
www.kurdistannet.org 
 1:01 2005-5-27 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

  

    كوردستانةوةكوردستانةوة  ئيسالميئيسالمي  يةكطرتووييةكطرتووي  ثةرلةمانتارةكةيثةرلةمانتارةكةي  ((99))  لةاليةنلةاليةن  روونكردنةوةيةكروونكردنةوةيةك

 الرحيم الرمحن اهللا بسم

 لة ريزطرتن و بةرثرسياريةيت هةسيت روانطةي لة كوردستان ئيسالمي يةكطرتووي ثةرلةمانتاراين ئيمة
 ثيداوين كوردستاندا لةماينثةر ئةجنومةين لة نوينةرايةتيان بؤ متمانةيان كة جةماوةرةي ئةو راي

 روو بؤنةيةوة بةم مةترسيانةي ئةو و كوردستان هةلَبذيردراوي ثةرلةماين دانيشتين كةوتين دوا لةبةر
 بةجي جي و كةركوك ضارةنوسي تا بيطرة فيدراليةتةوة ضةسثاندين لة دةكات ئةزموونةكةمان لة

 كةوتين دوا و كوردستاندا لة ياسايي دةسةالَيت يننةبوو و كراوةكان ئازاد ناوضة و (58) مادةي نةكردين
 ثةرلةمانةوة دانيشتين بة كة تر خواسيت و داوا زؤر ئةمانةو، هةريم ئيدارةي يةكخستنةوةي
 كةسايةتية ترو اليةنةكاين ثةرلةمانتاريكي كؤمةلَة ئاراستةي ةكمانàdة4 بانطةذ، بةستراوةتةوة
 وةرطرتين و ضارة ريطة دؤزينةوةي و بابةتة ئةم كردين اوتويت و دانيشنت بةمةبةسيت كرد سةربةخؤكان
 زؤربةيان سوثاسةوة بة و ثةرلةمان دانيشتين خستنةي دوا لةم دةربِرين ناِرةزايي و طوجناو هةلَويسيت
 كرد ثةرلةمامنان خيراي دانيشتين داواي و، سازدا كؤبونةوةمان يةكةم 17/5 رؤذي لة و داينةوة وةالَميان

 دةردةبِرن بارةوة لةو ناِرةزايي لة تر هةلَويستيكي ئةوا نةدرا ئةجنام دانيشنت 25/5 تا ئةطةر رماندابِريا
  .بكةن ثةرلةماندا حةرةمي لة كيشةكان كردين ضارةسةر و ثةرلةمان خيراي دانيشتين بؤ

 ئةو بؤية نةبوو داواية ئةم هاتين بةدةمةوة و هةنطاو هيض دياريكراو كايت تا داخةوة بة بةالَم
 شةممة ثينج رؤذي كة بِريارماندا و سازدا كؤبونةوةيان دووةم هةورامان ئوتيل لة 25/5 لة ثةرلةمانتارانة

 ئيداري دةزطاي بةالَم، ثيشوو مةبةستةي بةو ثةرلةمان تةالري بضينة سةرلةبةياين ة (11) كاتذمير 26/5
 بة بدري ئةجنام ثةرلةمان بالَةخانةي لة كؤبونةوةية وئة نادةن ريطة كة كردينةوة ئاطاداري ثةرلةمان
  .ئاسايش مؤلَةيت نةبووين ثاساوي

 جةماوةري دا قةيرانة ئةم ئاست لة بيزارميان و ناِرةزايي نةطؤِري هةلَويسيت دةربِريين طةلَ لة ليرةدا
 كؤتايي و ضارةسةر بؤ كؤششمان و هةولَ سةر لة ئةبني بةردةوام ئيمة كة دةكةينةوة دلَنيا كوردستان

 جةماوةريةكان و ثيشةيي ريكخراوة و سياسي اليةنة لة داوا و ونةخوازراوة نادروست حالَةتة بةم هينان
 بارة ئةم لةبةرانبةر كة هؤشياردةكةين و رؤشنبري ونوخبةي مةدةين كؤمةلَطةي دامةزراوةكاين طشت و

 ريزنان و دةنطدان سندوقي بة متمانة طيِرانةوةي بؤ هةلَسن خؤيان ئةركي بة و نةبن بيدةنط نائاساييةوة
  .هاووالَيت راي لة

 ثةرلةمانتاراين

 كوردستان ئيسالمي يةكطرتووي
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