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 پشه کیه کی پویست
له  چوارچوه ی ئه وه ی که  پیده گوترێ پۆسه ی سیاسی له  عیراق، له  دوای که وتنی رژمی سه دام تا 

ه  گرنگه  له  به عیراقیکردنه وه ی باشووری  ، به رهه مھنانی ده ستور هه نگاوک و ئستگه یه کی هه رئستا
.                                                                                                            کوردستان                

 ر مه سه له ی ده  ستوری  ، تیشک بخه مه  سه       له م وتاره مدا هه وده ده م، له  گۆشه بینینکی کوردییه وه
له  بۆچوونکی مه نھه جیه وه  ئه و . هه میشه یی عیراق به  په یوه ندی له گه ڵ چاره نووسی باشووری کوردستان

تیشک خستنه  سه ره  یارمه تی وه رده گرێ له  هه ندک زانیاری مژوویی و خوندنه وه ی سیاسی  و 
به  له به ر چاوگرتنی .  اردیشه وه  تا ئه و جیه ی ده رفه ت ده بت ، به  هه ندک به رودیپلۆماسی پرۆسه که

 ، هه وده ده م له  هه موو بواره کاندا سنوورداری ئه وه ی که  ئه م وتاره ی به رده ست له  ڕۆژنامه بو ده بته وه
                                     .                                                 قه واره ی وتار له به ر چاو بگرم

 ، که  دیاره  هه ر زوو ده سه تی سیاسی له         به  بۆچوونی من ناکرێ ده قی ئه م ڕه شنووسی ده ستوره
داوه  و هانی خه کی کوردستانیش ده دات بۆ ده نگ له سه ر ) به  به (کوردستان بیاری ده نگ له سه ر دانی 

ئه وه ی له م . ه کی داباو له  هاوکشه  سیاسی و په یوه ندیه  دیپلۆماسیه کان هه بسه نگندرێدانی، به  شوه ی
باره یه وه  زۆر ئاماژه ی پده کرێ و گرنگیه کی تایبه تی وه رگرتووه  بابه تی ڕۆل یا فشاری ئه مریکیه کانه له  

که  ده خوازم له م وتاره مدا ) گریمانی تیوری(انه ی یه کک له و وادان. فه راهه مکردنی به رهه مھنانی ده ستوردا
پیاده یبکه م ئه وه یه  که  ئه وه ی ده سه تی کوردی له م ڕه شنووسه دا به ده ستی هناوه  زیاتر ده رب و 
ڕه نگدانه وه ی قه ناعه تکی سیاسیانه ی کالسیکی ئه و سه رکرده یه یه  که  ده توانرێ له  چمکی فه لسه فه ی 

سه رکردایه تی سیاسی له  باشووری کوردستان ئستاش هه گری  .   کورتبکرته وهئۆتۆنۆمیزمداسیاسی 
 ساڵ ده بت، ئه ویش ئه وه یه  که  60هه مان ئه و بۆچوونه یه  که  ته مه نی ڕه سمی، زۆر یا که م نزیکه ی 

 بۆ کوردستان و دیمۆکراسی بۆ )دواتر فیدڕالی(ڕگه ی چاره سه ری بۆ کشه ی کورد ته نھا ئۆتۆنۆمی 
عیراقه  و پویسته  هه ر که م و زده ییه کیش له  چوارچوه ی ڕه شنووسی ده ستوردا له م چوارچوه یه دا 

.                                                                                                          شیبکرته وه  
 

        
ستگه کانی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراقئ  

گومان له وه دا نیه  که  یه کک له و ئاکامه  هه ره  گرنگانه ی که  له  ڕووخانی رژمی به عس که وته وه  ئه وه بوو 
 و به  ڕه هه ندی عه ره بی(که  عیراق وه کو ده وه ت، به  هه موو داموده زگاکانی و له  ڕه هه ندی سه روه ری 

 ، هه ته کانه  ده ب له  رۆشنایی ئه م ڕووخان و، له  ڕووی ژیۆپۆلیتیکیشه وه .  هه وه شایه وه )  جیھانیشه وه
به خۆبوون  ساه ی له  12بنه ڕه تیه  و به  پی ئه وه ی که  کورد له و کاته دا له  باشوور ئه زموونکی 

 کورد، به  په یوه ندی له گه ل مه سه له ی ده ستور، تپه ڕکردبوو، ده ستکه وته کان و له ده ستچووه کانی
.                                                                                                           بنرخنرن  
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ستگه  هه ره  گرنگه کانی دامه زراندنه وه ی ده وداچوونه وه یه کی گشتی به  ئه تی عیراق، ئه م        له  پ
له  باشووری کوردستان، تبیبی ده کرێ که   "  خه ک"جاره یان به  ویست و خواستی ده سه تی سیاسی و 

الیه نی کوردی به شداریه کی چاکانه ی کرد له و  دامه زراندنه وه یه  به ب ئه وه ی که  داواکاریه کانی به  
 زیتر بت و حسبی ئه وه شی کردب که ئه گه ر سبه ین پرۆسه ی شوه یه ک سه ربخات که  له  ئۆتۆنۆمی زۆر

دیمۆکراسی و سیسته می فیدرای پاشه کشه ی کرد جارکی تر پویستنه کات کورد دووچاری خه باتی شاخ 
                    .                                                                                              ببته وه

(   و یاسای به ڕوه بردنی ده وه ت )  14/4/2003له  (       ئه وه ی ڕاستی بت کۆبوونه وه ی ناسریه  
نه ته وه  یه کگرتوه کان و هه بژاردنه  گشتیه کانی سه ره تای )  8/6/2004ی1546(و بریاری )  ده ستوری کاتی

له  ئستگه  هه ره  )  ه به ته  دوای ده نگ له سه ر دانیه( و ئستاش ده ستوری هه میشه یی 2005سای 
به  هه سه نگاندنکی گشتی ئه وه ی که  له م ئستگانه  .  گرنگه کانی ئه و دامه زراندنه وه یه ن

:       ، ده کرێ به  گشتی چه ند خاک تبیبی بکه ین ، له  گۆشه بینیبی کوردیه وه)ده که وته وه /که وتۆته وه(  
، تا راده یه کی زۆر الواز کراوه   و مه سه له ی کورد به  "عیراق"ڕه هه ندی  نونه ته وه یی مه سه له ی کورد له  ) 1

پرۆسه ی به  ناوخۆییکردنه وه ی مه سه له ی کورد، دوای ئه وه ی ".  عیراقی"توندی کراوه ته وه  مه سه له یه کی 
له   .  بوون به  تایبه تی له  ڕووی یاسای نونه ته وه ییه وهقۆناغکی باشی بیبوو له  به  نونه ته وه یی

ی نه ته وه  یه کگرتوه کان نه ک هه ر ئاماژه  به  بوونی کشه ی کورد له  )1546( ، بریاری ڕاستیدا، بۆ نموونه
 و نه  له  نه  له  ڕه هه نده  مژووییه که ی، نه  له  ڕه هه ندی هه نووکه یی سیاسی و دیپلۆماسی(عیراق ناکات 

ته نھا ئاماژه یه کیش له و بیاره دا به  مه سه له ی فیدرالی کراب ئه وه یه  که  فیدڕالی ).  ڕه هه ندی دواڕۆژیش
پشوازی له  کاری حکومه تی مه سه له یه کی ناوه خۆیه  و نه ته وه  یه کگرتوه کان به  پی ئه م بیاره  ته نھا 

 ، نه  نه ته وه  یه کگرتوه کان  به  گوره ی ئه م ده ربینه ی بیاره که)1(.کاتی عیراق بۆ فیدڕالی ده کات
کی به  مه سه له ی فیدرای و نه ش فیدرای به  پی بیاره که  کراوه ته  مه سه له یه ک )ئیلتیزام(خۆبه ستنه وه  

له  قه ه م  عیراق  تی کاتیحکومه کردنی-بۆ-کاربۆ حکومه ته کانی عیراق له  داهاتوودا، به کو ته نھا وه کو 
عیراقی خاوه ن سه روه ری و "  ڕه حمه تی"به  مانایه کی تر کورد به  پی ئه م بیاره  که وته وه  ژر .  ده دات

" چاکانه ی" ، ئه م جاره یا ن به  به شداری کورد جارکی تر خه ریکه  په راوزده کریته وه له  عیراق) 2یه کبوو؛ 
.    رد خۆی له و په راوزکردنه دا و له وه ش زیاتر راپچکردنی جه ماوه ریش له م پرۆسه یه داسه رکردایه تی کو

  
 

  ئه وه ی که  الیه نی کوردی له  ده ستوردا حسبی بۆنه کردووه
له  خوندنه وه یه کی مژوویی به  په له  بۆمان ده رده که وێ که  کورد ئه زموونکی دوور و درژی هه یه  له  

هه ر کاتک پشوه چوونک، گه ر چی که میش بوبت، له  عیراق .  هتد...وگۆ و په یمانی شکاو وگفت
 .                                                                      به ده ست هاتبت ئه وا په یمانشکنی و پاشه کشه یه کیشی به  دواوه  بووه

 ، یا هه ر نه ب کاری جیددی ل نه کردۆته وه        ئه وه ی ئه م جاره شیان الیه نی کوردی به  جیددی بیری 
ئه گه ر ئه زموونی دیمۆکراسی و فیدرای پاشه کشه یکرد، )   ش(ئایا ئه م جاره :   ، ئه و پرسیاره یهبۆ نه کردوه

کورد په نا بۆ چی ده بات؟ وتک که  کورد خۆی درووستی کرده وه  و کورد، له  تگه یشتنی کۆمه گه ی 
له  ده سه تی ئه م وته  بینرا به کو بگره  ئه وهاش "  یه کسان"یه وه  وه کو به شکی چاک و نونه ته وه ی

 ، ئه و کاته  هه ر ئه وها به  ئاسانی ناتوان سبه ین ته ماشاکرا که  به شی شری له و ده سه ته دا هه یه
بیاری ئه وه  "  وه کو گه ل" خه کی کوردستان  هه به ته  دوای ئه وه ی که.  به رهه ستی هه مان ده وه ت بکات

ده دا که  ڕه شنووسی ده ستور قه بوڵ بکات، ئه وه  ئه و کاته  پۆسه ی به  عیراقیکردنه وه ی باشووری 
ملمالنی کورد له گه ڵ ده وله تی عیراق دوای هی . کوردستان ده گاته  ئستگه  و  ئاستی هه ره  چاره نووسساز

ده که وته  قۆناغی هه ره  سه خت، چونکه  کورد به  پی ) ته  دوای ده نگدان به  به  له سه ر ده ستوروا(ده ستور 

 2



سیاسی و دیپلۆماسی و ستراتیژی زۆر الوازتر له  )  مه وقفکی(ئه م پشوه چوونه  ده که وته  پۆزیسیۆنکی 
                                                             .                                             ئه وه ی ئیمۆ

       دواجار ئه وه ی که  گرنگ و مه حه که  ئه وه یه  ئایا ئه وه ی که  له  ده ستوردا هاتووه تا چ راده یه ک وه  
ه وه یه  که  له  قۆناغی گرینگترین خایش که  لره وه  له به ر چاو بگیرێ ئ  . به  چ شوه یه ک به ج ده گه ینرێ

ده ستور په یوه ندیه کانی زۆرینه  و که مینه  له  هاوکسه  و ئه وه ی که  پی ده بژن گه مه ی -دوای
له و حاه ته دا ئه گه ری ئه وه ی که  کورد له  زۆر له  .  زۆرینه ده ب و عه ره بیش که مینه  کورد "    دیمۆکراسی"

بۆ نموونه  ( یاسادانان و بگره  مه سه له  ستراتیژیه  چاره نووسسازه کان بیاره کانی بوواری سیاسه ت و
الیه نی عه ره بی   .   ببته وهکه مینه - زۆرینهدووچاری ملمالنیه کی ناهاوسه نگی )  هتد...ڕاگه یاندنی شه ڕ و 

 ،دوای قۆناغی پکردوهنه ک هه ر به  هه مان ئه و زهنیه ته ی، که  دوای که وتنی رژمی به عس هه سوکه وتی 
ده ستوریش هه سووکه وت ده کات، به کو بگره  دوور نیه  کاریش بکات به  پچه وانه ی ئه وه ی که  له  

.                                                                             ده ستوردا له باره ی کورده وه  کار بکات  
به م مانایه  به ده ستھنانی  .  توردا به ده ست دت شتکه  و پاراستنیشی ته واو شتکی تره     ئه وه ی له  ده س

