
 كؤميتةي بةدواداضووين دةستور و دةستكةويت مةزنتر
 فةرةيدون  حةمةأةشيد    سويسر          
com.@hotmail73Faraidun_ 

 
اشكاوانةثصكهاتةجياوازةكاين كؤمةلَطا بتوانن يةكةمني جارةلةمصذووي سياسي عصراقدا بةشصوةيةكي ئازادوأ

لةمشتومأةكاين دايةلؤط بؤنوسيين دوستوري هةميشةيي ووآلت  لةماف و داخوازيةبةرهةقةكانيان ثصداطري 
لةوكصربكص هةستيارةداكورد دةيةوصت ئةودةستكةوتة كةم تازؤرانةي لةياسايي كايت بةأصوبردين ,ولصثصضينةوة بكةن

تالةضوارضصوةي ,لةدةستوري هةميشةيي دا بيخاتةسةرئةرزي واقيع, بةديكؤمصنت كراوةcpaبةضاودصري عصراقدا
كؤمارصكي فيدرالَي و دميوكراسي سيكوالر بنيات ,عصراقصكي يةطرتووي ئارةزومةندانةدالةطةلَ بةشي عصراقي عةرةيب

ةبةكصرظي جياواز دةيانةوصت لةضةند لةو مشتومأانةدا بةسانايي درك بةوةدةكرصت كةاليةين بةرامبةر هةر أةووت,بنصت 
لةثالَ ئةوةي دةلَصني بؤخةلَكي كوردستان وشةقامي كوردي مايةيي ,بأطةو دةستةواذةي سياسي ثأبايةخ ثاشةكشةبكةن

بؤبةدواداضووين , سةركرديةيت سياسي  كورد كؤميتةي بةدواداضووين دةستوري أاسثاردووة.سازش و قبوولَكردن نية
بةطةآللَةكردين  كؤمةلَصك خالَ وبةندي ثأجةوهةركةلةطةلَ خواستو ,ةي نوسينةوةي دةستوربصنةوبةردةكاين ثرؤس

كؤمةلَصك هصلَي سوري ,ويسيت ئةمأؤي شةقام  وطلةي وطازةندةكاين دوصنصي أوناكبرياين  كورد كؤك و هاوتةريبة
  ,بونةوةي عصراقصكي مصذووخوصناويتيادةبينرصت كةلةمثةأةلةبةردةم ئةطةري دووبارة

بةخستنةأووي بودجةي دياريكراوبؤكارووباري سةربازي كةئيتر سوثايةكي زةبةالح وهةأةشةنةبصت بؤئاسايشي / 1
هةرصمايةيت ونةبصتة داردةسيت هيض أةووت ومةيلصكي لؤكايل تاخبرصتةطةأ بؤسةثاندين عةقلَي تاكأةووي لةعصراقدا 

 ,هةرهةرصمصك خاوةين بةرطري خؤمالَي يةلةهاوسنوري خؤي
و بةأةمسي بووين شووناسي نةتةوايتيمان بةوةي طةيل كورد بةشصكةلةنةتةوةي كورد ئةمةش بةواتاي ندوكردنةوةزي/2

عصراقي طةورة بةشصك نيةلةنيشتناين عةرةب كةلةمشتومأةكاين دةستووردا تةئكيد لةسةرعروبةبووين عصراق 
 ,دةكرصتةوة

 نوصنةرايةيت ديثلؤمايت هةرصمي كوردستان لةاليةن سةرةأاي ضؤنيةيت سوودوةرطرتن لةسةرضاوةسرووشيت يةكان/3,
بةشيك لةوةزارةيت دةرةوة وكونسوخلانةكانةوة ئةمةش لةدةستنةضووين تةواوي ئةوثةيوةندية ديثلؤماسي ية 
هةمةضةشنانةيةكةلةئاستةجياوازةكاندا هةرصمي كوردستان لةدرصذةي سيازدةسالَدابةدةسيت هصناوة لةسةرئاسيت 

 . ةيت وجيهانيداثةيوةندي هةرصماي
ضةسثاندين ثرسي أيفراندؤم لةدةستووري هةميشةيي دا طةورةترين دةسكةوتة لةكؤي خالًَة طةآللَةكراوةكان / 4

كةلةدواي هةشت سالَي دووخويل ثةرلةمانيدا يان هةرهةلومةرجصكي ضاوةأوان نةكراو نائاسايي دا خةلَكي كوردستان 
ئةم ,ةوةتابأياري شصوازةكاين مايف ضارةي خؤنوسني بؤخؤيان دياري بكةنثرؤسةيةكي أيفراندؤمبؤيان هةبصت بضنةناو

بةمانايي ثصداطري سةركردايةيت سياسي كوردة زيادلةمافة أةشنوسةي كؤميتةي بةدواداضووين دةستور
لةئةطةري ضةسثاندين ئةم خالَةثأجةوهةريانة بةديكؤمصنتكراوةكانة كةلة ياسايي كايت بةأصوبردين عصراق هاتووة 

دةسكةوتصكي مةزنة بؤخةلَكي كوردستان و دةستثصكي بةرجةستةبووين مايف هاووآليت بوون , ةدةستوري هةميشةيي ل
, أصذيةكاين ستايف بةدواضووين دةستووربؤكؤمةلَطاي عصراق لةطةلَ خؤيدا دةهصنصت  دواي دةست خؤشي لةهةولَ وبةرنامة

بةلَكوببصتة ,ك مناوةرةيةكي سياسي لةنوسينةوةي دةستوردا ةبةئومصدي ئةوةي ئةم ثرؤذةية نةكرصتةطةمةصكي فشار و
هةولَدانصكي سةرسةختانة تالةأصطةي طظتوطؤو زماين لؤذيكةوة ما فةهصشتا نةسةندراوةكامنان مسؤطةرتربكةين 

 ,,                                                        لةعصراقي نوص دا
َ 

 


