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  كةمال سةيد قادركةمال سةيد قادر. . دد ...  ... كصشةي ياسايي نوسةري بةأصز فةخرةدين تاهريكصشةي ياسايي نوسةري بةأصز فةخرةدين تاهري

  
 بة أصزيان لة اليةن  ثاش تؤمار كردين داوا يةك لة سةرهةرضةندة كصشةكة ياسايي ية وة واديارة

بةالم ، كردوةدةرامداين لصكؤلينةوةي جن بأياري ئةدادوةري لصكؤلينةوة، وةزارةيت أؤشنبريي يةوة
 يةكصك لةم مافانة  لةكي نصو دةولةتيشي هةية ضونكة نوسةري بةأصز لة أاستيدا سوديكصشةكة اليةنص

 و جاأي 1966ي سايل  UN هةردو أصككةوتنامةكاين  لةوةكوهةروةرطرتوة كةوا ياساي نصو دةولةيت 
ي وة لة سةر بناغةي يةكساين بؤ هةمو مرؤظصك  بة شصوةيةكي ملزةمطةردوين مايف مرؤظ هاتوة

ي أصكةوتنامةي 19وة لة مادةي ، جاأي طةردوين مايف مرؤظي  19  لة مادةي ضؤنهةروةكو، ةدابينكردو
أادةربأريين هةية  نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ مافة مةدةين و سياسي يةكاندا هاتوة كةوا هةرمرؤظصك مايف

ثاراستنيان لة  بؤ  هةيةوة ئةم مافانة ميكانيزمي تايبةيت خؤيان. ئازادي وة بة بص بوين هيض كؤسثصكبة 
. جا لصرةدا طرنط ئةوةية كص بة ثص شصلكردين ئةم مافة هةلدةستص. سةر ئاسيت ناوخنؤو نصو دةولةيت

أةطةزنامةي خؤشبةختانة لةم حالةتةدا طومانلصكراو وةزيري أةوشةنبريي ية كةوا هةروةكو بزامن 
  .  بصتبةريتاين هةية وة ثابةندة بة ضاودصري كردين مايف مرؤظ لة هةر شوصنصك

تؤماركردين داواكاري يةكي سزايي ية دذ بة بة أصز سامي شؤرش وةكو  ئةوةي لصرة دةتوانرص بكرص
جطة . كاتردوستان ياساي نصودةولةيت ثصشصلب لة كو طوماين لص دةكرصتهاواليت يةكي بةريتاين كةوا

 لةم تاوانة ئاطادار يشلةوةش كةوا دةبص أصكخراوةكاين مايف مرؤظ لة بةريتانيا وة هؤيةكاين أاطةياندن
كرصنةوة ضونكة ئةمة وةكو هةولصكة بؤ ئابأوبردين ووالتصكي وةكو بةريتانيا كةوا ناسراوة بة أصزطرتن لة 

بةأصز سامي شؤرش جطةلةوةش هاواليت يةكي ئةورثيشة بؤية دةبص . مافة بنةأةيت يةكاين مرؤظ
 ي خؤيدا مايف ئازادي 10 مادةي ملكةضيش بصت بؤ أصكةوتنامةي ئةورثي بؤ مايف مرؤظ كةوا لة

  . أادةربأين دابني دةكات
جا ئةطةر نوسةري بة أصز فةخرةدين تاهري أصطا بدات من ئامادةم بة بص هيض بةرامبةرصك وة بة هاوكاري 
لة طةل ثارصزةراين بةريتاين وةكو أصكخراوي ثارصزةراين بص سنور بةم ئةركةي سةرشاين خؤم هةلسم وة 

 كةوا من لةوةو ثصش شةرةيف ئةوةشم هةبوة سيخوأةكاين نشيان ئاطاداربلةوانةية بة أصزي
  . كوردوستانيش لة أصطاي ياساي يةوة لة ئةورثا أاوبكةم
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