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ثيَشةكى
ناااوةرِؤكى ئااةم ثةرتوكااة كؤمةلَااة بابةتيَكمانااة كااة لةرؤذنامااةى خااةبات
هةفتةنامةى طاوآلن بووكراوةنةتاةوة لةماةرِ ثرساى كاوردو داخوازيياةكانى
لةعيَراقى فيدرالَدا.

بابةتااةكان هةريةكااةيان تيشاات دةخاتااة سااةر بواريَاات ء اليااةنيَت كااة
طرنطياادارو يااةكر كااةرةوةن لااةدؤزى رةواى خااةلَكى كوردسااتان بؤيااة
هةولَااادراوة ئةطاااةر باااةكورتي بيَااات هةلََاااةنطاندنيَكى باااؤ بكريَاااتء
ثيَشنياريشى بؤ ئامادةبكريَات تالاةريَطاى ئاةم ثيَشانيارو باريو بؤضاونانةدا
هةوأل بدريَت كة ثيَطةى كوردو خةلَكى كوردستان رؤذ لةدواى رؤذ لةعيَراقى
فيدرالاادا بااةهيَ ترو توناادوتؤلَ بكريَاات بةتايبااةت لااةناوةرِؤكى دةسااتوورى
هةميشةييدا.
كورد لةعيَراقى ئيمرؤدا بؤتة هاوكيَشةيةكى بةهيَ ى رووداوةكان ء ئةركاة
لةسةر خةلَكى كوردستان زؤر بةروونى لةم راستية بطةنء مامةلَةى لةتةكدا
بكااةن تااابتوانن رووداوةكااان بةباشااَين ش ايَوة ب ؤزيَتااةوةو بتوانااآ ئااةم
ئاماجنانة بةرجةستة بكات كةقوربانى زؤريان لةثيَناودا بةخت كردووة.
ئايندةى رووداوةكان ئامااذة بةطؤرِانكاريياناة ناوآ لاةعيَراق ورؤذهاةآلتى
ناوةرِاساات دةدةن بااةو هيوايااةى ئااةم طؤرانكارييااة لةخ مااةتى كااوردو
ب وتنةوة رزطارخيوازةكةى بن.
هةوليَر
5445/8/5
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ثيَطةى كورد لةسياسةتى نويَى ئةمريكادا
لةطااةأل دةسااتثيَكردنى سااةدةى نااوآم مرؤيايااةتى ضااةندين طؤرِانكااارى
كاريطااةرى بةخؤيااةوة ديااتم كااة ريَ ارِةوى طشااتى رووداوةكااانى طااؤرِىم
بةجؤريَت ثيَشبينى نةدةكرا.
ضاااوديَرانء شاايكارة سياسااييةكان طؤرِانكارييااةكانى ساااآلنى نااةوةدى
سااةدةى ثيَشااوويان بةطؤرِانكارييااةكانى ئااةم سااةدةيان ناساااندم بااةهؤى
كاريطةرىء رؤلَى ئةم طؤرِانكاريانةم كةضى لةطةل دةساتثيَكردنى ساةدةى
نويَدام ضةندين طؤرِانكارى ئاةوتؤ ساةريان هةلَادام كةلةكاريطاةرىء باياةخى
رووداوةكااانى سااةدةى ثيَشااووترى كااةم كااردةوةم هةربؤيااة شاايكارة
سياسييةكان بةثيَى رووداوة تؤماركراوةكاانم ضااوةرِوانى ثيَشاىاتى ناويَن
بةتايبةتى لةرؤذهةآلتى ناوةرِاستء خؤرهةآلتى دوور.
كيَشةى عيَراق بةطشتىء هةريَمى كوردستان بةتايبةتى لةطاةأل ضاوونة
ناوى سوثاى عيَاراق باؤ وآلتاى كويَتادام جاؤرة طاؤرِانيَكى ناةوعي ئاةوتؤى
بةخؤيةوة ديتم كةضوارضيَوةيةكى نيَودةولَةتى ديت (ئةطةر مرؤيي باوو)
كةئااةم رةوشااة تاكؤتااايى ساااآلنى نااةوةتى كيَشااام دواتااري لةطااةأل
ريَككةوتننامةى واشنتؤنء دةسثيَكى سةدةى نويَدام كةوتة نيَاو ريَرِةويَكاى
نويَى جيىانى كةبةسازدانى كؤرِو سيمينارى نيَودةولَاةتى لةساةر ئاةم دؤزة
دةستى ثيَكردو طةيشتة ئةو ئاساتةىم كةبانطىيَشاتى ساةركردايةتى كاورد
0
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بكريَتم بؤ لةن يت ئاطابوون لةكيَشةو ئاريشةكانم ئاةم كاؤرِو سايمينارانةى
لااةم دواييانااةدام لااةوآلتانى ئةسااكةندةنافياو وآلتااانى ديكااةى ئااةوروثى
بةسَانم ئةوا منوونةيةكى بةلَطة نةويَتى ئةم رةوشةيةم ئاماذةيةكاة باؤ
ئةو راستيةى كةسةركردايةتى سياسى ئةم وآلتانة ثيَى طةيشتوون باةوةى
كيَشةى هةريَمى كوردستان بةتةنىا كيَشاةيةكى مرؤياى رووت نيياةم باةلَكو
ثيَويَتى بةضارةساةريةكى عاديرناةى سياساى هةياةم تااوةكو ناوضاةكةو
جيىان ئارامىء هيَمنى بةخؤيةوة ببينيَت.
دةسةآلتى سياسى هةريَمى كوردساتانم دواى ( )12سااأل ثياادةكردنى
سيَتةميَكى دميوكراسىء ثةرلةمانىء طرتنةبةرى سياساةتيَكى هيَمناناةو
واقعيانااااةم بااااةديارى خَاااات كةسيَااااتةميَكى شارسااااتانيانةى باا ايَ
ويَنةيةمكةويَتى لةئازادى ء ذيانى تةباييةء هةر ئاةم سياساةتة واقعياناةو
سةردةمانة وايكردم كةرؤذ لةدواى رؤذم هاةنطاوى باةتواناو كاريطةراناةتر
بىاويَذيَتم هةرئةم سيَتةمةو سياسةتة واى لةزؤر لةسةركرايةتى وآلتان
كردم وةكاو منوونةياةكى زينادووى دميوكراساى لاة رؤذهاةآلتى ناوةرِاساتدا
ئاماذةى ثيَ بدةن.
دؤزى رةواى خااةلَكى كوردسااتان دوا بااةدواى ئااةم ليَدوانااة سااةرن
راكيَشاااانةى ئاااةم دوايياااةى كاااؤلَن ثااااوىل وةزيااارى دةرةوةى وآلتاااة
يااةكطرتووةكانى ئااةمريكام سااةبارةت بةرةوشااى دميوكراسااى لةرؤذهااةآلتى
ناوةرِاستء نةخشاةكانى واليةتاة ياةكطرتووةكانى ئةماةريكام لاةم رووةوة
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لةثيَناو ثةرةثيَدانى دميوكراسى لةم ناوضةيةدام تاةنىا ضااوةرِوانى ئةطاةرء
طؤرِانكارى نويَياةم كةثيَطاةى ئاةم واقيعاةى ئيََاتاى هاةريَمى كوردساتانم
بايةخاادارترء كاريطةرانااةتر دةكاااتم ضااونكة دميوكراسااى ( )13سااالَةى
رابردووى هةريَمى كوردستانم ئةو رةوشةى باؤ برِياار بةدةساتانى وآلتاانى
خؤرئااااوام بةرجةساااتةكردووةم كاااة ئةطاااةر بةثةرؤشاااى جيَطريكردناااى
دميوكراساايةتم لةخؤرهااةآلتى ناوةرِاسااتم ئااةوا ثيَويَااتة ثشااتطريى لااةم
ئةزموونااةى ئيََااتاى هااةريَمى كوردسااتان بكريَااتم تااا زياااتر طةشااةبكاتء
دؤزى كورد بةثيَى ئاةم سياساةتة

كاريطةرى لةناوضةكة هةبيَم هةربؤية

نويَيااةى واليةتااة يااةكطرتووةكانى ئةمااةريكا لةخؤرهااةآلتى ناوةرِاسااتدام
كةلةسااةر زارى وةزياارى دةرةوة راطةيةناادرام ئااةوا ضاااوةرِوانى ثيَشااىاتء
رووداوى ئيجابيانةى نويَية.

*رؤذنامةى خةبات ،)6883( /ضوارشةم5445/25/55 ،
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ثيَطةى كورد لة ثرؤذة ثيَشنياركراوةكةى
رؤذهةآلتى ناوةرِاستى طةورةدا
لااااةماوةى رابااااردووداو لةهااااةنطاويَكى طرنطااااى بايةخاااادارم وآلتااااة
يااااةكطرتووةكانى ئااااةمريكا دةقااااى ثرؤذةيااااةكى ثيَشااااكة بةوآلتااااة
ثيشةسااازييةكان كردكااة بااة( )8وآلتااة ثيشةسااازييةكة ناسااراون تاااوةكو
لةمانطى حوزيرانى داهاتوو تااوتؤ بكريَاتء ثةساةندبكريَت دةقاى ثرؤذةكاة
تايبةتة بةرؤذهاةآلتى ناوةرِاساتى طاةورة كةساةرجةم وآلتاة عةرةبياةكانء
ئيَرانء ثاكَتانء ئةفغانَتانء توركياء ئيَرائيل دةطريَتاةوةو ئامااجني
لاةم ثرؤذةيااة هااةروةكو لةديباجااةى ثرؤذةكااةدا هاااتووة هيَنانااة كايااةوةى
بااارودؤخيَكى ضاكَااازيية لااةم ناوضااة طرنطااةداو ئااةم ثرؤذةيااة لةس ايَ
تااةوةرى سااةرةكى ثيَكىاتووةكااة هاناادانى دميوكراساايةتء فااةرمانرِةوايى
ضاكة لةناوضةكة لةطةأل دامةزراندنى بناغةيةكى ثتةوى زانياارى باؤ هيَناناة
كايةوةى هةلَى كارى فراوانء بؤ ئةنادامانى كؤماةألم ضاونكة هاةروةكو لاة
سةرضااااوةكانى ثَاااثؤر راطةيةنااادراوة ئاااةوا تاااةنىا 1و %6لاااةذمارةى
دانيشتوانى ناوضةكة ئااميَرى ئةنتاةرنيَت باةكاردةهيَنن لةكاتيَكادا ن يكاةى
 %65دانيشاااتوانى وآليةتااااة ياااةكطرتووةكانى ئااااةمريكا هاااةمان ئاااااميَر
بااةكاردةهيَنن جيااا لااةوةى كةريَااذةى بيَكاااران لةناوضااةكة دةطاتااة ()10
مليااؤن لااةناو تويَااذى الوان وريَااذةى ( )%13ئااافرةت ريَطايااان ثيَنادريَاات
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كةبةشدارى ثرؤسةى بنياتنانةوة بنبم ثرؤذةكاة ئةطاةر ثةساةند كارا ئاةوا
بةخالَيكى يةكركةرةوةو قؤناغيَكى نوآ لة ناوضةكة دةذمريدريَاتم ضاونكة
ثراكتي ةكردنى ثرؤذةكة لةم ناوضةية سةرضاوة دةطرنء تةشةنة دةكةنء
ئةطااةر هاااتوو ناااوةرِؤكى ئااةم ثرؤذةيااة وةكااو خااؤى جيَبااةجيَ كاارا ئااةوا
ناوضةكة وجيىاان طؤرِانكاريياةكى ناويَى سةرتاساةرى باةخؤى دةبينيَات.
هةرضااةندة ثرؤذةكااة لااةبوارى تيؤرييااةو تائيََااتا نةكةوتؤتااة بااوارى
ثراكتيكااةوةم بااةآلم لةبااةر طرنطااى وكاريطااةرى ثيَشاابينكراوى ثرؤذةكااةوة
ضااةند بريوبؤضااوونء هةلَويََااتى جياجيااا راطةيةناادراوة كةزؤربااةيان دذ
بةثرؤذةكااةنء ئااةم جااؤرة هةلَويََااتانة لةناوضااةيةك بااةنامؤ دانانريَاات
كةرذيَمة سياسيةكانى لةسةر تاكرِةوىء خؤسةسثاندنى ذيانى فةرمانرِةواى
دريَذة بةمانةوةياةيان دةدةنء هاةر ئاةم طياناة ديكتاتؤرياة وايكاردووة
كاااةبارى ئاااابوورىء فةرهاااةنطى ناوضاااةكة باااةم ئاساااتة ن ماااة بطاااات
كةثيَطةيشااتووةم بؤيااة بااةثراكتي ةكردنى ثرؤذةكااة ئااةوا سااةرجةم رذيَمااة
ديكتاتؤرييةكانى ناوضةكة وةالدةنريَنء ثةراويَ دةكريَن.
عيَاااراق بااااةر لةثرؤسااااةى ئازادكردنيااادا بةقااااةآلى ديكتاتؤريااااةتء
سةركوتكارى دةذمريدراو هاوشيَوة لةطةأل رذيَماة ديكتاتؤريياةبراكانى ئاةوا
دذ بةم جاؤرة ثرؤذاناة دةوةستامضاونكة بارِواى باةطؤرِانء ماافى كةساانى
ديكةدا ناةدةكرد لاةذيانى ثا ِر لةكاماةرانى ء مافاةكانى مارؤي مبؤياة ئةطاةر
ئيمرِؤ ئةم جؤرة ثرؤذةية خراوةتاةرِوو كةلةكاتيَكداياة كةساةرجةم طاةالنى
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عيَراق طرِوتينيان كردؤتة يةك بؤ ضاكَازى هةمة جؤرى سياسىء ئاابوورى
ء فةرهةنطيدا ئةوا بةبيَ طومان بةم ثرؤذةية دةبيَتة هانادةرو ثالَثشاتيَت
بؤ بةدى هيَنانى ئةم هيواو ئاواتانةى كةخةلَكى عيَراق خةباتى بؤ دةكةن.
خةلَكى كوردستان لةهةريَمى ئازادكراودا وابؤ ماوةى زياتر لة( )12ساأل
هااةوأل بااؤ دامةزرناادانى كؤمةلَطايااةكى مااةدةنى دةدات كةدميوكراساايةتء
ئاوةدانكردنةوةى وآلتء بةرةو ثيَشربدنى نيشتمان لةبوارةكانى ئاابوورىء
فةرهاااةنطى باااةهيَلكارة ساااةرةكيةكانى حكوماااةتى هاااةريَم دةذميَردريَااات
بؤيةئةطةر ئيمارِؤ ئاةم ثرؤذةياة رابطةيةنادريَت ئاةوا لةطاةأل ئاةو ئاماجناناة
يةكدةطريَتةوة كة كورد زؤر لةميَذينةية خةباتى بؤ دةكاتء باؤى كاردووةو
بيَطومان بة ثراكتي ةكردنى ثرِؤذةكة ئةوا كورد لةو وآلتاناةى تياادا سانوور
بةندكراوة كةهةرهةموويان دةطريَتةوة ض لاةئيَران ياان ساوريا ياان توركياا
جيالةعيَراقدا بيَت ئاةوا بةالياةنى كاةم بةومافاة ساةرةتاييانة شااد دةبيَات
كةسااااآلنيَكة ليَياااةوة بيَبةشاااكراوة بةتايباااةتى لاااةرووى بةشاااداريكردنى
لااةدياريكردنى رذيَمااى فااةرمانرِةواى ثااارتى سياسااىء بااةكارهيَنانى زمااانى
كاوردى جياا لةطةشاةكردنى توانااا فةرهةنطياةكانى لاةريَطاى بااةكارهيَنانى
ئاميَرةكااانى ثيَشااكةوتووى سااةردةم جيااا لةئاوةدانكردنااةوةى ديَىاتااة
ويَرانكراوةكااانى بةمةبةسااةتى دؤزينااةوةى هااةىل كاااركردن بااؤ زؤرتاارين
ذمارةى خةلَكى ناوضةكة .
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كورد زؤر بةطةشبينيةوة دةرِوانيَتة ئةم ثرؤذةية بةو هيواية دةرِوانيَتاة
ثرؤذةكة كةببيتة هؤكاريَت بؤ الدانى ئةو غاةدرة ميَذوويياةى كاة دةرهاةقى
كراوةو هةر ضةندة ئةم ثرؤذة تايباةت نيياة بةضارةنووساى كاوردم باةآلم
بةشيَوةيةك لةشيَوةكانى دةبيَتاة هانادةر باؤ البردناى ساتةم دةرهاةقى م
ضونكة بوونى كاورد بةساَاوةتةوة بةطةشاةى كردناى ناوضاةكة لةهاةموو
بوارةكااانىء هااةركاتيَت ناوضااةكة طةشااةى كردئااةوا كااوردي تااةكانء
ثيَشكةوتن بةخؤيةوة دةبينيَات باؤ ديااريكردنى ضارةنووساى لاةئازادى ء
ثيَشكةوتندا.