به م .    سیسته مکی دیمۆکراسی له  عیراق، له سه ر کاغه ز، ده ب بپارزرێ له  ناو زهنیه ت و له سه ر ئه رز
بوونی ملمالنیه کی قوڵ و فراوان له  :  کۆمه  هۆکار هه ن که  ئه م کاره  وه زه حمه ت ده  خه ن، بۆ نموونه 

، که  له  ڕه هه نده ئیقلیمیه کاندا )ه نگی ئیتنیکی و مه زهه بیڕبه  تایبه ت به  (نوان کۆمه  پۆژه ی سیاسی 
ده ها ئاۆز ده بن، له  عیراقدا بوونیان هه یه  و له  داهاتووشدا ده بن؛ بوونی کولتورکی به هزی کوده تا و 

کاری؛ نامۆبوون به  کولتوری دیمۆکراسی و باده ستبوونی بیری پیالن و پیالنگی و پاشقۆلگرتن کوده تا
جگه  له مانه  به  پی ئه زموونی . هتد له  په یوه ندیه  سیاسه یه کاندا و له  هه وست له  ده سه تی سیاسی...و

ایک ده بن ئه گه ری پاشه کشه  و شکستیان زۆر له  د"  شه و و رۆژک"مژوویی، ئه و دیمۆکراسیانه ی که  به  
زۆر زیاتره  له و دیمۆکراسیانه ی که  له  ئاکامی پۆسه یه کی دور و درژی گۆڕانکاری کۆمه یه تی و 
ئابووری  و جیابوونه وه ی دین له  ده وه ت و پشوه چوونی کولتوری و سیسته می فرکردندا سه ریان 

ئه و هزه  سیاسیانه ی که  له  قه ناعه ته وه  باوه ڕیان به  دیمۆکراسی نیه  ته نھا  ، جگه  له مه .  هه داوه
ده بینن بۆ گرتنه  ده ستی ده سه تی ڕه ها و به کارهنانی چاکانه ی ده رفه تک سیسته مکی ئه وها وه کو 

دواجار  .  کانی ئه وانی ترئه و سیسته مه  بۆ به هزکردنی ده رفه ته کانی خۆیی و بنپکردنی ده رفه ته 
فاشیسته کانی ئیتالیا و نازیسته کانی ئه لمانیاش میکانیزمی دیمۆکراسیان به کارهنا بۆ به ده ستھنانی 

!                                                                                                       ده سه تی ڕه ها  
 ، ئه و وه)سه دام( له یه کی گرنگ، که  هه ر له  سه ره تای پرۆسه ی سیاسی له  عیراقی دوای رژمی        مه سه

به هایه ی پنه دراوه  ئه و راستیه یه  که  عیراق هه رده م وتکی گرنگ بووه  له  ئه وه ی پیده گوترێ کۆمکار 
رژمی دکتاتۆر له  عیراق و ده ستپکردنی له  ڕاستیدا، هه ر زوو دوای که وتنی .  ی عه ره بی )جامیعه(

پرۆسه یه کی سیاسی له م وته دا، بۆچوونکم پیاده کردوه  که  ئه ویش پداگرتن بووه  له سه ر ئه و ڕاستیه ی 
؛ جارکیان له  "که مایه تی"که  بوونی عیراق له ناو ئه و سیسته مه   عه ره بیه دا دوو جار  کورد ده کات به  

به  مانایه کی تر ڕه هه ندی )  2.(ی عیراقدا و جارکی تریشیان له  چوارچوه ی ئه م سیسته مه داچوارچوه 
قویی ستراتیژی و کولتوری عیراق، که  به  پی ئه ندامبوونی ئه و وته  له  کۆمکار ی عه ره بیدا مانایه کی 

 .   له  الیه ن سه رکردایه تی کورده وه  پنه دراوهتایبه تی دامه زراوه یی په یدا ده کات، ئه و گرنگیه  شایسته یه ی
نه ک هه ر ئه وه  به کو هه ندێ ده نگی ئاشکرا له  ئاستی هه ره  سه ره وه ی ئه و سه رکردایه تیه  له  سه ره تای 
پرۆسه که وه  جختیان کرده وه  که  نه ک هه ر دژایه تی ئه وه  ناکرێ که  عیراق ئه ندام بت له  کۆمکاری 

 ته  ده بکو بگره  ئه و و شه نگیش عه ره بیدا، بهله  کۆمکاری ناوبراودارۆلی پ دواتر له م .  ببین
  .                                                                           نووسینه مدا ده گه ڕمه وه  سه ر ئه م خاه
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رخوندنه وه یه کی گشتی ڕه شنووسی ده ستو  
 ، به الم تا ئیمۆش شوه ی ته واو ببوایه)  15/8(هه رچه نده  ڕه شنووسی ده ستور ده بوایه  له  به رواری  

به  تایبه تی له  (هاوسه نگیه کانی هز له  ئاستی ناوه وه ی عیراق و ئیقلیمیدا  .  کۆتایی خۆی وه رنه گرتووه
دوورنیه   هه تا دوای قه بووکردنی  .  وست کردوهئالۆزیه کی زۆری در )  ڕه هه نده  عه ره بیه که یه وه

ڕه شنووسه که ش له  ده نگدانی گشتیدا زه مانه تی ئه وه  هه بت که  ئیتر ڕه شنووسه که  گۆڕانکاری تری 
بگره  قه بوونه کردنی هه ندێ گۆرانکاری که  داخوازی الیه نی سوننه ی عه ره بن ده کرێ به  .    به سه ردا نایه ت

  .                    لبکه وته وه ) به  ئاۆزی و تکه یه کی ئیقلیمیه وه(خه ته ری جه نگکی ناوه خۆیی جیددی 
      له  هه سه نگاندنکی گشتیدا ئه وه  خویا ده بت که  ڕه شنووسی ده ستور زۆر دژایه تی و ملمالنی 

ده ستوره که  و هه ر "  الوازی"و "  به هزی"ه نی ڕک ئه وه یه  الی.  ته فسیری قوڵ و فراوان له خۆ ده گرێ
ی له  الیه که وه  ڕازیکردوه  و له  الیه کی تریشه وه  )به  تایبه تی کورد و شیعه(ئه وه شه  که  هه موو الیه نه کانی 

                 .                                                            نین% 100هیچ کام له   ڕازیبوونه کان  
       له  گۆشه بینینکی ئه مریکیه وه  ده کرێ ئه م ده ستوره  له  هه مان کاتدا وه کو سه رکه وتن به م شکستیش 

ئاماده کراوه  و به م "  له  کاتی خۆیدا"سه رکه وتن، به و مانایه ی که  ڕه شنووسه که  :  بۆ ئه مریکا ببینرت
ی ئه مریکی ده کرێ ئاماده بوونی )ستراتیژی ده رچوون(وه ی که  پیده بژن مانایه ش له  چوارچوه ی ئه 

ڕه شنووس له  کاتی خۆیدا یا ریده ده رى نه ک هه ر ئه وه ب که  ئه مریکا بپارزێ له  قه یرانکی قوتر له  
.  راق باشتر ببتعیراق، به کو یارمه تیشی بدات که  بارودۆخی ئه مریکا به  په یوه ندی له گه ڵ فایلی عی

له  الیه کی تره وه  ئه م ده ستوره  پ به  خواستی  .  به م ئه مه  ته نھا له  گریمانک یا بۆچوونک زیاتر نیه
ئه مریکا نیه، به کو وه کو جۆره  شکستکیش ده بینرێ،  به  تایبه تی کاتک باس دته  سه ر ئامانجی 

سیکردن و پشتگیریکردن له  مافی مرۆڤ له  ناوچه ی رۆژهه تی راگه یه ندراوی ئه مریکا له  به دیمۆکرا
.                                                                                 ناوه ڕاستدا، به  تایبه تی له  عیراق

                   
 
 

 ناوه ڕۆکی ده ستور
 . ه ی به رده ستدا بتوانین له  هه موو الیه نه کانی ده ستور بکۆینه وهکارکی ئاسته مه  که  له  وتارکی وه ک ئه و

به  هه ر حاڵ جختکردنی وتاری به رده ست زتر له  گۆشه بینینکی کوردیه وه یه  و زتریش جه ده لی 
بۆ .  له به ر چاو ده گرێ)  وه کو هاتووه  له  ڕه شنووسی ده ستوره که دا(دیمۆکراسی و سیسته می فیدرای 

نموونه  مه سه له  کۆمه یه تیه کان به  تایبه تی مه سه له ی ئافره ت یه ککه  له  بواره  گرنگه کانی ده ستور که  
 .                                                                                له سه ر ڕاوه ستانی تایبه تی پویسته

          
 

دیباجه     ) 1  
ه ر له  هه ر شتک له  نووسینه وه ی دیباجه ی ده ستوردا، که  وه کو به شکی ده ستور ته ماشا ده کرێ، الیه نی ب

عه ره بی وه  به  تایبه تی الیه نی شیعی سه رکه وتووه  و ئه وه شی که  الیه نی سه رکردایه تی کوردی  بانگاشه ی 
ئه وه ی که  په یوه ندی به و دیباجه وه   هه یه   .   ، ئه وه  نیهتی هناوهبۆ ده کات، که  گوایه له  دیباجه دا  به  ده س

.                                                                     ده کرێ په نجه  بۆ چه ند خای گرنگ راکشین  
 به  1991راقی به هاری  ، ئاماژه کردن به  راپه رینه کانی کوردستان و خوارووی عی        بۆ نموونه

 ، یه کسه ر رووداوکی زۆر گرنگ له  مژووی هاوچه رخی کورددا "ئه لئینتیفازه  ئه لشه عبانیه"ناسناوی 
له  باشترین حاه تدا ئه م راپه ڕینه  مژووییه ی  .  ه)1991( ، که  ئه ویش راپه ڕینی به هاری ده سته وه

له  راستیدا هه ر به ر له   .  دا ده شارته وه)شیعی(خوارووی عیراقی کوردستان  له  ناو قالبی ئینتیفازه ی 
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داڕشتنی ده ستوریش، به  بؤنه ی کردنه وه ی په رله مانی عیراق، مام جه الل له  وتاره که یدا ئه م ناسناوه ی 
 گشتگیریه  پیاده   لره دا ده توانین ئه و بۆچوونه. به کارهنا به  ب ئه وه ی  ناوی راپه ڕینی کوردستان بنت

بکه ین که  ئه گه ر نه ته وه یه ک ئاماده  بوو که  له  ئاڕاسته ی مژوویدا ته نازول له  ماف و راستیه  
مژووییه کانی بکات، ئه وا زۆر مومکینه  که  ته نازول له  ئاستی مه سه له  هه نووکه ییه کان و ڕوو له  

خۆوناکردنی وتک یا نه ته وه یه ک بنه مایه کی گرنگه  له  دواجار ناسنامه  و شوه ی .  داهاتوش بکات
دا

و

کاتک ناسنامه ی کورد له  ناو ناسنامه ی عه ره بی له  .  سیاسه ت و ستراتیژی ئه و وته  یا نه ته وه یه 
قوتدانی  ، بتاوندرته وه، ده کرێ ئه و وه خته  بین که  شیعیه وه-عیراقدا، له  رگه ی گوتارکی عه ره بی

 .                                          کورد له  چوارچوه ی سیاسه ته  عه ره بیه کانی عیراقدا کارکی ئاسانه
           
       به  پی دیباجه ی  ڕه شنووسی ده ستور، سیسته می سیاسی له  عیراق له  داهاتودا فیدرای ده بت، 

ی فیدرای بۆ ته نانه ت یه ک دانه  جاریش بت، په سه ندنه کراوه، به کو هه رچه نده  به کارهنانی وشه 
دیاره  ئه وه ی خویاده کرێ له م ده ستوره دا ئه وه یه  که وا وشه ی  .  به کاربراوه)  ئیتحادی(وشه ی عه ره بی 

بۆ یه کگرتنی )  حاه تی ئیتحادی( به کارهاتووه، به  ب ئه وه ی که  سیسته می سیاسیئیتحادی ته نھا بۆ 
به و مانایه  ئه و فیدرایه ی که  له م ده ستوره دا .  و دوو نه ته وه ی سه ره کی به کار هاتبت)  خاک(دوو وت 

.                                      سیسته می به ڕوه بردنهاتووه  به  شوه یه کی ئاشکرا ته نھا ئاماژه یه  بۆ   
 ، که  یه وه  هه یه)ئیتحاد ئیختیار(یه کیتی ئاره زوومه ندانه  ه ندی به  مه سه له ی       ئه وه ی که  په یو

