةشصويةك كة زماين ئايين زالَة بةسةر زماين ياسا
  
لةم خالَةدا بة أاثةريين .  كة بة عصراقيةكان كةوتوون،هةر لة ديباجةكةدا باسي ئةو زةرةر و زيانانة كراوة) 2

 ا،واالهوار وغيره ومستوحين ُظالمَة استباحة المدن(. باسي أاثةريين كوردستان نةكراوةشيعةكان دةست ثصكراوة و 
هةلبةتة ئةمة ثصشخستنصك و ثشتطوص خستنصكي واتادارة، ضونكة شيعةكان تةنيا .  )الشعبانية المقدسة في االنتفاضة

، لة كاتصكدا اليةين ةيان نةبوو و ثاش ئةوة هيض مججؤلصكي ئةو تؤوةيان دذي سةددام كرد وة شةأ1991لة سالَي 
بؤية دةبوو لة سةرتادا ناوي شؤأشي .  وة دذي أذصمةكاين عصراق خةباتيان كردوة1920  سالَيكوردي هةر لة

بةالَم لة دةستوورةكةدا نةك تةنيا . ثاشان باسي ئينتفازةي شةعباينهصنابا،أزطارخيوازي طةيل كوردستانيان 
  . نةكراوة1991  سالَيناوي أاثةأيين كوردستاينناوي خؤيان ثصشخستووة بةلكؤ هةر 

  
ض واتايةكي ياسايي نادات و كةس ناتوانصت بةثص ديباجة   هي دابونةريت، ديباجة و ثصشةكي ووةك ياسا) 3

باسي خالَي يةكصيت ئارةزوومةندانة لة ديباجةكةدا هاتووة، بةو شصوةية .. داواكاريةكي ياسايي بةرز بكاتةوة
  بؤ عةرةبةكان أازي نةبوونبلَصت وانيية، ئةيئةطةر اليةنصك ... ض واتايةكي ياساييان نييةئةو دوو وشةية هي

هةر ضونصك بصت دةربارةي خالَي مايف . !! نةك لة ثصشةكييةكيدا ناوي بصنن، بكرصتة خالَصك لة دةستووردائةوة 
ّن االلتزام بهذا الدستور يحفُظ إ: ( بؤي دةكرصت، ئةم وشانة هاتوونرضاةري خؤنووسني كة ئةوة ضةند سالَة كا

ثابةندبوون بةم دةستوورة يةكصيت ئارةزوومةندانةي طةل و خاك و ( واتة) وأرضًا وسيادة للعراق اتحاده الحر شعبا
ئةم خالَة ئةوة دةكةيةنصت كة ئصستا كورد بة ئارةزووي خؤي بة عصراقةوة  )سةروةري عصراق دةثارصزصت

بةم شصوةية  . ورةي ثص ثةسةندة و مايف ضارةي خؤنووسيين خؤي بةكارهصناوةلكصنراوة، و ئةو طةلة ئةم دةست
  . .جارصكي تر بؤ كورد نيية داواي مايف ضاةري خؤنووسني بكات

دةربارةي ئةم خالَة دةتوانني ئةوة بلَصني، كة مايف ضارةي خؤنووسني و يةكصيت ئارةزوومةندانة يةك شت نني و 
لةاليةكي ترةوة ئةم خالَة لة ديباجةكةدا . دين بةزؤري كوردة بة عصراقةوةئةوةي لةم ثصشةكييةدا هةية لكان

هيض كاتصك دانةنراوة بؤ ئةوةي كورد دةنط لةسةر ضارةنووسي خؤي بدات . هاتووة و هيض واتايةكي ياسايي نيية
لةم .  نييةمايف ضارةي خؤنووسني) يةكصيت ئارةزةةمةندانة(وةك خوارووي سوودان و ئةمةش ئةوة دةطةيةنصت كة 
  .دةستوورةدا أصطا لةبةردةم كورد طرياوة سةربةخؤ ببصت
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 دةولَةتصكي سةربةخؤي خاوةن سةروةريي، سيستةمي بةأصوةبردن   دا هاتووة كؤماري عصراق1 لة بةندي ) 4