* رؤذنامةى خةبات ،)2062 (،هةينى .5440/3/8
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ثيَطةى كورد لةعيَراقى ئايندة
دوا بةدواكانى كؤتايى هاتنى جةنطى يةكةمى جيىاانء لةساةرةتاكانى
سااااآلنى بيَاااتةمى ساااةدةى ثيَشاااوو لاااةريَطاى ريَككةوتننامةياااةكى
نيَودةولَااةتى دةولَاااةتى عيَاااراق دامةزرايَنااادراو بةماااة طاااةىل كاااورد لاااة
كوردستانى عرياق بوو بةبةشيَكى زيندووى ئةم وآلتاةو لاة هاةمان كاتيشادا
بوو بةهاوبةشى سةرةكى طةىل عةرةب لة عيَراقدام كاة دواتار زؤر باةروونى
لةدةستوورة كاتيةكةى عيَراقدا تؤماركراوو بووةباةردى بناغاةى عيَراقيَكاى
نويَى ثيَكةوة ذيانء يةكطرتوو.
بةديارخَتنى رؤألء ثيَطةى كورد لةدةستوورى كاتيادا باؤ ئاةو واقيعاة
بةرضاوةو رووداوة ميَذووييانة دةطةرِيَتةوة كةئاماذة باة كاريطاةرى ثيَطاةى
كورد دةكةن بؤضارةسةرى ء يةكركردنةوةى سةرجةم كيَشةو ئاريشةكان
كااة طااةالنى عيَااراق بةدريَااذايى دروسااتبوونى وآلتااى عيَااراق بااة دةسااتيةوة
دةيناآلناادو هةربؤيااة طااةىل كااورد بةبااةردةوامى كؤلَةطااةوء هيَا ى نىيَنااى
مانةوةى عيَراقء طةشةكردنى بووة.
هةر ضةندةطةىل كورد بةدريَذايى ( )82سالَى دامةزرانادنى وآلتاى عيَاراق
هةميشااة رووبااةرِووى سااةركوتكردنء ثيَشاايَلكارى مااا ء ئازادييااةكانى
بؤتةوةو لاةم بارةيةشاةوة رووباريَات خاويَنء هاةزاران قورباانى ثيَشاكة
كردووةم بةآلم سةربارى ئةماة هاةردةم طاةىل كاورد بةكؤلَةطاةو بناغاةى
12
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ثيَشااكةوتنى عيَااراقء مانااةوةى دةذميَااردرا بؤيااة كااةئيمرِؤ سااةركرايةتى
سياسى كورد لةبةغاداى ثايتاةخت دةبينارآ كاة رؤذاناة ضاةندين ضااالكى
جااؤراو جااؤر بةئااةجنام دةطةيااةنيَت بااؤ دامةزراناادنى حكومااةتيَكى عيَااراق
ئينتي اىل ئةوا ئةم ضااالكيانة باؤ هاةمان بريوبؤضاومنان دةطةرِيَنيَتاةوة كاة
طةىل كاوردو ساةركردايةتية سياسايةكةى هةميشاة لةطاةأل ثيَكاةوة ذياانى
برايانااةى طااةالنى عيَااراق بووينااة لةهااةموو كاااتء ساااتيَكدام لةخااةرؤرى
كيَشةى طةالنى كوردستانء عيَراق بووةو ئاةم ئامادةبووناةوةى ئيََتاشاى
لةبةغاادا كةتااةنىا وتااةنىا بؤكةمكردنااةوةى كيَشااةكانء نةهيَشااتنيانة ئااةوا
رةنطدانةوةى ئةم واقيعةية كة طةىل كورد هاوبةشاة لاةم وآلتاةم هاةر بؤياة
لااةثيَناو دووبااارة نةبوونااةوةى كارةساااتةكانء بةمةبةسااتى دلَنيااابوون
لةداهاتووى عيَراق ئةوا ثيَويَتة ئةم رؤألء ثيَطةية باؤ كاورد بطةرِيَتاةوة
كةساااآلنيَكى دوورودريَااذة ليَااى قةدةغااة كااراوةو باسااى ليَااوة ناكريَااتء
ئااةزموونى حااوكمرِانى دميوكراسااى لااة كوردسااتانى عيَااراق بةلَطةيااةكى
بةرضاااااوة بااااؤ ليَىاااااتوويىء شااااارةزايى كااااورد لةفةرمانرِةوايةتيااااةكى
شارساااتانيانةى حاااوكمرِانى بؤياااة كااااراكردنى رؤلء ثيَطاااةى كاااورد لاااة
فااةرمانرِةواى داهاااتووى عيَااراق بةباشااَين متمانااة دادةنريَاات لااةثيَناو
ثاريَ طاريكردن لةمافة رةواكانى سةرجةم خةلَكى عيَراقم ضونكة ئةم ضاةند
سااالَةى حااوكمرِانى بةثيَشااينةء تاقيكردنةوةيااةكى بايَ ويَنااةى سااةملاندنى
ليَىاتوويى ء دلََؤزيى سياسى كورد بؤ ذيانى نويَى هاوضةرخ باةديار دةخاا
13
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ئةطةرطةالنى عيَراق بةطشتى وهيَا ة سياسايةكانى بةتايباةتى لاة هاةنطاوة
سةرةتاييةكانى دامةزرانادنى عيَراقيَكاى دميوكراساىء وثيَشاكةوتوودا بيَات
ئةوا بة بيَطومان دةبايَ ئاةم هاةنطاوة لاةو سةرضااوة بناغاةبطريَت كةئاةو
مافة بةكوردو سةركردايةتيةكةى بدريَتةوة كةسااآلنيَكى دوورو دريَاذة ليَاى
قةدةغااة كااراوةم بؤيااة هااةموو ليَكدانااةوةكان ئاماااذة بااةو راسااتية دةكااةن
كةدةبيَت ئةو رؤألء ثيَطةيةى كةكورد لةعيَراقدا هةيةتى باةوةى هاوباة ء
طةىل سةرةكى ئةم وآلتةيةم ئةوا ثيَويَتة بةو ثيَطة شايَاتةى شااد بيَات
تاوةكو هةروةكو ضؤن زانراوة كاةكورد بةكؤلَةطاةء هيَا ى نىيَناى ماناةوةى
عيَراقء طةشاةكردنى دةذميَرديَات ئاةوا لاة داهاتووشادا هاةر باةم شايَوةية
مبيَنيَتااةوة تاااوةكو ثيَكااةوةو جيااا لااة هةرجياكاريااةكء بةوثااةرِى دلَنيااا
بةخؤبوونةوةو دوورلةثيَشيَل كردنء سةركوتكردن هاةنطاو باةرةو ذياانيَكى
دميوكراسء ثيَشكةوتوو بىاويَذين كةتيايدا ما ءئازادييةكانى يةكاة يةكاةى
طااةالنى عيَااراق ثاااريَ راو بيَااتء بةمااة بناغااةى كؤمةلَطايااةكى هاوضااةرخ
دادةمةزريَنني كةدوا رؤذو ئايندةكةى رووناكء ثرشنطدارة.

* رؤذنامةى خةبات ،)2204(، ،يةك شةم 5446/5/28،
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كةى ثرؤسةى بةعةدالةتيبوونى عيَراق دةست ثيَدةكات؟
ئازادىء عةدالةت دووبنةماى روحي ذيانى ئاادةمي ادن كةكاريطاةرييان
لةهةردوو بنةماكةى ديكة مادى ذيان(ئاوو هةوا) كةمَ نيياةم بؤياة لةطاةأل
ناهاوسةنطبوونى ئةم دووبنةماية ئةوا شثرزةى ء ناسةقامطريي باأل بةساةر
وآلت دةكيَشآ.
ئازادىء عةدالةتبوون لةسةردةميَت بؤ سةردةميَكى ديكاة باةرزو ن ماى
بةخؤيااةوة دةبينيَاات بااةآلم ئااةوةى طرنطااة ئةوةيااة كةهةساات بااةئازادىء
عةدالةتبوون بكريَت ئةطاةر باةنيوة ضالَى ياان بةريَذةياةكى كاةمي بيَات
ضااونكة عةدالااةتء ئازادييااةكى ناتااةواو لااةبيَ عةدالااةتىء سااةركوتكردن
باشَة.
لةوةتةى وآلتى عيَاراق داماةزراوة باة ئيستثنا كردناى ضاةند ماوةياةكى
كةمى ئةوا نةئازادىء نةعةدالةت لةم وآلتةدا ناةوةكو تاةنىا ناةبووة باةلَكو
هةستيشى ثيَ نةكراوة هةربؤية طةالنى عيَراق هاةردةم لاةترسء دلَاةراوكآ
ذياااااونء هةميشااااة هيَاا ا ى ضااااةكء بةرةنطاربوونااااةوة بؤتااااة زمااااانى
دةستةبةركردنى ما ء ئازادييةكانى تاطةيشتة ئةوسةردةمة ديكتاتؤريةى
كةطةالنى عيَراق لة مااوةى راباردوودا بةدةساتيةوة دةيناآلنادو ئاكامةكاةى
بةطؤرِسااتانيَكى طااةورةو مليؤنااان قوربااانىء بةهااةدةردانى دةيااان مليااؤن
دؤالرى ئااةم وآلتااةو ئاااوارةكردنى دةيااان هااةزار ماااأل كؤتااا هااات جيااا
10
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لةوةدةرنانى زياتر لةضةندين مليؤن مارؤي باةرةو هةنادةران تالاة تاراوطاة
بةهيواكانى لةئازادىء عةدالةتادا شاادبيَتم ئاةو عةدالاةت ء ئازاديياةى كاة
لةوآلتةكةى ليَ زةوت كراوةو خةون لةئاستياندادةبينيَت.
ساةركوتكردنء ناعةدالااةتى بااةردةوامى ثايَ ء ثاشااى بةدةولَاةتبوونى
عيَااراق واى لةطااةالنى كاارد كااةرقيان بةرامبااةر هةمووشااتيَت بيَاات كااةناوى
دةسةآلتء فةرمانرِةواى ليَ بيَت هةربؤية هةميشة لةرةوشيَكى نائارام وبايَ
متمانةيياادا ذياااوة تااا لااة1ى نيَااانء دواى تيَثااةرِبوونى  83ساااأل لااة
بةدةولَةتبوونى عيَراقم سةرجةم طةالنى عيَاراق باة ئاازادى شاادبوونم ئاةو
ئازادييااةى كاااةدةيان هااةزار رؤلَاااةى لةثيَناوياادا كاااردة قوربااانى وويَناااة
زينااادوةكانى سةرشاشاااةى كةنالَاااةكانى ئاراااانى كةلاااةرؤذى روخاااانى
ديكتاتؤريةت لةعيَراقء ناوجةرطاةى بةغاداى ثايتاةختيان ثاةخ دةكاردم
باشَين تةعبري باوون باؤ هةساتى ئاازادخوازى طاةالنى عيَاراقء لةهاةمان
كاتيشاادا ئاماذةيااةك بااوو بااؤ كؤتااايى هاااتنى ئااةو هااةموو سااالَة رةشااانةى
ديكتاتؤريةت وسةركوتكردن.
ئيماارِؤ كااةزياتر لااة( )3ساايَ مااانس بةسااةر كؤتااا هاااتنى ثرؤسااةى
ئااازادبوونى عيَااراق تيَدةثااةرِيَتم طااةالنى عيَااراق بةوثااةرِى طةشاابينيةوة
ضاوةرِوانى داهاتوويةكى رؤناكن كةجيا لةئازادبوندا ئةوا رةوشى عةدالاةت
و دادوةرى ئااةم وآلتااة بطريَتااةوة بااة جؤريَاات هااةموو ئةنااداميَت لااةما ء
ئازادييةكانى زامن بيَتء بةثيَى دةستوورو ريََاايةك داكاؤكى لايَ بكريَاتء
16
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بثاريَ ريَاات .هةلومااةرجى ئيََااتاى ئااازادى بةزةمينةيااةكى لااةبارو طوجناااو
دةذميَردريَت باؤ دةساتةبةركردنى عةدالاةتء دادوةرى لاةعيَراقى ئاينادةدا
بةشيَوةيةك كةديكتاتؤرةكان لةخةلَكى زةوت بكات.
رةوشااى ئااازادى ئيماارِؤى عيَااراق دةكاارآ بكريَتااة سااةرةتايةك بااؤ
عيَراقيَكى ئايندة كة ئازادييةكاني تيادا بةتةواوةتى ثاريَ راو بيَتء لةهةمان
كاتيشدا ئةم ئازاديية ب ؤزيَتةوة بؤ دارِشتنى عةدالةتيَكى طوجناو كةهاةموو
بوارةكانى ذيان بطريَتاةوة كاة بةبةرجةساتةكردنى ئاةم عةدالةتاة (ئةطاةر
ريَذةيي بيَت) ئةوا دةتوانرآ بطوترآ كةثرؤسةى ئاازادبوون ئاماجناةكانى
ثيَكاوةو بةكؤتا هاتووة.
زولَمى كؤنى ساةردةمى ديكتاتؤرياةتء ئاازادى ئاةمرِؤى دواى روخاانى
سةركوتكردنءا لةدةسةآلتى كاتى هاوثاةميانان دةخاوازآ كةبةجيادى باري
لااةريَطاو شااونيَكى طوجناااو بكةنااةوة بااؤ دارشااتنى بنااةما سااةرةكييةكانى
دامةزراندنى كؤمةلَطايةكى نوآ كة ئازادىء عةدالةتى تيادا بةرقةرار بيَت.
هةلومااةرجى ناسااةقامطريىء نائااارامى ئيماارِؤى عيَااراق ئةطااةر تااا
رادةياااةك بؤتاااة كؤساااة باااؤ هاااةنطاونان باااةرةو دارِشاااتنى بناااةماكانى
ي طوماان ئااةم رةوشاة نائارامياة
عةدالاةووازى باةآلم باةب َ

كؤتاا د َيااتء

ثرؤساااةكانى شارساااتانيةتي ريَا ارِةوى خاااؤى وةردةطريَتمهاااةر ضاااةند
كةباااةكؤتا هااااتنى ئاااةم ثشا ايَويةى ئيََاااتاى وآلتاااى طرتؤتاااةوة كااااتء
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بارودؤخيَكى دةويَاتء ثيَويَاتى بةلاةخؤبردن وخ ماةتكردن هةياة تاهاةتا
هةتاية ئةو وآلتةو طةلةكةمانى بةئاسودةيى بذين.
نةمانى ديكتاتؤريةت بووة دةساثيَت بؤئاازادىء جيَطريكردناى ئاازادي
دبيَاااتة ثالَثشاات بااؤ عةدالااةتيَت كةهااةموو طااةالنى ئااةم وآلتااة خااةونى لااة
بةرامبااةردا دةبيااننء بااةدى هاتنيشااى رؤذ لااةدواى رؤذ ناا يكَو روناااكَ
دةبيَت.