خواستکی کورد بوو و به  رواه ت زۆریش پی له سه ر داده گیرا، له م دیباجه یه دا، هه ر نه ب به  شوه یه کی 
 .  وسراوه  ده ربینکی ئالؤز و ته ماویهله  ڕاستیدا ئه وه ی که  له  دیباجه که دا نو .   ، نه هاتووهراشکاوانه

به  هه موو پکھاته  و ڕه نگه کانیه وه   بیاربدات به  "بیاری دا که  "  ئمه ی گه لی عیراق"له ودا هاتوه  که  
پرسیار ئه وه یه  ئایا ده کری، وه  چۆن، ".  یه کیتی بکات)  بنفسه(ئازادی و ئاره زوومه ندانه  له  گه ڵ خۆیدا 

، به  کورد  به  ب س  دوو ،لک له گه ڵ خۆیدا یه کیتی بکات؟ ئه م شوه  ده ربینه ی دیباجه  ئه و مافهگه 
 که  به  ئازادی خۆی وه  هه ر رۆژک بخوازێ، به  پی پره نسیپی مافی چاره نووس، بیارکی تر نادات

پی بۆچوونکی کوردی، به  تایبه تی ئه وه ی به  هه ر حاڵ، به  . بدات، وه کو بۆنموونه  بیاری سه ربه خۆیی
به ڕز مه سعود بارزانی، ووشه ی ئا ره زوومه ندانه  به و شوه یه ی که  له  دیباجه دا هاتووه  راسته وخۆ مافی 

هه ر له  بابه تکی په یوه ندیدار هه ر له  دیباجه که دا هاتووه  که )   3 .(چاره نووسی به کورد به خشیوه
دیاره  ".  نه وه  به م ده ستوره  یه کیتی ئازادی عیراق، وه کو گه ل و خاک و سه روه ری، ده پارزێخۆبه ست"

الیه نی کوردی، دیسانه وه  به  پی خواستی دی خۆی، ته فسیری بۆ ئه و چه ند ووشه یه ی دیباجه ش 
هه روه ها ) 4 ".(زۆر زۆر ڕوونه"دا کردووه  و به  پی قسه کانی به ڕز مه سعود بارزانی مافی چاره نووس لره 

مـحمود عوسمان، ئه ندامی لیژنه ی ده ستوری، له  بۆچوونکی زۆر نزیک له وه ی بارزانی به م هه ندک . د
ته ماوی، ده  که  ڕه شنووسی ده ستور رگه ی له  میلله تی کورد نه گرتووه  که  له  دواڕۆژدا باسی مافی 

 ت ئه گه ر ده ستور چاره نووس بکات وه  ده" تیه ین، ئه گه رمه ش پابه ندی ئه و یه کبوو ئه وه  ئ به جج
تا ئه و رۆژه ی ئه و ده ستوره  جبه ج  ده کرێ ئه و "هه روه ها ده ، )  5".(جبه ج نه بوو ئمه  ئازادین

ویست جم ئه گه ر ده ستوره که  وه کو پ به ،یه کگرتنه  به رده وام ده بننه کرا نام له  ڕاستیدا )  6".(به ج
ئه م شوه  ده ربینانه  له  دیباجه که دا نه هاتوون  و له  باشترین حاه تیشدا ئه و ده ربینانه  ڕه نگدانه وه ی 

به بۆچوونی  .    خۆشبینی و خوندنه وه یه کی یه کالیه نه یه  که  بۆچوونی عه ره بی له گه یدا یه کناگرته وه
خۆبه ستنه وه  به  و مه سه له ی یه کگرتنی ئاره زوومه ندانه  یه نی کوردی، له  هه ردوو حاه تی خۆم ال

  .                             و خواستی یه کالیه نه  ته فسیری بۆ شته کان کردوه" نیه ت پاکی"، به  ده ستوره وه 
ی یه کگرتنی ئاره زوومه ندانه  کاتک ئمه         چۆن ده کرێ به  لکاندنه وه ی باشووری کوردستان ب

ده نگی بۆ سه ربه خۆیی %  98ده زانین که  له  ڕفرانده مکی ناڕه سمیدا خه کی کوردستان به  رژه ی 
وه  ئایا چۆن ده کرێ بین که  ده نگدانی په رله مانی کوردستان له سه ر ڕه شنووسی ئه م  .  کوردستان داوه
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 24وسسازه  ده نگدانکی ڕه وا و ئاره زوومه ندانه یه  کاتک که  ئه م ده ستوره  ته نھا نزیکه ی ده ستوره  چاره نو
 ساڵ به رهه مھات، به م په رله مانی 10-9 ؟ ده ستوری ئه مریکا به  کاتژمرک له به ر ده می په رله مان بووه

 ی له  تاوتوکردن و بیار له سه ر دانی  کاتژمری پده چت بۆ ئه وه24کوردستان ته نھا، که م یا زۆر، 
له  سیسته مه  دیمۆکراسیه کاندا جاری وا هه یه  بۆ گؤڕینی یه ک چه ند مانگ به کو بگره  چه ند  .  ببته وه

  .                                                                                                     سای پده چت
 به  به  له سه ر ده ستور، چونکه  به و مانایه  دت که  ئه وه  15/10       بیاردانی خه کی کوردستان له  

، ده کرێ ئاکامی زۆر ترسناکی لبکه وته وه  و زووش یا یه کگرتنکی ئاره زوومه ندانه ده نگدانه  له سه ر 
ئوه  خۆتان به  ڕه زا و ئاره زووی خۆتان " یی به  کورد بن دره نگ الیه نی عه ره بی و کۆمه گه ی نونه ته وه

"!                          بیارتان له سه ر دامه زراندنه وه ی عیراق دا، له  ڕگه ی قه بووکردنی ده ستوره که ی  
  

ناسنامه ی عیراق و قویی عه ره بی) 2  
 ، وه   یه ککه  له و بوارانه ی که  زۆر گفتوگۆی له سه ر کراوه ،ماده ی سھه م،که  ده رباره ی ناسنامه ی عیراقه

 .   سای رابردووی خه باتی سیاسی له  باشووری کوردستان جگه ی تایبه تی هه بووه40به  درژایی 
له سه ره تادا الیه نی عه ره بی ئه وه ی قه بووکرد که  ته نھا عه ره ب له  عیراق به شک بت له  نه ته وه ی 

ی عه ره بیدا کۆمکارعه ره ب، به ب ئه وه ی، له گه ڵ ئه وه شدا، ئه و به نده  مه سه له ی ئه ندامه تی عیراق له  
 ی عه ره بی ده قه که  گۆڕا کۆمکارئاشکرایه  که  دواتر له  ئا کا می فشاری عه ره بی سوننه  و .  چاره سه ر بکات

به م شوه یه  له  راستیدا ناسنامه ی  ...  ی عه ره بیهکۆمکارو چاکی به وه ی که  عیراق ئه ندامکی دامه زرنه ر 
ی عه ره بی کۆمکار ، چونکه  به  پی ماده ی یه که می میساقی عه ره بی ده وه تی عیراق وه ک خۆی ده منته وه

ورد، حه ز بکاو حه ز نه کا، به م پیه  ک) 7.(ئه و وتانه ی که  ده بن به  ئه ندام ده ب ناسنامه یان عه ره بی  بت
دژ به  عه ره بی که  له وانه یه  سبه ین کورد )  بگره  سه ربازی(به شکه  له  پکھاته یه کی سیاسی و ستراتیژی 

 ، ببت به  به شک له  هه ندێ شه ڕ و ، له  رگه ی ئه م ئیلتیزامه  عه ره بیانه ی عیراقه وهخواستی خۆی
هه ندێ  :  یی که  له  ڕاستیدا هی خۆی نین و هیچ به رژه وه ندیه کیشی تیایاندا نیهملمالنی گه وره ی ناوچه 

).    1973 و 1967 و 1948ئیسرائیلی -نموونه ی مژوویی هه ن وه ک به شداری عیراق له  شه ڕه کانی عه ربی
یه دا ده بته  که مایه تیکی         به م مانایه  کورد له  چوارچوه ی ئه م ته رتیبه  سیاسی و ستراتیژیه  عه ره ب

 ، وه کو هه رمی کوردستان، بۆی هه بت  له  ده ره وه ی که م و بگره  ب ئیراده  و هیچ مافکیشی پنه دراوه  که
هه  وه ختک ئیراده   به رژه وه ندیه کانی خه کی عه ره بی و نونه ته وه ییدا بمنته وه "  ئیلتیزاماتکی"هه ر 

له  راستیدا گۆڕینی ماده ی سھه می ڕه شنووس له  ژر فشاری عه ره بی . ردستان ئه وهای خواستهه رمی کو
 ، راستیه کی به گه نه ویسته  له سه ر ئه وه ی که  ی عه ره بیدا، بۆ ئه و شوه یه ی که  هه یهکۆمکارسوننه  

ن به  حوکمی زۆرینه ی عه ره بی له  عیراق ، جارکیا)یا ده کرێ(ئیراده ی کورد له  عیراق دوو جار الوازکراوه  
و جارکی تریشیان به  حوکمی ئه وه ی که  کورد به شکه  له  سیسته می عه ره بیدا، که  ده ودا عه ره ب 

 ملیۆن 300 ملیۆن که س به رامبه ر 7-6به  گشتی (زۆرینه ی ڕه هایه  و کوردیش که مینه یه کی ئجگار که م 
                                                                                                     ).             که س

و ر

       گرنگه  له م باره یه وه  بزانرێ که  ناوچه ی ئۆتۆنۆمی هه ن له  جیھان مافی زیاتریان له م باره یه وه  
وه ی ئه و فیدراشنیارکراوه ی ناو ده ستورهه یه  له وه ی که  کورد له  چوارچمی .  یه  پبۆ نموونه  هه ر

 بیاری خۆی دا که  له  بازاڕی 1982ئۆتۆنۆمی گرینالندی سه ر به  دانیمارک له  ڕفرانده مکدا له  سای 
له   .  بکشته وه  که  چی دانیمارک وه کو ئه ندام هه ر مایه وه)  دواتر یه کیتی ئه وروپا(هاوبه شی ئه وروپی 

ستیدا نموونه ی تریش زۆرن له سه ر ئه وه ی که  زۆر له  ناوچه  ئۆتۆنۆمیه کان، لره  و له وێ، بواری را
له ده ره وه  هشتنه وه ی خۆیان هه یه  له  هه نک ئیلتیزامی نونه ته وه یی ده سه تی ناوه ندی و مافی زتریان 

 6



عیراق ده یبت به  پی ئه و فیدرایه ی له  ڕه شنووسی هه یه  له  سیاسه تی ده ره وه  له وه ی که  کورد له  
  .                                                                                                    ده ستوردا هاتووه

، 18مه ی وت، ماده ی        هه ر به  په یوه ندی له گه ڵ مه سه له ی قویی عه ره بی ده وه تی عیراق و ناسنا
  نجه م دهگه ی پکردنی دژ به  "بت به  مه به ستی سیاسه تی نیشته جره گه زنامه ی عیراقی نابه خشر

ئه م بگه یه  گوایه  کشه ی نیشته جکردنی عه ره ب به  ژماره یه کی زۆر له  ".  پکھاته ی دانیشتوان له  عیراق
که  عه ره ب به  ژماره یه کی زۆر بت یا )  یا ترس له وه ی(  داڕشتنه  کشه ی به م به م شوه.  عیراق ده کات

بھنرت بۆ عیراق، به م شوه یه ش پکھاته ی دانیشتوانی عیراق له  به رژه وه ندی الیه نی عه ره بی 
ه یه کی زۆر له  له راستیدا الیه نی عه ره بی له  عیراق ده توان هانی ژمار.     بگۆردرت، چاره سه رنه کراوه

 هه یه  له م "مه به ستکی"عه ره ب بداو ب ئه وه ی که  هیچ الیه نک بتوان ئیسپاتی بکات که  الیه نی عه ره بی  
ژماره یه کی زۆر له  عه ره ب )  یا هاتنی(به  باوه ڕی من مه ترسی هنانی .  هنانی خه کی عه ره به  بۆ عیراق

 و له به ر ئه وه ش ده بووایه  ده قی ئه م بگه یه  به  شوه یه کی تر بوایه  و به م بۆ عیراق مه ترسیه کی جیددیه 
 چونکه  ئاکام کۆنکرتتره  و لسورانه وه  و فلی مه به ست له  بی  ئاکاممانایه ش جخت بکرایه ته  سه ر

