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  بةرةي جةماوةري كوردستانبةرةي جةماوةري كوردستان... ...  كراوة بؤ جةماوةر و ميذوو كراوة بؤ جةماوةر و ميذوويينامةيةكنامةيةك
  ئةجنومةينيينالَ ثؤي خؤنوسني مســؤطةر بكات و بناغــةي ضارة كوردستان مايفي جةماوةريبا بةرة
  .  نةتةوةكةمان لةئةستؤ بطريتيئاسايش

 بؤ ثرؤســة  حيزبايةيتي تةسك و ستراتيذي و بري حيزبايةيتئةوةتا سةملينرا ئةزموين
، متان بةرةو هةلَدير دةِرواتالَ طةل و ووي كردو بةو شيوةش ضارةنوسي طةورةنةتةوةييةكةمان فةشةيل

  .  بكاتي جةماوةر ضارةسةرصبؤية دةب
، و دةكريتةوةالَكةلةبةردةستدايةو بةم زوانة ب،  كوردستانداي جةماوةري بةرةي تازةيلةثةيِرةوو ثرؤطرام
 و دميوكراسيةو ي و سياس ونيشتمايني نةتةوةييبةرةيةك،  كوردستاني جةماوةريئةوة دةبيننن بةرة

 هةموو ي لةدايكبووةو بةرةي سةرجةم كورديكيبةرة،  تيادا نية حيزبايةيتي تةسكيستراتيذ
  .  نيةو ناشبيتي شاراوةي ِرةســةنة و هيض سياسةتيكيكوردستانيةك
 ي و دميوكراســي ئازاديطةر تروسكة، ريك دا دةنيت هةموو شؤِرشطيرو نيشتمان ثةروةدان بةمايف

 ص كوردستاندا طري باشوور شارةكاين لةبةردةم ئاسايشةكاين كؤبونةوةكاينيفةراهةم بكريت زوربة
  .  ئازادانة دةربِريتي خؤتا ِراو بؤضونةكاين،  هةموو كوردستانيةك ئامادةبيتيبؤئةوة، دةدات

 مرؤظ  مايف ياســا نيودةولَةتيةكاينصيردستان و هاوضةرخانة و بةث بةرة سةربةخؤيية بؤ كويستراتيذ
 حةل بكات و ي خؤصوةهةموو اليةن وطروثيك دةتوان،  ياســاو ِروداوةكاندا دةكاتلَو طةالن مامةلَة لةطة

  لةبةرةداي خؤ بةئةنداميك نوينةرايةيتص بةردةوام بيت و دةتواني خؤبيتة بةرةوةو يان لةسةر خةبايت
  .  بةرة نةبن بؤيان هةية نوينةريان لةكؤبونةوةكاندا ئامادةبيتي ئةنداميبةرجةستة بكات و ئةو اليةنانة

  عةرةيبيناسياسيانةو ِراكردن بؤ بةغدا  بةجةماوةر ناياساييانة وي ِراثرسصئةوةتا ب : ئازيز تياينالَهاو
 ئةو  كايتو حكومةيت) ليس حوكمجم ( كورد لةي و سياس حيزيبي ضةند كةسايةتيةكو بةشداريكردين

 ثيش ئيستا بةزؤر ثييةوة لكينراوة و فاشيسترين ِرذيميان كة لَ سا82 كة خاك و خةلَكمان يعيراقة
 كوردستان بةو بةلَطة ي باشووري سنور ضةسثاندينلةبايت، ِرووخا، بوو) سةدام حسني (يِرذيمةكة
 ي ِرةخنةثيشان دراو كةسيان نةيانتواين) ليس حوكمدامةج ( كةلةي و نةتةوةييانة و جوطرايفيميذووي

 ي شةخصي بةرذةوةندم كةسايةتيةكورديةكان بؤ ثاراستينالَبة. ئاشكرا سنوورةكةمان ناسةملينن. بطرنيل
 يلةعةرةبة شؤظينيةكان زياتر وابةستة،  كة اليانةي ئةو سامانة ناشةرعية و ثاراستينو حيزيب
 طةلةكةمانيان فةرامؤش كردوة و باس ي و ِرةشةكوذيةيئةو هةموو كاولكار . و عروبةضيتنيعيراقضييت

  ئةنفالضيةكان و مةزهةبيةكانداي كةسوكاري زوربةلَ دةكةن لةطةي دميوكراس فيدرايليبةناو لةعيراقيك
 خؤيان تا سوثا و دةزطا ي ثوضي عةرةب بةردةوام بةدةميانةوة دةطرن بةخةيالَيئةم شؤظينيانة

  . رةكانيان دروست دةكةنةوةسةركوتكة
 يةك ي نني و تةماعي بةرز بةيةزدان و ئةرزو ئامسان دةلَين ئيمة عيراقي كوردستان بةدةنطيجةماوةر