* رؤذنامةى خةبات ،)2281( ،دووشةم.5446/8/20 ،
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ئاييندةى داخوازييةكانى خةلَكى كوردستان لةنيَوان  TALو
دةستوورى هةميشةييدا
دواى مشااتومرِيَكى فااراوان لااةنيَوان ئةناادامانى ئةجنومااةنى حااوكمء
لةشااةوى ()21/28ى شااوباتى 2554ياساااى كاااتى بااةريَوةبردنى دةولَااةتى
عيَراق بؤ قؤناغى طواستنةوة ( )TALوةكو دةساتووريَكى كااتى بايَ هاوتاا
لةميَاااذووى دةساااتوورة كاتيياااةكانى عيَاااراق هاتةكاياااةوةم هةرضاااةندة
هاوشيَوةية لةطةأل سةرجةم دةستوورةكانى ديكةى عيَراق بةوةى كاتييةو
تةنىا بؤ مااوةى قؤنااغى طواساتنةوةيةم باةآلم خاودى دةساتوورةكة بايَ
هةوتا بوو لةبةرامباةر دةساتوورةكانى ثيَشاووى عيَاراقم ضاونكة ضاةندين
ضااةمكى نااويَى بةرقااةرارو ضةسااثاند كااة سااةرجةم دةسااتوورةكانى ديكااةم
ي ناةدةهيَنام كاةطرنطَينيان
نةوةكو ئامااذة باةلَكو دوورن يات باوةرِياان ثا َ
ضةمكى دميوكراسييةتء فيدرالَييةتى عيَراقن جيا لةوةى دانىيَنان باةزمانى
كوردى كةهاوشان بيَت لةطةأل زماانى عاةرةبى وجاةختكردن لاةبرِواهيَنان
بةثةرلااةمانء حكومااةتى هااةريَمء وةكااو دوو دامااةزراوى شااةرعى هااةريَمى
كوردسااتانم بااةآلم سااةربارى ئااةم ضااةمكة نويَيانااة كةضااى  TALوةكااو
ساااةرجةم دةساااتوورةكانى ديكاااةى عيَاااراق دوور ناااةبوو لةضاااةندين
كاااةموكورتى جياجياااا باااةوةى ياسااااكة دةربااارِى ساااةرجةم هياااواو
داخوازييةكانى خةلَكى كوردستان نةبووم باةلَكو هاةروةك ساةركردايةتى
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سياسااى كوردسااتان جااةختى ليَدةكاتااةوة كااة  TALدةرباارِى كااةمَين
ويَتء داخوازييةكانى خةلَكى كوردستانةم بؤية ثيَويَاتة لاةم قؤناغاةى
ئيََااتاى نووسااينةوةى دةسااتوورى هةميشااةيى عيَراقاادا ئااةو راسااتيية
لةهاااةموو اليةناااة سياساااىء ئايينياااةكانى عيَاااراقم بةتايباااةتى ليَاااتى
هاوثةميانايى شيعة بطةيةنريَت كةوا  TALدةربرِى كةمَين داخوازيياةكانى
خااةلَكى كوردسااتانةو دةب ايَ ضااةمكة سااةرةكيةكانى ئااةم ياساااية بكريَتااة
هيَلَكارى سةرةكى دةستوورى ئايندة لةطاةأل زيااد كردناى مافاةرِةواكانى
ديكااةى خااةلَكى كوردسااتان لااةدياريكردنى ضارةنووسااى خااؤى لااةريَطاى
ريفراندؤميَكى سةرتاساةرىء لاةوكاتء سااتةى خاؤى برِياارى لةساةردةدام
جيا لةدياريكردنى سانوورى هاةريَمى كوردساتانء ديااريكردنى ريَذةياةكى
بةرضاو لةداهاتى نةوت م بةتايبةتى لةو شويَنة كوردستانيانةى ساامانةكةى
بةكارديَتم جيا لةجةختكردنةوة لةسةر بنةماى تاةوافوق لةثةساةندكردنى
هةر برِياريَت.
ئةطةر اليةنة سياساييةكانى عاةرةبم بةتايباةتى ليَاتى هاوثاةميانانى
شيعة لةهةنديَت بؤنةدا ئاماذة بةوة دةكاةن ياان هاةولَى ئاةوة دةدةن كاة
 TALنةبيَتااة بناغ اة بااؤ دةسااتوورى هةميشااةيى عيَااراقم ئااةوا دةب ايَ لااةو
راسااتيية تيَبطااةن كااة ئااةوكاتء ئيََتاشااى لةطةلَاادا بيَاات ئااةوا خااةلَكى
كوردستانء ليَاتى هاوثاةميانيى كوردساتان نابيَات لةماةودوا بةكاةمَين
مافةكانى رازى بيَتم هةروةك ضؤن لة  TALى ثةسةندكردم ضونكة خةلَكى
25
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كوردسااااتان مااااافى رةواى خؤيااااةتى كااااة سااااةرجةم داخوازييااااةكانى
لةدةستوورى ئايندة جيَطريبكريَتم ضونكة كاتى زؤردارىء زؤرةمليَ بةسةر
ضووةو ئةطةر ئةم مافانةى جيَطري نةبيَتم ئةوا باةبيَ طوماان لةوطريَبةساتة
(يةكيَتيية رةزامةندييةى) كةناونراوة فيدرالَى ثةشيمان دةبيَتاةوةو برِياارى
يةكركةرةوةى خؤى دةدات.
* رؤذنامةى خةبات ،)2866( ،ثيَنج شةم5445/3/56 ،
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كوردستانء دارِشتنى هةميشةيى عيَراق
ئيمرِؤ خةلَكى عيَراق بةطشتىء خاةلَكى هاةريَمى كوردساتان بةتايباةتى
لةباااةردةم ثرؤساااةيةكى ميَاااذوويى ضارةنووسَاااازدان كةئاااةمي خاااؤى
لةدارِيَذتنى دةساتوورى هةميشاةيى ئاةم وآلتاةدا دةنويَناآم ئةطاةر عيَاراق
لااةماوةى دروسااتبوونىم ن يكااةى( )1دةسااتوورى بةخؤيااةوة بينااى باايَم
كرنطَينيان دةستوورى سالَى  1108بووة كةبؤ يةكةجمار دان بةنةتاةوةى
كورد وةكو نةتةوةياةكى هاوباة لةطاةأل عاةرةب داناراوةم باةآلم ئاةوةى
جيَطاى تيَرِوانينة سةرجةم دةستوورةكانى عيَراق (كااتى) باوونء هةميشاة
رووبةرِووى ثيَشيَلكردنء ثةراويَ ى هااتوونم كةضاى عيَراقيياةكان وا ئيََاتا
خاااةريكى داريَاااذتنى دةساااتووريَكى هةميشاااةيىء باآلدةسا ا كاااةما ء
ئازادييااةكان بثاريَ يَااتء مااافى هاااووآلتيبوون فااةرهام بكاااتم طااةىل كااورد
لةكوردستانى عيَراق هةميشة قوربانى ئةم دةساتوورةو ياساايانة باووة كاة
تاكريةنااة لةاليااةن رذيَمااةكانى ئااةم والتااة دادةريَااذرانم بؤيااة ئيم ارِؤ ئااةم
ثرؤسةية بةر لةهةركةسيَكى ديكة بؤ خةلَكى كوردستان زؤر طرنطة هةرئاةم
راسااتية واى كااردووة كااة ش ايَوازى داريَااذتنى دةسااتوورةكةو ضااؤنيةتى
داريَاذتنىء ثةساةندكردنى ببنااة تاةوةرى طفتوطااؤكردنى ساةرجةم خااةلَكى
كوردستانم ليَرةدا بةثيَويَاتى دةزاناني ئامااذةى ثيَبادةينء باةر لاةوةى
تيشت خبةينة سةر ئةم بابةتة دةبيَ باس لةرؤألءطرنطى دةساتوور بكاةينم
دواتر تيشت خبةينة سةرشايَوازةكانى داريَاذتنى دةساتوورو لاةكؤتايى ئاةم
شيَوازة دةستنيشان دةكاةين كاةئيمرِؤ باؤ عيَاراق ثيَويَاتة و وا خةريكاة
كؤمةلَةى نيشتمانى كارى لةسةر بكات.
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 -1ثيَطةى دةستوور:
مةبةستمان لة دةستوور ئةم دةستوورةية كةنووسراوةو جيَطريكاراوةم
ضونكة دةستوورى (عريف) ي لة هةنديَت وآلت باوةم كةلاةريَطاى عورفاةوة
سةر هةلَدةداتم بؤية كاة دةلَايَن دةساتوور ئاةوا ئاةم ياسااية ساةرةكيية
دةطريَتةوة كة لة سةرةوةى هةمووياسااو ريََااكاندايةم كةتيايادا هاةموو
مااا ءئازادييااةكان جيَطريدةكاااو دةسااةالتى هااةموو دامااو دةزطاكااانى
(دادوةرىم ياسادانانم جيَبةجيَكردن) لة ياةكَ جياا دةكاتاةوةو مافاةكانى
هاووآلتيبوون مَؤطةر دةكاتم بةو مانايةى كاة دةساتوورما ءئةركةكانى
هااةموو اليااةك لةيااةكَ جيااا دةكاتااةوةو ديااار دةكاااتء دةبيَتااة هيَلكااارى
سااةرةكى وآلتم كااةدةبيَ هااةموودامودةزطاكان بااة طااويَرةى دةقااةكانى
بةرنامة دابرِيَذنء ثيادةى بكةنء بة ناةمانى دةساتوورو ثةساةند ناةكردنى
ئااةوا سااةرجةم دةسااةالتةكان تيَكااةأل دةباانء مافااةكان ثيَش ايَل دةكااريَنم
هةروةكو ضؤن لةعيَراق لةماوةى راباردوودا روويادام هاةر بؤياة بةداريَاذتنى
دةستووريَكى هةميشةيى لةهةر وآلتيَكدا جاؤرة دلَناةوايىء ساةقامطريييةك
بةرقااةرار دةبيَااتم كااة هةمووخااةلَكى ئااةم وآلتااة هةساات بااةبونيان بكااةنم
ئةمااااة ريَطااااا خؤشااااكةر دةبيَاااات بااااؤ زياااااتر خ مااااةتكردنى وآلتء
ئاوةدانكردنااةوةىء لااةم رووةشاادا دةباايَ دةقااةكانى هااةر دةسااتووريَت
كةدادةريَذريَت زؤر بةروونى دابرِيَذريَنم كة نةتوانرآ زياتر لةتةفَرييَكى باؤ
بكريَت ياان وشاةى نادياار (غت ض )ى تياادا باةكاربىيَنريَت جياا لةماة
23
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ثيَويَتة لة ناو دةستوورةكةدا ئاماذة بةبوونى دةسةالتيَكى ضااوديَريكردن
هةبيَم كةئاةركى سةرثةرشاتى كاردنء ضااوديَريكردنى ئاةم ياساايانة بيَات
كةلااةوآلتا دةردةضاان تااا هةلََااةنطيَندريَت كةتاضااةند هاوكؤكااة لةطااةأل
بنةماكانى دةستوردا.
 -0ضاوديَرى كردنى دةستوريةتى ياساكان:
يااةكيَت لااةو كيَشااة سااةرةكيانةى كااة طااةالنى عيَااراق بةديَااذايى بااوونى
دةستوورى كاتى بةدةستيةوة ناآلندوويةتى خاؤى لاة ناةبوونى ئالياةتيَكى
طوجناااو دةبينيَتااةوةم بااؤ ضاااوديَرى كردنااى دةسااتووريةتى ياساااكانم
دةستوورةكانى عيَراق جيا لة دةستوورى سالَى 1120و سالَى 1168م ئاةوا
بااةهيش شايَوةيةك ئاماذةيااان بااةبوونى ريَطايااةك نااةداوة بااؤ بااةرز راطرتنااى
ثيَطةى دةستوورم بةشيَوةيةك بتوانريَت كةهةر ياسايةك ثةسةند دةكريَتء
ي بكريَات ثيَويَاتة الياةنء جيَطاياةك هاةبيَتم ضااوديَرى رةواياىء
جيَبةج َ
دةستووريةتى ئةم ياسااية بكااتم ئاةوةتانآ هةناديَت وآلت ئاةم ئةركاةيان
بةضاااةند كةساااانيَكى سياساااى لةشاايَوةى ليذنةياااةك بةخشااايوةم تاباااةم
بةرثرسيارييةتة هةس هةروةكو لةفةرِةنَا ثيادة دةكريَتم كةبةهؤياةوة
ئةم ليذنةية ليَكدانةوةى دةستووريةتى ئةم ياسانة بكةن كةضى لةهةناديَت
وآلتى ديكةمئاةم ئةركاة بةدةساةآلتى دادوةرىء باة تايباةتى بةدادطاياةك
دراوةكااةناو دةباارآ دادطاااى دةسااتوورىم بااة داخااةوة لااةعيَراق بااةهيش
شيَوةيةك بوونى نةبووةو تةنىا لةو ساآلنة نةبيَت كةساةردةمى ثاشاايةتى
24
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باووةم بؤيااة جااةخت كااردن لةدامةزرانادنى ليذنةيااةك يااان دادطايااةك لااةنيَو
دةساتوورى هةميشاةيدا باةكاريَكى طارنس دادةنريَاتم تااوةكو لاةداهاتوودا
سةرجةم خةلَكى عيَراق بةطشاتى وخاةلَكى هاةريَمى كوردساتان بةتايباةتى
لةمة دلَنيابن كةنابآ وناكرآ ياساى جؤر باةجؤر دةربنانء ثياادة بكاريَن
بةبيَ طويَدانة بنةما دةستوورييةكانم ضونكة هاةروةك ئاشاكراية كةبناةما
دةستوورييةكانى سةردةمى سةدامي هةنديَت بنةماى ئةوتؤى تيادا باوون
كةدانى بة ما ء ئازادييةكانى دةدا كةضى زؤربةى ئاةم ياساايانة لةالياةن
بةناو (ئةجنومةنى سةركردايةتى شاؤرِ ) دةردةضاوون ثيَناةوانةى بناةما
دةستوورييةكان بوون كةضى بةهيش شايَوةيةك ئامااذة باةبيَ دةساتوورىء
ناياسااايى ئااةم برِيارانااة نااةدةكرام بؤيااة ئةطااةر دةسااتوورى هةميشااةيى
ثةسةندي كراو تيايدا دان بة هةموو يان زؤربةى مافةكانى كورد نارام ئاةوا
كؤتايى نييةم بةلَكو دةبايَ ئالياةتى ضااوديَريكردنء جيَباةجآ كردناى ئاةم
بنةمايانة ديارى بكرآم كةضى بةليذنة ياان باة ثيَكىيَناانى دادطاا دةبيَاتم
بؤية ئةركى سةركردايةتى كوردة كة رؤلَاى خاؤى ببيناآ لاةثيَكىيَنانى ئاةم
ليذنةية ياان دادطااى دةساتووريى باةجؤريَت بتواناآ ذمارةياةكى بةرضااوى
كةسايةتى دادوةرى يان سياساى كاورد لاةو جيَطاياةدا جايَطري بكاات تالاة
ماااةودوادا دةنطاااى هاااةبيَ لاااةرةواىء دةساااتووريةتى هاااةر ياساااايةك
كةدةردةضيَت ءكارةساتى رابردووى بةسةر دووبارة نةبيَتاةوةو بةثةساةند
كردناااى ثيَويَاااتى دامةزرانااادنى دادطاياااةكى دةساااتوورى ياااان ليذناااةى
20
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تايبةمتةناادى بةضاااوديَرى كردنااى دةسااتوورييةتى ئااةو ياسااايانةى هااةبآ
دةردةضن كةتا ضةند لةطةأل بناةماكانى دةساتووردا دةطاوجنيَنم ئةوائاةم
راسااتية بةرجةسااتة دةبيَاات كةدةسااتوور( ياساااى سااةرةكى يااان دايكااى
ياساكانة لة وآلتدا)م هةربؤية