ه ی به  زۆر عه ره ب له  ڕاستیدا له  کاتی خۆشی که  رژمی به عس ره گه زنام .  یاسایی لی ئاسان نیه
به خشیوه  و له  بیری ئه وه ش دابوو ژماره یه کی ئجگار زۆر عه ره ب بھن بۆ عیراق قه ت نه یده گوت  

 !                                                                 گۆڕینی پکھاته ی دانیشتوانی عیراقه"  مه به ست"
مه سه له ی هاوسه نگی دیمۆگرافی، به م ئه م جاره یان زتر له  په یوه ستگه یه کی        هه ر په یوه ست به  

به  باوه ڕی من الیه نی کوردی له وه شدا  .    مه سه له یه کی ئجگار گرنگهخاوه نداریه تیعیراقیدا، بواری 
ماده ی (به  پی  . الیه ن عه ره به وه زه وی و زار بگرێ له  کوردستان له  کینیسه رکه وتوو نه بووه  که  ڕگه  له  

له  ڕاستیدا  ..."  عیراقی مافی خاوه نداریتی له  هه ر شونک له  عیراق هه یه"تاکه  که سی )  ، سھه م،ا23
خاوه نداریتی قه ده غه یه  به  مه به ستی گۆڕینی "هاتووه  که )  سھه م، ب(هه رچه نده  له  هه مان ماده  

م ئه م بگه یه  ناتوان رگه  له  عه ره ب بگرێ که  خاککی زۆر له  کوردستان بکن، به  ، به "دیمۆگرافی
شوه یه ک که  ببته  مه ترسیه کی ستراتیژی، به  تایبه تی له سه ر ئه و ناوچانه ی که  له  ڕووی ئیتنیه وه  

له  الیه نی عه ره بی (پشتر، هیچ که س هه روه ک ئه و ئیشکالیه ته ی ماده ی  .  تکه ون و کشه یان له سه ره
زه وی و زار ده کت وه  له الیه کی "  گۆڕینی دیمۆگرافی"نایه ت بت ئه و به  مه به ستی )  ڕه سمی و ناڕه سمی

، 23(له  ڕاستیدا ماده ی .  یا نیه ت"  مه به ست"تره وه  له   ڕووی یاساییشه وه  ئاسان نیه  ئیسپاتکردنی 
وان رگرکی تر بت له به رده م پرۆسه ی ئاساییکردنه وه ی بارودۆخی که رکوک، به  تایبه تی ده ت) سھه م، ا

شایه نی باسه  هه ر زوو سه رکردایه تی سیاسی له  باشووری کوردستان !  گه ڕاندنه وه ی عه ره به  هاورده کان
ئه م  .   الیه ن عه ره به وهئاگادارکراوه ته وه  له  مه ترسی ستراتیژی کینی خاک له  کوردستان له 

 خاڵ پکھاتبوو وه    له  الیه ن ده سته ی ئاشتی و 16ئاگادارکردنه وه یه  له  رگه ی پۆژه یه که وه  کراوه  که  له  
ده وه ت زامنی ئازادی گواستنه وه ی کرکار و " که  ده ت 24له  ڕاستیدا ماده ی )  8 .(ئاینده وه  پشکه شکراوه

"   سه رمایه ی عیراقی ده کات له  نوان هه رمه کان و پارزگاکان، ئه مه ش به  یاسا ڕکده خرتشتومه ک و
!                  زده تر ده کات) ڕوو له  داهاتوو(الیه نی عه ره بی " ناپاکی"ترس و گومان له  مه ڕ مه به ستی   

 
جارکی تر مافی چاره نووس ) 3  

 الدرا، ده کرا به  شوه یه ک له  ڕه شنووسر فشاری عه ره بی سوننه له  ، که  دواتر له  ژ44ماده ی 
بۆ هه موو "له  ماده که دا هاتبوو که  .  شوه کان، ده رفه تی باسکردن له  مافی چاره نووس به  کورد بدات

ه ییه کانی په یوه ست تاکه کان هه یه  که  سوود وه رگرن له  گشت مافه کانی نونه ته وه یی و په یمانه  نونه ته و
له  باشترین حاه تدا )  1هه رچه نده  مافی چاره نووس له م ماده یه دا ..."  به  مافه کانی مرۆڤ وه ربگرن

 ، به م مه رجی گونجانی له گه ڵ ده ستوردا بۆ دانراوه)  3  تاکه  که سه کانه، مافه که  هی  )  2 ، شاردراوه یه
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.                                                               ه وه یه ک بت به  ڕووی یاسای نونه ته وه ییدادیسان ئه م ماده یه  ده کرا کران
  

ده سه ته کان) 4  
که  له  دوو به ش "  ئیتحادی"یه ک له و شتانه ی که  زۆر سه رنجاده کش ئه وه یه  که  ده سه تی یاسادانانی 

به  شوه یه کی زۆر ناهاوسه نگ، وه  له  زه ره ری )  دئه نجومه نی نونه ران و ئه نجومه نی ئیتحا(پکدت 
ی  ) ماده15(له  کاتکدا باسکردن له  ئه نجومه نی نونه ران جگه یه کی زۆری  :  سیسته می فیدرای رکخراوه

 ، جگه  له وه.   ، که چی ئه نجومه نی ئیتحاد ته نھا س دی دراوه تله  ده ستوردا بۆ ته رخانکراوه
ئه نجومه نی نونه ران که  له  "  ڕه حمه تی" یاساییانه ی ئه نجومه نی ئیتحاد خراوه ته  ژر رکخستنی
وه ک "  پکھنانی و مه رجه کانی ئه ندامبوون تیایدا و پسپۆریه تی و هه ر کارکی په یوه ندیدار"داهاتوودا 

 هه رمه کان که مبکرته وه  له  چوارچوه ی ئه گه ری ئه وه  هه یه  که  له  داهاتوودا ده سه تی.  یاسا داده ڕژێ
ده نگی "  په رله مانیدا"ئه نجومه نی ئیتحاددا، چونکه  ئه م مه سه له یه  بۆ دواتر هه گیراوه  و له  پرۆسه یه کی 

جگه  له وه ش ئه نجومه نی ئیتحادی له  نونه رانی هه رم و پارزگاکان پکدت، ئه وه ش .  له سه ر ده درێ
تر بت که  ده سه تی هه رمه کان، به   شوه یه ک له  شوه کان،له  "  شاردراوه ی"رێ هه وکی ده ک

له وه ش زیاتر ئه نجوومه نی ئیتحاد هیچ  .  چوارچوه ی ئه نجومه نی ئیتیحاددا کرچ و کابکرته وه
ا، که  یه کک له  ئه رکه کانی ده سه تکی پنه دراوه  له  ده ستنیشانکردنی ئه ندامانی دادگای ئیتحادی ب

 .  یه کالبکاته وه..."  ئیتحادی و هه رم و پارزگاکان و"ئه وه یه  که  ملمالن و کشه کانی نوان ده سه تی 
له م باره یه وه  پویست ئه وه  بوو که  ئه نجومه نی ئیتحاد هه رزوو پکھاتایه  و ڕژه ی به شداریکردنی 

یه کانی و ڕۆی یاسایی دیاریکراویشیان هه بووایه  له  رکخستنی دادگای  ئیتحادی هه رمه کان و پسپۆر
با                                                                                                                   .  

 سه ته  هاوبه شه کانی ئه و حکومه ته  و        سه باره ت به  ده سه ته کانی حکومه تی ئیتحادی و ده
هه رمه کان وه  هه روه ها ده سه ته کانی تایبه ت به  هه رمه کان، وا ده زانم ده سه تکی ئجگار زۆر دراوه ته  

  ئه وه ی که  زۆر گرنگه.  حکومه تی ئیتحادی و له  راستیشدا که مکی له  ده سه ت هشتۆته وه  بۆ هه رمه کان
 ، بۆ یان نیه  که"پارزراو" ، هیچ مافکی ڤیتۆ یا مافکی تری هه رمه کان، به  هه رمی کوردستانیشه وه

وه کو ڕاگه یاندنی جه نگ و په یمانه  ( ، خۆ به دووربگرن له  هه ندێ له هه نگاوه  چاره نووسسازه کان نموونه
ی ده سه تی )ئیختساس(نه  بواری تا یبه تمه ندی که  به  ته واوه تی ده که و)  ستراتیژی و سه ربازیه کان

یا له  رگه ی به کارهنھانی ئه و ڤیتۆیه  یا  هه ر مافکی  پارزراو  بۆی هه بت له  ده ره وه ی هه ندێ . ئیتحادی
 به  پی  دیاره.  به  پی به رژه وه ندیه کانی هه رم ، ی ده سه تی ئیتحادی بمنته وه)ئیلتیزام(خۆبه سنه وه ی 

 ته واوه تیواته  ئه و ده سه تانه ی که  به  (، ده سه ته کانی ئیتحادی )بگه کانی یه که م و دووه م  (108ماده ی 
دانانی سیاسه تی ده ره وه  و نونه رایه تی دیپلۆماسی وه  :  "به م شوه یه ن)  هی ده سه تی ئیتیحادین

 و رککه وتننامه  نو ته وه ییه کان و سیاسه ته کانی قه رزوه رگرتن و گفتوگۆکردنی په یوه ندیدار به  په یمان
دانانی "و "  واژۆکردن له سه ری و به ستنی و دانانی سیاسه تی ئابووری و بازرگانی و ده ره وه  و سه روه ری

 سیاسه تی ئاسایشی نه ته وه یی و جبه جکردنی، له  نویشیان پکھنانی هزه کانی چه کداری و
]". لیان[ئیداره کردنی بۆ دنیابوون له  پاراستن و زامنکردنی ئاسایشی سنووره کانی عیراق و به رگریکردن 

 ، جگه  له مه ش، ده سه تی ئیتحادی زۆر تا یبه تمه ندی تری هه ن به م ئه وانه ی که  لره  ئاماژه یان دیاره
 ت و ئاسایشی نه ته وه یی هه رمی کوردستان و پدرا گرنگترین وه  چاره نووسسازترینیانن بۆ ده سه

مه سه له ی خۆپاراستن له  زۆره مل و خۆسه پاندنی زۆرینه ی سه رده ست، چونکه  دواجار عه ره ب  زۆرینه ی 
".                               دیمۆکراسیه کاندا"نه ته وه ی سه رده ست پکده هنت له  هاوکشه  و میکانیزمه    

که  په یوه ستن به  ده سه ته کانی حکومه تی )  118 تا 108(      له  خوندنه وه یه کی به  په له ی ما ده کانی 
بۆمان )  حکومه تی ئیتحادی و هه رمه کان(ئیتحادی و ده سه ته کانی هه رمه کان و ده سه ته  هاوبه شه کان 
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نونه رایه تی هه رمی  .  )نه ماونه ته وه(هه رمه کان نه ماوه ته وه  ده رده که وێ که له  ڕاستیدا زۆر ده سه ت بۆ 
، که  هه رده م که مینه  ده بت، ناتوان، گه ر )په رله مانی عیراق(کوردستان له  ئه نجومه نی نونه ران 

زه کاندا له  بشتوان ئه وا زۆر به  ئاسته م سه رکه وتوو ده بت هاوسه نگی هز له  مه سه له  چاره نووسسا
 .                                                                                       به رژه وه ندی هه رمی کوردستاندا بشکنته وه

       له  ڕاستیدا ئه و ئه زموونه ی که  کورد له گه ڵ الیه نی عه ره بی له  عیراق هه یه تی له  کاتی رووخانی 
ستا ده توان له  باشترین حاه تدا همایه کی گرینگ و زۆر نیگه رانئامز بت به  ه وه  تا ئ)به عس(رژمی 

ڕووی دواڕۆژدا به  ئاڕاسته ی جارکیتر په راوزکردنی کورد و بنپکردنی به رژه وه ندیه  نه ته وه ییه کانی 
 ئه وه ش ده زانین که  هشتان ئه وه  له  کاتکدا ئمه .  دا"عیراقی ئیتحادی"خه لکی کوردستان له  چوارچوه ی 

 ،  ، بۆ نموونه ، به م له  گه ڵ ئه وه شدا بۆی ده چته  سه ر کهالیه نی عه ره بی ئه وه نده ش به  هز نه بووه
 ،نه ک هه ر ئه وه، به کو له  ڕگه ی ی ده ستووری کاتی بدزته وه)58(خۆی له  جبه جکردنی ماده ی 