يها جمهوري ولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فدجمهورية العراق ( ثةرلةمانيي دميوركرايت فصدرايل ية يتيايدا كؤماري
   . )يديمقراطي اتحاد) برلماني(نيابي 

، ضونكة  ناسنامةي عصراق  فصدرايل نيية، وبةم شصوةيةأةتكراوةتةوةبةو واتاية لة ناوي دةولَةتدا وشةي فصدرايل 
 دوو دةولَةيت فصدرايل هاوماف و بكرصت ئةو كاتة عصراق ثصويست بوو ،ئةطةر لة ناوي عصراقدا فصدرايل هاتبا

ا، ت و ثاشان ئةو دوو دةولَةتة دةولَةتصكي فصدرالييان ثصك هصنابا، وةك ئةمريكا ، رؤسياي كؤن، كةنةددةسةالَ
قدا واتاي يةكصيت ئارةزوومةندانة  و ارنةبووين وشةي فصدرايل لة ناوي عص..  هندستان و هتدهةتا سوودان و

  ... فصدرايل أاستةقينة أةتدةكاتةوة
  
راق دةولَةتصكي ئيسيالميية و سةرضاوةيةكي سةرةكي ياسادانانة و نابص هيض دا هاتووة، عص2لة ماددةي ) 5

اليجوز سن   واالسالم دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع(.ياسايةك دابنرصت دذي بنةماكاين ئيسيالم بصت
  )قانون يتعارض مع ثوابت احكام االسالم
الم طرنطترة لة خالَي وة، بةالَم خالَي يةكةم واتا ئيسي كرا باسي دميوركراسدا،هةر ضةندة لة خالَي دواي ئةوة

هةر   بةو ماناية.، ثاشان سةيري خالَي دووةم دةكرصت و لة ياسادا سةرةتا بة خالَي يةكةم كار دةكرصت،دووةم
ثص يان  كةواتة تةنيا ئةو ياسايانة كار.ئايين ئيسيالم بصت، قبؤلَ ناكرصت دذي ياسايةكي دميوكراسي ئةطةر

بؤ زياتر أؤنكردنةوة ..  نةك دميوركراسي،المي دةبنكةواتة هةموو ياساكان ئيس.. ينيرصت كة دذي ئيسالم نكةد
المدا سايةك سةرتا دةبص لة فيلتةري ئيسهةر يا.. فيلتةري يةكةم ئيسالمة. لَصم، لة عصراقدا دوو فيلتةر دانراوندة

بةالَم دميوكراسي .. ياسا ئةو كاتة دةبصتة ،ش تصثةأيتصثةأصت ثاشان دةطاتة فيلتةري دميوكراسي، ئةطةر لة وي
خؤيان دةتوانن ياسايةك ناوي  بؤية دةسةالَتداران و ياسادانةران بة ئارةزووي . ، ئايةيت هةبنالم نييةوةك ئيس

  .  هةمو ياساكاين عصراق ئيسالمي دةبنشبةم شصوةية. كراسي لص بنصندميو
  
المي و طةيل  زؤري هةية و بةشصكة لة جيهاين ئيس نةتةوة و ئايينفرةة دا هاتوو عصراق وةالَتصك3لة بةندي ) 6

العراق بلد متعدد القوميات واالديان والمذاهب، وهو جزء من العالم االسالمي،  .عةرةيب عصراق بةشصكة لة لة طةيل عةرةب
  والشعب العربي فيه جزء من االمة العربية

ئيعتراف ة بكرصت، بةالَم ئةمة خالَصكي زؤر طرنطة، لةم خالَةدا لةوانةية بة شصوةيكي ئاسايي سةيري ئةم خالَ
، بؤية نةيان وتووة طةيل كورديش بةشصكة لة طةيل كوردي هةموو ثارضةكاين تري بةطورد نةكراوة وةك طةل

جطة لةوة طةلص ئايين تريش لة عصراقدا هةن و دةبص وترابا طةيل موسلَماين عصراق بةشصكة لة طةيل . كوردستان
  .سلَمانمو
  