دةبيَ هةموو ياسااكانى ديكاة طوجنااو بان

لةطااةأل ياسااا سااةرةكيةكةو لااةم كاتةشاادا دةسااتوور لةوثيَطةيااةى دةبيَاات
كةهةموو اليةك ريَ ى ليَبطارنء باةثيَى بناةماكانى كاار بكاةنم باةبيَطومان
ئاكامةكةشى بةبةرجةستةكردنى ما ء ئازادييةكان كؤتا ديَت.
 -3بنةماى جياكردنةوةى دةسةآلت:
يااةكيَت لااةو مةينةتيااة كاريطةرانااةى كةخااةلَكى عيَااراق بااة دةسااتيةوة
ناآلندويااةتى لااةم راسااتية بةرجةسااتة دةبيَاات كااةتا ئيََااتا ثااةيرِةوى
بناااااااةماى جياكردناااااااةوةى هةرسااااا ايَ دةساااااااةآلتةكانى (دادوةرىم
ياساااادانانمجيَبةجى كاااردن) ناااةكراوة باااةوةى هةميشاااة دةساااةآلتةكان
لةدةسااتى كةس ايَت كؤكراونةتااةوة يااان بةكةسااانيَت طريَاادارون كةئااةمي
سةركؤمارةو ئةمة واى كردووة دةسةآلتةكان لةيةك كةس كؤببنةوة تاا
واى كااردووة ديكتاتؤريااةت سااةرهةلَبداتم ئةطااةر عيَراقييااةكان لةياساااى
ئيااادارةى دةولَاااةت تارادةياااةكى بةرضااااو ئاااةم بنةماياناااةيان لةياااةكَ
جياااكردةوةو هةريااةك لااةم دةسااةآلتانةيان بةضااةند كةسااانيَكى جياااواز
لةتيَرِوانني سثاردمبةآلم هةرسايَ دةساةآلتة كاةوةكو ثيَويَاتة بةئاةركيان
هةلَنةستان بةتايبةتى دةسةالتى دادوةرى كةناةيتوانى دادطاياةكى فيادراىل
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تايبةت بةدةستووريةتى ياساكان ثيَات بىيَنيَتمبؤياة ئاةركى ساةركردايةتى
سياساااى كوردساااتانة كةلاااة دةساااتوورى هةميشاااةييدا كاربكاااات باااؤ
جياكردنةوةى هةرسآ دةسةآلتةكةو ديارى كردنى سانوورى هةرياةك لاةم
دةسااةآلتانةو ج ايَطري كردنااى دةقيَاات لةياساااكةدا كااة دةب ايَ يااةكيَت لااةم
ثؤستةكانى ئةم سيَ دةسةالتة بؤ كوردبيَت تا ئةمي هةسات باةهاووآلتى
بوونى بكات ودلَنيابيَت كةلة داهاتوودا بةشدارة لةدروستكردنةوةى عيَراقاى
دميوكراسيدا.
َيةتء مافى ضارةنووس:
 -4دميوكراسيةتء فيدرال
بةدريَذايى دروستبوونى عيَراق بةهيش شيَوةيةك رذيَمى دميوكراسى تيادا
فةراهام نةبووة ضونكة زؤربةى ئةم رذيَماناةى فةرمانرِةواياةتيان لةعيَراقادا
مَؤطةر كردووة كةوا لة ريَطاى هةلَبذاردنء دةنطى خةلَكى ناةبووة باةلَكو
هةميشة ثشتيان بة كردارى هةلَطةرِاناةوة (ان ارب) ء بةناوشاؤرِ وضاةك
بةستووةمبؤية هةردةم زمانى ضةك ثيادة كراوة بةتايبةتى لةطةل خاةلَكى
كوردساااتان كةناااةوةكو دان بةمافاااةكانى ناااةهيَنراوة لاااةئؤتؤنؤمى ياااان
فيدرالَيةت بةلَكو مافى ذيانيشى ليََةندراوةو بةدةيان هةزارى ئةنفال ء باآ
سةرو شويَن كرانم ئةم نةبوونةى دميوكراسايةتةو بارِوا ناةهيَنان باةدةنطى
بةرانبةر هةموو عيَراقى بةرةو هةلَديَران باردم وئةطاةر ئيمارِؤ لةدةساتوورى
كاتيدا هاتووة كةرذيَمى فةرمانرِةوايى لةعيَراق دميوكراسىء فيدرالَة كةضاى
وادةبياانني ضااةندين لةوانااةى تادويَنااآ لةميواناادارى خااةلَكى كوردسااتانء
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سةركردايةتية سياسايةكةى باوون وا ئيمارِؤ هاةنطاو دةهاويَاذن بؤدذاياةتى
كردنى دةنطى رةواى خاةلَكى كوردساتان كاةداواى فيدرالَياةت باؤ قؤنااغى
ئيََتاى دةكاتم كةئةمة هيمايةكى مةترسيدارة بؤ سةر دميوكراسايةتء
ئااازادى رادةب ارِينم بؤيااة وةكااو دلَنياييااةك ئةركااة لةس اةر سااةركردايةتى
سياسيى كوردستانء ليَتى كوردى لةكؤمةلَةى نيشاتمانى كاةوا كاربكاات
بؤ جيَطريكردنى بنةماى دميوكراسيةت لةدةستوورى هةميشةيى و جاةخت
كردن ء جيَطريكردناى (بناةماى فيدرالَياةت بةشايَوازة فراوانةكاةى) لةطاةأل
ئاماذة دان بةرةواى مافى ضارةنووس بؤ خةلَكى كوردستان لةهةر قؤناغيَت
كةس ايَ بةشااى خةلَكةكااةى داواى بكااةنم ج ايَطري كردنااى بنااةماى مااافى
ضاااارنووس باااؤ خاااةلَكى كوردساااتان لةطاااةأل هةرياااةك لةبناااةماكانى
دميوكراسيةتء فيدرالَيةت جيا لةوةى ثالَثشاتيَكى باةهيَ ة باؤ ثتاةوكردنى
ئاةم دوو بنةمايااة لةهااةمان كاتادا وةآلميَكااى بااةهيَ ة باؤ ئةوانااةى هااةولَى
لةناوبردنى مافاةكانى كاورد دةدةنء لةهاةمان كاتادا دةربارِى ويَاتةكانى
كوردنيشاايان دةدا بااةوةى ئااازاد دةبيَاات كةلااةض كاااتء شااويَنيَت خااؤى
مةبةستيةتى ئةوا برِيار لةضارةنووساى بادات .باةبرِواى مان ئةطاةر لةطاةأل
هةريةك لة بنةماى دميوكراسيةتء فيدرالَيةت ئامااذة باةمافى ضارةنووساى
خااةلَكى كوردسااتان نااةدرآ ئااةوا ضااةمكى فيدرالَيااةت دةبيَتااة جيَطاااى
ليَكدانةوةو تةفَاريى جياجياا ض فيدرالَياةتى ثاريَ طاكاان ياان فيدرالَياةتى
سااانوودار ياااان ئؤتؤنؤمياااةكى فاااراوان كةئةماااة زيااااتر لاااة رةهةناااديَت
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هةلَدةطريَت بؤية وا ثيَويَتة لةطةأل جيَطري كردنى بناةماكانى دميوكراساىء
فيدرالَى لةدةستووريى داهاتوودا ئاماذة بةمافى رةواى خاةلَكى كوردساتان
بكريَت لةديارى كردنى مافى ضارةنووسى لةسةربةخؤييدا.
 -5دياااااريىردنى ساااانوورى هااااةريَبى كوردسااااتان بةكااااةركوو ءء
َةوة:
مووسل
ب ووتناااةوةى رزطاااارخيوازى خاااةلَكى كوردساااتان هةرلةشؤرشاااةكانى
بااارزانء تااا شؤرِشااى مااةزنى ئااةيلولء تائيََتاشااى لةطةلَاادا بيَاات هااةردةم
لةرووبةرِووبوونةوةى رذيَمة سياسى وساةربازييةكانى عيَاراق باوو باة هاؤى
داننةنان بةمافةكانى خةلَكى كوردستان باة تايباةتى ماافى رةواى لاةديارى
كردنااى ساانوورى هااةريَمى كوردسااتان بااةجؤريَت كةهااةموو رذيَمااةكانى
فةرمانرِةوا بةهةموو تيَرِوانيية جياجياكانياان هاةردةم كارياان كاردووة باؤ
ثاشخَتنى ئةم ثرؤسةية كةئةم راستية زؤر بةروونى لةسةردةمى باةناو
دميوكراسااااايةتء دواى روخاااااانى ديكتاتؤرياااااةت لاااااةنيَو كةساااااانى
(دميوكراساااخوازى)ء عاااةرةبى نيَاااو ئةجنوماااةنى فاااةرمانرِةواو دووثااااتى
ليَكرايةوةو دواتري ثةسةند كرا لةنيَو دةستوورى كاتيى ئيدارةى دةولَةت
كة دةبواياة ساةركردايةتى سياسايى كاوردى نيَاو ئةجنوماةن باةم جاؤرة
ضارةساااةرة هةلَثةسااايَردراوة رازى ناااةبيَتم بؤياااة ئةطاااةر ساااةردةمى
ئةجنومةنىفةرمانرِةواو دةستوورى كاتى باؤ باارودؤخيَكى لاةناكاو بوبيَات
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ئااةوا دةسااتوورى ئايناادة هةميشااةيى دةبيَااتء بااؤ ماوةيااةكى دوورودريَااذ
دةبيَت بؤية دةبيَ سانوورى هاةريَمى كوردساتان لاةم دةساتووردا جايَطري
بكريَت كةنةك تةنىا ئاماذة بةكوردستانيةتى كةركوك بدريَت بةلَكو باةثيَى
دةقيَت روون بكريَتةوة كةكاةركوك ء مووسا ء شاةنطارو خاناةقني شاارى
كوردسااتاننيم جيَطاااى ئاماذةيااة كةلةسااةردةمى دواى راثااةرِينى بااةهارى
1111دا تااةنىا ئاماااذة بةكوردسااتانيةتى كااةركوك دةدريَاات بااةبيَ ئااةوةى
ئاماذة بةكوردستانيةتى مووسل بدريَت لةكاتيَكدا كةبارزانيى نةمرلةسااآلنى
شةساااتةوة داواى طةرِاناااةوةى مووسلَيشاااى كاااردووة باااؤ ساااةرهةريَمى
كوردسااتانم بؤيااة دةباايَ ليَااتى هاوثااةميانانى كوردسااتان لةكؤمةلَااةى
نيشتمانى كار بكات لةثيَناو ئةوةى جيا لاةجيَطريكردنى سانوورى هاةريَمى
كوردساااااتان باااااةوةى دان بةكوردساااااتانيةتى كاااااةركووكء ناوضاااااة
تةعريبكراوةكانى ديكة بنريَت ئةوا لةهةمان كاتدا ساوربيَت لةطةرِاندناةوةى
ثاريَ طاى مووس بؤ سةر هةريَمى كوردساتان ضاونكة واقيعاى جاوطرافى و
ميَذوويى ئةم راستية دةسةمليَنن كةمووس بةشيَكة لةهةريَمى كوردساتان
وجيَطاى ساز ومَاوةمةكردن نيية.
خاااةلَكى كوردساااتان بةدريَاااذايى ساااةردةمانى راباااردوودا ضاااةندين
تاقيكردنةوةى تالَى لةطةأل رذيَمة يةك لةدواييةكاةكانى عيَراقادا ضةشاتووة
كةهةريةك اةيان لااةذيَر ناويَاات وبريوبؤضااوونيَكدا هااةولَيان داوة دان بةمافااة
رةواكااااانى خااااةلَكى كوردسااااتان نااااةهيَننء لااااةم بوارةشاااادا هااااةموو
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ثيَشاايَلكارييةكيان دةرهااةق بةخااةلَكى كوردسااتان ئةجناماادام ئيماارِؤ
كةكورد بةشدارة لةثرؤسةى دميوكراساى لاة عيَراقاداو كاريطةراناة هاةولَى
سةر لةنوآ دروستكردنةوةى ئةم وآلتاةدا دةدات ئاةوا دةبايَ ئاةو راساتية
بةرجةسااتة بكريَااات كةهااةموو ئااةركيَت دةبايَ هاوشااان بيَاات لةطااةأل مافاادا
ضونكة ئةرك (واجا ) باة بايَ ماا (حا ) ثيَشايَلكارى لايَ دةكةويَتاةوةو
ئةطاااةر ئيماارِؤ عاااةرةبى عيَاااراق هاااةولَى طةرِاناااةوةى كاااوردء ثاراساااتنى
بةكثارضااةيى خاااكى عيَااراق دةدةن هااةروةكو لااةكؤنطرةو نوسااينةكانيان
ئاماذة ثيَدةدةن ئةوا دةبيَ ئامادة بن كةدان بةما ء ئازادييةكانى ئاةو
طةلة بىيَانن كةبةرةزامةنادى خاؤى لاةم قؤناغاةدا ئاةوةى هةلَباذارد كةلاة
ضوارضايَوةى ئااةم وآلتااةدا مبيَنيَتااةوة ضااونكة مانااةوة لااةم وآلتااةدا دةب ايَ
لةروانطةيااةك بيَاات كااةبرِواى تااةواو بااةما ء داخوازييااةكانى ئااةم طةلااة
بىيَنريَاااتء ئاااةم تيَرِوانيناااة بكريَتاااة باااةردى بناغاااةى هةرثرؤذةياااةكى
داهاتووداو ئةم جؤرة تيَرِوانينة تاةنىا بةليَادوانء قَاةكردن بةرجةساتة
نابيَاات بااةلَكو دةب ايَ ئااةم هيَ انااة لااةم راسااتية بطةيةناادريَت كةداريَااذتنى
دةسااتوورى هةميشااةيى بةسااةنطى مةحااةكى هةلَويََااتى ئااةم اليةنانااة
دادةنريَاات بااةوةى دةباايَ زؤر بااةروونى جااةخت لةسااةر دميوكراساايةتء
فيدرالَيااةت بكااةنء لةطااةأل ئاماااذة كااردن بااة مااافى ضارةنووسااى خااةلَكى
كوردستانء دياريكردنى سنورى هةريَمى كوردستان بةكاةركووكء ومووسا
ء سااةرجةم شااارء شارؤضااكةكانى ديكااة بطريَتااةوةو لةهااةمان كاتاادا ب ارِوا
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بااةمافى هاااووآلتيبوون بااؤ سااةرجةم طااةالنى ديكااةو دانيشااتوانى عيَااراق
بىيَنريَتء بةبيَ برِواهيَنانء جيَطرينةكردنى ئاةم بنةماياناة لاة دةساتووريى
عيَراقااى داهاااتووودا ئااةوا دةباايَ لةئيََااتاوة خؤمااان ئامااادة بكااةين بااؤ
بةرةنطاربوونةوةى رذيَمى نوآ كةلةوانةية ئةجمارة بة بةرطيَكى جياواز( ض
دميوكراساااى ياااان ئيَااارمى) بيَااات خاااؤى دةرخباااات وبةماااة هاااةموو
داخوازييةكانى كورد تووشى مةترسى دةبنةوة.

*رؤذنامةةةى خةةةبات ذمارةكةةانى ( )2838 ،2838 ،2833دووشةةةءةء س ةيَ شةةةءة ء ضةةوار
شةءة(28و28و.5445/0/21
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دةستورى هةميشةيى وئةجنومةنى هةريَمةكان
لةتايبةمتةندييةكانى دةولَةتى فيدرالَى بةرجةستةبوونى دووئةجنوماةنى
سةرةكيية بؤ دارشتنى ياسااكانء ثةساةندكردنيان كةئةماة ئةجنوماةنى
نويَنااةران يااان ئةجنومااةنى نيشااتمانيية لةطااةأل ئةجنومااةنى هةريَمةكانااة
بةوةى بةر لةوةى هةرياسايةك دةربنايَتء ثةساةند بكريَتمثيَويَاتة ئاةم
ياساية لةاليةن هةردوو ئةجنومةنةكة تاوتؤبكريَتء دواتار لةضاوار ضايَوةى
ي بكريَاتم بؤياة لةطاةأل ناةبوونى ئاةم دوو
دةولَةتة فيدرالَييةكاةدا جيَباةج َ
ئةجنومةنااة يااان نااةبوونى يااةكيَكيان بةتايبااةتى ئةجنومااةنى هةريَمااةكان
ئةواشايَوازى ئاةم فيدرالَيياة دةخاتاة باةرباسء ليَكؤلَيناةوةم باةو واتاياةى
لةطةأل نةبوونى هةريَمةكان ئةواشايَوازو دةساةالتى فيدرالَيياةت دةكةويَتاة
ذيَر ليَكدانةوةى جياجيا بةوةى هةناديَت بةفيادرالَى كاارطيَرى ياان فيادرالَى
ثاريَ طاكانى ليَت بدةنةوة.
كاتيَت ياساى كاتى ئيدارةى دةولَاةتى عيَاراق باؤ قؤنااغى طواساتنةوة
ثةسااةندكراو بااووة دةسااتوورى كاااتى عيَااراق بااؤ قؤناااغى طواسااتنةوةم
ضةندين اليةنى ثؤزةتيفء نيَطةتيظى تيادابووم ئةوةتانآ لةاليةك لاةمادةى
ضااوارةم زؤر بااةرِوونى رايدةطةيااةنآ كةسيَااتةمى فااةرمانرِةوايى لااةعيَراق
كؤمااارىم فيدرالَىمدميوكراسااىم فرةاليةنااة كةضااى لةاليااةكى ديكااة كاتيَاات
تيشت دةخاتةساةر دةساةآلتى ياساادانان لاةدةروازةى ضاوارةم بةتايباةت
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لةمادةى ( )35تامادةى ( )34بةجؤريَت باس لةدةسةآلتى ياسادانان كاراوة
هةروةكو ئةوةى وابيَت كةعيَراق وآلتيَكاى ناوةنادة كةهةرسايَ دةساةآلتى
ياسادانانء دادوةرىءبةريَوةبردنى هةبيَت كةهاةر ئاةم جاؤرة تيَرِوانيناة
خودى جؤرى فيدرالَيية دانثيَدانراوةكةى خَاتةبةردةم ثرسايارةوةم ئااخؤ
شيَوازى ئاةم فيدرالَييةتاة ضاؤنةو جاوطرافى نةتةوةيياة يااخود جاوطرايف
ميَذوويياااة ياااان كاااارطيَرِى وثاريَ طاكاناااةء بةطةرِاناااةوة باااؤ ماااادةى 4ى
ئاماذةثيَكراو لةياساى كاتى زؤر بةرِوونىء ئاشكرا كة فيدرالَييةتى ويَاَاو
ئااةو فيدرالَييةتةيااة كةلةسااةر راسااتيية جااوطرايفء ميَذوويييااةكان رةنااس
دةداتةوة.
بةطويَرةى راستيية جاوطرايفء ميَذوويياةكان ئاةوا هاةريَمى كوردساتان
كةويريااةتى كااؤنى مووساالَة لةيةكةيااةكى ثيَكااةوة طريَاادارو ثيَكىاااتووةو
لااةزاخؤوة دريَااذة دةبيَتااةوة تادةطاتااة خانااةقني ء هااةموو شااويَنةكانى
شااةنطارو زمااارو كااةركوكء ناوضااة تااةعريبكراوةكان دةطريَتااةوةم بؤيااة
لةروانطةى ئةم راستيية ميَذوويىء جوطرافيانةء بةثشات بةسا باةمادةى
 4لةياساى كاتى دةبيَ ئةم واليةتة خاوةن دووئةجنوماةنى ياساادانان بيَات
ء دةبيَ ثرةنَيثى تةوافوق لة هةردوو ئةجنومةنةكة يان باة الياةنى كاةم
لةئةجنومةنى هةريَمةكان ثيادةبكريَت تاكو نويَنةرانى هاةريَمى كوردساتان
لةئةجنومااةنى هةريَمااةكان بتااوانن داكااؤكى لااةداخوازى ء داواكارييااةكانى
خةلَكى هةريَم بكةن.
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ئاماااذة نااةكردنى دةسااتوورى كاااتى بةئةجنومااةنى هةريَمااةكان ئااةم
مشتومرِو ليَكدانةوانةى ليَكةتةوة كةهةنديَت الياةن دةيانويَات دةساةآلتء
ضوارضيَوةى فيدرالَي سنووردار بكةنء بيكةن بةفيدرالَى ثاريَ طاكانم بؤياة
ليذنةى دارِشتنى دةستوورى هةميشةيى بةتايبةتى نويَنةرانى هاوثةميانيى
كوردستان لةم ليذنةيةدا دةباآ زؤر باةوردى مامةلَاة لةطاةأل ئاةم بابةتاة
بكةنء زؤر بةرِوونى ئاماذة بةئةجنومةنى هةريَمةكانء ذمارةىى نويَناةرانى
هةرهةريَميَت ديارى بكريَتء دةساةآلتةكانى باةجؤريَت دابرِيَاذيَت كةباةهيش
ش ايَوةيةك لةدةسااةآلتةكانى ئةجنومااةنى نويَنااةران يااان نيشااتمانى كااةمَ
نةبيَت ء شيَوازى دةنطداني بةجؤريَت تيايدا ريَكبخريَت كة نةتوانريَت هايش
ياسااايةك بكةويَتااة بااوارى جيَبااةجيَكردنم تااا رةزامةناادى زؤربااةى زؤرى
(الغ لبية املطلقة) ئةندامانى لةسةر نةبيَت.
بةرجةستة كردناى ئةجنوماةنى هةريَماةكان لةدةساتوورى هةميشاةيى
جيا لاةوةى جيَباةجيَكردنى راساتء دروساتى فيدرالَييةتةلةهةمانكاتيشادا
هؤكاريَكة بؤ زياتر بةهيَ كردنى لةعيَراقى ئايندةدا بةتايبةت ئةطاةر عيَاراق
وةكو شيَوازى ئيََتاى مبيَنيَتةوة كاةدوو هاةريَم بيَاتم كةئاةمي هاةريَمى
كوردستانء هةريَمى عةرةبى عيَاراقء ئاةم كااتي خاةلَكى كوردساتان لاة
ديكتاتؤرييةتى زؤرينةوطةمةى دميوكراسى زؤرينةو كةمينة رزطار دةبيَتم
كااةئيمرؤ ئةناادامانى ليَااتى هاوثااةميانى كوردسااتان تارادةيااةكى زؤر
هةراسان كردوون بةهؤى ئةودةنطة زؤرةى كة باةرةنطارى دةبناةوةم بؤياة
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لةطااةأل ثيَكىيَنااانى ئااةم ئةجنومةنااة ئااةوا ئااةم ثالَةثةسااتؤية رةهايااة لااة
ئةجنومااةنى نيشااتمانى يااان كؤمةلَااةى نيشااتمانى هةيااة دةكاارآ كااةم
بكريَتاااةوة باااةوى سيَاااتةمى دةنطداناااة لةئةجنوماااةنى هةريَماااةكان
ثيادةبكريَاات كااةجؤرة هاوسااةنطييةك لااةنيَوان دةنطااى زؤرينااةو كةمينااة
مَاؤطةر بكاااتء بةهؤيااةوة هاةموو اليااةك هةساات بكاةن كااة لااةداهاتوودا
مافةكانيان ثاريَ راوةو ناتوانرآ باةهيش شايَوةيةك الياةنيَت ثيَشايَلى ماا ء
ئازادىء داخوازييةكانى اليةكةى ديكة بكات.