ئه و ده وه ته ی که  الیه نی کوردی هه رگیز پی (ه زگاکانی ڕه سمی ده وه ته وه  وه زاره تی ناوخۆ و دامود
له م باره یه وه  نموونه ی زۆر .  سیاسه تی به عه ره بکردن پیاده  و به رده وام بکات)  ده بژێ عیراقی فیدرالی

غدا به شداره  به  سه رۆک کۆمارکی ئه وه تا هه رچه نده  الیه نی کوردی له  حکومه تی ناوه ندی له  به )  9.(هه ن
 ئه ندامی په رله مان، که چی هه تا ئستا ئه م حکومه تی 76 وه زیر و جگری سه رۆک وه زیران و 10کورد و 

که مترین شتی نه کردوه  بۆ وه گه ڕخستنی ئه و کۆمیته یه ی که  کاتی خۆی "   عیراقی فیدرایه"ناوه ندی 
.  به  مه به ستی ئاساییکردنه وه ی بارودۆخی که رکوک)   تی حمید مـجید موسیبه  سه رۆکایه(دامه زراوه  

به  "که  هه ساوه  )  به  ناوی نه قیب عال(له وه ش زیاتر ده ب هه سووکه وتی ئه فسه رکی سوپای عیراقیش 
ه  هه ولره وه  بگه ڕنه وه  قه ده غه کردنی گه ڕانه وه ی ئه و ماه  ئاوارانه ی که  خه کی که رکوکن و ویستوویانه  ل

له  چوارچوه ی سیاسه تکی مه نھه جی به  رفراوان، بۆ هشتنه وه ی ئاسه واری )  10"(شاری که رکوک
هه سه نگاندنی ئه م جۆره  روو داوانه  وه کو کرده ی .  سیاسه تی به عه ره بکردنی رژمی به عس، ته ماشا بکرێ

گه ر بشکرێ ئه وا ده بته  مه ترسیه کی گه وره  له سه ر کورد له  داهاتووی عیراقدا داباو هه ه یه کی مه زنه  و ئه 
ستا بنه مایه یه  بۆ سیاسه تی سبه ینکی ئسه نگاندن چونکه  هه ر هه ،نکده هئه وه تا دواجار کاک .  پ

).  الجعفری( رۆک وه زیرانی عیراق ده ده ن به  سه"  گله یی"یه کی  )مزه که ره(مه سعود و مام جه الل بیرخه ره وه  
 و به  بیرخسته نه وه  و گله یی ده کرێ ئه ی ئه گه ر سبه ینیاردان له سه ر ده ستور(ئه وه  ئیمالیه نی )  دوای ب

عه ره بی به  شوه یه کی توندتر و ئاشکراتر وه  له  ڕۆشنایی پارسه نگیه کی تازه وه  که  له به رژه وه ندی کورددا 
ه رده وام بوو له سه ر ئه م سیاسه ته  ئه و کاته  الیه نی کوردی  چۆن هه سوکه وت ده کات؟ دره نگ نابت؟ نیه  ب

 ۆ سه رانی کورد خۆشیان له وه  ده ترسن که  سبه ینبژاردنه کانی داهاتوودا(ئیم ز به  )  له  ههپارسه نگی ه
                                                               ) 11 .(تووندی به  الی زۆرینه ی عه ره بیدا بشکته وه

        جگه ی سه رنجه  که  ئه م بیرخه ره وه ی هه ردوو به ڕز ئه و بیرخه ره وه  گله ییئامزانه مان 
ی ) عسبه(پشکه شیده کردن به  رژمی )  1974-1970(وه بیرده خه نه وه  که  سه رکردایه تی کورد له  ساالنی 

عیراقیبوونی ئه و کاته  هی زۆره مل بوو و به سه ر ( ، هه به ته  به  جیاوازیه کی زۆر گرینگه وه  ئه و کاته
 !).   ، به  پی هه مان سه رکردایه تی، هی ئاره زوومه ندانه  و ئازادیهکورددا سه پنرابوو به م هی ئه م جاره

مه به ست سه رکردایه تی سیاسیه  له  باشووری ( که  ئه م جاره یان کورد ئه وه ی که  جگه ی نیگه رانیه  ئه وه یه 
خۆی چاالکانه  و به  باوه ڕی زۆر توونده وه  به شداره  له  به رهه مھنانی هاوکشه یه کی سیاسی )  کوردستان

 قۆناغه   که  کورد تیایدا خه ریکه  جارکی تر بکه وته وه  ناو پرۆسه ی به  په راوزبوون، وه  بگره
پدانه گرتنی سه رکردایه تی و به که مازیبوون و  !  پراکتیکیه که ی ئه م پرۆسه یه  هه ر زوو ده ستیشیپکردوه

دیاره  هه ندێ جار، .  رگه دان به  به زاندنی هه  سووره کان جار دوای جار هۆی هه ره  گرنگی ئه م حاه ته ن
 ، وه ک بۆ دایه تی سیاسیش ئه و پدانه گرتنه  کوردیه  ناشارنه وههه رنه ب هه ندێ ده نگ، له  ناو سه رکر

خه تای خۆمان بوو که  ئه نفال و کیمیاباران وه ک جنۆساید له   :  "محمود عوسمان ده .  نموونه د
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  ساڵ90 ، له  مه سه له ی جینوسایددا، ئه وه تا دوای زیاتر له  شایه نی گوتنه)  12 ".(ده ستوردا نه نوسراوه
ئیمۆش ئه رمه نه کان خه باتی بوچان ده که ن بۆ به ڕه سمـیزانینی کۆمه کوژیه که ی عوسمانیه کان به رامبه ر 
ئه رمه ن له  کاتی جه نگی یه که می جیھانیدا، که چی دوای ماوه یه کی زۆر که م له  ڕوودانی ئه نفال و 

کوردستان هه مان ده وه ت داده مه زرنته وه  که  کیمیاباران ئه وه تا سه رکردایه تی  سیاسی له  باشووری 
جنۆسایدی ئه نفال و هه ه بجه ی ئه نجامدا، به ب ئه وه ی پداگرن له سه ر ئه وه ی هه رنه ب ئه و جینۆسایده  

               )                                                                              13!(به ڕه سمی بناسرت
        چۆن ده کرێ الیه نی کوردی ئه و هه موو ئاماده بوون و به شداریه ی له  ده سه ت له  به غدا هه ب که چی 

 له سه ر الپه ڕه ی یه که می خۆی  کوردستانی نوێ ئه وه تاهه مان ده سه ت؟زمانی گله یی به کاربنن به رامبه ر 
]  ؛[فه رمانبه ره  کورده کانی وه زه راتی نه وت زومیان لده کرێ:  "ۆره  زمانه  ده دوێبه  مانشتی گه وره  به م ج

)                       14 ".(وه زیری نه وت هیچ کارکی بۆ ده رکراوه کانی کۆمپانیای نه وتی باکوور نه کردوه  
 
 

      خاوه نداریه تی نه وت و گاز         ) 5
، هه رچه نده  " هه موو گه لی عیراقه  له  گشت هه رم و پارزگاکاننه وت و گاز مولکی"، 109به  پی ماده ی 

نه وت و " ، ئیداره ی هاوبه شی له  به شه کانی تری ئه م ماده یه دا شتی تریش هاتووه  ده رباره ی، بۆ نموونه
وت و گازدا ماده که  ئه وه  له  مه سه له ی خاوه نداریه تی نه ".  ئسته گازی ده رهنراو له کگه کانی 

، که  داهاتی ئه و نه وت )که  وه ک خه تی سوور بانگاشه ی بۆده کرا(پیشانده دات که  بۆچوونی الیه نی کوردی 
بۆ ده سه تی %  35بۆ هه رم بت و %  65و گازه ی له  هه رمی کوردستان ده رده هنرت به  رژه ی 

یا گازه ی لده رده چت، به  هیچ شوه یه ک له  ناو / که  ئه و نه وت وبۆ ئه و شاره  بت% 5ئیتحادی بت و 
.   ، بۆ نموونه  دئه وه  له  کاتکدا له الیه نی کوردیه وه .  ڕه شنووسی ئه م ده ستوره دا جگه ی نه بۆته وه

انی گه لی کورد که  خواسته ک"، پ له سه ر ئه وه  داده گرێ که  )ئه ندامی لیژنه ی ده ستوری(سه عدی به رزنجی 
ئه م بۆچوونه  زۆر نزیکه  له وه ی ئازاد به رواری )  15 ".(وه کو هی سوور وابوون هه مووی ده قنووسکراون

98که  دوای کۆتاییھاتنی گفتوگۆ له سه ر ڕه شنووسی ده ستور رایگه یاند که  )  ئه ندامی بیرۆی سیاسی پدک(
)                                  16.(ڕه شنووسه دا هاتوونه ته  دیله  خواسته کانی خه کی کوردستان له و %  

        له  ڕاستیدا ئه و هه وسته ی که ده رباره ی خاوه نداریتی له  ره شنوسدا هاتوه  زۆر له وه  زیاتر نیه  
.                  ی رژمی به عس هاتبوو)ئۆتۆنۆمی ناوچه ی کوردستان(که،  ده رباره ی هه مان بابه ت، له    

  
 

و پرسی سنووری هه رمی کوردستان) 58(که رکوک و ماده ی ) 6  
کاتکی زۆری به ده سته وه  بوو )  به  تایبه تی له  ماوه ی وه زاره تی جه عفه ریدا(ئاشکرایه  که  الیه نی عه ره بی 

 ، به م تا ئه م چرکه ساته ش ئه م ئه گه ر بیخواستایه  بارودۆخی که رکوک و ناوچه کانی تر ئاساییبکاته وه
 ، تا بۆی کراب وه ک له  سه ره وه  ئاماژه ی پکرا، هه وی الیه نه  هیچ شتکی نه کردوه  و به  پچه وانه شه وه

  .                                    هشته نه وه  و قوبوونی ئه و ته عریبه یان داوه  که  له  زه مانی به عس کراوه
       دیاره  بۆ مه سه له ی که رکوک و ئه و ناوچانه ی که  له  بۆچوونکی کوردستانیه وه  ده ب بخرنه  سه ر 

 ، له  چوارچوه ی هه مان ئه و جگه  له وه .  هه رمی کوردستان چه ند ماده یه ک له   ڕه شنووسدا ته رخانکراون
ئه وه ی که  سه ره تا ده ب .  وه کو خۆیان قه بووکراونی ده ستوری کاتی )، ا53( و 58ماد انه دا ماده ی 

" نیه تی"جگه ی ئاماژه  بت ئه وه یه  که  نیگه رانیه کی زۆر هه یه  له  الی زۆر له  خه کی کوردستان ده رباره ی 
 )  ته قینهیا ڕاستتر بن نه بوونی هیچ جۆره  خواستکی ڕاس(الیه نی عه ره بی له  عیراق وه  را ده ی خواستی 

.                        و ئیلتیزامه کانی تر که  له  ڕه شنووسی ده ستوردا هاتوون58بۆ جبه جکردنی ماده ی   
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هه ندێ الیه نی ئه م )  17( له  رووی یاساییه وه  زۆر خای الواز له خۆده گرێ58       جگه  له وه ی که  ماده ی 
کاتی جبه جکردیشیدا، ده کرێ دژ به  ئاساییکردنه وه  و به رژه وه ندی ماده یه،  له  باشترین حاه تدا له  

ئه م چاره سه ریه  ده ب گونجاوبت "له  بگه ی هه ره  کۆتایی ئه م ماده یه دا هاتووه  که  .  کورد به کاربن
شایه نی )  18 ".(چه یهله گه ڵ پره نسیپی دادپه روه ری، له گه ڵ له به رچاوگرتنی ئیراده ی دانیشتوانی ئه م ناو

 ، له  وه رگاوه  کوردیه که ی ده ستوری کاتیدا، که  باست حه مه  غه ری  ، په یوه ست به م الیه نهگرنگیپدانه  که
له  وه رگاوه  :   سه ره وبن ده کات58کردوویه تی، چه وتیه کی گه وره  کراوه  که  ئه م الیه نه ی ماده ی 

 ، که له م حاه ته دا هاتووه"  دانیشتوان"له  بی چمکی ..."  توانی ڕه سه ندانیش"کوردیه که دا چمکی 
 ب، که   ده قه  عه ره بیه که ئاخر گه ر به  پی .  جیاوازیه کی زۆر دروست ده کات له گه ڵ ده قه  عه ره بیه که ی

