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ٌ ىةبوو، بةآلو ئةوةى ئةو هة بواسى صماىذا كشدوويةتى، تا مظتةفا باسصاىى ئةطةسضى صماىةوا      

ئةو سِؤهَة طشىطة ببيييَت، بةجؤسيَم هة ٍةموو  ،ئيَظتا ٍيض صماىةواىيَم ىةيتواىيوة وةن ئةو
ذا هةطةلَ سِريَنة يةن هة دواى يةكةكاىى عيَشاق، يةكةو قظة و ئاخاوتيى هةباسةى يداىيؼتيةكاى

ة ٍةوهَيذةدا صماىى كوسدى بطاتة ئاطتى صماىى عةسةبى و ببيَتة صماىى كوسدييةوة بوو، ٍةميؼ
هة سِؤهَى صماىيَلى سِيَطةثيَذساو هة عيَشاق بةطؼتى و كوسدطتاٌ بةتايبةتى، هيَشةدا ضةىذ بةهَطةيةن 

مظتةفا باسصاىى هة بة تاكظتاىذاسدكشدىى صماىى كوسدى و ثيَؼخظتيى كوتووسيى كوسدى 
 دةٍيَيييةوة:

دةبوو هة ىاوضةى ئؤتؤىؤمى ٍةسيَنى كوسدطتاىذا،  1970للةوتييامةى ياصدةى ئاداسى ثيَى سِيَبة 
دةطتةيةكى دياهيَلتجةسوةسى صماىى كوسدى بيَت، كةضى ة خويَيذٌ بهةواىة ثاسيَضطاى دٍؤن، 

باديياٌ ويظتياٌ خويَيذٌ هةو دةظةسة هة دياهيَلتى كشماجنى ىاوةسِاطت بطؤسٌِ بؤ دياهيَلتى 
ػيَوةصاسى باديياىى، تاكو باديياٌ هة سِووى كوهتووسةوة بة دابشِاويى هة  ـ ووكشماجنى طةس

ىاوضةكاىى تشى ٍةسيَنى كوسدطتاٌ بَيَوَيةوة، بةآلو باسصاىى وةن طةسكشدةيةكى دووسبني ئةو 
داواكاسييةى سِةتلشدةوة، ثيَؼرتيؽ كؤمةهَآ هة مامؤطتاياٌ و ػاسةصاياىى صماىى كوسدى طةسداىى 

)مظتةفا باسصاىى(ياٌ كشد، داواياٌ هيَلشد ثاهَجؼتياٌ هيَبلات، هةو باسةوة )مظتةفا سِةمحةتى 
باسصاىى( طةسةىتى ئةوةى ثيَذاٌ، كة ػيَوةى يةكطشتووى ىووطييى ئيَظتاى صماىى كوسدى تةىيا 
ئةو ػيَوةيةية، كة ئيَظتا بةكاسديَت، كة ئةويؽ كشماجنى ىاوةسِاطتة، هة ٍةماٌ كاتيؼذا )مظتةفا 



سصاىى( درى ئةوة بوو صماىى يةكطشتووى كوسدى هةتبلشيَت و ببيَتة جووتظتاىذاسد، بؤية خويَيذٌ با
، دواى ئةو طاهَة دةظةسى باديياٌ 1977هةو دةظةسة ٍةس بة كشماجنى ىاوةسِاطت مايةوة، تا طاهَى 

يَشِامةوة و ٍةمذيظاٌ بةسِيَض)د.عةبذوهَآل حوطيًَ سِةطوولَ( بؤى ط طةسِاىةوة طةس صماىى عةسةبى.
 خضمةت دةضية كوسد ىاوداسةكاىي سِؤػيبرية هة ثيَيج ،1970 ئاصاسي ي11 باىطةواصي دواي وتى:

 كؤسِي كشدىةوةي بؤ مةعيةوي و ماددي ٍاوكاسيي و ثؼتطريي داواي بؤ هَة،آلطة هة ىةمش باسصاىيي
 ويَشِاي و دادة ثيَ ديياسياٌ ٍةصاس حةوت (7000) ئةوكاتة ئةويؽ. بةغذا هة كوسد صاىياسيي