* رؤذنامةى خةبات ،)2806( ،يةكشةم5445/8/6 ،
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ثيَطةى كورد لةدادطاى باآلى فيدرالَىء
دةسةآلتى دادوةرى عيَراقدا
عيَراقااى سااةردةمى سااةدام بااةوة ناساارابوو كااةوآلتيَكى نااادميوكراتء
سةرتاساااةرى (مشاااوىل) باااووم ساااةرجةم دةساااةآلتةكانى (ياساااادانانم
جيَبااةجيَكردنىم دادوةرى) لااة ذيَاار دةسااةآلتى يااةك كةساادا كؤدةكرايااةوة
كةخؤى ياساى دادةريَذتء جيَبةجيَى دةكردو ضاوديَرى ياسايشى دةكاردو
تااا ئاكامةكااةى بةدةسااةآلتيَكى ديكتاااتؤرى كؤتااا هاااتء وآلتيشااى بااةرةو
هةلديَرو كاولكارى بردم بؤية هةر لةطةأل دارِمانى ئاةم رذيَماة سةرانَاةريةدا
بااري لااة دامةزراناادنى سيَااتةميَكى شارسااتانيانةكرايةوة كااة جيَطااةى ئااةم
رذيَماااة بطريَتةوةمبةماااة هاااةنطاونرا باااةرةو دامةرزانااادنى رذيَميَكاااى
دميوكراسىء فيدرالَيدام لة خاسيةتة ديارةكاانى سيَاتةمى دميوكراساي
ثاااةيرِةو كردناااى بناااةماى جياكردناااةوةى دةساااةآلتةكانة كاااة هةرياااةك
لةدةسةآلتى دادوةرىء ياسادانانء جيَبةجيَكردنة.
خةلَكى كوردساتان لاة هةلَباذاردنى  2550/1/31زؤربويَراناةو لةروانطاةى
داكااؤكيكردن لةئاماجنااة نةتةوةييااةكانى خااةلَكى كوردسااتان زؤر ئازايانااة
بةشدارييان كرد لة هةلَبذاردنى سةرتاساةرىء توانياان ذمارةياةكى بةرضااو
لة نويَنةرانيان هةلَبذيَرن تا بةشداربن لةثةرلةمانى عيَراقى بةجؤريَت كةببناة
هيَ يَكى كارطةر لةنيَو ثةرلةمانادام بةماة تارادةياةك خاةلَكى كوردساتان
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توانيان ثيَطةى خؤيان لة دةسةآلتى ياسادانان باةجؤريَت باةهيَ بكاةن كاة
نةتوانريَت بةبيَ طويَدانة دةنطى نويَنةرةكانيان هيش برياريَات دةربنايَت كاة
ئةمة ئاكامى ئةريَيانةى هاةبوو لاة دارِشاتنى سيَاتمى دةساةآلتى جاآ
بةجآ كردن ء هةيئاةى ساةرؤكيايةتى باةجؤريَت دةبينريَات كةذمارةياةكى
بةرضااااو لةنويَناااةرانى كاااوردو خاااةلَكى كوردساااتان ضاااةندين ثؤساااتى
جيَباااةجيَكردنيان وةرطرتاااووةو ئاطا اادارى هاااةموو وردةكاريياااةكانى نااااو
حكومااةتن .ئااةوةى ثيَويَااتة ليَاارةوة ئاماااذةى ثيَبكااةين ( كااة ناااوةرِؤكى
بابةتةكةمانااة) دةبيناارآ زؤر كااةسء اليااةن كااة باااس لةثيَطااةى كااوردو
خةلَكى كوردستان دةكريَت تةنىا ئاماذة باةم دوو دةساةالتة (ياساادانانم
جيَبةجيَكردن) دةدريَتم بةبيَ ئةوةى ئاماذةيةكي بةرؤلَى كوردو خاةلَكى
كوردستان بدريَت لة دةسةآلتى سايَىةم كةدادوةريياة كةباةبرِواى مان رؤألء
بايةخةكةى لةهةردوو دةسةآلتةكةى ديكةى ئةطةر زياتر نةبيَت ئةوا كاةمَ
نابيَتم ضاونكة هاةر ئاةم دةساةآلتةية كةدةبيَتاة ثةناطاةو يةكركاةرةوةى
هةركيَشاااةيةك كةلاااةكاتى دارِشاااتنى دةساااتوورو ثةساااةندكردنى ساااةر
هةلَدةداتم بؤية هةركةمتةرخةميةك لةم بوارةدا ئاكامةكةى بةنةريَياناة باؤ
داخوازيية رةواكانى خةلَكى كوردستانء ئاماجنةكانى دةشاكيَتةوة باةهؤى
ئةوةى هاةر ئاةم دةساةالتة دةبيَتاة شاويَنى ياةكركرةوةى هةركيَشاةيةك
كةلةنيَوان ثةرلاةمانى عيَاراق وثةرلاةمانى كوردساتان روودةدات ساةبارةت
بةهةر برِياريَت وهةر ئةم دةسةالتةو دادطا فيدرالَيةتةكةى دةبيَتاة شاويَنى
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يةكركردنااةوةى هااةر ناكؤكيااةك كةلااةنيَوان دةسااةآلتى جيَبااةجيَكردنى
هةريَمى كوردستانء عيَراقدا روودةداتم بؤية ئةطةر ثيَطةى كاوردو خاةلَكى
كوردستان لةم دةسةآلتةدا بةهيَ نةكريَت ئةوا زؤر ئاسايية باةوةى كةئاةو
دةسكةوتانةى لةهةردوو دةسةالتةكةى ديكة بةدةسات هااتوون ئاةوا لاةم
دةسااةالتةدا شااويَن ثيَااى لااةق بكريَااتء كااةم بكريَتااةوة كااة ئةمااة
مةترسييةكةى خةتةرناكةو ثيَويَتى بةهةلَويََت وةرطرتن هةية.
بةطةرِانةوةى بؤ ياساى كاتى بةريَوةبردنى دةولَةتى عيَاراقء لاةمادةى
( )43كةدةكةويَتااة دةروازةى شةشااةمى تايبااةت بةدةسااةآلتى دادوةرى
تيشت خراوةتاة ساةر ئاةم دةساةالتةو ولاة ماادةى ( )144دا زؤر باةروونى
باس لةئي ء كارةكانى ئةم دادطاية كراوة كةدةبيَ دامباةزرآء نااونراوة
دادطاااى باااآلى فياادرالَى كةئااةركى يااةكر كردنااةوةى كيَشااةكانة لااةنيَوان
حكومةتى ئينت اىلء حكومةتى هةريَمةكانء ثاريَ طاكانء شاارةوانييةكانةم
هاااةروةك لةبرِطاااةى(ب)ى هاااةمان مااااددة هااااتووةو جاااةخت كاااراوة
كةدةسااةآلتةكانى ئااةم دادطايااة بااةثيَى ياسااايةك ديااارى دةكريَااتء ئااةم
دادطايةكة لة 1ئةندام ثيَت ديَتء دةتوانيَت هةر ياسايةك ياان ريَنمايياةك
يااان ريَكاريَاات هةلَبوشاايَنيَتةوة ئةطااةر برِيارياادا كةلةطااةأل ئااةم ياسااايةدا
ناطوجنيَت يان ثيَناةوانيةتىم بةماة ئاةم دادطاياة دةتواناآ هاةربرِياريَت
كةلااة حكومةتااةكانى هةريَمااةكان يااان ثاريَ طاكااان دةربناايَت هااةلَيان
بوشايَنيَتةوة ئةطااةر واى تيَرِواناى كااة برِيارةكاة ثيَنااةوانةى ئاةم ياساااية
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(ياساى كاتى بةريَوةبردنى دةولَةت)ء هةر ضةندة ئاةم دادطاياة تاا ئيََاتا
ياسايةكى بؤكارةكانى دةرنةكردووةم بةآلم ئةندامةكانى سويَندى ياسااييان
خوارد لةبةردةم سةركؤمار كةنويَنةرانى كورد تةنىا ( )2ئةندام باوونم ئاةم
ريَذةية بةبرِواى من كةماةو شايَاتةى نيياة باةو رؤلَاةى كاوردو خاةلَكى
كوردستان نواندووياناة لاة ثرؤساةى ئاوةدانكردناةوةى عيَراقمبؤياة ئةركاة
لةسااةر دةسااةالتى سياسااى هااةريَمى كوردسااتانء دةسااةآلتى دادوةرى
لةهاااةريَمء ئةنااادامانى ليَاااتى هاوثاااةميانانى كوردساااتان كاااةداوابكريَت
ضاوثيَداخشاااااندنةوةيةك بااااةم ذمارةيااااةدا بكريَاااات يااااان بةثرؤسااااةى
ثةسةندكردنى برِيارةكان كة باةوةى دةبايَ برِيارةكاان باةكؤى ( )8ئةنادام
يان بة(امجاع) دةربنيَت تا كاوردو خاةلَكى كوردساتاني دلَنياابن لاةوةى
كةئةو ئاماجنةى تائيََتا بةدةسات هااتوون ناتوانريَات بةئاساايىء ياساايى
ساانوردار بكريَ اتء بااةثيَى ئااةم ثيَكىاتااةى ئيََااتا ثيَطااةى كااوردو خااةلَكى
كوردسااتان لااة نيَوةناادى دةسااةآلتى دادوةرى عيَااراق لةئاساات داخااوازىء
داواكارييةكانى خةلَكى كوردستان نييةو ثيَويَاتة بةجادى ثيَداضاوونةوةى
لةسةر بكريَت.

*رؤذنامةى خةبات ،)2840( ،ضوارشةم5445/5/55 ،
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فيدرالَييةتى كوردستانء ئايندةى عيَراق لة  WTOدا
ريَكخراوى بازرطانى جيىانى  WTOهاوشيَوة لةطاةأل ريَكخاراوى نةتاةوة
يةكطرتووةكان  UNبة دةرةجنامى سروشتى ئاةو بارودؤخاة دةذميَاردريَن
كة مرؤيايةتى لةكاتى جةنطى دووةماى جيىاانى ثيايادا تيَثةرِىءبةهؤياةوة
بارودؤخى سياسىءئابوورى جيىان نَكؤو طريوطرفتاى ئاةوتؤى بةخؤياةوة
ديت كةرةوشى جيىانى بةرةو ئايندةيةكى ناديارى برد لةئاكامدا  UNوةكو
ريَكخراوى جيىانى تايبةت بةثاراستنى رةوشى ئاشاتى ساةريىةلَدام كةضاى
 WTOيااان بااةطوجناوتر بلَ ايَني  ITOنااةيتوانى بااة ئاماااجنى خااؤى بطاااتء
وةكااو UNدامبااةرزيَتم ئااةمي بااةهؤى بااارودؤخء بةرذةوةناادى ئااةوكاتى
وآلتانى سةركةوتوو لة جةنطدا بؤية  23وآلتء بةمةبةساتى ثارِ كردناةوةى
ئااةو بؤشاااييةى لةئااةجنامى رانةطةياناادنى  ITOسااةرى هةلَاادابوو كةوتنااة
طفتوطااؤو لةئاكاماادا ريَككةوتننامااةى  GATTيااان مااؤركرد لااة سااالَى 1143
ودواتاار لةسااالَى  1148كةوتااة بااوارى ثراكتي ةكردنااى م ريَككةوتننامةكااة
هةرضةندة تةنىاو تةنىابة ريَككةوتننامةيةكى رووت دةذميَردرامباةالم دواتار
لة ريَطاى سكرتاريةتةكةى لة جنيَظ توانى وةكو ريَكخراويَت بةديار بكةويَت
بةتايبةتى ثا ئةوةى توانى بوارةكانى نيَو ريَككةوتننامةكة فاراوان بكاات
بةوةى جيا لةريََااكانى تاريفاةء كؤساثة هونةرياةكانى باةردةم بازرطاانى
جيىانى ئاةوا ساةرجةم بابةتاةكانى وةكاو خ ماةتطوزارىء ساةرماطوزارىء
مافةكانى ثاراستنى خاوةنداريةتى فيكريء بوارةكانى ديكة بطريَتةخؤ ئايَ
كاروضاالكييةكانى ريَككةوتننامةكة بةجؤريَت تةشةنةى كرد كة دةرةجناام
بة دامةزراندنى ريَكخاراوى بازرطاانى جيىاانى  WTOكؤتاهاات كةلةنيَاانى
 1114دامةزريندراو دواتري لةسالَى  1110كةوتة بوارى ثراكتيا ة كاردنء
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تائيََتا ( )3كاؤنطرةى وزارى ئةجناماداوة رةوشاى طؤرِانكاارى ورةوتاى
رووداوةكاني ئاماذة بةكاريطةرى ء بةرفراوانبوونى كاروضاالكييةكانى ئاةم
ريَكخراوة دةدةنمبةتايبةتى ئةطةر ئةو راساتيية با انني كاة  %10بازرطاانى
جيىانى لةذيَر كاريطةرى ئةم ريَكخراوة داياةو هاةر ئاةوة واى لاة وآلتاان
كاردووة كةبكةونااة خااؤ تاااوةكو ريَرِةويَات بااؤ بااارى ئابووريااان برةخَايَنن
كااةتازووة ببنااة ئةناادام لةريَكخراوةكااة تالااة شااةمةندةفةرى طةشااةكردنى
ئابورويدا دوا نةكةون.
 WTOلةريَطاى ئةو ئاماجنانةى كةلةثيَناويادا داماةزراوةو لةديباجةيادا
ئاماااذةى ثيَكراوةكااةئاماجنى (طةشااةثيَدانى ئاسااتى بااذيَوى ذيااانء باشااَ
بااةكارهيَنانى دةرامةتااةكانء زيااادكردنى بةرهااةمء طرةودانااة بااةرةوتى
ثةيوةندييااةكانى بازرطااانىء طواسااتنةوةى شااتومةكة لااة ريَطااا البااردنء
كةمكردنااةوةى رسااوماتء كؤسااثة جااؤرىء بابةتيااةكانى بازرطانييااة) ئااةوا
ريَكخراوةكة توانيويةتى كؤنَؤلَى تةواوى بازرطانى جيىانى بكاتء باةهؤى
بنةماكانى شاةفافيةتء رةتكردناةوةى دةساةآلتى دةولَاةتء ئاازاد كردناى
ثااااولء بانااااتء كؤمثانياكااااانى دلَنياكردنااااةوة(تاااا مني)ء طاااارةودانء
بةسةرماطوزاريدام تارِدةيةكى باةفراوان تاوانى جاؤرة ئارامياةك باؤ باازارِى
جيىانى دابني بكاتء رةوشيَت فةراهاةم بكااتء كاة والتاان بتاوانن هاةنطاو
بةرةو بة ئةندامبوونى بىاويَاذنء تائيََاتا زؤر لاةوالتان توانيوياناة ئاةم
رةوشة بؤ خؤيان ئامادةبكةن وببنة ئةندام لةريَكخراوةكة..
عيَااراق لةسااايةى حااوكمى طؤرِبااةطؤرِى بااةعر والااةذيَر ثااةردةى
سؤساليَااتىء سااةروةريةتى والتء باااآل دةسااتى حكومةتاادا كااةخؤى
بةثالَااةوانى طؤرِةثااان دادةناااو ريَ ا ى بااؤ هاايش بريوبؤضااوونيَت دانااةدةنا و
لةئاكاماادا بااارودؤخى عيَراقااى بااةرةو رةوش ايَت باارد كااة ضارةسااةركردنى
بةرِاستى كات وسااتيَكى زؤرى دةويَاتم بؤياة ئاةم رذيَماة ساةربارى ئاةو
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طؤرِانكارييانااااةى لةدةوروبةرياااادا روويااااان دةداتم بااااةهؤى مةنتي ااااة
ديكتاااتؤرىء فكاارة زؤردارييةكااةى ئامااادة نااةبوو ضاااويَت بااةم رةوشااةو
طؤرِانكارييانااة خبش ايَنيَت كااة ئايااا تاضااةند سووبةخشاانء رةوشااى والت
بةرةو ثيَ دةباتء هةرئةم مةنتي ة كؤنةثةرستيةى واى ليَكارد كاةعيَراق
( )05سااااأل باااةرةو دواوة ببااااتء دواتاااري ء ثاااا كااااولكردنى والتء
لةناوبردنى ذيَرخانة ئابووييةكةيدام بةزةليلي خاؤى بةدةساتى هاوثاةميانان
بدات.
ئااةمرِؤ كااةعيَراق ئااازادبووة بااريى سااةردةمء سااةرلةنوى طةرِانااةوة بااؤ
باوةشااى نيَودةولَااةتى لةئاراديااةمطفتوطؤء ليَكدانااةوةى جياجيااا لةسااةر
ئامادةكارييااةكانء ثيَداويَااتييةكانى ضااؤنيةتى طةرِانااةوةى عيَااراق بااؤ
كؤمةلَطاى نيَودةولَةتى دةكريَتم بيَطومان يةكيَت لةو بابةتانةى طفتوطؤشاى
لةسةر دةكريَت ئةوةية كاة ئاياا رةوشاى ئيََاتاى عيَاراق لاةبارة تااوةكو
عيَراقي وةكو وآلتانى ديكةى جيىان ببيَتة ئةندام لاةريَكخراوى بارزطاانى
جيىانى (.) WTO
ئةوةى ثةيوةندى هةية بةرؤلَآ عيَاراق لاة UNء ئةجنوماةنى ئاسااي ء
ريَكخراوةكانى لةريَكخراوةكانى تايبةت بةغةيرى بازرطاانىم ئاةوا وةزارةتاى
دةرةوةى عيَراق ولةريَطاى باةريَ هوشايار زيَباارى توانيوياةتى لاةم مااوة
كةمةى دةست بةكاربوونيدا تارِادةيةكى با ثيَطاةى عيَاراق بطةرِيَنيَتاةوة
ئاستة نيَودةولَةتييةكةىء ضاوةرِوانى كاروضاالكى فاراوانَى لايَ دةكريَات
بةتايبااةتى لااةرؤذانى داهاااتوو كااةبالويَ ى نااويَى عيَااراق لةزؤربااةى والتااان
دةستينشان دةكريَتم بؤية عيَراقء ئةجنومةنى فةرمانرِةوا لةم اليةناة هايش
ئاسااتةنطيَكى ئااةوتؤى لةبةردةمدانييةمبااةآلم ئااةوةى كاريطااةرةو ئيََااتا
بةكرنةكراوةتااةوة رةوشااة بارزطانييةكةيااةتى كةثيَويَااتة ثَااثؤرِانى ئااةم
بوارة بكةونةكارو تاازووة نةخشايةكى ثتاةوء باةه َي ي باؤ ئاةم باوارة
43