ئایا ده کرێ ته واوی . ربگیرێوه ) ڕه سه ن و ناڕه سه ن ( ئیراده ی دانیشتونی ، ده ب ووشه ی ڕه سه نی تیا نیه
الیه نی کوردی ئه وها تگه یشتب که  ته نھا ئیراده ی دانیشتوانی ڕه سه ن حسبی بۆ ده کرێ؟ له  ڕاستیشدا 
ئه گه ر ئه م ووشه ی ڕه سه نه  له  ده قه  عه ره بیه که شدا هاتبا و به م مانایه ش الی عه ره ب ئه م تگه یشتنه  

که  ئه وا شته که  له  پراکتیکدا زۆر فه رقی ده کرد و زۆر زیاتریش له  به رژه وه ندی کورددا هه بوایه  بۆ بگه 
ده کرێ له  باشترین حاه تدا،  " ئیراده ی دانیشتوانی ئه و ناوچه یه"و چمکی  "  دادپه روه رانه"ووشه ی !  ده بوو

ن بن ئه وه نده ش له  سوودی ده ستدرژکار له  کاتی جبه جکردنیاندا چه ند له  سوودی کورده  مافخوراوه کا
!                                                                                        و گوناهباره کانی الی تر بن  

ه   ، که  ئاماژه  ده کات بی ڕه شنووسی ده ستوردا هاتووه)136(       جگه  له وه ش، ئه وه ی که  له  ماده ی 
به  ڕفرانده مک له  که رکوک و ناوچه کانی تری کشه له سه ر بۆ "کۆتاییھنانی پرۆسه ی ئاسییکردنه وه  

ئه وه ی که  لره دا ".  بت31/12/2007) اقصاها(دیاریکردنی ئیراده ی هاووتیانی له  ماوه یه ک درژترینی 
 شتکی گرنگی یاساییان به سه ردا تپه ربووبت، الیه نی کوردی تیایدا به  هه ه داچووبت، یا هه رنه ب

 له  ڕفرانده مکدا ئه وه  ده گه ین که ئه م ده ربینی دیاریکردنی ئیراده ی هاووتیانئه وه یه  که ئایا چمکی 
ته نھا بۆ ئیراده یه  به  مانای ئه وه  دت که  ده ره نجامه که ی ڕفرانده مه که  یه کالکه ره وه  ده بت وه  یا  
 ڕاوژکاریئاشکراکردنی ئه و ئیراده یه  ده بت،  ئه و کاته  به  مانا یه ساییه که ی ڕفرانده مه که  ته نھا هزکی 

 به  بوای خۆم ئه م پرسیاره  گرنگیه کی تایبه تی وه رده گرێ، چونکه  ؟  یه کالکه ره وه و بیارده رده بت نه ک
ه  ڕفرانده میان تیادا ئه نجامده درێ ده ش به  پی هه ندێ وت ئاکامی له و وته  دیمۆکراسیانه ی ک

ئه م مه سه له  یاساییه ش  ).  ملزیم( بت، به م له  هه ندێ وتی تر بیاده ر و راوژکاریڕفرانده م ته نھا 
ه  ئه مه ش له  ڕه شنووسه که دا ده ب له  یاسای ده ستوریدا یه کالکرابته وه  به ر له  ئه نجامدانی ڕفرانده م ، ک

جا لره دا پرسیار ئه وه یه  ئایا ئه و ڕفرانده مه ی که  له سه ر که رکوک و ناوچه کانی تر ده کرێ  .  نه کراوه
 ؟  تگه یشتنی خۆم بۆ ئه م به نده  ئه وه یه  که  ئه و ڕفرانده مه ی راوژکاری ده ب یا   بیارده ر و یه کالکه ره وه

ئیراده ی خه ک بت  و به و )  دیاریکردنی(ده رباره ی که رکوک و ناوچه کانی تر ده کرێ ته نھا بۆ زانینی که  
به م مانایه ش الیه نی  !  مانایه ش دوا بیار هی په رله مانی عیراق  بت، که  زۆرینه ی ڕه های عه ره بی ده بت

اشترین حاه تدا بکه وته  ناو ملمالنیه کی خۆی رگه ی خۆشکردوه که  له  بڕه زامه ندی کوردی به  
 )  یا ڕوحی ده قه(ئه م ناهاوسه نگیه ش له  الیه که وه  له  خودی ده قه  .  ناهاوسه نگی یاسایی و ده ستوری

   .           ده ستوریه کانه وه  هه ده قو و هه روه ها له  ناهاوسه نگی پارسه نگه  په رله مانیه کان ده که وته وه
       هه به ته  دوور له  لکدانه وه ی ده قی ده ستوری، به  باوه ڕی خۆم مه سه له ی هه ره  گرنگ پداگرتن یا 
پدانه گرتی سه رکردایه تی سیاسیه  و به  جیددی یا پچه وانه که ی به  دله ڕاوک کارکردنه  بۆ که رکوک و 

 ، ئه م سه رکردایه تیه  به  دوودی و دانی هه ندێ همای ه تاوه ، هه ر له  سه رله م باره یه وه.  ناوچه کانی تر
 ،  هه ر زوو مام جه الل باسی بۆ نموونه .  پاشه کشه کردن له م مه سه له  ستراتیژیه دا هه سوکه وتی کردوه

ی که  له  هه موو ئه و خزانانه "نموزه جی برۆکسلی کرد وه  به ڕز نچیرڤان بارزانی باسی ئه وه  ده کات که  
 ، هانی ئه وه  ده درن که  که رکوک نیشته جبوونه  و هیچ مولککیان به  زۆر له  خه کی تر نه ستاندوه
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به م مانایه  ده کرێ ئه و خزانه  )  19".(پشینه ی ئتنیکی  ئاینییانبمننه وه  به  ب له به رچاوگرتنی 
 ،  له  که س نه ستاندوهبه  زۆرکه  ئه وان موکیان )  نرتیا بسه لم(عه ره بانه ی که  ده توانن بیسه لمنن 
ه  پشوه چوونکی ئه وهاشدا ئه گه ری ئه وه  ده ب له پش چاو بگیرێ  !  بۆیان هه یه  له  که رکوک بمننه وه

                      .                            که  ژماره یه کی زۆر له  عه ره به  هاورده کان له  که رکوک بمننه وه

و

) شه ڕی موزایه ده (       ئه وه  جگه  له وه ی هه ردوو ئیداره ی هه ولر و سلمانی له  ملمالنیه کی ناڕه وا و له  
 ، به م ئه مه یان بۆ باسکی دا زیانکی زۆریان به  کشه ی که رکوک و مه سه له  نه ته وه ییه کانی تر گه یاندوه

                                                                                                          .تر هه ده گرم
هاتووه  که )  ، ا53ماده ی (       ده رباره ی پرسی سنووری کوردستان، له  ڕه شنووسی ده ستوری کاتیدا 

که  ... 2003ی ئاداری 19ی ئه و ناوچانه ی که  تا دان به  حکومه تی هه رمی کوردستان وه ک حکومه تی فه رم"
هه ر لره دا هاتووه  که  مه به ست له  حکومه تی هه رمی ".  له  الیه ن ئه و حکومه ته وه  به ڕوه  ده بران

واته  ئه نجومه نی نیشتیمانی کوردستان و ئه نجومه نی وه زیرانی کوردستان و ده سه تی قه زایی "کوردستان 
می کوردستانهه رمی کوردستان وه کو جوگرافیایه کی خاوه نسنووری خۆی ".  میه  له  هه رواته هه ر

له  الیه کی .  وهیچی تر )  به  هه موو به شه کانیه وه(ته ماشا ناکات به کو پزانینه که ی ته نھا بۆ ده سه ته  
ئه م ده ستوره  له  کاتی "ووه  که  له  ڕه شنووسی ده ستوردا هات)  ، یه که م114(تره وه  له  ماده ی 

له  ".   ده نت وه کو هه رمکی ئیتیحادیئسته یجبه جکردنیدا دان به  هه رمی کوردستان و ده سه ته کانی 
 هه به ته  هه موو  . ڕاستیدا له  هه ردوو حاه تدا باسی داننان به  سنووری ڕه سمی هه رمی کوردستان نه نراوه

کوردستان وه کو هه ر پارزگایه کی تری عیراق سنووری ئیداری خۆیان هه یه  به م ئایا به  پارزگاکانی 
چونکه  مه به ست (شوه یه کی ئۆتۆماتیکی ئه م سنووره  ئیداریانه  ده بن به  سنووری کوردستان، یاخود نه  

ئه گه ر  ).  ه م سنووره شهله  سنووری کوردستان جگه  له  سنووری ئیداری که سایه تی یاسایی و سیاسی ئ
مه به ستیش له  باسنه کردنی مه سه له ی سنوور به م شوه  راشکاوه ییه  ئه وه  بت که  هشتان باری که رکوک 

 ، ئه وا هه رنه ب پویستبوو له  ڕه شنووسه که دا بگوترێ  که  بۆ و ناوچه کانی تر ئاسایی نه کراوه ته وه
نده نرت به  سنووری کوردستان به م شوه ی کۆتایی ئه م سنووره  و کشانی نموونه  له م ده ستوره دا دا

له سه ر خاک ده منته وه  بۆ دوای ئاساییکردنه وه ی بارودۆخی که رکوک و ناوچه کانی تر که  کشه یان 
                                    .                                                                             له سه ره

سه رکردایه تی کورد بۆ ڕه شنووسه که  )  یا ڕاستتر بین خوندنه وه ی(       ئه وه  له  کاتکدا که  بۆچوونی 
گفتوگۆکانی "  کۆتاییھاتنی"به ڕز مه سعود بارزانی، دوای  .  ئه وه یه  که  له م باره یه وه  رککه وتن هه یه

ئمه  رککه وتووین له سه ر سنووری "ڕه شنووس وه  گه ڕانه وه ی بۆ کوردستان گووتی که  نووسینه وه ی 
 ته واو 58که  جبه جکردنی ماده ی ...   ئه و مه سه له یه  کۆتایی پبت2007جوگرافی که  تا کۆتایی سای 

ه  که  ئه گه ر له  ده ره وه ی به  هه ر حاڵ نووسه ری ئه م وتاره  ئاگادارنی)  20".(بوو سنوور دیاری ده کریت
کرابت ده رباره ی سنووری کوردستان، ئه گه ر مه به ستیش ئه و  "  رککه وتن"ده ستوور هیچ جۆرکی 

ئۆتۆماتیکی له  ئاکامی به جگه یاندنی پۆسه ی ئاساییکردنه وه  خوندنه وه یه  ب که   مه سه له ی سنوور 
نه وه یه  له  باشترین حاه تدا خواست و خؤشبینیکه  که  له  ده ستوردا چاره سه ر ده بت ئه وا ئه و خوند

  !                                                                       ده قنووس نه کراوه  وه  یا ڕه نگی نه داوه ته وه
 
 

           هه ندێ گفتوگۆی تر و ده ره نجامه کان
 ست هه وکی به  په له یه  بۆ پداچوونه وه  به  ڕه شنووسی ده ستور، به  تایبه تی له  ئه م وتاره ی به رده

که  له م حاه ته دا (دیاره  جه ده لی دیمۆکراسی و سیسته می فیدرالی   ": کوردیه وه/کوردستانی"گۆشه بینینکی 
وتاره دا، به  مانایه کی تر،گرنگی  له م  .  گرنگی تایبه تی وه رگرتووه)  زۆر جیاواز نابینرت له  ئۆتۆنۆمی
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ده قی ده ستوری، به کو "  یاساییه کانی"ته نھا نه دراوه  به  ووشه ڕزی  و ڕسته به ندی و گرفته کانی 
خوندنه وه ی ده قه که یه  له  چوارچوه ی هه سه نگاندنکی مژوویی و سیاسی و هه ندێ جاریش به  

 .          ه رابردو  و هه نووکه  و دوارؤژله  لکدانه وه کاندا ڕووی نووسه ر له به  مانایه کی تر .  به راووردکردن
          دیاره  ئه وه ی که  له  ڕه شنووسی ده ستور دا هاتووه به  شوه یه ک بواری دژایه تی له  ته فسیر و 

ی ئه م دژایه تیانه ش به ڕووی تگه یشتنی جودا جودا له خۆده گرێ که  ده رگای دژایه تی و بگره  ته قینه وه 
که  بنه ماکانیان به  تایبه تی ئتنی و سیاسی و (سیاسیه کاندا -داهاتوودا له  نوان پرۆژه  ئا یدیۆ