 ياسا نيودةولَةتيةكان صيبةث،  عيراقدا ناكةين لةهةلَبذاردينيبةشدار،  كةس دا نيةيبؤستيشمان لةخاك
 ي سياس كيايني شيوةيت دينني و ئارةزوومةندانة بِريار خؤمان بةدةسئاشتيانةو ياساييانة مافةكاين

 ي مقاطعه لَبةهيض شيوةيةك لةطة. و ئةمريكا و هاوثةمياناندا دةدةين) UN (تيك ياالَ هةر ولَخؤمان لةطة
 ئةمةريكا و ي ستراتيذيوةهةرطيز دذ.  ئريهابةكةييانني تا سةرئيسقاني نني و دذسونةو عةرةيب

 ي لةجيهاندا ِرامالَ فاشيةيتي دِرندةترين ديكتاتؤرو فاشيسترين سيستةميلةبةرئةوة، هاوثةميانان نابني
  .  هةردوو الين لةطةلَيانداي هاوبةشي بةرذةوةندي هاوكاريو ئامادة
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: بةجةماوةر دةلَين   لةطةلةكةماني كردن و ياسايلَ طؤ ثِر ذيرخايني تري تر بةشانؤطةريةكيوا جاريك
 هةلَبذاردن يدةلَين لةدوا،  و بةريتايني ئةمريكيؤك كؤمارو وةزيران و سةفري سةريئةوةتا بةنامة

 يوةكو بةزةي! !  دةكةنصبةجص مافةكامنان جي زوربةيزؤرسةقةت و ثيشيلكةرةكة  ياساي) 58 (يمادة
 يكية، يان تائيستا)  هةزار104 ( كةركوك دةنط بدةن كةي شاربِرياريان داوة تةا كوردة دةركراوةكاين

 و ي و كةالرو كفرلَ ضةمضةمام قةزاكاينالَبة.  خؤيان بؤ طةِرانةوةياننةدراوة لةمالَةكاينصذووريكيان ث
 و مةمخورةوة لَ شارو شارؤضكةكامنان لة شةنطارو موسي باقلَكة سةدام دايِربيوة لةكةركوك لةطة، دووز

 دةنط بدةن بؤ ئةو صناب، ةب كراون بةعةريكةبةزؤر،  تا بةدرةو جةسانبؤ كةركوك و خانةقني و مةندةيل
 كوردستان كةبةطؤترة كورسيةكانيان دابةشكرد بةسةرخؤيان و ئةو  دةلَين ثةرلةماينصي ثيثةرلةمانة
 ثاشكؤيان بؤ ئةوانيش  ترو حسايبي حيزبة بضوكةكةص سلَ خؤيان دروستيان كردوة لةطةيحيزبؤكانة

يمة نةثرمسان ثيكراوةو نةئاطامان لةم دابةشكردنة ئ:  يةكاندا ِراينطةياندTV حيزبة لة صكردو ئةم س
  . بيدةنطني و قبولَمانة،  نةبيتةوةي شةِرة كورسيهةيةو لةبةرئةوة

او ت لةي ئةو كوردانةلَ لةطةص كوردستان دةبي) %40 ( لةيئةم شارو شارؤضكانةمان كة ثانتاييةكة
دةتوانن ، ة هةندةران كة دوو مليؤن دةبن طةيشتني كوردي دووئيدارةكة سةدام و ناعةدالةيتيجةوروستةم

ئائةم هةموو تةنازولة جطة ! ! !  بؤ كورد يةك دةنط بدةنص و نابي عيراقدةنط بدةن بؤ ثةرلةماين
بةم ؟  و قانوين لةدونيادا بينراوةي سياسي هيض سيستميكيئايا لةئةجندة،  و يةكييت ثاريتيلةئةجندة
 هاوردة  سةد هةزار عةرةيبص سةمةرةتر ئةوةية زياتر لة سيلةهةموو؟ ص حةرام بلَ لةخاوةن مالَشيوة ما

 خؤيان بؤ عةرةب و نةِرؤن بؤ شارة ئةسلَيةكاين كة بؤ تةعريب هاتون دةبيت لةكةركودا دةنط بدةن
 سةدام دلَسؤزانة يئةوة سةملانديان بةئامانةتةوة تةعريبةكة،  عيراقدا دةنط بدةنيلةناوةِراست وخوار

 ي مقاتةعةي مةنتقيهيض ثاساويكص بي سونة كةبةزؤرعةرةيب، لةمةش سةمةرةتر ئةوةية، ةن دةكصبةجصج
دةك .  هةلَبذاردن دةكةني حةوجيةو كةركوك هاوبةشم هةموو عةرةبة سونةكاينالَبة. هةلَبذاردن دةكةن