 كاتي هة. كوسدي ئةدةبي و صماٌ خضمةتلشدىي هة ىةكةٌ دسيَغي كة دةدا ٍاىياٌ ثؼتطرييلشدىياٌ
 هيزىةكة، ئةىذاماىي هة وبو يةكيَم كة بةٍائةدديً ادقط ووخواهيَخؤػب ،خواحافيضي بؤ ٍةهَظاىياٌ

 ادقط مامؤطتا ة؟يضي ئةمة دةثشطيَ ىةمش باسصاىي. باسصاىي مظتةفاي مةال بة دةدا ىامةيةن
 ئةصبةىي: دةهَيَ ادقط مامؤطتا ة؟يضي بضامن بيخويَيةوة: دةفةسمويَ باسصاىي. ةيداواكاسي: دةهَيَ
 كوسدةكاىي ضوىلة ةكاٌ،يطؤساىي هةطةلَ بةساوسد بة صؤسة رماسةماٌ باديياٌ كوسدةكاىي ئيَنة

 و يذٌخويَ يةكطشتوي دةبييئة صماىي بلشيَتة باديين داواكاسيً بؤية باديييية، طوسياؾ و توسكيا
 ٍةس ة،وبو دسوطت ويةكطشتو ئةدةبي صماىي ئةوا طويَبطشٌ،: دةفةسمويَ باسصاىيؽ. طنيوىو

 ثاساطت ىاوةسِاطيت طتاىذاسدي صماىي وئةوةبو. دةسديَيه بً هة صماىي بذا، تيَم صماىة ئةو كةطيَم
 .سِاثةسِيً تاكو حةفتاوة هةٍةس 
صؤسبةى بشِطةكاىى سِيَللةوتيامةى شِطةكاىى سِيَللةوتيامةكة، دةبييني ٍةسوةٍا طةس بضيية طةس ب     

، ئةمةؾ وسدبييى مظتةفا باسصاىى دةسدةخات هة هةباسةى صماىةوة بووٌ 1970ياصدةى ئاداسى 
 ( خاهَى15سِيَللةوتيامةكةؾ ) طشىطيذاٌ بة صماىى كوسدى و بةسصكشدىةوةى بةٍاى صماٌ هة وآلتذا،

 ةو ػيَوةيةى خواسةوةية: هةخؤوة طشتبوو، كة ب
صماىى عةسةبى هةو ىاوضاىةى كة صؤسبةى صؤسى  لَـ صماىى كوسدى صماىى سِةمسى دةبيَت هةطة1

داىيؼتواىياٌ كوسدٌ و صماىى كوسديؽ هةو ىاوضاىةدا صماىى خويَيذٌ و فيَشكشدٌ دةبيَت و، صماىى 
ٍةماٌ كاتيؼذا  ةخويَيً، هةٍةموو ئةو قوتاخباىاىةدا دةخويَيشيَت كة بة كوسدى د عةسةبيؽ هة

صماىى كوسدى وةن صماىى دووةو هةو طيووسةى ياطا دايذةىيَت هةٍةموو اليةكى عيَشاقذا 
 دةخويَيذسيَت.

ىيَواٌ كوسد و كةطاىى تش  ـ بةػذاسيلشدىى بشا كوسدةكامناٌ هة حوكه و، جياواصى ىةكشدٌ هة2
بايةخذاس هة دةوهَةتذا وةن وةصاسةت و هة فةسماىى طؼتى طشتية دةطتذا، هةواىةؾ ثايةى طشييط و 



طوثاو ٍى تشيؽ... ئةواىة ٍةمووياٌ هةو كاسة طشييطاىةٌ كة ئاماجنى ػؤسِؾ بووٌ بؤ 
وةديَيَياىياٌ و، حلوومةت هة كاتيَلذا كة داٌ بةو بيةماية دادةىيَت، جةخت هةطةس ثيَويظتى 

هةبةسضاوطشتيى  لَدةكاتةوة، هةطة كاسكشدٌ بؤ وةديَيَياىى ئةو بيةماية بة سِيَزةيةكى عاديالىة
بيةماى هيََاتوويى و سِيَزةى داىيؼتواٌ و ئةو بآ بةػييةى بشا كوسدةكامناٌ هة سِابشدوودا دووضاسى 