ده ستور - و تاقیکردنه وه  ده که وته  قۆناغی دوایمه حه کبه م شوه یه ش .  ده خاته  سه ر پشت)  مه زهه بین
که  ده ودا ئاشکرایه  هاوسه نگیه  سیاسیه که، به  )  ره وه یه  و کام هز که متربه م مانایه ی کام هز زیاتر ب(

تایبه تی له  چوارچوه ی په رله مانی عیراقدا، تا  ڕاده یه کی ئجگار زۆر له  به رژه وه ندی الیه نی عه ره بی 
 که  له  دامه زراندنه وه ی سه رله نوی ئه وه شی که  ده ب له م هاوکشه یه دا زۆر حسبی بۆ بکرێ ئه وه یه   . دایه

ده وه تی عیراق، له گه ڵ ئه وه ش که  الیه نی کوردی به  شوه یه کی چاکانه  به شداری پرۆسه ی 
دامه زرانه وه ی کرد، دیسان نه کرا به  هیچ شوه یه ک عیراق له  ناسنامه و قوویی ستراتیژی و قویی 

  .                                                  ۆی ده ربھنرێ یا جیابکرته وهسیاسی و کولتوری عه ره بی خ
       به م مانایه  ئه گه ر و ترسکی جیددی هه یه  که  فه تره ی دوای ده ستور بۆ کورد هی کشمه کشمکی 

 ، به م له  بنه ماکان نویه یه وه  سه رله نوێ و له  جۆرکی تازه  بت له و عیراقه ی که  به  دیدی سه رکردایه ت
 ، به  تایبه تی له  ڕگه ی ئه م له  ڕگه ی پرۆسه ی سیاسیه وه !  و له  قوییه کانیدا عیراق هه ر عیراقی کۆنه

 ، الیه نی عه ره بی له  عیراق سه رکه وتوو بوو له وه ی که  به ره وڕوبوونه وه  له گه ڵ الیه نی کوردیدا ده ستوره وه
وابخا بۆ زه مه نکی تر که  ده ودا ئه م الیه نه  عه ره بیه  ده توان باده ست بت له  ملمالنکان له سه ر د

بۆ نموونه  ته فسیری (مه سه له  هه ره  گرنگه کان که  راسته وخۆ یا نا ڕاسته وخۆ ماونه ته وه  بۆ دوای ده ستور 
ئه وه تا له  وه می پرسیارک که  ئایا ک ! ستی کورد ته واوده بنبه  دژی خوا) جیاواز بۆ ده قه  ده ستوریه کان

محمود عوسمان له  وه مدا .  ده  شته  ده ستوریه  په یوه ندداره  به  مه سه له ی که رکوکه وه  جبه جده ب، د
 مومکینه  هه موو:  "ده ،نه ب به جمومکینه  ج ،ده ببه جج  ده ئه وه  راسته  ک به جده ستوره که  ج 
21".(نه ب                                                                                                            (  

 ،       جگه  له  ئه گه ری جبه جنه بوونی ده ستور، که  به  بۆچوونی خۆم ئه و ئه گه ره  له به ر ده رگه ی کورده
 ی خۆیه تی که  ترس و نیگه رانیش هه بت له  پاشه کشه ی ته واوی پۆژه ی به فیدرایکردن و  جگه

له م ڕووه وه  جگه  له  کاری داڕشتنی ده ستور و ته نھا حسبکردن به و شوه یه ی .  به دیمۆکراسیکردنی عیراق
یه کی هاوته ریب نه کردوه  بۆ دیمۆکرات سه رده که وێ کاری بۆ هیچ پرۆژه /که  پرۆژه ی عیراقی فیدرای

ئه وه ی له  کاتی پاشه کشه دا زوو بچ بۆ ئه و پرۆژه  هاوته ریبه  بۆ ئه وه ی هه رنه ب پویست بکات کورد 
-الیه نی کوردی نه یتوانیوه  هیله ناو ده ستوریشدا  ، جگه  له وه .  جارکی تر ملی شاخ بگرته وه

 دابین بکات که  به م مانایه  کورد له  پۆسه یه کی قانونیدا بتوان ڕگه  له  یه ک )خه ت ڕه جعه(بۆگه ڕانه وه 
.                                                                        هه در بگرێ له  کاتی هه ر پاشه کشه یه کدا  

 ، الیه نی کوردی بۆگه ڕانه وه-امنکردنی هی      به  پچه وانه ی کارکردن له گه ڵ پۆژه یه کی هاوته ریب یا ز
کرد به کو به  ته واوه تی "  ته جمید"ته وای دیپلۆماسی خۆیشی، له  دوو ساڵ و نیوی رابردوودا، نه ک هه ر 

به م ).  دواجار عیراقی عه ره بی(دیپلۆماسیه ی خسته  خزمه تی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق ئه و 
وورک الی کۆمه گه ی نونه ته وه یی دروست بووه  که  به  ئیتر دواڕۆژی کورد له  عیراقدا شوه یه ش ته سه 

له  ڕاستیدا بزووتنه وه یه کی .  ڕوونه  و پویستیش به وه  ناکات باس له  نیگه رانی و ترسه کانی بکات
و  )  یه ن هزه  سه ره کیه کانه وهنه ک ژر ده سته و داگیرکراو له  ال(ڕفرانده می دیمۆکراسیانه  و سه ربه خۆ 

به م هه سووکه وتی .  بۆگه ڕانه وه  بت-پشتئه ستور به  جه ماوه ر ده کرا پۆژه یه کی هاوته ریب و  هی
نادیمۆکراتیانه  و نا ستراتیژیانه ی هه قوو له ڕوحی موزایه ده ی حیزبی هزه  باده سته کانی کوردستان 
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که  ڕفرانده م نه توان ئه و رۆه  مژووییه  ببین، هه ر نه ب له  کاتی پاشه کشه یه کی بووه  هۆی ئه وه ی 
!                                                                                                               جیددیدا  

 ساڵ و نیوی رابردوودا زیاتر ڕه نگدانه وه ی قه ناعه تکی        به  باوه ڕی من سیاسه ته  کوردیه کان له  دوو
سیاسیانه ی کۆن بووه  که  ئه ویش باوه ڕهنانه  به  به رهه مھنانی سیسته مکی دیمۆکراسی -ئایدیۆ

له  .  فیدرای بۆ کوردستان/و ئۆتۆنۆمی)  عیراق به  ب باشووری کوردستان(شانبه شانی عیراقی عه ره بی 
ر له  سه ره تای پۆسه که وه  قه ناعه تکی به هز هه بوو به و ئاڕاسته یه ی که  ده کرێ عیراقکی ڕاستیدا هه 

.                          بتسه ری ڕمدیمؤکراسی و فیدرای به  ده ست بت و بگره  کوردیش له م پۆژه یه دا   
ه مھنانی ده ستور دووربگیرێ له  ستراتیژ و  ، ناکرێ پۆسه ی به ره ، له  الیه کی تریشه وه       دیاره

سیاسه تی ئه مریکا، به م له م چوارچوه یه دا ناکرێ ڕۆلی ئه مریکا وه کو بیاده ر و چاره نووسساز 
به وه  هه یه  که  کردوویه تی وه  به  ڕاشکاوانه ش "  نه گۆڕاوی"دواجار سه رکردایه تی سیاسی باوه ڕی .  ببینرێ

فوئاد مه عسوم، که  .  بۆ نموونه  د:   ئه مریکا ده کاتڕؤلیئه مریکی ناکات، به کو باس له  باس له  فشاری 
ئه مریکیه کان "که سکی هه ره  چاک بووه  له  الیه نی کوردیه وه  له  پرۆسه ی ده ستور داناندا، ده ت که  

 ، نه ک بیانه وت شتمان ه ینه وهده یانویست و هه ویان ده دا بیر و بۆچوونه کانمان له  یه کتر نزیکخ
)                                                                                                 22".(به سه ردا بسه پنن

 ، ده کرێ هۆی ئه م نه رمی         نه ک هه ر ئه وه  به کو الیه نی کوردی ، به  گشتی، نه رمیان نواندوه
ئمه  نه رم بووین چونکه  نه مانده ویست "محمود عوسمان ده  .   ش هۆی جودا جودا هه ب؛  دنواندنه

له ڕاستیدا فه له که دین کاکه یی، ئه نامی شاندی گفتوگۆکاری )  23"(کاره که  تکبچ و بن کورد تکیدا
  استده کاته وه  و دهفده کانی دیکه  نه رمتربوو له  وه فدی کوردی له  هه موو وه"کوردستان، ئه وه  پشت 

به  ڕاستی مرۆ ده توان بپرس ئه گه ر خه باتی کورد، که  )  24".(به غدا بۆئه وه ی پۆسه که  سه ربگرێ
 ، بۆ سیسته می سیاسی نادادپه روه ر و زه ریبه که ی کۆمه  تراژیدیا و زیانی ماددی و مرۆیی بووه

 ؟ ئیمۆ بۆ کورد له  تکچوون بترس کاتی ترسی ئه وه   ی بۆ چی بووهچه وسنه ری نه ته وه یی نه بووب ئه
هه ب که  ئه و ده ستوره  ناتوان ببته  زامنی ئه وه ی که  کورد جارکی تر نه که وته وه  بن ڕژمکی 

کو له وانه یه  به  به  بۆچوونی خۆم ئه وه ی که له   ده ستوردا هاتوه  ئه وه  زامنناکات، به   .  ناداده په روه رانه
هه به ته  ده ب .  رگاش بۆ ئه وه  خۆش بکات"  به  مه رجه کانی دیمۆکراسی نه ته وه ی سه رده ست"شوه یه کی 

 ، به  ئه گه ری ئه وه  له بیر  نه که ین که  ترسی سه رکردایه تی به  گشتی له وه یه  که  ئه وه ی ئیمۆ به ده ستھاتووه
 بژادنه کانواته  (زۆر سبه ین ندنه وه یه کی ڕاست !  به  ده ست نایه ت)  دوای ههده کرێ ئه م بۆچوونه  خو

 ، له  پکھاته ی گشتیدا، نه توان به م ئه وه ی ده منته وه  ئه و پرسیاره یه  که  ئایا گه ر ئه م ده ستوره.  بت
 وه یه کی ناهاوسه نگ و بگره  هه درکی زامنی ئه وه  بت که  کورد دوای هه بژاردن تووشی به ره وڕوبوونه

 ، تکدانی باشتر نه بوو وه  ئایا هه  سووره کانی پداگرتن له  کوێ بوون و بۆچی به زنران؟ تر نابته وه
یا ئه م هنه  ته نھا هی موزایه ده  و گه رمکردنی بازاڕی سیاسه ت بوون له  کوردستان؟ دواجار ئه وه تا 

ی عه ره ب چونکه  تکیده دات، ڕۆژ دوای رۆژ شتی زیاتر به ده ست دنت؛ که س نا با الیه نی سوننه 
، چونکه  ئه مه  ناکرێ، به م خۆ ده توان پداگرێ، خۆ ده کرا تکیبدات عه ره بی سوننه  شوه یکوردیش به  

!                                          به  به رنامه یه کی داڕژراو به  ده یان هه زار خه ک بھنرته  سه ر جاده 
 ئه گه رنا له  سیاسه تدا باشتره  هی سوور هه ر له  سه ره تادا دانه نیت له وه ی که  هی سوور دابنیت و 

       .                                               دواتر هه ر زوو بیان به زنت یا ڕگه  به  به زاندنیان بده یت
     الیه نی هه ره  ترسناک له  پرۆسه ی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراقدا، وه  به  تایبه تی ئه وه ی 

 ، ئه وه یه  که  سه رکردا یه تی سیاسی شته کان به  شوه یه کی په یوه ندی به  نووسینه وه ی ده ستوره وه  هه یه
خؤشبینیه ک که  و گه شبینیه ک الی ئه م خه که  دروست ده کات، گه شتر و پۆزه تیڤتر نیشانی خه کی ده دات 

له  الیه ک به ڕز مـه سعود بارزانی، هه ر وه ک له سه ره وه  باس کرا، له وه  پشت  .  ده ربی ڕاستیه کان نیه
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که چی  . وهڕاسته که  له  ڕگه ی ناوهنای ئیتحادی ئاره زوومه ندانه وه  مافی جاره نووس بۆ کورد چه سپندرا
ئمه  پمان خؤش بوو باسی مافی چاره نووس "فوئاد مه عسوم ڕاشکاوانه  ده یت که  .  له  الیه کی تره وه  د