  . بؤ ثامشاوةكانت. ئافةرم سةدام بؤخؤت و وةصيةتةكانت
 جةماوةرو دةلَين زةمانةمتان هةيةو ليرةدا دةلَيني كام ية ضاو كردنلَ تر بةردةوامن بؤ خؤيجاريك
ِريفراندؤم ناثاكية و  :  كةهاتة كةركوك و وويتيئةطةر ئةو ياوةرة،  مؤركرا و نيودةولَةيت قانوينزةماين

 هةموو ئةو ي و كؤكةرةوةي كؤنة بةعسيعةالو،  نيةي دةدةين و كةتا ئيستاش هيزييبةهةموو هيزيك ل
  كوردستانيانيباشوور  كاول كردينلَ سةدان هةزار كورديان لةطةي كة ِرةشةكوذيعسيانةبة

و ) UN ( و نيودةولَةيتي ئاسايشئةطةر نيازيان ثاكة بائيستا بةنامةيةك بؤ ئةجنومةين، لةئةستؤطرت
ةريتانيا  ئةمريكا و بي سةفري نوسراوةكاينلَ مرؤظ و طةالن نوسراوةكانيان لةطة مايفِريكخراوةكاين

 ي باشور و جوطرايفي ميذووييوبلَين سنور.  نيودةولَةيتي ئاسايش ئةجنومةينيبكةن بةبِرياريك
  . كوردستامنان قبولَة

 بةياسا ي ناياسايية بؤئةوةي تري طةالن و خؤمشان هةية و دةزانني ئةمة ثالنيك كورد ئةزموينيئيمة
 ئةمانة بؤهةمان ثؤست هةلَ ص دةلَصن هةلَبذيردرا كئةطةر ثةرلةما.  كورد بلَيني عيراقنييئيمة

 و جطة لةمةش ئيمة ص ثةرلةمان بِريارةكان دةردةضي دةنطيدةبذيردريتةوةو ئةو كاتةش بةزؤرينة
 بةناو ِرذيمة ثيشكةوتنخوازةكان و شؤظينيةكانةوة لة ال مةركةزيةوة و ي ئةيلولةوة لةسةردةميلةشؤِرش
 ي ِراطةيةنرا و لةهةمووي بةعس كةكرا بةقانون و بةِرةمسي بةزازو ئؤتؤنؤم حوزيرةيراين29 بةياين

 يموصةدةق. هةروةها د،  ئةنفالكراي كاول كراو خةلَكةكةص ثكوردستايني ثاشطةزبونةوةو ئةجنامةكة
 هيلَيك ثةمياين،  مهابادو ئازرباجياني كؤماربؤ لةباربردين،  بووي ياسايي كةثةرلةمانةكةشئيراين
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 حةل كردو ثةميانةكةش يخؤ،  كؤمارة كورديةكة نةماينيدوا،  جاران ئيمزاكرد بؤ سؤظييتنةويت
  . هةلَوةشايةوة

 بةتةوافوق دابِريذريت و صبةردةوام دةلَين دةستور دةب،  نةزاني خةلَكلةمةش سةيرتر بؤ خةلَةتاندين
  مايف سةرؤكايةيتييت و دةستة دةربضلَبِريارو ياساكان لةثةرلةمانةوة دةبيت بةتةوافوق و بةكؤمة

  . بؤ ئةمة دةلَيني.  هةيةيظيتؤ
 بنةِرةتية ي ِريساص دةستوور كؤمةلَيدةستور لةهةموو دونيادا بةتةوافق داناِريذريت لةبةرئةوة) أ

  ) . ساسيةلَجمموعة املبادئ ا ( دةلَينصي ثبةعةرةيب
دا ئةوة دةبيت يواتة زؤرينة هةض بِرياريك، مينةية ثةرلةمان لةهةموو دونيادا بةزؤرينةو كةبِريارةكاين) ب

 هةريمةكانيش بةهةمان ئةجنومةين.  نية بِريارداين دةكات كةمينة مايفيبةياساو سةرؤك كؤمار ئيمزا
 دةنط يكةدةبيت هةموو بِريارةكان لةثةرلةماندا بةكؤ.  هةموو دونيادا ئةوة نيةلةثةرلةماين، شيوةية

  .  بيتدةربضيت و بةتةوافوق
 ي ِرةواي و ثرسص دةنطةكانيش بينني هةر ئيمة دؤِراوين و هيضمان بؤناكري) %25 (ئةطةر ئيمة لة) ج

.  ِرةوايان نية لةمبارةوةي و خويندنةوةص و مةزهةبيةكان هةرس ناكر شؤظيين كورد بةعةرةيبيئيمة
  . صسةريةشةكان زؤر لةمة زياتر قسةكردن لةسةريان هةلَدةطر