 بووٌ.
سِابشدوودا هةٍةسدوو اليةىى سِؤػيبرييى و ثةسوةسدةيى  ـ هةبةس ئةو دواكةوتووييةى كة هة3

 ةطةسكشدىى ئةو دواكةوتوويية دادةىشيَت هةسِيَطةى:بةطةس ىةتةوةى كوسد ٍاتووة، ثالىيَم بؤ ضاس
أ ـ ثةهةكشدٌ هة جيَبةجيَلشدىى بشِياسةكاىى ئةجنوومةىى طةسكشدايةتى ػؤسِؾ هةسِووى صماٌ و 
مافى سِؤػيبريييةوة بؤ طةىل كوسد و، بةطتيةوةى ئامادةكشدٌ و ئاساطتةكشدىى بةسىامةى تايبةت 

و تةهةفضيؤٌ بة بةسِيَوةبةسايةتيى طؼتيى سِؤػيبريى و بة كاسوباسى ىةتةوةى كوسد هة سِاديؤ 
 سِاطةياىذىى كوسدى.

ب ـ طةسِاىذىةوةى ئةو قوتابيياىةى دةسكشاوٌ بؤ قوتاخباىةكاىياٌ ياٌ هةبةس باسودؤخى 
توىذوتيزى هةىاوضةكة ىاضاسبووٌ واص هةخويَيذٌ بيَيً، بةضاوثؤػى كشدٌ هة تةمةىياٌ ياٌ 

 هةباس بؤ طريوطشفتةكاىياٌ. دؤصييةوةى سِيَطةضاسةيةكى
جـ ـ كشدىةوةى قوتاخباىةى صؤس هة ىاوضةى كوسديذا و بةسصكشدىةوةى ئاطتى ثةوةسدةو 
فيَشكشدٌ و قةبووهَلشدىى قوتابيى كوسد هة صاىلؤ و كؤهيَجى طةسباصى و )بةعظة و صةماهة(ى 

 خويَيذٌ بة سِيَزةيةكى عاديالىة.
اىةى كة بةػى صؤسياٌ كوسدٌ، دةبآ كوسدبً، ياٌ هةو ـ فةسماىبةسةكاٌ هةو يةكة كاسطيَشِيي4

كةطاىة بً كة كوسدى باؾ دةصاىً، ئةطةس رماسةى ثيَويظتياٌ ىلَ ثةيذابوو و، بةسثشطة 
بيضييةييةكاٌ )ثاسيَضطاس، قاميكاو، بةسِيَوةبةسى ثؤهيع، بةسِيَوةبةسى ئاطايؽ )ئةمً( و ٍى تشى 

كشيَت بة ثةسةثيَذاىى دامودةصطاى دةوهَةت هة هةو جؤسة( دادةمةصسيًَ و دةطبةجآ دةطت دة
ىاوضةكة بة سِاويَزكشدٌ هةضواسضيَوةى هيَزىةى باآلى طةسثةسػتياسى جيَبةجيَلشدىى ئةو 
بةياىيامةية، بةو ػيَوةيةى كة جيَبةجيَلشدىى مظؤطةس دةكات و يةكيَتيى ىيؼتناىى و ئاسامى هة 

 ىاوضةكةدا بةتني دةكات.



ى طةىل كوسد دادةىيَت هة ثيَلَيَياىى سِيَلخشاوى قوتابيياٌ و الواٌ و ـ حلوومةت داٌ بة ماف5
ئافشةتاٌ و مامؤطتاياىى تايبةت بة خؤياٌ و ئةو سِيَلخشاواىة ئةىذامى سِيَلخشاوة ىيؼتناىيية 

 عيَشاقييةكاىى ٍاوػيَوةى خؤياٌ دةبً.
ى ميَزووى 59(ى بشِياسى رماسة 2( و )1ـ بشِطةى )أ(: كاسكشدٌ بةٍةسدوو بشِطةى )6