ادي هةردوو زمان ردستان و دةزطاكاين حكومةيت ئيتيح دا هاتووة، دةزطاكاين هةرصمي كو4لة بةندي ) 7

  تستعمل المؤسسات واالجهزة االتحادية في اقليم آوردستان اللغتين.بةكاردصنن
ا دةزطاكاين رةبيش بةكاربصنن بةالَم تةنيلةم خالَةدا هةموو دةزطاكاين هةرميي كوردستان دةبص زماين عة

هةروةها لة دةستووردا ئةو دةزطايانةي  زماين كوردي و عةرةيب بةكار .  بةكاردصننئيتيحادي زماين كورييش
بؤ منوونة زماين كوردي  لة .. دةهصنن دةستنيشان كراون بةالَم لة كوردستان هةموو دةزطاكان دةطرتةوة

التكلم والمخاطبة والتعبير في المجاالت الرسمية آمجلس     بةكاردةهصنرصت ،دادةرةوةي كوردستان تةنيا لةم جصطايانة
  النواب، ومجلس الوزراء، والمحاآم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين

 ئةجنوومةين بةو واتاية جطة لة ثارة و ثاسثؤرتةكان و ثوول، زماين كوردي تةنيا بؤ قسةكردن و ثةرلةمان و
 كوردستاندا م زماين عةرةيب لة هةموو دائرةكاينا بة كار دصت، بةالَنطرة أةمسيةكاندوةزيران و دادطا و كؤ

بة بةسةر هةموو كورد و كوردستان، لة ئةمةش زالَبوونصكي زماين عةرةيب و نةتةوةي عةرة... بةكار دةهصنرصت



 تر زماين عةرةيب زماين هةموو بة قسةيةكي.. ا لة دائرةكان بةكاردةهصنرصتينكاتصكدا زماين كوردي تة
  .قيةكان دةبصت بةالَم زماين كوردي تةنيا كورد بةكاردصنن و دةبص بيزاننارصع

، نة عةرةبةكان لة دةرةوةي كوردستان  بةزؤري سنووردار كراباثصويست بؤ زماين عةرةبيش وةك زماين كوردي 
يانيش هةموو فصرة زماين كوردي بكرصن و نةش كورد لة ناوةوةي كوردستان بة زؤري فصرة زماين عةرةيب بكرصن ، 

  ... عصراقي ثصويست بوو هةردوو زمان بةكار بصنن
  
يحظر تكوين  . هةبصتدا هاتووة كة نابص هيزي ميليشياي ضةكدار لة دةرةوةي هصزي سةربازيي9 لة مادةةي )8

   ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة
، بةالَم دةكرصت هصزي دا هةبص ربازيي سة لة دةرةوةي هصز نابص ميليشياي ضةكدار كةئةمة واتاي ئةوةية

كةواتة لةوانةية هصزي بةدري شيعةكان و هصزيةكاين تري شيعة و .. سةربازي ميليشيا بؤ خؤي دروست بكات
  .. هةتتا ثصشمةرطةش بكرصتة بةشصك لة لةشكري عصراق

  
ة هةموو عصراقدا جصبةجص  لئةم دةستوورة ياساي هةرة بلَندي دةولَةتة  و دةبص/  دة دا هاتووة13لة ماددةي ) 9

هةر وةها دةلَصت نابص هيض ياسايةكي تر . ة بص ئيستيسنا، و اتة لة هةموو عصراق بة كوردستانيشةوةبكرصت ب
وورة بصت،  و هةر ياسايةك تبئافرصنرصت كة دذي ئةم ياسايةبصت، يان بةشصكي ئةو ياساية دذي ئةم دةس

  . رصت و لةغو دةكرصتك دةستوورة، كار ثص ناجياوازبصت لةمة و تةعاروزي هةربصت لةطةلَ ئةم
  .انحائه آافة وبدون استثناء  ُيعُد هذا الدستور القانون االسمى واالعلى في العراق، ويكون ملزمًا في-اوًال 

