
 .ئاشـــيت نصوان يةکصيت وثاريت لةنصوان طومان و يةکطرتنةوةي حکومةتصکي دوسةردا 
نوبکر ئةمحةد ســپصمائةب  

 
لةئةجنامي دواين هةوپةکاين هةردوالبؤيةکخستنةوةي هةردوئيدارةي هةوپصر و سلصماين ، ثأؤذةي 

 خاپي لةنصوان يةکصيت نيشتيماين کوردستان وثاريت دميوکرايت 17أصککةوتننامةيةکي 
کوردستانداطةآلپةکراوةولةدواين کؤبونةوةي مةکتةيب سياسي هةردوالبأياري لةسةردراوةولةسةري ثصکهاتون 

                                       .                                                                        وئيمزاکراوة 
ئةم أصکكةوتننامةيةزياترلةئاطربةسيت دواليةين شةأکةردةضصت ، نةبوين متمانةوئةحساسي مةسئوليةت  
لةبةرامبةرمةترسي يةکاين دواأؤذ وضارةنوسي قةومي خةپکي کورد وئايندةي سياسي کوردستان لةنصوان ئةم 

ميوکراسي وقبوپ نةکردين سةرکةوتن ودؤأان لةهةپبذاردنةکاين دوحيزبةدا ، سةبارةت بةثرنسيـيب د
داهاتودابةئاشکراوزؤربةأؤشين هةسيت ثص دةکرصت ، ناوةرؤکي ئةم أصککةوتننامةيةلةهةمواليةکةوة 
ذصرثصي خاپيةلةهةرجؤرةطرةنتيةک سةبارةت بةباشترکردين ئايندةي ثةيوةنديةکاين نصوان ئةم دوحيزبة 

ک ئةمأؤي هةستياروضارنوس سازدا ، کةلصن ودرزي غةيرةمةنتـقيانةي نصوان ئةم بةتايبةيت لةکاتصکي وة
دوحيزبةزياتردةرخات وئةم أصککةوتنةزياتر تاکتيکي يةلةنصوان يةکصيت وثاريت دا لةجيايت ئةوةي 
ستراتيذي بصت بةرةوئاسايي کردنةوةي ثةيوةنديةکاين نصوان ئةم دوحيزبةودامةزراندين حکومةتصکي 

.                                                                                     أاستةقينةلةکوردستان يةکطرتوي   
 بةمةبةسيت هصشتنةوةي باآلدةسيت دةسةآليت حيزيب بةسةرحکومةت وياســادا ، حکومةيت ثصشنيارکراوي 

بةکؤمةپصک شةرتو شرويت نامةنتـقي يةکطرتوي کوردستان بةثصي ثرؤذةي أصککةوتننامةکة  ، دةستوثصي 
کةلةثضةوثصوةندکراوة وبؤي نيةلةضوارضصوةي بةرذةوةندي تةسکي ئةم دوحيزبةدةرضصت وببصتةنوصنةري 

.               أاستةقينةي خةپکي کوردوثارصزةري بةرذةوةنديةکاين نيشتيماين  ونةتةوايةيت لةم وآلتةدا   
 

اتوة ، سةرؤکي ئةجنومةين وةزيران وجصطرةکةي أاستةوخؤ  لةبةندي يةکةمي أصککةوتننامةکةداه-1
.                                                                        لةاليةن ثاريت ويةکصيت يةوة دياري دةکرصن   

 لةبةندي سص هةمدا ، سةرؤکي ئةجنومةين وةزيران وجصطرةکةي لةاليةن ثارلةمانةوةناودةنرصن وثاشان-2
.                                    لةاليةن سةرؤکي هةرصمي کوردستان وة أادةسثصردرصن بؤثصکهصناين حکومةت   

بةثصي بةندي ضوارةم ، هةرکاتصک لةودوکتلةية يةکصکيان ثاشةکشةي کردلةحکومةت أاستةوخؤ کابينةي -3
                                                          .                                     حکومةت هةپ دةوةشصتةوة 

 بةثصي مادةي ثصنج ، هةموبأيارةطرنطةکان بةتةوافــق دةبن لةنصوان سةرؤکي ئةجنومةين وةزيران -4
.                    وجصطرةکةيدا ، واتةدةسةآليت سةرؤکي ئةجنومةين وةزيران وجصطرةکةي وةک يةک دةبصت   



 مانط 6ادةي هةشيت أصککةوتننامةکة ، تةمةين حکومةيت يةکطرتوي کوردستان کةمترلة  بةثصي م-5
 داکةوادةي هةپبذاردنةکاين داهاتوي عصراق دةکات ، کؤتايي بةتةمةين 2005-12دةبصت ولةمانطي 

حکومةيت يةکطرتوي کوردستان دصت وتةمةين ئةم حکومةتةثةيوةندي هةيةبةئايندةي هةپبذاردنةکاين 
.                                                                                                                ة  عصراق و  

 ي أصککةوتننامةکة کةلةهةمومادةکان طرنطترة ، ئةطةرلةدواي هةپبذاردنةکاين  10 بةثصي مادةي -6
سةرؤک کؤماري عصراق يان سةرؤکي ئةجنومةين داهاتوي عصراق ، يةکصيت نيشتيماين کوردستان ، ثؤسيت 

وةزيراين عصراقي بةنسيب نةبصت ، هةموئةوأصککةوتننامانةي نصوان ثاريت دميوکرايت کوردستان ويةکصيت 
نيشتيماين کوردستان لةبنةأةتةوة هةپدةوةشصنةوة و دةبص سةرلةنوص ثصداضونةوةبکرصت بةأصکخستنةوةي 

.                                                                                  ثةيوةنديةکاين نصوان ئةم دوحيزبة   
ثصشمةرطة ، {  هةمي أصککةوتننامةکةدا ، ديسان تاإکيدلةيةک نةطرتنةوةي وةزارةتةکاين 11لةبةندي -7

حيزب ثصک دةهصنن  وةزارةتانة ستوين فةقةرايت دةسةآليت هةرد4کراوةتةوة کةئةم } ناوخؤ ، داد و دارايي 
.                                                           وشةروئاشيت لةدةست ودةسةآليت ئةم ضواروةزارةتةداية    

 
ئاسةواري بص متمانةيي وطومان وکةلصن وکةلةبةرةکاين ئةم ئاطربةستة کةيةکصيت وثاريت ناويان لص ناوة 

من هةستيان ثص دةکات ، هصزةسياسي يةکاين عصراقيش يةکطرتنةوة ، زؤربةئاساين دؤست ودوذ
لةسةربنةماي ثةيوةنديةکاين نصوان ئةم دوحيزبةو أادةي يةکطرتويي حيزبةکوردستانيةکان مامةپة لةطةپ 

.                                                                            کصشةي سياسي خةپکي کوردستاندائةکةن   
 

  هؤپنــــدا4-7-2005
 

 سةرضاوة
2005-7-4 أؤذي دوو شةممة 35هةفــتةنامةي ضاوةدصر ذمارة   

 