هةريَمى كوردستان و دةستوورى هةميشةيى

بةختيار غةفور بالةكى

دابرِيَااذن تاااوةكو زياااد لةثيَويَاات لةرةوشااى طةشةسااةندوى جيىاناادا دوا
نةكةوينء لةم بوارةشدا ثيَويَتة لةسةر ئةجنومةنى حوكم تاازووة هاةنطاو
بىاويَذيَتم هةرلةسةر ثةساةندكردنى ضاكَاازى سياساى باةوةى هاةنطاوى
بنريَاااات باااؤ طةرِاناااةوةى ساااةروةرى باااؤ عيَراقياااةكانء دةسااات بطريَااات
بةهةلَبذاردن تاوةكو ثةرلاةمانء حكوماةتيَكى هةلَباذيَردراو فةراهاةم ببيَات
كاااةبرِواى باااة طواساااتنةوةى ئاشاااتييانةى دةساااةآلتء جياكردناااةوةى
دةساةآلتةكان هااةبيَتء ئاايَ بااارودؤخ رةوتاى ئاسااايى وةربطريَاات تاااوةكو
دةساات بكريَاات بةضاكَااازيية ئابوروييااةكان هااةر لااةالبردنء نةهيَشااتنى
ئةوياساااو برِيارانااةى كااةبريى تاااكرِةوى دايرِيَااذتبوون بااؤ توناادو تااولَكردنى
ثيَطةكانى دةساةآلتة زؤرداريياةكانىء دواتار باياةخ بادريَت باةهؤكارةكانى
تةكنةلؤذى سةردةم و بة داموزدةطاا كارطيَريياةكان لاةريَطاى بةساةردةمى
كردنيان لةريَطاى شيَوازى هونةرى نوآ كةطوجناو بيَت لةطةأل شايَوازةكانى
سةردةم جيا لةمة بايةخء بةدامء دةزطا ثةروةردةيىء فيَركاردن بادريَت
هةر لةقوتاخبانة سةرةتاييةكان تازانكؤو ناوةندةكانى ليَتؤذيناةوة باةوةى
هةريةكةكااااةيان بااااةجؤريَت ئامااااادةو نااااوآ بكريَنااااةوة كااااةئاماجنيان
ضارةسااةركردنى كيَشااة نيشااتمانيةكان بيَاات (ئااابوورى يااان سياسااى يااان
كؤمةآلياااةتى) كاااة ئةمةشا ايان دةرفةتيَكاااة باااؤ ثشااات بةسا ا باااةتوانا
خؤمالَييةكان كة ئاكامةكاةى باةوة كؤتاا ديَات كاة ئاةم تواناا خؤمالَيياناة
دةتوانن نةخشةيةكى كورتء مام ناوةندى ودريَاذ باؤ باارودؤخى بازرطاانى
ي طوماان ساةرةتايةكى رونااك
بةثيَى تواناكاانى دابريَاذيَت كةئةماة باةب َ
دةبيَتء بؤ ئاسؤيةكى طة ء رووناكَ.
بؤية بارودؤخى بازرطانى عيَراق لةكاتى ئيََاتادا باةر لةهاةر هاةنطاويَت
ثيَويَاااااتى بةساااااةقامطريى سياساااااىء ساااااةرلةنوآ لةدامةزرانااااادنى
دامودةزطاكانى لةسةر سيَتةمء ثةيرِةوو ثرؤطراميَكاى ناويَى ساةردةميانة
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تاااوةكو لةداهاتوويااةكى ن يكااداو ثااا كؤتااا هاااتن بااةم قؤناغااةدا ئااةوا
هااةنطاوةكانى ضااونة نيَااو ريَكخااراوى  WTOئامااادة بكريَااتء قؤناغااة
بازرطانيةكااااةى  %155ثةيوةسااااتة بااااةقؤناغى ئيََااااتاى كااااةقؤناغى
طواستنةوةى دةساةالتة كاة تيايادا زةمينةياةكى لاةبار ئامادةبكريَات باؤ
هةلَبذاردنيَكى ئازاد بؤ هةمووطةلء نةتةوةو ئةنداميَت كةئازادانة دةناس باؤ
ئةو شيَوازة بادات لةفاةرمانرِةواى كةسودبةخشاةو باةبرِواى تايباةتى خاؤم
كةوا قؤناغى ئيََتاى عيَراقي بةسَاوةتةوة باةبرِواهيَنان باةمافى رةواى
طااةىل كوردسااتان بااةبرِواهيَنان بااةمافى فيدرالَيااةتى جااوطرايف بااؤ خااةلَكى
كوردسااتان م ضااونكة بةبرِوانااةهيَنانء ثةسااةند نااةكردنى ئااةم مافااة ئااةوا
ثةيوةندى نيَوان طةالنى عيَراق ئاراستةيةكى نويَى جيااواز وةردةطريَات كاة
بيَطومان كاريطةرى دةبيَت لةسةر ثرؤسةى طواستنةوةى دةساةالت وساةر
لةنوى بنياتنانةوةى عيَراقيَكى هاوضةرخ.
فيدرالَيةتى جوطرافى هاةريَمى كوردساتان بةكليلاةو قؤنااغى يةكاةمى
ضارةسااةريَكى ئاشااتيانةى كيَشااةى فةرمانرِةوايااةتىء ضاكَااازى سياسااى
لااةعيَراقى ئايناادةدا دةذميَردريَتمبؤيااة ئةطااةر عيَراقيااةكان بةئةجنومااةنى
حوكميشةوة بري لةئايندةى عيَراق دةكةونةوة لةثةيوةندياة بازرطانياةكانى
جيىانء WTOدام ثيَويَتةبةر لةهةر شتيَت دان بةفيدرالَيةتى كوردساتان
بىيَااانن تااااوةكو بتاااوانن لاااةقؤناغى يةكاااةمى طواساااتنةوةى دةساااةالت
سااةربكةونء بةسااةركةوتنى ئااةم قؤناغااة ئااةوا هااةنطاوةكانى ديكااة
مةيَةرو ئاسان دةبن.
*رؤذنامةى خةبات ،)2658( ،يةك شةم 5440/5/8،

40

بةختيار غةفور بالةكى

هةريَمى كوردستان و دةستوورى هةميشةيى

عيَراقيَكى تازةو ئايندةى ئاو لةكوردستان
ذيااانى تةمااةنى رابااردووى دةولَااةتى عيَااراق تااائيمرِؤ لةطةلَياادا بيَاات
هةميشااااة لااااةبارى نائاسااااايى و جااااةنس ء رووبةرووبوونااااةوة دابااااووم
ئاااايَ هااااةر زةمااااةنيَت لااااةذيَر ثااااةردةى بيانويااااةكء ثاسااااااويَت ء
بةهؤيةوة باجيَكى قورسى دا كة ذيَرخانة ئابووريةكةى – ئةطةر هاةبووة-
ئةوا بةتةواوةتى دارِماو خةلَكةكةى تووشى رةوشيَت هاتوون كة كاةم وآلت
ثيادا تيَثةريون.
لةدونياى زانَتة سياسيةكان هةلَويََاتى وآلتانادا وابااوة كاةرذيَميَكى
سياسى كاتيَت هةلَويََتيَت وةردةطريَت يان اليةنطرى باباةتء كيَشاةيةك
دةبيَت كة بةرذةوةنديية باآلكانى طةلةكاةى وادةخاوازآء باةطويَرةى ئاةم
بةرذةوةندييااة هةلَويََاات وةردةطريَتمكةضااى رذيَمااة بااةناو سياساايةكانى
عيَااراق -كةزؤربااةيان بةداخااةوة سااةربازى بااوون -كاتيَاات هةلَويََااتيان
لةكيَشةو ئاراستةكان وةردةطرت كةئةم جؤرة هةلَويََتانة ريَت ثيَناةوانةى
بةرذةوةندييااةكانى طااةل بااوونم بؤيااة ئيماارِؤ كااة كؤمةلَااةى نيشااتمانى
دةستبةكارةو لةثرؤسةيةكى دميوكراسى لةاليةن زؤريناةى خاةلَكى عيَاراق
هةلَبااذاردراون ء ئااةركى نووسااينةوةى دةسااتوورى هةميشااةيى وآلتيااان
لةئةستؤ دايةم دةبيَ بةجدى بري لاةوة بكةناةوة كةويَات ء داخوازياةكانى
خاةلَكى عيَاراق باةكورو عاةرةبء توركماانء . .لاةم دةساتوورةدا جايَطري
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بكةن بةتايبةتى ئةطةر ئةم راستيية ب انني كةخاةلَكى عيَاراق لةهةلَويََات
وةرطرتنااى نادروساات ودوور لااةواقير تيَربووةوئيََااتا ثيَويَااتى بةوةيااة
ئازاداناااة باااذى و درك بةومافاااة ماااةدةنىء سياساااىء ئابورياناااة بكاااات
كةراطةيانااداوةو ريَككةوتننامااة نيَااو دةولَةتييااةكان بؤيااانى بةرجةسااتة
كااردوةم لااةم رةوشااة دةكاارآ كؤمةلَااةى نيشااتيمانى بةطشااتىء طروثااى
كوردستانى بةتايبةتى بري لةوة بكاتةوة كةئايندةى عيَاراق لةساةر بناةماى
(عيَراقيَكااى دميوكراسااى فياادرالَى ثةرلااةمانى بايَ اليااةن) ديااار بكاااتء بايَ
اليااةنى عيَااراقي بةسااوودو قااازاجنى فااراوان بااؤ خااودى عيَراقيااةكان
دةطةرِيَتةوةولةنيَوةنديشدا خةلَكى كوردستان(ضاونكة هاةريَمى كوردساتان
هةريَميَكااة بااةدوو سااامانى طاارنس بةناوبانطااة كةنااةوتء ئاااوة)و ئةطااةر
ملمرنيَكاااني تادويَنااآ ن ياات لةسااةر نااةوت بااووةو كوردسااتان بةهؤيااةوة
تووشى كاولكارى هات ئةوا ئايندةى ئةم ملمرنيَياة لةساةر ئااو دةبيَاتم
ئةو كاتي دةبيَ خةلَكى هةريَمى كوردستان خؤى بؤ كاولكاريياةكى ديكاة
ئامادة بكاتم بؤية باةر لاةوةى ئاةم هةلَويََات وةرطرتناة رووبادات وئاةم
طريوطرفتةكانى ثةيوةند باةئاو لاةنيَوان عيَراقاى عاةرةبىء ساورياء توركياا
سةر هةلَبادات ئةركاة لاة ساةرطروثى كوردساتان كاة كاربكاات تابناةماى
بيَريااةنى هاوش ايَوة لةطااةأل بيَريةنيةكااةى وآلتااى سويَاارة لةئااةوروثادا
كاربكااات تاااوةكو ئااةجمارة كوردسااتان نةبيَتااة طؤرِةثااان بااؤ ملمرن ايَ
خةلَكى ديكةو جاريَكى ديكة ريَككةوتننامةءدانيشتنى نىيَنى ئةجنام بادريَت
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لةسااااةر كااااوردو بةرهةمااااة نةتةوةييااااةكانى خااااةلَكى كوردسااااتان
كةسةرضاوةكةى نةوت وئاوة .
ئةطةر نةوت تادويَنآ ن يت ئاستةنس بووبؤ خةونة ديَرينةكانى كاوردو
خةلَكى كوردستانم ئةوا ثيَويَتة سَاتيذيَكى ئاةوتؤ دابرِيَاذيَتء كاة ئااو
ببيَتة ريَخؤشكةريَت بؤ هيَنانةدى ئةم هيواو ئاواتاناةى كاةكورد لةثيَناويادا
خةبات دةكات لةسةربةخؤىء ئازادييدا.
* رؤذنامةى خةبات ،)2824( ،سآ شةمة5445/5/62 ،
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كورد لة نيَوان بوونى دةسةآلتء نةبونى دةستووردا
يةكيَت لة مةرجة سةرةكيةكانى دامةزراندنى دةولَةتى ياساو كؤماةلَطاى
مةدةنياادا لااة بااوونى دةسااتوردا خااؤى دةنويَنااآ كااةوا ناس ايَنراوة بااةوةى
باااااةرزترين رِيََااااااى ياسااااااى وآلتاااااةو نةخشاااااة داناااااةرى كاااااارة
ياسايىءناياساااييةكانةء لااةرِيَطاى ئةماادا برِيااار لةسااةر رِةوايااى كارةكااان
هةلَويََااتةكان دةدريَااتم ضااونكة بةشايَوةيةك ثةسااةند دةكريااتء دةبيَتااة
هيَلَكاااارى ساااةرةكى باااةوةى هةمووخاااةلَكيَت لاااة دارِيَشاااتنى برِطاااةكانء
تاوتؤكردنى مادةكانى بةشدار دةبيَاتم واتاا هاةموو ئةناداميَت لاة كؤماةلَطا
بةرِاستةوخؤى شويَنثيَيةكىدةبيَت لة دةستوردا.
عيَراق لةماوةى ساآلنى رِابردوويدا بةتايباةتى لاة حاوكمى ( )30ساالَةى
بةعَاادا هةميشااة بااةدةردى دةسااتورى كاااتىء يااان نااةبوونى دةسااتوردا
ناآلندوة( كة لة واقير هةبوة بةآلم كارى ثيَنةكراوة) و هاةر ئاةم رِةوشاة
واى كردمااا ء ئازادييااةكان سااةركوت بكريَااتء سيَااتةمى سةرتاسااةرى
سةرهةلَبدات ضاونكة بةثةساةند ناةكردنى دةساتور تووشاى ثيَشايَلَكردنء
زةوتكردندا دةبيَتةوة.
خااةلَكى كوردسااتان لااة ئايااارى  1112لااة ثرؤسااةيةكى شارسااتانى بااآ
ويَنااةدا لةناوضااةكةم يةكااةم ثةرلااةمانى هةلَبااذاردو مااافى فياادرالَى وةكااو
درومشيَكى كاتى واقعى بؤ باارودؤخى ئيََاتاى هاةريَم ثةساةند كاردو لاةم
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كاتةوة هةولَى ضةسثاندنى ئةم مافة دةدريَت لةحكوماةتى فيدرالَيادا تائاةو
كاتةى لةياساى كاتى بةرِونى دان بةم مافة نراو بوو بةواقيرء ئيَتا كاار
دةكريَت بؤ ضةسثاندنى ئةم بنةماية لةدةستورى هةميشةييدا.
ئةركى كورد لة قؤناغى داهاتويادا ويَاراى ئاةوةى دةباآ باة كاريطةراناة
بةشااادار بيَااات لاااة داريَشاااتنى دةساااتورى هةميشاااةييدام جياااا لةماااة
ثيَويَتيةكى طرنطة كاة دةساتوريَكى هةميشاةيى باؤ هاةريَمى كوردساتان
ثةسااةند بكاااتء لااةم رِوةوة ثاارؤذة دةسااتوريَت كااة لةاليااةن ضااةند
شاااارةزايةك لةسااااآلن ( )13 -12ئاما اادةكرابوو بةباشاااَين ديكؤميَنااات
دةذميَردريَت تاخبريَتة بةردةم ئةندامانى كؤمةلَطا تا تاوتؤ بكريَتء ثةساةند
بكريَت ضونكة ناكريَت داواى مافيَت بكريَت ء ئامادةكردنى بةدةسات هااتنى
بةرجةستة نةكريَت كة ئامادةكردن يان ثةسةند كردنى دةستور بؤهاةريَمى
كوردستانء راطةياندنى ناوةرِؤكةكةى باؤ ميادياكان بةهاةنطاويَكى كاريطاةر
دةذميَدريَت بؤ ضةسثاندنى فيدراليةت لة عيَراقى ئايندةدا.
دةسةآلتى كوردى لةماوةى ساآلنى رِابردويدا ضةندين هةولَى خَتة كاار
بؤ طةآللَة كردنى دةستورم بةآلم هةولَةكان بةهؤى هؤكارى جياجيا تووشاى
بةربةست بونء تووشى تةطةرة هاتء لةم ثيَنااوةدا كاة ئيمارِؤ تارِادةياةك
ئةم بةربةستانة وةال نراونم بؤية رِةوشةكة بةجؤريَت لةبارة كاة دةساتورى
هةريَم بةر لة داريَشتنى دةستورى هةميشاةيى حكوماةتى فيادرالَ ثةساةند
بكريَت تا لةداهاتودا هيش اليةنيَت بري لةوة نةكاتةوة كة ساز لةطةأل كورد
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بكاااتء دان بااةمافيَت بااؤ كااوردبنيَن كةلةفيدراليااةت كااةمَبيَت يااان لااة
ضوارضيَوةى فيدراليةتيَكى سنوردار بيَتم ضونكة تائيََتا كةسانيَت هةن
بااري لااةم جااؤرة تيَرِوانينااة دةكةنااةوةو كاريشااى بااؤ دةكااةن كااة جيَطاااى
داخةهةنااديَكيان تااا دويَنااآ لااة ميواناادارى هااةريَمى كوردسااتانء خةلكااة
خؤرِاطرةكااةى بااوونم جيالااةوةى بةثةسااةند كردنااى دةسااتور بةرنامااةو
بةرذةوةندييااةكان يااةكر دةبنااةوةو لااةرِيَطاى ئةميشاادا دةكاارآ رِيَااذةى
شكَت ء سةركةوتنةكامنان هةلََةنطيَنني تا ثةرة باة اليةناة ئيجابياةكان
بدةينء هةولَى البردنى سلبيةكاني بدةين كاة باآ طوماان ئاكامةكاةى باة
قازاجنى كوردو دؤزة رةواكةى كؤتاديَت.