ى ئةجنوومةىى طةسكشدايةتيى ػؤسِؾ ٍةتا ميَزووى دةسضووىى ئةو بةياىيامةية و 5/8/1968
 ئةمةؾ ٍةموو ئةواىةى بةػذاسيياٌ هة كاسى توىذوتيزيى ىاوضةى كوسديذا كشدووة، دةطشيَتةوة.
بؤ  بشِطةى )ب(: كشيَلاس و فةسماىبةس و خضمةتطوصاسة مةدةىى و طةسباصييةكاٌ دةطةسِيَيةوة

خضمةت و، ئةمةؾ بةبآ خؤبةطتيةوة بة بووىى )ميالن( جيَبةجآ دةكشيَت و طووديؽ هة خةهَلى 
 مةدةىى هة ىاوضة كوسدييةكاٌ بةثيَى ثيَويظتى ئةو ىاوضاىة ثيَياٌ، وةسدةطرييَت.

ـ بشِطةى )أ( دةطتةيةن هة كةطاىى خاوةٌ تايبةمتةىذايةتى ثيَم دةٍيَيشيَت بؤ ئةوةى 7
اييةوة ىاوضةكة هةٍةموو سِوويةكةوة ٍةهَظيَتةوة و قةسةبووى طاآلىى ئةو دواييةى بةوثةسِى خيَش

بةطةسٍاتةكاىى بلشيَتةوة و، بودجةيةكى تةواويؼى بؤ تةسخاٌ بلشيَت بؤ جيَبةجيَلشدىى ئةو كاسة 
 و، ئةو دةطتةيةؾ طةس بة وةصاسةتى كاسوباسى باكوس دةبيَت.

 بةػيَوةيةن كة ثةسةطةىذىى ٍاويةكى و يةكظاىى هة بشِطةى )ب( ئامادةكشدىى ثالىى ئابووسى
ٍةموو الية جياجياكاىى عيَشاق دابني بلات بةضاوديَشيلشدىى باسودؤخى دواكةوتوويى هة ىاوضةى 

 كوسديذا.
تةسخاىلشدىى مووضةى خاىةىؼييى بؤ خيَضاىى ئةو كةطاىةى هة باسودؤخى  بشِطةى )جـ(

داخباسى ػةسِ هة بةػذاسبوواىى بضاظى ضةكذاسيى كوسددا ػةٍيذكشاوٌ و بؤ خةهَلى تشو بؤ ئةواىةى 
بةٍؤى ئةو باسودؤخةوة تووػى ػيَواوى ٍاتووٌ، بةثيَى ياطايةكى تايبةتى هةطةس ػيَوةى ياطا 

 كاسثيَلشاوةكاٌ.
شِطةى )د( كاسكشدىى خيَشا بؤ فشياكةوتيى خةهَلى صياىويَلةوتوو و دةطتلوست هة سِيَطةى ب

تةواوكشدىى ثشؤرةى خاىوو دسوطتلشدٌ و ػتى تش كة كاس بؤ بيَلاساٌ دابني دةكات و 
بذسيَت  لَثيَؼليَؼلشدىى ياسمةتيى كةهوثةل و ثاسة بةػيَوةيةكى طوجناو و قةسةبوويةكى ماقوو

ةوتوواىةى ثيَويظتيياٌ بة ياسمةتيية، ئةمةؾ بة هيَزىةى باآل دةطجيَشدسآ و ئةواىةى ىلَ بةو صياىويَل
 ٍةهَذةٍاويَزسآ كة بشِطةى ثيَؼوو طشتووىييةوة.



ـ طةسِاىذىةوةى داىيؼتواىى طوىذة عةسةبى و كوسدييةكاٌ بؤ ػويَيةكاىى ثيَؼووياٌ، بةآلو 8
بووٌ، ئةوا  لشيًَ بة ىاوضةى ىلَ ىيؼتةجآئةو طوىذاىةى كةوتووىةتة ئةو ىاوضاىةى ىاكشآ ب

ىاوضةى ىيَضيم  حلوومةت بؤ مةبةطتى طوودى طؼتى بةثيَى ياطا دةياىلات بة موهَلى خؤى و هة
ئةوآ ىيؼتةجيَياٌ دةكات و ٍةس صةسةس و صياىيَليؽ بةٍؤى ئةوةوة هيَياٌ كةوتبآ، قةسةبووياٌ 