نوني وُيعد باطًال آل نص يرد في دساتير االقاليم قا او اي نص يتعارض معه  اليجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور،-ثانيًا
  اخر

رةي ئةو دةستوورة بن و هةر ياسايةكيش جياوازيةكي  هةموو ياساكاين كوردستان بة طوصبةم واتاية دةبص
كةواتة بةهةمان شصوةي عصراق دةبص ياساكاين . هةبصت لةطةلَ ئةو دةستوورة، لةغو دةكرصت و كار ثصي ناكرصت

 ئةطةر لة عصراق حةالَل بكرصت   بؤ ثياوصك ذن4بةو ماناية . كوردستانيش بة طوصرةي ثصوانةكاين ئيسالم بصت
  . ئةوة لة كوردستانيش دةبص حةالَل بكرصت

  . ئةم بأطةية هةموو دةسةالَتصكي ياسايي لة كوردستان و ثةرلةماين كوردستان وةردةطرصت
  

 دةكرصت لة جيايت ناوي ثةرلةمان يان) جملس نواب(دا باسي ئةجنوومةين ئةندامةكان 59لة ماددةي   )10
 يةتيةكي نا شارستانابةو ماناية ناوي مةجلس نواب لة ثةرلةمان دةنرصت و ئةمش دذ. ئةجنوومةين نيشتيماين

  .  ية دذ بة وشةي ثةرلةمان يان هةتتا ئةجنوومةين نيشتيماينيانة
  … بؤ هةرصمةكان  ناوي ئةجنوومةين نيشتيماين بة كارهصنراوة

  
 دةكرصت، كة ئةو بأيارانة بة دوو ةمان و دروستكردين حكومةتة ثةرللة هةمان مادةدا باسي دةنطدان ل) 11

  … لةسةر سصي دةنطةكان دةبصت
  عملية المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية تنظم بقانون بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب 

  وردرصت بأيار د1+50 بة دانكة لة هةموو والَتاين دونيا ياسا و بنةماكاين دميوكراسية، ضوئةم خالَة ثصضةوانةي
ئةم خالَة وادةكات كة هيض حكومةتصك و هيض ثارتصك نةتوانصت ...  نةبصتدا طؤأيين دةستوور لة حالَةيتتةنيا

باشة ئةطةر هةموو ثارتةكان لة حكومةتدا بةشدار .. حكومةت دروست بكات و بةرنامةي خؤي جصبةجص بكات
.. دميوكراسي واتة حكومةتصطي بةهصز و ئوبؤزسيؤنصمي بةهصزسيستةمي !!   ئةي كص دةبصتة ئوثوزسيونبوون 

  ....دةبصتة دميوكراسيةيت موعةمةر قةزايفئةكةر  هةموو اليةنةكان لة حكومةتدا بةشداربوون ئةوة 
  



 كة بةرزترين دةزطاية لة كصشةكاين نصوان هةرصمةكان و كراوة،ادي باسي مةحكةمةي ئيتيح دا 90لة مادةي  )12
وطريقة اختيارهم  تتكون المحكمة االتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الشريعة والقانون يحدد عددهم: انياث.  داناوةند

  . بقانون يشرع باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب
ئةو مةحكةمةية دةستنيشان   ضونيةيت  دةستنيشان كردين نوصنةراين  نةش ئةندامان و، نةلة خالَةكةدا ديارة

 لة دةسيت ثةرلةماندا دةبصت، كةواتة ثةرةلةماين داهاتوو ئةو  ئةندامةكان و دةست نيشانكردينةروةهاه. كراوة
 نوصنةرانة دةست نيشان دةكات و ئةطةر اليةين كوردي أصذةيةكي باشي نةبصت لة ثةرلةماندا ناتوانصت طةرةنيت

بةم شصوةية لةوانةية دةسةالَيت ياسايي بكةوصتة دةسيت اليةين تر، ...  ئةو دادطاية بص اليةن بصت،ئةوة بكات
 لصرةدا ثصويست بؤ لة دةستووردا بة درصذايي باسي مةحكةمةي ئيتيحادي . ضونكة ياسا بة دةسيت دادوةر داية