)                                                                                   25".(به م بۆمان نه چووه  سه ر...  بکرابا
  

سه ی به رهه مھنای ڕه شنووسی ده ستور و له  خوندنه وه یه کی گشتیدا بۆمان       له  هه سه نگاندنی پۆ
ه وه  ملمالنیه کی ناهاوسه نگی له گه ڵ الیه نی عه ره بیدا )ڕه هه ند(ده رده که وێ که الیه نی کوردی له  دوو قؤڵ 

به م .  دیمۆکراسی-ی عه لمانیله  قؤی به رهه مھنانی سیسته مک)  2 ؛ له  قۆی فیدرالیزمه وه)  1 :  کردووه
- ، نه  فیدرالیه کی به هز و نه ش سیسته مکی عه لمانیشوه یه ش، یا ڕاستتر بین له به ر ئه م هۆیه

له به ر ئه وه  هاوسه نگی هز له  ماوه ی  دوای بیاردان له سه ر  .  دیمۆکراسی به هز به ده ست نه هاتووه
 پاراستن و گه شه پدانی ئه وه ی به ده ست هاتووه  وه  یا پچه وانه که ی ده ستور جاره نووسساز ده بت له 
له م باره یه وه  ده کرێ مرۆ پشبینی ئه وه  بکا که  مه رجه  دیپلۆماسی و  .  پاشه کشه  له  هه ردوو ڕه هه نده وه

!                         کوردیدا نابنده ستور له  به رژه وه ندی پارسه نگی-سیاسیه کانی هاوسه نگی هز له  ماوه ی دوای
        له  حاه تی به رده وامبوونی ڕه فزی عه ره بی سوننه  بۆ ڕه شنووسی ده ستور، سه رکه وتنی ته واوی 

به  ب ڕازیبوونی ئه و الیه نه  ده ب الیه نه کانی تر ئاماده بن بۆ .  پۆسه که  ده که وته  ژر نیشانه ی پرسیار
ش، وه  یا ئه وه تا )15/10(ه تا هه ندێ گۆڕانکاری تر به سه ر ده ستوردا بنن هه تا دوای یا ئه و:  دوو ئه گه ر

به ب گودانه  الیه نی عه ره بی سوننه  ئه گه ری ئه وه هه یه  که  عیراق دووچاری شه ڕکی ناوخۆ و دابه شبوون 
 .                                     یه نی سوننه یه  ، که  ئه وه ش له  ڕاستیدا مه به ستی هه رنه ب هه ندێ الببته وه

        ئستاش ده کرێ مرؤ باس له  سیناریۆیه ک بکات که  هه تا دوای ده نگدانیش له سه ر ده ستور ببته  
  :ڕاستی، ئه ویش ئه وه یه  که  س دانه  بھیوابوون ده توانن هیوایه ک و ده رفه تکی باشتر به  کورد ببه خشن

بھیوابوونی ئه مریکا له  پۆژه ی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق و به م پیه ش ڤابوونی رگا له  )  1
ئه مه  هه به ته  شتکی .  به رده م هه ندێ ئه لته رنه تیڤی تر، که  یه ککیان ده کرێ دابه شبوونی عیراق بت

ریکا سیاسه ته که ی به رامبه ر به  عیراق سه ره وبن بکات له  ئاسان نابت چونکه  ئه وه  پویست ده کات که  ئه م
دوو یا چه ند سیاسه تکی بپه ڕته وه  بۆ دروشمی ) حاه تی عیراق(یه ک سیاسه ت بۆ یه ک حاه ت دروشمی 

ن به م  ، لره  و له وێ هه بوونه  که  شته کانیاله  ڕاستیدا هه ر زوو هه ندێ بانگه شه.  جودا بۆ هه مان حاه ت
 مریکا چه وتیه کی ستراتیژی ده کات کاتک شوه یه  دیوه  و به  ڕاشکاوی باسی ئه وه یان کردوه  که  ئه 

بھیوابوونی الیه نی شیعه  و سوننه  له  یه کتر و )  2؛ ...کوردستان و فه لوجه  تکه و به  یه کتر ده کات
چاره سه ر  نه کرت به  شوه یه ک که  به  توندی دواجار روودانی لکترازانک که  به  هیچ شوه یه ک 

)  3حاه تک بته  پش که  ئیتر باوه ڕ به  پۆژه ی سه رله نوێ دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق نه منت؛ 
         .                                                      الیه نی کوردی بھیوا بب  له  پۆژه ی ده وه تی عیراق

سھه م الوازتره  له  )  بھیوابوونی( ، که  ئه گه ری   ، هه رنه ب تا ئستا ده رکه وتووه        له و س ئه گه ره
سه رکردایه تی کورد تا ئسته ش هه موو هز و توانایه کی له  پناو .  ه که ی تر)بھیوابوون(هه ردوو ئه گه ر 

ه تی عیراق به  کار هوچانی  ناوهپرۆژه ی ده وی بۆژه یه شدا  هه وناو وه سه رخستنی ئه م پ؛ بگره  له  پ 
 ، هه روه ک پشتریش هه وی بوچانی دا بۆ له  پناو له یه کتر نزیککردنه وه ی شیعه  و سوننه ی داوه

ئه گه ره ی که  زۆر به م مانایه  ئه و .  به شداریکردنی عه ره بی سوننه  له  هه بژاردنه کانی سه ره تای ئه م ساڵ
نزیکتره  له م سیناریۆیه  س قۆیه دا ئه وه یه  که  بھیوابوونه کانی یه که م و دووه م به  توندی ببنه  ڕاستی و 
. تکه ڵ به  یه کتر ببن به  شوه یه ک که  ئیتر به رده وام بوون له سه ر پۆژه ی عیراق ببته   کارکی نامومکین  

 ، به  تایبه تی بۆ دواڕۆژی باشووری  ر ڕه شنووسی ده ستور هه نگاوکی چاره نووسسازه     ده نگدان له سه
 ، به کو له وه  زۆر ئه م ده ستوره  نیهناوه ڕۆکی ئه م ده نگدانه  ته نھا له سه ر باشی یان خه راپی .  کوردستان

نه  سیاسیه ی که  هه رده م بانگه شه ی بۆ  ، چونکه  سه رکه وتنی ئه م ده ستوره  سه رکه وتنه  بۆ ئه و به هازیاتره
له  الیه کی تره وه    .  ئه وه  کردوه  که  هه وه شانه وه ی ئه و ده وه تانه ی که  کوردیان تیادا ده ژی مه حاه

 15



قه بووکردنی ئه م ده ستوره  شکستکه  بۆ ئه و بۆچوونه ی که  به رده وام بانگه شه ی بۆ ئه وه کردوه  که  
  .                                       ی ئه م ده وه تانه  شتکی مه حاڵ نیه )یا هه وه شاندنه وه( شانه وه  هه وه

له  ده نگدان له سه ر ده ستور پۆسه ی دامه زراندنه وه ی "  به "       له م سۆنگه یه وه  سه رکه وتنی الیه نی 
به  مانایه کی تر ئه م ڕووداوه  ده بته  ئستگه ی هه ره  .  یه نته  لوتکه ده گه عیراق )  هه وه شاوه ی(ده وه تی 

گرنگ له و ئستگانه ی که  له  پۆسه ی زیندوبوونه وه  و دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق تا ئستا تپه ڕ 
، هۆکارکی گرنگ ده ب له   ، به  ژماره یه کی زۆرده نگدان به  به  له  الیه ن خه کی کوردستانه وه .  کراون

ئیتر چیتر ئاسان ناب  کورد باسی :   زۆر گرنگسیاسی و مژووییپۆسه ی له ده ست دانی بیانوویه کی 
ئه وه شی که  ده توان ئه م بیانوویه  به   .  ئه وه  بکات که  باشووری کوردستان به زۆر لکنراوه  به  عیراقه وه

تاره  سیاسیه یه  که  ده سه تی کوردی بانگه شه ی پ ده کات و به  توندیش ته واوه تی له  گؤڕ بنت ئه و گو
! خه کی کوردستانهئازادانه ی  و  ئاره زوومه ندانهبوی ده کاته وه  ئه ویش ئه وه یه  که  ئه م ده ستوره  ده ربی 

 له  ڕه شنووسی ده ستور، به م ناکرێ   ، هه ر چه نده  مه به ستی ئه م وتاره  لکۆینه وه یه         به  هه ر حاڵ
) یا هه رنه ب ده نگدان بۆ ده ستور به  به  به  رژه یه کی که م(ئه وه  نه ین که  به شداربوونی رژه یه کی که م 

واته  لکاندنی کوردستان به ب ڕه زامه نی (ده توان دواجار یارمه تیده ر بت بۆ ئه وه ی که  ئه و بیانوویه  
له ده ستنه دانی ئه م نیانوویه  ده توان له  ملمالنکانی کورد دوای .  به  یه کجار له ده ست نه چت)  ه که که یخ

    .             ده ستور له  عیراق یارمه تیده ر بت وه  بۆ به شه کانی تری کوردستانیش زۆر مانا ببه خشت
 
Burhanyassin@hotmail.com 
 
 

ئه و ڕه شنووسی ده ستوره  که  له م وتاره دا به کارهاتووه  و لیکۆراوه ته وه  ئه و ڕه شنووسه یه  که  وه رگردراوه  له  عه ره بیه وه  *  
پکدیت وه  هه مو پارچه   وه رگراوه کان  ماده  139بۆ سه ر زمانی کوردی له  الیه ن ژماره یه گ پارزگار، واته  ئه و ده قه یه  که  له  

[  ]    ، همای ده ستتوه ردان له  ده ق له و جگایانه ی ده ستکاری هه ب، که  زۆر که مه.  وه کو خۆیان به کارهاتوون له م نوسینه دا
  .                         کردنه وه  دت و هه ر خوارکردنه وه یه کیش، جگه  له  ئاماژه   به  سه رچاوه کان، به  مانای جختبه کارهاتووه 

 
:په راوزه کان  

هه بژاردنه کانی عیراق و پۆستی سه رۆک کۆماری له  "یاسین، .   ، بورهان ابۆ زانیاری زیاتر ده رباره ی ئه م بیاره  بوانه)  1
  ،                   ، بۆ نموونهکوردیه کان بوبۆته وه، له  ژماره یه ک له  سایته   "گۆشه بینینی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراقه وه

www.dengekan.com/doc/2005/5/May2005.htm.  
                                    645 تا 642، به  پنج به ش بوبۆته وه  له  ژماره کانی رگای کوردستانهه روه ها له  رۆژنامه ی 

 و 20دا، له  )هاوتی(  ، له  دوو ژماره ی "له  ڕفرانده مدا کوردستانکی سه ربه خؤ"یاسین، .   ، بورهان ابۆ نموونه  بوانه)  2
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                                                               .                                                 هه مان سه رچاوه ی پشوو) 6

 ، به  پی ئه ندامبوونی له  کۆمکاری عه ره بیدا، عیراق ئیلتیزامی ته واوی له مه ش زتر و زۆریش چاره نووسسازتر ئه وه یه  که)  7
په یمانی به رگری عه ره بی  عه ره بیدا مۆرکراون، له وانه ش هه یه  به  هه موو ئه و په یمان و میساقانه ی که  له  چوارچیوه ی کۆمکاری

 له  3به  پی ماده ی  .  کانی سه ده ی رابردوو مۆرکراوه1950له  نوان ئه ندامانی کۆمکاری عه ره بیدا له  سه ره تای هاوبه ش که  
رپابوونی حاه تکی نوده وه تی چاوه ڕواننه کراو له  حاه تی مه ترسی روودانی جه نگ یا به "په یمانی به رگری عه ره بی هاوبه ش 

به ب دواکه وتن هه ده ستن به  یککردنی پالن و  ]  واته  وابه سته  به م په یمانه وه[ ، ده وه تانی وابه سته  که  مه ترسی لده که وته وه
 مه ڕ میساقی کۆمکاری عه ره بی و په یمانی به رگری  له".  ی خۆپاراستن و به رگریکردن]تدبیر[هه وه کانیان بۆ وه رگرتنی هه نگاو 

:                                                                                                                    عه ره بی هاوبه ش بوانه  
www.arableagueonline.org, 

شایه نی باسه  که  نووسه ری ئه م وتاره  یه کک بوو له وانه ی که  به  ناوی ده سته ی ئاشتی  وئاینده  پۆژه که یان پشکه ش به  )  8
            .                                                               1/2004مام جه الل و کاک مـه سعود کرد له  سه ره تای مانگی 
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