 بؤ دةكاتةوة.
هة ىاوضةى كوسدى و ٍةمواسكشدىى  كلشدىى كؼتوكالَادةكشدىى ياطاى ضاـ ثةهةكشدٌ هة ثي9

بةػيَوةيةن كة ثاكتاوكشدىى ثيَوةىذيى دةسةبةطايةتى مظؤطةس بلات و، ٍةموو جوتياسةكاىيؽ 
ثاسضة صةويى طوجناوياٌ ثآ بربِيَت و هةو باجة كؼتوكاهَييةؾ كة هة ماوةى طاآلىى ػةسِى داخباس 

 ٌ خؤؾ بً.هةطةسياٌ كؤبووةتةوة، ببةخؼشيًَ و هيَيا
 ـ سِيَللةوتً هةطةس ٍةمواسكشدىى دةطتووسى كاتى وةكو ئةمةى خواسةوة كشا:10

أـ طةىل عيَشاق هةدوو ىةتةوةى طةسةكى ثيَم ديَت، ئةواىيؽ ىةتةوةى عةسةب و ىةتةوةى 
كوسدٌ، ئةو دةطتووسة داٌ دةىآ بة مافى ىةتةوةيى طةىل كوسد و مافى ٍةموو كةمايةتييةكاٌ هة 

 يةكيَتيى عيَشاقذا. ضواسضيَوةى
 ب ـ صيادكشدىى ئةو بشِطةيةى خواسةوة بؤ ماددةى ضواسةمى دةطتووس:

 ))صماىى كوسدى صماىى سِةمسى دةبيَت هة ىاوضة كوسدييةكاىذا ػاٌ بةػاىى صماىى عةسةبى((.
 جـ ـ ضةطجاىذىى ئةوةى ثيَؼةوة هة دةطتووسى ٍةميؼةييذا.

ة قوسطةكاٌ بؤ حلوومةت و ئةمةؾ بةىذ دةبيَت ـ طةسِاىذىةوةى ئيَظتطةى سِاديؤ و ضةك11
 بةجيَبةجيَلشدىى قؤىاغة كؤتاييةكاىى سِيَللةوتيامةكة.

 ـ جيَطشيَلى طةسكؤماس كوسد دةبيَت.12
 ئةو بةياىيامةيةدا بطوجنيَت. يَوةيةن ٍةمواس دةكشيَت كة هةطةلَـ ياطاى ثاسيَضطاكاٌ بةػ13
هيَزىةى باآلى طةسثةسػتياسى جيَبةجيَلشدىى  ويَز هةطةلَى بةياىيامةكة، بة سِاـ دواى سِاطةياىذى14

بةياىةكة، كاسى ثيَويظت ئةجناو دةدسيَت بؤ يةكخظتيى ئةو ثاسيَضطا و يةكة كاسطيَشِيياىةى صؤسبةى 
دةدات بؤ  يياىةى دةكشيًَ و، دةوهَةت ٍةولَصؤسى كوسدياٌ تيَذا دادةىيؼً بةثيَى ئةو ئاماسة سِةمس

ة كاسطيَشِيياىة و قووهَلشدىةوة و فشاواىلشدىياٌ، بؤ ئةوةى طةىل كوسد ثيَشِةوى ثةسةثيَذاىى ئةو يةك
طةسجةو مافة ىةتةوةييةكاىى خؤى بلات بؤ دةطتةبةسكشدىى ػادبووىى بة ئؤتؤىؤمى، تا ئةو 
يةكة كاسطيَشِييةؾ ديَتةدى، ٍاوئاٍةىطيى كاسوباسى ىةتةوةييى كوسد هةسِيَطةى كؤبووىةوةى دةوسى 



ىيَواٌ هيَزىةى باآل و ثاسيَضطاسةكاىى ىاوضةى باكوس دةبةطرتيًَ و، هةبةس ئةوةى كة  ة هةدةكشيَت ك
ضواسضيَوةى كؤماسى عيَشاقذا جيَبةجآ دةكشيَت، بيَطوماٌ وةبةسٍيَياىى ٍةموو  ئؤتؤىؤمى هة