  . كرابا
  

  :  كة بةم شصوةيةية دا باسي دةسةالَيت حكومةيت ناوةندي دةكرصت108لة مادةي )  13

  :(108(المادة
  : باالختصاصات الحصرية االتية تختص السلطات االتحادية

والتوقيع  والتفاوض بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية وسياسات االقتراض رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي: اوال
  . رجية السياديةوابرامها ورسم السياسة االقتصادية والتجارية الخا عليها
العراق،  وضمان امن حدود سياسة االمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضع: ثانيا

  . والدفاع عنه
ووضع  راقواصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود االقاليم والمحافظات في الع رسم السياسة المالية والكمرآية: ثالثا 

  . الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مرآزي وادارته
  . تنظيم امور المقاييس والمكاييل واالوزان: رابعا
  . الجنسية والتجنس واالقامة وحق اللجوء السياسي تنظيم امور: خامسا
  . البثية والبريد تنظيم سياسة الترددات: سادسا
  . وع الموازنة العامة واالستثماريةوضع مشر: سابعا
القوانين واالعراف  :الى العراق تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه ثامنا

  .على وفق الدولية
 العام للسكان االحصاء والتعداد: تاسعا

  .  و بؤ هةرصمةكان نيية دةستكاري بكةندا دةبصتيا لة دةسيت حكومةيت ناوةنديئةو دةسةالَتةي سةرةوة تةن

كةواتة بؤ (سياسةيت دةرةوة و نوصنةرايةيت ديبلوماسي، أصكةوتن، قةرزكردن : ئةو دةسةالَتانة ئةمانةن
سياسةيت ئابووري و بازرطاين، ئاسايش، هصزي سةربازي و ، )كوردستان نيية ثارة لة والَتصك قةرز بكةت

كةواتة هةموو هصزي سةربازي بة  ( و بةرطري كردن لة سنوورةكان سنوورةكانبةأصوةبردنيان و ثاراستين
  ) ق دةبصتار، بة دةسيت حكومةيت مةركةزي عصثصشمةرطة و و ئاسايش و ثاسةواناين سنوور  وبةرطري لة سنوور

ناين طومرط و ثارة و هاتوو ضووي  بازرطاين سنوورةكان و هاتووضووي نصوان هةرصمةكان و ثارصزطاكان و دا
 سةرضاوةي ئاو و  جنسية،  ثةنابةري، بةريد و أاديو تةلةفزيون وبانط و بةأيوةبردنيان،/ ي دةولَةتميزانيية

  ئامار و تيعداد بةدةسيت حكومةيت مةرطةزي دةبصت

  

  : كة ئةمانةن)حكومةيت مةركةزي و هةرصمةكان ( باسي دةسةالَيت هاوبةش دةكات112مادةي ) 14

  : (112(المادة
  : بين السلطات االتحادية وسلطات االقاليم الختصاصات االتية مشترآةتكون ا

  . ادارة وتنظيم الكمارك بالتنسيق مع حكومة االقليم، وينظم ذلك بقانون: اوال



  .تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها: ثانيا
  . افظة على نظافتها بالتعاون مع االقاليمرسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمح: ثالثا

  . رسم سياسات التنمية والتخطيط العام: رابعا 
  . رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع االقاليم: خامسا
 . رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع االقاليم: سادسا

( ، ذينطة، ثةرةثصدان و نةخشةكصشان )خيان دةبصتة هاوبةشدوكان و دةربةند( سةرضاوةي وزةي كارةب آومرك، 
  .. سياسةيت تةندروسيت و ثةروةردة، )كةواتة هةموو نةخشةيةك بة ئاطادراي حكومةيت ناوةندي دةكرصت

حالَةتدا حوكمي زايت والَيت هةرصم لة المةركةزي  ة كؤبكةينةوة، دةس14 و 13 ئةطةر دةسةالَتةكاين خالَي 
  . بصتةوة نزيك دةسةددام