* رؤذنامةى خةبات ،)2385( ،يةك شةم5445/2/23 ،
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بؤ داخوازييةكانى كورد جيَبةجيَ ناكريَن؟!
ب ووتنةوةى رزطارخيوازى خةلَكى كوردستان بةدريَذايى تةمةنى خؤيادا
هةميشة لةناكؤكيىء رووبةرِووبوونةوةى رذيَمة يةك لةدوايةكاةكانى عيَراقادا
بااااووة بااااةهؤى ئااااةو كيَشااااانةى كةبةهلةَثةساااايَردراوى مابوونااااةوةو
ضارةساةرنةكران هاةر لااةبرِوا ناةهيَنان بااةمافى كاورد لااة خاؤ بااةرِيَوةبردن
(خودرتااااريم فيدرالَياااةتم ساااةربةخؤيى) تاااا دزيناااى ساااامانى كاااوردو
دواترينيشاايان كةبةئةسااتةمَين كيَشااة دادةنريَاات كيَشااةى ديارينااةكردنى
ساانوورى هااةريَمى كوردسااتانى عيَراقااةم ضااونكة سااةرانى رذيَاام لااةعيَراق
لةهااةموو سااةردةميَت ئةطااةر كااةم يااان زؤرتاار ئامااادة بااووبن (لةبااةر ض
هؤكاريَت) لةطةأل سةركردايةتى كورد دابنيشانء طفتوطؤبكاةنء ئاكاميشاى
ليَ بةرهةم بىيَت ئةوا ئامادة نةبوونة هيش طفتوطؤيةكيان لةمةرِ ديااريكردنى
سنوورى هةريَمى كوردستانى عيَراق بةئاكام بطاتء وريَكةوتننامةى ئاادارى
ساآلنى حةفتا بةباشَين بةلَطةنامة دةذميَرديَت.
عيَراق لةدواى ئازايدا ء ثا ئةوةى دةستوورى كاتى راطةيةندرام هةمو
خةلَكى كوردستان بةتايبةتى لةناوضة ئازادكراوةكان بةثةرِؤشى ئاةوةبوون
كةئيَ لةماةو دوا ئاةم ناوضاانة دةخريَتاةوة ساةر خاكةكاةو هةريَمةكاةيان
كةكوردسااااتانةم كةضااااى دواتاااار ئااااةم كيَشااااةية هااااةروةكو جاااااران
بةهةلَثةساااردراوى مايااةوةو ئةجنومااةنى فااةرمانرِةوايى عيَااراق هاوش ايَوة
لةطااةأل ئةجنومااةنى فااةرِمانرِةوايى سااةردةمانى ثيَشااوو ئااةم كيَشااةيةى
بةهةلَثةساردراوى هيَشتةوة تاا(باارودؤخ ئاارام دةبيَتاةوةم ئارامكردناةوةى
بارودؤخ لةتيَرِوانينى سةرانى عيَراق ماناى سةرلةنوآ خاؤ باةهيَ كردناةوةو
نكؤلَى كردن دةنويَنآ لة دياريكردنى سنوورى هاةريَمى كوردساتانء ئةطاةر
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ئةم تيَرِوانينةيان نةبيَت ( كاةهيوادارم بةهةلَاة داضاوو )ئاةوا بؤتاا ئيََاتا
دواى زياتر لةسالَيَت لةدةرضوونى دةستوورى كاتى هيش هةنطاويَت باؤ ئاارام
كردناااااةوة نةهاويَشاااااَاوة بةتايباااااةتى ماااااادةى ()08ى ساااااةبارةت
بةئاساييكردنةوةى بارودؤخ لةكةركوك.
برِواهيَنااان بةفيدرالَيااةت بااؤ خااةلَكى كوردسااتان نابيَتااة هؤكاريَاات بااؤ
يةككركردنااةوةى بنااةرِةتى كيَشااةكان ضااونكة نااةوةكو فيدرالَيااةت بااةلَكو
سااةربةخؤيى بااةمافيَكى سروشااتى هااةموو طااةالن دادةنريَااتء ثيَويَااتى
بةكيَشمةكيَشم ء طفتوطؤكردن نيية بةلَكو كيشةى سةرةكى كورد لةعيَراقدا
خؤى لةدياريكردنى سنوور دادةنريَت كاةهؤكارة جؤطرافياةكانء سروشات
دياااااريكردوون كااااةزجنرية ضااااياكانى حااااةمريننء ميَااااذوو جاا اةختى
ليَدةكاتةوةمبةآلم نةيارانى كوردو رةطةزثةرستان هةولَى نكاؤلَيكردنى ئاةم
راستيانة دةدةن.
ديارينااةكردنى ساانوورى هااةريَمى كوردسااتان تااةنىا يااةك ئاكااامى
ليَدةكةويَتااةوة كةئااةمي بااةردةوامبوونى ثش ايَوى و نائاراميااة لااةعيَراق
كةئاكامةكة تةنىا باةوة ضارةساةر دةبيَات كاة ثيَويَاتة دان باةواقر و
رووداوةكااانى ميَااذووى بىيَنريَاات كااة خااؤى لااةدياريكردنى ئااةم ساانوورة
دةنويَنااآء دانااي بااةوة بنريَاات كةئااةم ناوضااانة بةش ايَكن لةكوردسااتانى
عيَراق بةتايبةتى كاةركووكء مولالء ناوضاةكانى ديكاةى وةكاو شاةنطارو
خانةقني.

