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 لة باشووري کوردستان بةذثوةبران، کؤمةصث   1992تث هةصبژاردنةکاين پةرلةماين ساصي کا
ئثستا بة . خاص لة بةرچاو نةگريان و ئةو پةرلةمانة لة سةر واقعثکي سةپثنراو دامةزدا

وکراسي و بةتايبةت لة دواي ئازاد بووين هةموو باشووري کوردستان گوثرةي پيوانةکاين دمي
لة دةست ذژمثي سةددام، ئةو پةرلةمانة شةرعيةيت ياسايي بؤي نةماوة و دةبث نوثنةراين هةموو گةيل  
باشووري کوردستان بةشداربن لة دارشتين ياسا و پرنسيپةکاين هةصبژاردنةکاين داهاتووي ئةو  

 :ةبؤ منوون. پةرلةمانة
دانيشتواين ئةو شارانة . نزيکةي سثکيةکي خاکي باشووري کوردستان لة ژثر دةسيت ذژمثي بةغدا بؤ» 

و تکريت،  ) دياال(وةک کةرکووک، ناوچةي موسص و شاروشاروجکةکاين تري سةر بة پارثزگاکاين 
ن سةر بةو هةر ئةندامثکي پةرلةما. نةيانتواين بةشداربن لةو هةصبژاردنانةدا و دةنگي خؤيان بدةن 

بؤية نوثنةرايةيت دانيشتواين کوردي ئةو . هةرمثةبت، لة الي جةماوةري ئةو شارانةوة هةصنةبژثردراون
 مةليون کةسي دانيشتووي ئةو ناوچةية،  2واتة نزةکةي . شارانة لة ناو پةرلةماندا جثگايان بؤ نةکراوة
 . دةنگي نةداوة بؤ ئةو پةرلةمانة و نوثنةري نية

7اسايةکي بةرةي کوردستاين ئةو کاتة کة زياتر بذيارثکي هةردوو زلپارتةکة بؤ، ذثژةي بة گوثرةي ي» 
بةم  . نةبوو% 100هةر وةها ذثژي بةشداربواين دةنگدانةکة  . يان دانا بؤ بةشداربوون لة پةرلةمان  % 

 . شثوةية لثرةشدا زياد لة يةک مةليون کورد دةنگي نةداوة بؤ ئةو پةرلةمانة و نوثنةري نية 
 هاوصاتياين کوردي دةرةي وصات هيچ بوارثکيان پث نةدرا تاوةکوو بةشداربن لةو هةصبژاردنةدا کة  »

ئةگةر کورداين دةرةي وصات ئيستا لة ناو پةرلةماندا  . ژمارةيان لة وانةية لة نيو مةليون کةس زياتر بثت
ين کوردي دةرةوةي وصات   هةبن ئةوة، ئةوان نوثنةري کورداين دةرةوةي وصات نني، چونکة دةبث هاوصاتيا

 . دةنگ بؤيان بدةن و مايف خؤيان بةکاربثنن
 سث مةليون و 5. 3 دا بيژمثرين دةبثتة سةرووي 1992ئةگةر ژمارةي کوردي نةبةشدار لة دةنگداين ساصي  

 مةليون کةس بثت، ئةوة نيوةي 7ئةگةر تةنيا ژمارةي دانيشتواين کوردي باشووري کوردستان . نيو کةس
 ساص بة 10ئةوة جگة لة تثپةذبووين زياد لة . ووري کوردسان نوثنةري نية لة پةرلةمانداخةصکي باش

بةگوثرةي ياساي خودي ئةو پةرلةمانة شةرعيةيت ياسايي بؤي  . سةر دامةزراندين ئةو پةرلةمانة
 . نةماوة

ةراين هةموو بؤية ئيستا ئةگةر ئةو پةرلةمانة بيةوثت خوصثکي تري هةصبژاردن بةذثوة ببات، دةبث نوثن 
گةيل باشووري کوردستان بةشداربن لة ئامادةکاريةکان و دارشتين ياساکاين هةصبژاردين گشيت  

دةبث هةموو ئةو خاصانةي سةرةو ذةجاو بکرثن و نابث فةرامووش بکرثن و بة هةروةها . پةرلةمان
 . ذثکةوتين دوو قؤصي نثوان پاريت ويةکثيت هةموو شتثک بيبذنةوة

 بثت، و تةنيا  1992رلةماين داهاتووي باشووري کوردستان بةهةمان شثوةي ساصي ئةگةر نيازة پة
نةگ هةموو باشووري کوردستان، ئةو ) سلثماين، هةولثر، دهؤک(نوثنةرايةين سث پارثزگا بگات 