 طاماىيَلى طشوػتى هةو ىاوضةيةدا تايبةتة بة دةطةآلتذاسيى ئةو كؤماسة.
زةى داىيؼتواىى هةضاو داىيؼتواىى عيَشاق، بةػذاسى هة دةطةآلتى ـ طةىل كوسد بة سِي15َ

 . ياطاداىاىذا دةكات
بوو بة كشاىةوةى دةسطايةن بة سِووى سِؤػيبرييى  ،( ئاداس11ٍةسوةٍا بةياىيامةى )        

كوسدييةوة، ضوىلة ػةثؤهَيَلى صؤس فشاواىى سِؤرىامة و طؤظاس و كتيَب بة صماىى كوسدى دةسضووٌ، 
 اىة: هةو

ـ طؤظاسى 4ـ طؤظاسى دةفتةسى كوسدةواسى. 3ـ سِؤرىامةى ٍاوكاسى. 2ـ طؤظاسى بةياٌ. 1
ـ طؤظاسى 8ـ طؤظاسى طيَتى ثوول. 6ـ طؤظاسى صاىياسى. 6. ـ طؤظاسى ػؤسِػى كؼتوكال5َايةتى. بش

ـ سِؤرىامةى 11ـ طؤظاسى ىووطةسى كوسد. 10ـ طؤظاسى ثةسوةسدة و صاىظت. 9خةباتى قوتابياٌ. 
ـ طؤظاسى 14ـ طؤظاسى سِؤرى كوسدطتاٌ. 13ـ سِؤرىامةى دةىطى جووتياس. 12يَطاى يةكيَتى. سِ

ـ 18ـ طؤظاسى ٍؤػياسى كشيَلاساٌ. 17ـ سِؤرىامةى بريى ىوآ. 16ـ سِؤرىامةى بشايةتى. 15سِواىطة. 
سى ـ طؤظا21ـ طؤظاسى ئاماىج. 20ـ طؤظاسى كؤسِى صاىياسى كوسد. 19طؤظاسى كؤهيَجى ئةدةبيات. 

 . خةباتى الواٌ.....ٍتذ
ئةو طؤظاس و سِؤرىاماىة سِؤهَيَلى دياسياٌ هة ثيَؼخظتيى صماىى كوسديذا بييى، هةو باسةوة       

طؤظاسى )بشايةتى( هة يةكةو رماسةيذا )طؤػةى صماىةواىى( طؤػةيةكى بةسدةوامى كشدؤتةوة، 
سوةٍا ىى كوسدى(داية. ٍةيةكةو بابةتيؽ ٍى )د.ىةطشيً فةخشيية( هةريَش ىاوىيؼاىى )صما

(يؽ بة صجنرية وتاسيَم طةباسةت بة )ػيَوةى يةكطشتووى صماىى )د.عيضةديً مظتةفا سِةطوولَ
 . ئةدةبى( ىووطيوة

ٍةسوةٍا هةو طةسدةمةدا ضةىذيً خووىل سِاٍيَياٌ و بةٍيَضكشدىى صماىى كوسدى بؤ مامؤطتاياٌ   
سِيَلخشاوة ئةدةبى و ثيؼةييةكاىى كوسد،  كشايةوة، ئةو خوالىةؾ هة بيلة سِؤػيبريييةكاٌ و

 هةاليةٌ بةسِيَوةبةسايةتى طؼتى خويَيذىى كوسدى و وةصاسةتى كاسوباسى باكووسةوة دةكشاىةوة.
(ى 11يةكيَم هة دةطتلةوتة طةوسةكاىى بةياىيامةى )ٍةسوةكو ئامارةماٌ بؤى كشدٌ كة      

يى كوسدى بوو، هةواىة دامةصساىذىى ، ضةطجاىذىى ضةىذ مافيَلى طشىطى سِؤػيبري1970ئاداسى 
يةكيَم بوو هة سِووة ٍةسة  1970(ى طاهَى 183)كؤسِى صاىياسى كوسد(، كة بةثيَى ياطاى رماسة )



دياسةكاىى. كؤسِى صاىياسى كوسد ٍةس هة دةطتجيَلى دامةصساىذىيةوة تاكو ئيَظتاكةؾ، ضةىذيً جاس 
ياسى كوسد( بوو، دواتش ىاوةكةى بؤ )كؤسِى ىاوةكةى طؤسِاوة، هة دةطتجيَلذا ىاوى )كؤسِى صاى

