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  يينياز طةالَلَنياز طةالَلَ ...  ...  هةريم هةريميي ثيشنيار كراو هةية بؤ دةستوور ثيشنيار كراو هةية بؤ دةستوورييثرؤذثرؤذ) ) 33 ( (ئايا راستةئايا راستة

  
َ دةكريتةوة  ثيشنيار كراو هةية بؤ ي ثرؤذةيس،ماوةيةكة لة اليةن ضةند كةنالَِ و رؤذنامةيةك وا بال

 بة خؤيان  تايبةتي كؤردستان ثرؤذة وثةرلةماين و يةكييتطواية هةريةك لة ثاريت.  هةريميدةستوور
بؤية ويستم بةم شيوةية بؤتان روون ،تةا ثرو ثاطةندةية  بؤ نيةويكة ئةمةش هيض بنةمايةك. هةية

 رذيم  كوردستان كة ثيش روخايني هةريمي لة بنةرةت دا يةك ثرؤذة هةبوو بؤ دةستووريخؤ. بكةمةوة
  سايليئةوةبوو لة كؤتاي،ر كرا لة سةي كوردستان تاوتويكراو طفتووطؤؤ يةكاينيلة اليةن هيزةسياس

 لة اليةن ي لة سةركراو ثةسنديان كردو دوايي ية ئيمزاي كؤي لةشاري سياسي هيز36لة اليةن 2002
  .  كوردستان نةبووة ياساي ئةوكاتةي كوردستانيش ثةسند كراو بةالَم لةبةر بارو دؤخثةرلةماين

 لة  يةكييت هةلبذرادن جنام دراو ثاريت،ةرداهات بة سي عيراق طؤرانكاريماوةوة تا رذيم روخاو بارودخ
 هةريم و بو سةرؤكايةيت) ؛مسعود بارزاين ( ميذوويان مؤر كرد لة سةالحددين كة بةريزي ريكةوتنيك1/12

   ..... عيراق كانديد كرا سةرؤكايةيتبؤ ثؤسيت) تالةباين (بةريز
 ئةو ريكةوتنةو بريار بوو  كردينيبة ج ي هةلَبذاردن هةردوو اليةن كةوتنة طفتووطؤ بؤ جيدواي

  هةردوو ئيدارةو دروست كردين كوردستان بة زووترين كات كؤببيتةوة بؤ يةكطرتينثةرلةماين
 بةغدا ضارةسةر نةكريت ليرة  طرت تا كيشةكايني ينك بيانؤبةالَم سةركردايةيت.  هاوبةشيحوكمةتيك

 عيراق وريككةوتن لةطةل يبووة سةرؤك) تالةباين (بةريزكة .  كوردستان ضارةسةر بكاتيئامادة نةبوو ه
 يةوة لةوانة طواية ي دؤزي كوردستان هات و ئةوةبوو ينك ضةندين بيانؤيئةوجا نؤرة. شيعةكان كرا

ئينجا هاتة سةر ئةوة .  كوردستان ثةيوةست بكات بة عرياقي هةيةو يان باردؤخي هةريم جيطريسةرؤك
  ئةو رؤذنامانةية لةثشيتي خؤي ثرؤذة هةية كة لة رؤذنامة بةناو ئازادانة3 هةريم يطواية بؤ دةستور

 ي كرد يةك ثرؤذةيةو هي يةوة دوورةو هةر وةكو ئاماذةمان ثكة ئةمةش لة راسيت.  كردنةوةيبالو
 ي ية لةسةر ثرؤذة ويةكييت ثاريت لةو رؤذنامانة بالو كراوةتةوة تيبييني كوردستانة ئةوةثةرلةماين

 رذيمة لةوانةية  ثيش روخاينيهةرضةندة ئةو ثرؤذةية ه.  بن بةوان تايبةيتيان نةوةك ثرؤذةثةرلةم
 هيض طرفتيك يلة بةر ئةوة، دةيانويت راستيةكان ئاوةذووو بكةنيكةض.  ثيويست بيتيهةنديك طؤرانكار

 زؤر طةورة كرديةو وا لة خةلك ي هةريمينةماوةو تةا ينك دةيةوةيت كات بة سةر ببات كيشة سةرؤك
 يةوة ئةمة وانية  لة راسيتيكةض. دةطةينيت ئةو سةرؤكة راست دكتاتؤريكا هةموو شتيك هةر ئةوة

 ئةم كيشةيان نةبووة بةلكوو كيشة  يةكانة ضونكة خؤيان لة كفتو كؤيان لةطةل ثاريت راسيتشيواندين
   عيراق بكةنةوةيدستان وا بةستة كوريبارو دؤخ لة سةر ئةوةية ئةوان دةيانةويت

 هةموو يكة ئةمةش واقيع نية ضونكة بة طواه.  عيراق بؤ ضةند مانطيك بيتي هةريميش وةكو هيسةرؤك
 كوردستان ئارامة بؤ ديسان لةطةل عريق بيت ئيمة دةمانةويت زياتر لة عيراق بة دوور ياليةك باردوخ

 ئةطةر مةبةستيان ترسان بيت لة ثؤسيت. وة طر بدريتةوةكةوين نةوةك هةموو شتةكامنان بة عرياقة
 بكةن تا بؤ  لةطةل ثاريت ثرؤتؤكويليبؤ ئةوةش دةكرييت ريكةوتنيك) تالَةباين (داهاتوو بةريز

 ئاسانة يئةوة ضارة سةريَك.  بيتتالَةباين (بيت هةر بةريز) يسياد(ي  داهاتوو هةر ثؤستيكهةلبذرادين
 هةريم هيض كيشةيةك نةماوة وةكو ي سةرؤكئةطةر نا بؤ دةستةالتةكاين.  ثاكةيازني) ينك (ئةطةر

  بوون سةرؤك وزيران ) غياب( هةر وةكو لة ياساكةش هاتووة ئةطةر لة حالَةيت. ثروثاكةندة دةكريت
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 هةروةها مادام دةستوور هةبيت.  ثةرلةمان دةبيتي شاغر بوون سةرؤك دبيت وة لة حالةيتلة شويين
 كرا كة ئةثؤستة  يليداوا) مسعود بارزاين ( هةموو اليةك ئاشكراية بةريزيال. هيض كيشة يةك نية

ئيمة (  وويت1/12 يلة كؤبونةوة) تالةباين (هةروةكو بةريز، هةبيتوةربطريت تا كورديش مةرجةعيةيت
يش ) حممود عومسان. د (هةروةها) بو كورد  هةريم و دةبيَتة مةرجةعيةتيكاك مسعود دةيكةينة سةرؤك

بؤية دةبيت .  كردي ئيمة قةناعةمتان ث هةريم ويتي دةكرد سةرؤكي بةوة كرد كة كاك مسعود نةيئةماذة
 وةر دةطريًت كة ي ئيداريثؤستيك) بارزاين (ئيمة هةموو اليةك خؤشحال بني بؤ يةكةم جار لة ميذوو بةريز

ئةوجا ثيويست بةوة .  مةسةلة ضارةنووس يةكان ناكات كوردة كة سازش لة سةربة هيزترين كةسايةيت
 بةو يسةرؤكيك مان نةبيت تاكة  جيهاينيناكات ئة ثروو ثاطةندانة بكريت بؤ ئيمةش وةكو هةر ووالتيك

برية تةسكا حيزبايةتيا بري بكةينةوة ئةم ثؤستة لة سةر كةس تاثؤ نية ئةم جار بؤ ئةو بةريزةية 
  ر دةبيت تيجاريكتر ض بةريزيك
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