 . کاتةش ئةو پةرلةمانة بؤي نية بذيار لة سةر ياساکاين هةصبژاردن بدات
 و اليةنة کوردستانيةکاين تر و نوثنةراين هةندةراين دةبث جةماوةري گشت باشووري کوردستان

ئةجنوومةين "باشووري کوردستان بةشدار بن لة پرؤسةي ئامادةکاري و بةذثوةبردين هةصبژاردنةکاين  
ونابث بةهيچ شثوةيةک مايف بةشةکاين بةشدارنةبوو لة پةرلةمان فت " نيشتيماين کوردستاين عثراق

 . بکرثت
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 فت کرابن لة اليةن هةردوو زلپارتةوة و بة 1992قؤصي هةصبژاردنةکاين ساصي ئةگةر بة ذثکةوتين دوو
کؤمةصث بيانؤي دروستکراو لة اليةن خودي هةردوو پارتةکةوة ذثگايان نةدابثت هةصبژاردين پةرلةماين  

 . بکرثن، دةبث ئثستا چةماوةر دةنگي هةبث و هةموان بةشدار بن لةو پرؤسةيةدا
کان و دةسةصايت باشووري کوردستان دةيانةوثت دةسةصايت پةرلةمان و ديارة پارتة کوردستانية

ئةم حةز و ضيانة .  حوکومةيت هةرمثي کوردستان، بة سةر هةموو خاکي باشووري کوردستاندا، بسةپثنن
نوثنةراين ئةو يةکث لةو کردةوانة دةبث هةر لةئثستاوة پةرلةمان بةرفراوان بکرثت و . کردةوةي يپثويستة

.   تا وةکوو دوثين ژثر دةسةصايت سةددام، جثگايان بؤ تةرخان بکرثت لة ناو پةرلةماندا هةرمثانةي
 . ئةمةش بذيارثکي بوثرانة و دادوةرانةي پثويستة

وةک چوون ئةجنوومةين حوکوم لة عثراق بة بذياري ئةمريکا و اليةنة عثراقيةکان دروستکرا و خةريکة  
ثوةية بةرفراوان بکرثت يان دةزگايةکي کايت دروست بکرثت  بةرفراوان دةکرثت، دةبث پةرلةمانيش بةو ش

 . بة مةبةسيت بةذثوةبردين هةصبژاردنةکاين پةرلةماين لة باشووري کوردستان
دةبث ئةزمووين ئةجنوومةين حوکومذاين کايت عثراق وةک منوونةيةک لة بةرچاو بگريثت بؤ باشووري 

دي لث وةرگرن بؤ مامةصةکردن لةگةص پارتة کوردستانيش و زلپارتةکاين باشووري کوردستان سوو
بچووکةکاين باشووري کوردستان و خؤيان هةوص بدةن پةرلةمانثک دروست بکةن نوثنةرايةکي هةموو   

وةک چؤن بةذثز بارزاين لة چةندين بؤنة و بوار و چاوپثکةوتنيدا وتوويةيت  . باشووري کوردستان بکات
بةهةمان شثوة دان بة  " ةيت هةموو خةصکي عثراق ناکاتئةجنوومةين حوکومذاين لة عثراق نوثنةراي"

 .  ذاسيت پةرلةماين باشووري کوردستانيشدا بنرثت
 ئةگةر دةسةصاتداراين باشووري کوردستان ذاستگؤبن لة گةص نةتةوةکاين تري عثراق، دةبث ذاستگؤتربن 

ةشريةيت جبور و هةندث ئةگةر بةذثز تاصةباين داواي بةشداربووين ع. لة گةص گةيل باشووري کوردستان
پاريت تري نةتةوةيي عةرةب بکات لة ئةجنوومةين حوکمي عثراقدا، دةبث بةهةمان شثوة سووربثت لة 
سةر بةشداربووين پارتةکاين تري کوردستان و کةسايةتية سةربةخؤيةکان لة دةزگاي بذياري باشووري 

کايت ذثکةوتنةکاين  . دي ئاگاداربکرثنةوةکوردستاندا و بؤ ئةو مةبةستة دةبث هةنگاو بنرثن و ميدياي کور
دووقؤصي و هنثين بةسةرچوو و هةصبژاردنةکان لةبةر دةمي جةماوةرن و کردوةي هةر پارتثک دةبثتة 

 . پثوانثکي سةرةکي بؤ دةنگدان و دةنگ وةرگرتن
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