  
و ، هةرصم لة ثارصزطايةك يان زياتر ثصك دصت . لةو خالَةدا هاتووة.  باسي هةرصمةكان دةكات،113ماددةي ) 15

  . هةر هةرصمصك يان زياتر  بؤيان هةية يةكبطرنةوة
  تتكون االقاليم من محافظة او اآثر،ويحق القليمين او اآثر ان ينتظموا في اقليم واحد

 يب ثسثؤرانة دايان أصشتووة، هةلبةتة اليةين كوردي بة ئيجايبةةيين عةريترين خالَة و الئةم خالَة خةتةرناكر
بةالَم اليةين عةرةيب .. ، ضونكة ثصي واية كةركووك بؤي دةبص بطةأصتةوة بؤ سةر كوردستانلة قةلَةمي داوة

  . نةخشةيةكي تريان هةية
و ضةندين سالَة ثاريت و يةكصيت يةكيان هةموومان دةزانني هصشتا دوو حكومةت لة كوردستاندا هةن 

هةر وةها هةولصر و . دروست بكاتبة طوصرةي ئةم خالَة سلصماين بة تةنيا دةتوانصت هةرصمصك .. نةطرتووة
  . ئةم هةردوو هةرصمانةش بؤيان دةبص جارصكي تر يةكبطرنةوة.  بن هةرصميكي سةربةخؤ دةتواننؤكيشده

 هةرصم مايف زياتري هةية لة ثارصزطا، بؤية بؤ سلصماين باشترة هةرصم ، و ئةم دةستوورةبةطوصرةي ئةم خالَة
بؤ بؤ هةولصريش باشترة هةرصمصك بصت و بصت لةوةي ثارصزطايةك بصت لةناو هةرصمي كوردستاندا، هةروةها 

. الَيت هةرصم زياترة لة دةسةالَيت ثارصزكاةضونكة وةك ومت دةس. رصمصكي سةربةخؤ بصتةكةركووكيش باشترة ه
  .ثارصزطا بة بةغداوة طرصداروة

 ة شصوةيو دةأؤن، و بةي  ثصك هاتوو لة تاكة ثارصزكا هةرصم دروستكردينوهةر بؤيةش هةموو ثارصزطاكان بةرة
كةواتة . ئةمةية نةخشةي عةرةبةكان بؤ فصدرايل كوردستان. فصدرايل ثارصزطاكان لة عصراقدا دروست دةبصت

  ... بوون دةأوات نةك بةرةو يةكطرتنفصدرايل كوردستان بةرةو ثرتوبالَو
مصذووي .  حكومةتةكاين هةرصمةكان دةسةالَيت زياتريان هةية لة ثةيوةنديدا لةطةلَ حكومةيت مةركةزي

 سلصماين و هةولصر و كةركووك هةر ،سةملصنصت كة ئيحتمال زؤرترةةثةيوةندي نصوان ثاريت و يةكصيت ئةوة د
  . يةكبطرنةوة لة طةلَ دهؤك،كياننةك هةرسص. يةك لةوان ببصتة هةرصمصك

 ضؤن يةك ثارصزطا  ودا نةكردةوة، برييان لةوةئةوةي جصطاي سةرسوأمانة ئةوةية، ضؤن دةسةالَتدراراين كورد
ئةمة تةلَةيكي .. هةرصم ثصويست بؤ لة زياتر لة يةك ثارصزطا ثصك بصت!!!  دروست بكاتصكدةتوانصت هةرصم

 هيوادارم ... .كردين هةرصمي كوردستان بؤ ضةند هةرصمصك تان و لةت لةتعةرةبة بؤ ثرت و بالَوكردين كوردس
  ...نةكةونرسة

  
ي حكومةيت ناوةندي بطؤأصت، بةالَم بة مةرجصك ا دا هاتووة، هةرصمةكان بؤيان هةية ياس116لة مادةي ) 16

  . اوةندي بصتبةو واتاية دةبص هةموو ياساكاين هةرصمةكان وةك هي حكومةيت ن. دذايةيت دةستوور نةكات
في حالة وجود تناقض بين القانون االتحادي وقانون االقليم بخصوص   تطبيق القانون االتحادي في االقليميحق لسلطة االقليم تعديل