صاىياسى عيَشاق ـ دةطتةى كوسد( طؤسِدسا، ئيَظتاكةؾ ىاوةكةى بةمؼيَوةية )كؤسِى صاىياسى عيَشاق ـ 
بوو، رماسةى  27/3/1971هيَزىةى كوسدى.يةكةمني كؤبووىةوةى كؤسِى صاىياسى كوسد هة سِؤرى 

كوسدطتاٌ و عيَشاق و دوو كةطيؽ هةدةسةوة و ئةىذاماىى كاسا ياصدة كةغ بووٌ هة ىاوةوةى 
 ضةىذيً ئةىذامى ػةسةف و ئةىذامى ياسيذةدةسى ٍةبووٌ.

كؤسِى صاىياسى كوسد ٍةس هة طةسةتاى دةطت بة كاسبووىييةوة طؤظاسيَلى دةسدةكشد، ئةو  
دةسضوو، كؤسِى  2006( طاهَى 31دةسضوو، دوا بةسطى ) 1973طؤظاسة بةسطى يةكةمى طاهَى 

ى كوسد بايةخيَلى صؤسيذا هةداىاىى سِيَباصى ىووطييى يةكطشتووى كوسدى و ٍةهَبزاسدٌ و صاىياس
طويَشةى مةسجةكاىى صاىظتى ىوآ، بةطوود  داسِػنت و داتاػييى صاساوة بةطؼتى و صاساوةى بة

كؤسِى صاىياسى كوسد هة ميَزووى خؤيذا خضمةتيَلى طةوسةى بة  وةسطشتً هة ئةصمووىى طةالىى تش.
كوسدى طةياىذ، ضوىلة ضةىذيً كتيَبى دةطنةىى هةطةس صماىى كوسدى و ئةدةبى كوسدى و  صماىى

بابةتةكاىى تشى ثةيوةطت بة كوسد  دةسكشد، صماىى يةكةمى ىووطييى كتيَب و وتاسةكاىى ىيَو 
تان و تةسا  طؤظاسى كؤسِى صاىياسى كوسد، صماىى كوسدى ـ كشماجنى ىاوةسِاطت بوو، بة دةطنةٌ و بة

يَم بة كشماجنى طةسوو تيَيذا دةدؤصييةوة، هةبةس ئةوةى صماىى ىووطييى قوتاخباىة و بةػى وتاس
تةىيا كشماجنى ىاوةسِاطت بوو، ئةمةؾ سِاطتييةكى حاػا ٍةهَيةطشة، كة كوسدى صاىلؤى بةغذا، 

يةى صماىى كوسدى تاكو ثيَؽ سِاثةسِيً هة ىاوضة كوسدييةكاىذا بة كشماجنى ىاوةسِاطت بوو، بةو واتا
 صماىى ىووطني تةىيا كشماجنى ىاوةسِاطت بوو.

كةواتة وةن بؤماٌ دةسدةكةويَت، مظتةفا باسصاىى تواىى صماىى كوسدى بةسةو ثيَؼةوة بةسيَت و 
ببات، و تواىى سِةطى طتاىذاسدى  ىظتاىذاسدو تاك هة جووتظتاىذاسد و دياهيَلتةوة بةسةو صماٌ

كةضى ئةمشِؤكة بة دةطتى خؤماٌ ٍةوهَى دابةػلشدىى  صماىى كوسدى بؤ ضةىذ طاهَيَم دابلوتيَت،
ئةويؽ بة طشىطيذاىيَلى هة صماٌ بؤ ضةىذ دياهيَلتيَم و ٍةوهَى هةىاوبشدىى صماىى كوسدى دةدةيً، 

كة بةداخةوة ٍيض وآلتيَم و  ،بةدةس بة صماىى ئييطويضى هةطةس حظيَبى صماىى كوسدىسِادة
 خؤى بىَ بايةخ ىاكات و بةسةو هةىاوبشدىى ىابات.ىةتةوةييَم ئةو كاسة ىاكات و صماىةكةى 

 