* رؤذنامةى خةبات ،)2383( ،دووشةم 5445/2/24 ،
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كةركووك كيليلى ضارةسةرى كيَشةكانة
بةر لة ن يكةى دوو ساألء لة هةنطاويَكى كاريطةرو لة كؤنفرانَايَكى نيَاو
دةولَاااةتى مةلَبةنااادى باااارزانيى ناااةمرم كيَشاااةى كاااورد خراياااة باااةردةم
كؤنفرانَةكة لةذيَر ناوى كورد كليلي ضارةسةرى كيَشاةكانةو كؤنفرانَاةكة
بةضااةندين ليَكدانااةوةو بااريو بؤضااوون كؤتااايى بااةكارةكانى خااؤى هيَناااو
سةرجةم بريوبؤضوونةكان لاةم ضاوار ضايَوةدا خوالناةوة كاةداكؤكيان لاةم
راستية ميَذووياة دةكاردةوة كاة عيَاراق تامااوة هايش ئارامياةك بةخؤياةوة
نابينيَاات ئةطااةر كيَشااةى خااةلَكى كوردسااتان ضارةسااةر نااةكريَت لااة
ضوارضيَوةى ئةو ماا ء داخوازيياناةى كةخةلَكةكاةى باةرزيان كرؤدتاةوة
كةخؤى لةفيدرالَيةت دةنويَنآم ئيمرِؤ دواى دوو سااأل عيَاراق باة طشاتىء
كوردستانى عيَراق بةتايبةتى لاةبارودؤخيَكى تاةواو جيااوازة لاةم رؤذاناةى
كةكؤنفرانَةكةى تيايدا سازدرا دةذى وئيمرِؤ كورد بة ثراكتيكاى بةشادارى
حوكمةو تارادةيةك توانيوياةتى ماافى فيدرالَياةت وةكاو شايَوازيَكى ناويَى
ثيَكااةوة ذيااان لااة ضااوار ضايَوةى ياساااى كاااتى ئياادارةى دةولَااةتى عيَااراق
بنةسثيَنيَت سةر بارى ئةم هةموو مشتومرِةى لةساةر ياسااكة كارا باةآلم
ئااةوةى طرنطااة ئةوةيااة ياساااكة تااوانى ئااةم راسااتية بةسااةرجةم خااةلَكى
عةرةبى عيَراق بطةيةنيَت كة خةلَكى كوردستان دةستبةردارى ئؤتؤناؤمىء
شاا ايَوازى كرساااايكى بوونااااةو ئيماا ارِؤ لااااة قؤناااااغى ئيََااااتادا داواى
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فيدرالَيةتىَياسااى دةكااةن جيااا لااةوةى ياساااكة ئااةم راسااتية بااةديار
خَت كة هةندآ رؤلَةو كةسايةتى عةرةبى خاوةن هةلَويََتء ميَذوو هاةن
دان بةم مافة بىيَننء ئةندامانى عةرةبى ئةجنومةنى فةرمانرِةوا ئةواناةى
واذووى ياساااكةيان كااردو تةحااةفوزيان نيشااان نااةدا تااةنىاو تااةنىا ذمااارةو
منونةيةكى كةمى ئةم دلََؤزانةنم هةربؤياة دةتاواب بلَايَم كةفيدرالَياةت
تارادةيةكى با كةوتؤتة ذيَار ليَكداناةوةى ئاةم عةرةباة شاؤييَنيانةى كاة
تادويَنآ دانياان بةثلاةى دووى هااوآلتى باوونى كوردياان ناةدةهيَناو ئاةم
ليَكدانةوانة ئاماذةن بة داهااتووى طةشاى ضاةمكى فيدرالَياةت لاةعيَراقى
نويَدا دةكةنم بةالم ئةوةى طرنطة ليَرةوة باسى ليَوة بكةينء بيخةينة ذيَار
ليَكدانةوة خؤى لاةم راساتية دةنويَناآ كاةئايا باياةخ ءطرنطاى فيدرالَياةت
بةبيَ كةركوك ء ناوضاة كوردنيشاينةكانى ديكاةى كةباة عةرباةكراون..ضاى
دةبيَت و و ئايا فيدرالَيةت بةبيَ كةركووك ض نرخء بةهايةكى دةبيَاتء ئاياا
ئايندةى كورد بةبآ كةركووك بةرةو كوآ دةرِواو
بااةر لةخَااتنة ناااو ئااةم ثرساايارانةدا ثيَويَااتة ئاماااذة بااةرووداوة
ميَذوويةكان بكةينء دواتر حوكم لةسةر بابةتاةكان بادةين ء باة دياارترين
رووداوى ميَذووي ء بةثشت بةس بةبةلَطةناماة ميَاذوويء جوطرافياةكان
ء كردارى سروشتى خودايدا ئةوا ئةم راستية بةديار دةكةوآ كاة كاةركووك
شاااريَكى كوردسااتانةو بةش ايَكى زيناادووى هااةريَمى كوردسااتانى عيَراقااةم
وهةربؤية دةبينني سةركردايةتى سياساى كاورد بةدريَاذايى قؤناغاةكانى
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خةباتياادا بااةهيش شاايَوةيةك سازشاايان لةسااةر كااورد بااوونى كااةركووك
نااةكردووةو هااةر كيَشااةى كااةركووكي بااووة كااة ضااةندين رؤلَااةى ئااةم
كوردستانة طيانيان لةثيَناويدا بةخت بكرد.
بةطةرِانااةوة بااؤ ميَااذووى ن يكااى خةلَكىكوردسااتانء بةتايبااةتى بااؤ
سةردةمى شؤرِشاى ئاةيلول دةبينارآ كاة ساةركردايةتى سياساى كاوردم
دواى ضةندين دانيش ء طفتوطؤ لةطةأل سةرانى ناوةندا توانى ياساايةك باة
سةرانى رذيَم واذؤبكةن كة لاةهيش الياةنيَت لاة فيدرالَياةتىئيمرِؤدا كةمتاةر
نةبوو وجياوازيةكةشى بة برِواى خؤم تةنىا لةناوةكةى ء هةناديَت باواريَكى
ديكااةى كااةم بووةمبااةآلم كاتيَاات ياساااكة تاااوتوآ كااراو كةوتااة بااوارى
ثراكتي ة كردنىء دواى ضوار ساألم كار طةيشتةوة كيَشةى كةركووك كةلاة
ماااوةى (4سااالَى) ( )1134-1135بةهةلَثاسااردراوى(معل ا ) مااابووةو ئاايَ
سةرجةم بابةتةكانى وةال نرانء كيَشة مةترسايدارةكة كةوتاةوة باةرباسء
ئاكامةكةشااى بااةو راسااتية طةيشاات كااةكورد ئامادةنييااة سااةربةخؤيي
وةربطريَاات بااةبيَ كااةركوك ضااونكة سااةرانى كااورد كااةركووكيان بااةدل
ناساندوةو مرؤيي بةبيَ دأل ناتواناآ باذيَتء خاةلَكى كوردساتاني باةبآ
كاااةركووك ئاماااادةنني لةطاااةأل عيَراقااادا باااذينم ئيمرِؤكاااة عيَراقياااةكان
سةروةريةتى لة هاوثةميانان وةرطرتةوةو لة دواى تةموزةوة ياسااى كااتى
دةكةويَتة بوارى ثراكتيكةوة كةتيايدا هاتووة ثيَويَاتة كيَشاةى كاةركووك
ضارةسااةر بكريَاات بااةر لااةماوةى هةلَبااذاردن ء ئامااارى طشااتى لااة ريَطاااى
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طةرِانةوةى ئاوارةكان بؤ شارةكةو طةرِاندناةوةى ئاةو عةرةباة هاورداناةى
هيَنااراون بااؤ ئااةوآء طواسااتنةوةيان بااؤ شااويَنى رةسااةنى خؤيااان لااة
ناوةرِاستء باشوورى عيَراقدا ئةوا ريَطاكاة تارِادةياةك فةراهاةم دةبيَات باؤ
ضارةسةر كردنى دايكى هةموو كيَشةكان .ثيَويَاتة لةساةر ساةركردايةتى
سياسى كورد لاةم قؤناغاةدا ساةرجةم وزة وتواناكاانى خاؤى لةهاةردوو
ئيدارةكااةدا خباتااة بااةردةم كيَشااة سااةرةكيةكةىء هةولَباادات ثشاات
بةتواناكانى خؤى ببةستيَت بؤ نيشتةجآ كردنى ئاوارةكاانء هانادانى ئاةم
ئاوارانةى لةذيَر ئيدارةى هةردوو حكومةتةكاةدا ذياان دةطاوزةريَنن باةوةى
تةواوى ئاسناكارييان بؤ فةراهاةم بكاات تالاةذيانى ئااوارةيىء دةرباةدةرى
رزطاريان ببيَت .ئةطةر كورد بةكليلى ضارةسةرى كيَشةكان بذميَردريَت ئةوا
كةركووكي بةناوةرِك ء هؤكارة سةرةكيةكةى كورد دادةنريَت بؤية ئةطةر
هاوثةميانانء سةركردايةتى سياسى نويَى عيَراق خاةرورى دامةزرانادنى
عيَراقيَكى نويَى دميوكراساىء فيدرالَاة كةمافاةكانى مرؤياى تياادا ثااريَ راو
بيَت ئةوا ئةركة لةسةرى كةمافى مافخوراوان بطةريَنيَتةوةو دان بةو راستية
ميَذوويةشدا بىيَنيَت كةكةركووك شاريَكى كوردساتانيةو بةشايَكى زينادووى
هةريَمى كوردستانةو بةم هةلَويََاتة دةتواناآ ئاماجناةكانى لاةعيَراقيَكى
طة ء رووناك دةستة بةر بكات.
* رؤذنامة خةبات ( ،)2088يةك شةءة 5440/8/0 ،
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دواى زياتر لة( )58ساأل لةسةر داخوازى بارزانى نةمر:
كاتى ئةوة نةهاتووة كورديش داواى سيفةتى ئةندام يان ضاوديَر
بوو بكات لةنةتةوة يةكطرتووةكان.
يةكيَت لةخةسلَةتة ديارو بةرضااوةكانى كؤماةلَطاى مرؤياياةتى ئةوةياة
كة دواى هاةر نااكؤكىء ويَرانكاريياةك لةجيىانادا هاةولَى ئاةوة دةدات كاة
ضاوثيَداخشاااندنةوةيةك بةرةوشااى طشااتى رابااردووى بكاااتم تاااوةكو
ئةوهؤكاراناة دةساات نيشااان بكااات كااة بوونةتااة ثالَنااةر بااؤ ئااةم ناااكؤكىء
ويَرانكاريية هةر ئةم ضاوثيَداخشانةوةيةشى وايكردووة كةكؤمةلَاةى طاةالن
لااةدواى جااةنطى يةكااةمى جيىااان دامبااةزريَتء دواتاار  UNوةكااو
ريَكخراويَكى كاراتر وبةهيَ تر لةكؤمةلَةى طةالن دامبةزريَت تااوةكو طاةالنى
جيىان رووبةرِووى هيش جةنطيَكى نويَى جيىان نةبيَتةوة.
نةتةوةيةكطرتووةكاني لةماوةى كاركردنى تاوةكو ئيمارِؤ باةطويَرةى
رةهةندة سياسىء بارودؤخى نيَاو دةولَاةتى كاارى كاردووةو ثرؤذةكااني
لةناوضةكانى جيىان بةرزون مى تيايدا كةوتووةولةهاةمووكاتء سااتةكاندا
لةيااةك ئاسااتدا نةبووةمئةمااة بااؤ رةوتااى طشااتىء ئااالَؤزى بابةتااةكان
دةطةرِيَتةوةم بةآلم بةشيَوةيةكى سةرتاساةرى ئاةوا  UNتوانيوياةتى كاةم
يان زؤر رؤألء كاريطةريةكى لةهاةر كيَشاةء ناكؤكيادا بنويَنيَاتء هاةر ئاةم
رؤلَة واى لةطةالنى جيىان كردووة كةلةزؤربةى ناكؤيةكان ثاةنا باؤ ئاةم
دةزطا نيَودةولَةتية ببةن لةثيَناو داكؤكيكردن لةما ء داخوازييةكانى.
بااةر لةساااآلنى نااةوةتى سااةدةى رابااردووم هةرضااةندة  UNلةئاساات
بةرثرساياريةتى وئةركااةكانى نااةبوو بةرامبااةر بةطااةىل كااورد لةكوردسااتانى
عيَااراق ضااونكة دةيااان ثيَشاايلَكارى برِيااارو راسااثاردةكانى ئااةم ريَكخااراوة
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جيىانيااة كاارانء بةهؤيةوةطااةىل كااورد رووبااةرِووى جينوسااايدو لااةناوبردن
بووةوة كةضى  UNهايش كاردانةوةياةكى ئاةوتؤى دةرهاةق باةم تاواناناة
نةبووةو هيش هةلَويََتيَكى بويَرانةى دذ بةديكتاتؤريةتء كااولكردن نةنواناد
كةئةمة بووة هؤى ئةوةى  UNئاةم متمانةياةى لةدةسات بادات باةوةى
دةزطايةكة داماةزراوة باؤ ثار َي طااريكردن لةطاةالنى ذيَار دةساتةو ئةواناةى
رووبةرِووى جينوسايد دةبنةوة.
تيشاات خَااتنة سااةر ئااةم رؤلَااة نةريَيانةونائاساااييةى ئااةوكاتى UN
بةرامبةر قةت ء عامكردنى خةلَكى كوردستان نواندنىم والة  UNدةخوازيَات
كة (غنب)ة ميَذووييةى دةرهةق باة كاوردى كاردةوة لةساةر شاانى البادات
وئةماة تاةنيا باةوة دةكريااَت كةسايفةتى ضااوديَر ياان بةئةناادامبوونى
بةنويَنةرانى كورد ببةخشيَت لةكؤمةلَةى طشتى نةتةوةيةكطرتووةكان.
ثةسةندكردنى سيفةتى ئةندامبوونى كورد يان بة ضاوديَركردنى لاة UN
دا ويَراى ئةوة ئاواتيَكى لاة ميَذيناةى باارزانيى ناةمر باووة ئاةوا بةالياةتى
كةم باة دةرطاياةكى ناو َي دةذميَردريَات باؤ نةتةوةياةك كاةدةيان ساالَة
دةنطى كةء سةركوت دةكريَتم بؤياة داواكاارم لاة ثةرلاةمانى كوردساتان
كةثرؤذة ثيَششنياريَت ئامادة بكات ودواى ثةسةندكردنى خبريَتاة باةردةم
 UNوكؤمةلَااةى طشااتى تاااوةكو كااوردي وةكااو سااةرجةم نةتااةوةكانى
ديكااةى جيىااان ساايفةتى بةئةناادامبوون يااان ضاااوديَرى ثيَببةخشااريَت
لااةريَكخراوى جيىااانى تاااوةكو بتوانااآ بااة ئاسااانى مااا ء داخوازييااةكانى
بةسةرجةم نةتةوةكانى جيىان بطةيةنآ.
خاةلَكى كوردسااتان بةطشااتىء دامودةزطاا شااةرعيةكانى لةثةرلااةمانء
حكومااةتى هااةريَم لااةماوةى رابااردووى تةمااةنيان توانيااان منوونةيااةكى
شارسااتانيانة لةخؤبااةريَوةبردنى كااوردى ثيَشااكة بااة جيىااان بكااةنء
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هةنديَكيان بةتاقاة ديااردةى شارساتانىء دميوكراساى ناوضاةكةى هاةذمار
دةكةن م بؤية بارودؤخى ئيمرِؤى جيىانء ناوضةكة لةبارة بؤ كورد كاة
داكؤكى لة ما ء داخوازيييةك بكات كة ضةندين سالَة ليَاى بيَباة كاراوةو
لةهااةمان كاااتي ئةركااة لةسااةر  UNلااةثيَناو ئااةوةى مَااداقيةتى خااؤى
لةدةسااات ناااةدات باااةوةى نةتةوةياااةكطرتووةكان بةرِاساااتى نويَناااةرى
ي ئاةم جاؤرة ثرؤذةياة ثةساةند بكااتء باةم
نةتةوةكانى جيىانة ئةوا دةبا َ
هةلَويََتةى دةتوانآ ما بؤ خاوةنةكانى بطةرِيَنيَتةوة كة ساآلنيَت باةهؤى
بارودؤخى راميارى جيىانء دووكوتلةء جةمَةرى نيَودةولَةتى نةيدةتوانى
ئةم زولَمةء ثيَشيلَكردنة لةسةر طةلة ذيَر دةساتةكان الباداتم بؤياة رةوتاى
جيىانء دةنطى ئازاد خيوازي هاودةنسء دلََؤزى ئةم جاؤرة داخاوازىء
داواكارييانةنء بةبيَ طومان ئةم جؤرة ثرؤذاناة ناحاةزى دةبيَاتم باةآلم
لةهةمانكاتدا دؤستء اليةنطريى زؤريشى دةبيَتء ثةنا بةخودا ثرؤذةكة
ثةسةند دةكريَتء كوردي بةم مافة ء ساةرجةم مافاةكانى ديكاةى شااد
دةبيَت.
* هةفتةنامةى طوالن ،ذمارة ( (088لة5440/0/2
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كـؤتــايى
ئةطةر فيدرالَيةمتان ثآ رِةوا نابينن
ئةوا رِاثرسى رِيفراندؤم ضارةسةرة!
دواى ئةو طؤرِانكارييانةى عيَاراق باةرِووخانى رِذيَماى باةعر بةخؤياةوة
بينى وا ثيَدةضى ئةوبة ِر َي اناةى تاا دويَناآ ن يات لاة كوردساتان ميوانادارى
دةكاارانء وةكااو سااةركردةو رِابااةرى ئؤثؤزيَاايؤن دةناسااريَن كااة ب ارِواى
تةواويان بةما ء ئازادييةكانى خةلَكى عيَاراق هةياة باةوةى ثيَويَاتة ئاةم
طةآلنااةى سةربةساات باان لااة دياااريكردنى شايَوةى ئااةم فةرمانرِةوايةتيااةى
باااةطوجناوى دةزانااانءم لاااةم رِوانطةيةشاااةوة هةميشاااة جاااةختيان لاااةوة
دةكردةوة كةدةبآ بؤ طةل بطةرِيَنةوة بةر لةوةى هةر برِياريَت دةربنايَت و
كارى ثآ بكريَتم بةآلم كةضى تةواو ثيَنةوانة لةم واقيعةى دويَناآ ن يات وا
هةست دةكريَت كة ئةم بةرِيَ اناة لاة م تيَرِوانيناناةيان تاا رِادةياةكى زؤر
ثاشطةز بوونةتةوةو دةيانةوآلةذيَر ثةردةو باةناوى جياجياادا ئاةجمارة
خةلَكى كوردستان ضةواشة بكةنء بؤ جاريَكى ديكاة هياواو ئاواتاةكانى لاة
طؤرِ بنيَن .سةرانى دويَنيَى ئؤثؤزيَايؤنء ليَذناةى هةماهاةنطىء ئةنادامانى
ئيمااارِؤى ئةجنوماااةنى حاااوكم كاتيَااات لاااة كوردساااتان ثيَشاااوازيان ىلَ
دةكراوكوردةواريانة رِيَ يان ىلَ دةطاريا :زؤر بةرِاشاكاوانةو لاةدلَيَكى ساا ء
بااى طااةردا هاوش ايَوة لةطااةأل بااةفرو كانياااوة بااآ طااةردةكانى كوردسااتان
جةختيان لةسةر مافى فيدرالَياةت دةكارد باؤ هاةريَمى كوردساتان تااوةكو
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بةبرِواى ئةوان كورد ببيَتة منوونةياةك باؤ ذياانى خاؤ باةرِيَوةبردن تااوةكو
وآلتانى هاوثةميان بطةنة ئةو برِوايةى كة ئاةوانء طاةالنى ديكاةى عاراقي
دةتااوانن كاروبااارى خؤيااان بااة طوجناااوترين شاايَوة بةرِيَوةبااةرنم ئاايَ
ويَتةكانيان هاتةدىء خةلَتء سةركردايةتى كاوردي تاوانى ئاةو رِاساتية
بَةمليَنآ كةتواناى باةرِيَوةبردنيَكى طوجنااوى هةياةء ئاةزموونى 12ساالَى
حااوكمرِانى باشااَين بةلَطةيةمبااةآلم ئااةوةى جيَطاااى داخااة ئااةو هةلَويََااتة
طؤرِاوانةى ئةم بةرِيَ انةية كة لة بارو دؤخى ئيََاتادا ليَارةو لاةوى دةرهاةق
بااة فيدراليااةت رِايدةطةيااةننء جااؤرة تااةماوىء ناديارييااةكى ثيَوةيااة م
ئةوةتانآ ئةنداميَكى بةرِيَ ى ئةجنومةنى حوكم لة بةرنامةى (لق ء اليتم ) ى
كااةنالَى جااةزيرةدا لااة رِؤذى  2554 /2 /11دا زؤر بةرِاشااكاوانة باااس لااةوة
دةكااات كااة دةبااآ فيدراليااةتى هااةريَمى كوردسااتان لةاليااةن عيَراقيااةكانى
باشورو ناوةرِاسات( عةرةباةكانى عيَاراق) ثةساةند بكريَات ئاةو كاات برِياار
لةسةر فيدرالَيةت بوونى عيَراق دةدريَتء ثيَنةوانةكةشى وا دةطةياةنآ كاة
ئةطةر عةرةبةكانى عيَراق لةسةر فيدراليةت رِازى نةبن ئاةوا ئاماادةنني دان
بة فيدرالَياةتى هاةريَمى كوردساتان بنايَن ئةماة لاةكاتيَت ئاةم باة ِر َي ة ئاةو
رِاستيةى لةياد ضوة كة ثةرلَاةمانى كوردساتان كاة نويَناةرى رِاساتةقينةى
خاااةلَكى كوردساااتانة لةساااالَى  1112باااةكؤى دةنطاااى ئةنااادامانى لاااة
فراكَيؤنةكانى زةردو ساةوزو ماؤرةوة ثةساةندى ماافى فيدرالَياةتيان باؤ
هااةريَمى كوردسااتان كااردوةوم ثةرلااةماني دةرب ارِى ويَااتء ئاواتااةكانى
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خةلَكى كوردستانة .ئةطاةر ئاةم بةرِيَ اناة تاادويَنىَ ئةنادامى ئؤثؤزيَايؤنى
عيَراق بوون لة هةلَويََتء تيَرِوانينةكانيان سةبارةت بة فيدراليةت ء ماافى
خؤبة ِريَوة بردنى طةىل كاورد ثةشايمان بونةتاةوة ئاةوا دةباآ ئاةو رِاساتية
دووثات بكةينةوة كة ئةطةر خةلَكى كوردستان لةساآلنى 1112ء لةذيَر ئاةو
بارو دؤخةى كة ئةو كاات ثيايادا تيَدةثاةرِآ ئاةوا داواى ماافى فيدرالَياةتى
كردبيَاات ئااةوا ئيماارِؤ ئااةم خةلَكانااةو دواى طؤرِانكارييااةكانى نيَااو عيَااراق
بةطشتىء دواى طاؤرِينى هةلَويََاتةكانى ئةواناةى تادويَناآ دانياان باةمافى
كورد دةهيَنا م ئةوا خةلَكى كوردساتاني لاةذيَر ئاةم باارو دؤخاة نويَياةدا
فيدرالَيااةت بااة كااةمَين مااايف خؤيااان دةزاناان و بؤيااة بةجاادى هااةوأل بااؤ
ريفراندؤمء كؤكردنةوةى بريورِاى خةلَت دةدريَت كةوا تييادا داواى ئةو مافة
بكةن كة بؤ سةردةمى ئيََتاماندا طوجنااوةو زؤرتارين خاةلَكي هااوكؤكن
لةسةربنةماى سةربةخؤبنء يةكيَتيةكى ئارةزوومةندانة.
طةرِانةوة بؤ ثرس كاردن بةعةرةباةكانى عيَاراق تااوةكو برِياار لةساةر
مااافى خااةلَكى كوردسااتان باادةن جيااا لااةوةى ثيَشاايَلكردنيَكى رةهاااى
مافاااةكانى مااارؤيء ريََااااو ياساااا نيَودةولَةتيةكاناااة ئاااةوا باااةزةنطيَكى
مةترساايداري دةذميَردريَاات بااؤ سااةرلةنوآ ذيانااةوةى ديكتاتؤريااةت لااة
عيَراقااادام باااةآلم ئاااةم جاااارة جياااا لاااةجارةكانى ديكاااة لاااةذيَر ثاااةردةى
زؤرينةوكةمينةدا خؤى دةنويَنيَت  .ئةطةر سةرانى ئيمرِؤى عيَراق ويَاتيان
لةسةر ئاوةدانكردناةوةى وآلتاة ئاةوا باةر لاة هاةر شاتيَت ثيَويَاتة ريَطاا
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بةهةموو طاةالنى نيَاو ئاةم وآلتاة بادريَت كةويَاتء داواكاريياةكانيان دياار
بكاةنء دواتااري جآباةحيَ بكريَاات ناةوةكو لااةذيَر ثاةردةو ناويَاات هااةولَى
لةناوبردنى ئةم ما ء داخوازيانة بدريَت.
خةلَكى كوردستان لةسةر حةمتيياةتى ئاةو واقعاةدا كاؤكن كاة ئةطاةر
كةسانيَت ئيمرِؤ ئامادةنةبن دان بةمافة رةواكانى بىيَنيَتم ئةوا بةبيَ طوماان
لااةداهاتوودا ريَطاشااى ث ايَ نااادةن بةشااداربيَت لةبااةريَوةبردنى وآلتم بؤيااة
ثيَويَااااتة هااااةر لةئيََتاوةهةلَويََاااات و دةربرِينااااة تةماوييااااةكانيان
يةكربكةنةوة بةثيَنةوانة بةردةوام بونيشيان لةسةر هةلَويََاتةكانيان ئاةوا
هاندةريَكة بؤ خةلَكى كوردستان كة دووثاتى ئةو واقعاة بكاتاةوة كةئةطاةر
فيدرالَيةمتان ثآ بةرةوانابيننم ئةوا لةكؤتاييدا تاةنىا و تاةنىا ساةربةخؤيى
دةبيَتة ضارةسةرو يةكركةرةوةى ساةرجةم باباةتء هةلَويََاتةكانى بؤياة
بةر لةوةى بطةين بةم رةوشة ثيَويَاتة هاةموو الياةك بةتايباةتى ناةيارانى
فيدرالَياااةت بةخؤيانااادا بنااانةوة وبطةناااة ئاااةو قةناعةتاااةى كاااةريَرةوةى
ثيَشكةوتنى طةالن بةهيش كةسء اليةنيَت راناطرييَت ءدواناخريَتء خاةلَكى
كوردستاني

ثةسةندى كةمَين ماافى كاردووة كاة فيدرالَيةتاة لاةثيَناوى

ئةوةى عيَراقى داهاتوو عيَراقيَكى ثيَشكةوتووئازادبيَت كةمافةكانى مارؤي ء
ياساااا ثريؤزةكاااانى تيايااادا ساااةقامطري و باآلدةسااات بيَاااتء دوور بيَااات
لةديكتاتؤريةت وبريى تاكرِةوانة.
* رؤذنامةى خةبات ،)2686( ،سآ شةم5440/6/5 ،
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