  مسالة التدخل في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية
ةنديدا بصت، دةربارةي ئةم اوكةواتة نابصت حكومةيت هةرصم ياسايةك بطؤأصت كة لة ناو دةسةالَيت حكومةيت ن

فوئاد مةعسوم  لة ضاوثصكةوتصكيدا لةطةلَ . وئاد مةعسووم نوصنةي كورد، ثصضةوانةكةي بة خةلَكي وتخالَة ف



 طواية بؤ حكومةيت هةرصم :و يت.. كةناسي كوردستان تيظي، تةنيا بأطةي يةكةمي ئةو بأطةيةي بة خةلَكي وت
  ) ...ئةطةر لةناو دةسةالَيت حكومةيت ئيتيحاديديا نةبصت(م نةي وتهةية، ياساي ئيتيحادي بطؤأصت، بةالَ

  :  دةطةأصتةوة دةلَصت119لة بأطةي 
  :(119(المادة 

   بما اليتعارض مع هذا الدستور والقوانين االتحاديةالقوانين، يقوم المجلس الوطني لالقليم بوضع دستور االقليم،وسن-اوال
دكتور ..  ياساكاين هةرصم دذي ياساي حكومةيت ناوةندي  و دةستوور بصت نابصت، بأطةدا دةلَصت2كةواتة لة  

  .........تصت ياري بةعةقلي خةلَكي نةزان بكافوئاد مةعسووم دةيةو
  

  : دا دةست نيشان كراوة و بةم شصوةية129طةي  دةسةالَيت حكومةيت هةرصم لة بأ)17
 

  :(129(المادة
 واالمن  االقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى االمن الداخلي لالقليم آالشرطةتتطلبه ادارة تختص حكومة االقليم بكل ما

  وحرس االقليم
 وةك ثؤليس و  دةبصتكةواتة دةسةالَيت هةرصم تةنيا، بةأصوةبردن و دروستكردن و أصكخستين هصزي ناوخؤ

  ...... ئاسايش و ثاسةواناين هةرصم
  ...... صنة هصزي ثاراستين هةرصملةوانةية ئةم خالَة ثصشمةرطة بطرتةوة، كة دةكر

  
 تا كؤتايي سالَي  لةوصدا دةلَصت. ةسةبارةت بة كةركووكدةكرصت  كة  58ياري ، باسي بأ دا149لة بأطةي  )18

  .... كرابصت  ئةو ياساية جصبةجص دةبص 2007
  :(149(المادة
 بكل فقراتها من قانون ادارة الدولة العراقية) 58(ات المادةالستكمال تنفيذ متطلب تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات الالزمة-اوال

  .للمرحلة االنتقالية بكل فقراتها
 من قانون ادارة الدولة العراقية)58(في الحكومة االنتقالية والمنصوص عليها في المادة المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية-ثانيا

التطبيع،االحصاء وتنتهي باستفتاء في آرآوك والمناطق (آاملة ة التنفيذية على ان تنجزللمرحلة االنتقالية تمتد وتستمر الى السلط
  االخرى المتنازع عليها

   2007/ 12/ 31في مدة اقصاها ) لتحديد ارادة مواطنيها 
ؤية ب. ئةم كاتة هيض نةخشةيةكي لةطةلَ نيية...  مانط4 سالَ و 2كاتصكي زؤر درصذ  بؤ ئةم خالَة دانراوة، نزيكةي 

طومان هةية كة ئةم خالَة جصبةجص بكرصت، بةر لةئصستاش و لةكايت ئةم حكومةتانةدا ئةو بأطةية جصبةجص 
... بؤية دةبوو نةخشةيةكي تةواو و كايت دةنطدان و ريفراندؤم لة شاري كةركووك دةسنيشان كرابا. نةكراوة

ركووك دةكرصت بؤ ئةوةي خةلَكةكة بأياري  مانط دةنطدان بة خةلَكي كة10 يان 6هيض خالَصك نيية بلَصت دواي 
  ..   ئاية دةيةوصت بة كوردستانةوة بلكصنرصت،خؤي بدات

  
، لةو بأطةيةدا هاتووة كة هةموو ة سةبارةت بة كاري ثصشووي حكومةيت هةرصمةكاين كوردستان150بأطةي ) 19

ةعاروز نةكةن لةطةلَ ياساكاين ئةطةر ت( يةوة لة هةرصم دانراون، كاريان ثص دةكرصت 1992ئةو ياسايانةي لة 
  . ن و كاريان ثص دةكرصت بةرداوم دةبهةروةها تةعاهودايت تيجاريش) عصراق و دةستوور

  :(150(المادة
- وتعتبر القرارات المتخذة من قبل حكومة اقليم آوردستان1992يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم آردستان منذ عام 

آوردستان من قبل الجهة المختصة  نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم- المحاآم والعقودبما فيها قرارات 
  فيها،مالم تكن مخالفة للدستور

صت كة اتة وانيية وةك فوئاد مةعسوم دةلَكةو: ئةم خالَةش سنووردارة بة أصكبووين لة طةلَ دةستووري عصراق
كرصن، و سبةي بؤمنوونة هةر و لة فيلتةري دةستووري عصراقي دةن دةمصنن، بةلكوهةموو ياساكان وةك خؤيا

الم كة ان بكات و بة حوكمي بأطةكاين ئيسثارتصكي ئيسالمي لة كوردستان دةتوانصت سكاالَ لة ياسايةكي كوردست
  ......  ئةو ياسايانة بطؤأن،لةدةستووردا هةن

  



 لة سةر أازي بووة و ي ثصشنياركراودا بؤ عصراق، كة اليةين كورديةستوور لة دئةمة ثصداجؤنةوةيةكي بة ثةلةية
طةيةكي  شوكور  بأ... دةستوورصكي زؤر باشةورد ديعاية و ريكالم بؤي دةكةن و دةلَصنهةموو بةرثرسياراين ك

   . تصدا نيية بة ناوي  هةرصمي كوردستان
لَم نةداوة ئةو دةستوورة لة طةلَ هيض ياسايةك هةلبةتة ئةز  تةنيا أةخةمن لة خالَةكاين دةستوور طرتووة،و هةو

  ..... يان دةستوورصكي تري فصدرايل بةراوةد بكةم
 هةرصمي كوردستان زؤر ، ضونكة دةسةالَتةكاينني ناوي فصدرايل لص بنص، طوناحة،بة طوصرةي ئةم دةستوورة

اق وةك يةك دةبن، وبةم  هةر هةرصمصكي تري عصر وهةروةها دةسةالَت وياساكاين هةرصمي كوردستان. كةمن
شصوةية هيض تايبةمتةنديةكي كوردستان  وةك خاك  و نةتةوة و طةل نةثارصزارة و  هةمان مامةلَة لةطةلَ 

  ... ، دةكرصت ئةطةر ويسيت ببصتة هةرصمكوردستان و ثارصزطايةكي وةك أةمادي
  :و دةلصم... بؤية دةنط بؤ ئةم دةستوورة نادةم 

  ...   بة طةيل كورد و كوردستاندا نانصت نا بؤ ئةو دةستوورةي دان
   لة يةك ترازاو ةيةكي ثارضنا بؤ ئةو دةستوورةي باشووري كوردستان دةكاتة ضةند 

نا بؤ ئةو دةستوورةي سلصماين دةكاتة هةرصمي سؤران و هةولصر و دهؤكيش دةكاتة هةرصمي بادينان و 
  ... كوكيش دةكاتة هةرصميكي دوور لة كوردستانركة

   دذ بة طةيل كوردستان يةم ثصيالنةنا بؤ ئ
  ... نا بؤ عصراقي بوونصكي شةرمنانة

  .... داذنان و كؤمةلَطاي ئيسالمي بةسةر ذياين  و مةرجةعيةنا بؤ زالَبووين شيعةكان و توندأصيةكان
  
  
  
  
  