 يتالَ لةدةسةيتةكةالَدةسة،  دةكةني داوا و ثاريت يةكييتي ئةو فيدراليةي و بةكوردبةكوريت
  .  ثاريزطاكان بةفيدرايلصولةئةجنامدا دةب.  شؤرش ئةيلول زياتر نيةي سةرةتايالمةركةزيةكة

  .  كورديدايةو بةسي شةقاميتالَ و سياسية طةورةية تةا لةدةسةي ئةم شكستة ياساييهيذايان ضارةسةر
 سةرشانيان ي ثريؤزيوةكو ئةرك،  نةتةوةكةمان دةكةينبؤية داوا لةهةموو ِروناكبريان و دلَسؤزةكاين

  .  جةماوةر لةمة زياتر ضةواشة نةكريتيبؤئةوة
ضونكة بةبةشدارميان ، دا نةكةيني عيراق لةهةلَبذارديني بةشدارص بطةيةنص تر تهةريةكة هةزاراين

 لؤزاندا زولَم لةئيمة ياسا خؤمان سةملاندومانة ئيمة عيراقني و لةكؤنطرةلةهةلَبذاردندا ئةو كاتة بةي
  .  مافةكامنان لةدةست دةدةين و ئيمة بةياسا دؤِراوينينةكراوةو بةمةش لةئايندةدا زوربة

  .  بكةينلَ و ترشةكان قبولَ هةموو ئةجنامة تاصدةب
 يو بةزؤرالَ ثةرلةمانتان نةهيوة ئيوة شةرعيةيتة) 1996 ( لةي دةلَيني لةبةرئةوة و يةكييتوة بة ثاريت

.  ميذوو نةبنيبالةمة زياتر شةرمةزار. ميليشياكانتان دةستتان بةسةر سامان و هةمو دةزطاكاندا طرتوة
  : دةكةينئةم داوايانةتان يل

  .  سياسيتاندا بنين ليبوردن لةجةماوةر بكةن و سةربةرزية بؤخؤتان دان بةفةشةيليداوا-1
   ئيوةدايةو جةماوةريش  حيزبةكاينيتالَ ئاسايش لةذير دةسةةموو دةزطاكاينه-2
 دةزطا لَ دةدا بؤ ِروبةِروو بوونةوة لةطة شارستايني ِريبازي طرتنةبةريبِريار) 1/ 24 (يدوا

 ي تةسكي بةرذةوةندبؤية داواتان ليدةكةين بؤ ثاراستين.  ياساييانةيبةشيوة، نيودةولَةتيةكان
 دةنيرن بؤ  يلي سامانة ناشةرعيةكانتان كةئةوةتا بةسةدان مليؤن دؤالر و زياتر زؤركردينيتحيزباية

  ِريطامان يليئةطةر زةِرِرةيةك دميوكراسييانة مامةلَة دةكةن ثيشةك.  هةندةران تائيرة بةسةبانكةكاين
  . ممان بدةنةوة بة ضاك يا بة خراثالَ يةكانتان وةTVمةطرن و لة 
شةوانة كاذيريك ِريطامان بدةن ،  جةماوةر دةزانن و شكستةكةش زؤر طةورةيةيان بةدلَسؤزئةطةر خؤشت
 كةدةيطرينةبةر ي يةكاندا طةلةكةمان تيبطةيةنني و ثييان بلَيين ئةو ِريبازة شارستانيةTV لة تا بةِروين

ان الوو ثياومان بِرياريان داوة  ثيويست ِري ثيوان دةكةين هةزارصيياساييةو زؤر ِرةواية لةسةرةتاوة بةث
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 ثيش ِريثيوانةكان دةكةون و بازاِر دادةخةين و باسةرجةم كراس وضاكةتةكانيان دادةكةنن وبةِروويت
ئةطةر .  دونيا بين و ثرسةكةمانيان تيدةطةيةنني وثاشان لةسةر مانطرتن بةردةوام دةبنيميدياكاين

 ئةوة ي طةالن و مرؤظ نةدرايةوة ئةو كاتة بِريار مايفيكخراوو ِريUN ( ( و سياسيمان لةي ياساييمالَوة
وةئةطةر مشت ) ص نني و سةربةخؤييمان دةويئيمة عيراق (دةدةين تةا ئةوة لةسةر سندوقةكان دةنوسني

 هةلَدةستيت و ي ثيUN بيت ووتيان ئةم كارة ي زياتر ياسايي لةمة زؤرترمان بؤ دروست بوو بؤئةوةيومِر
 : خؤتان بنووسن باببيت بةِريفراندؤم ئةو كاتة لةسةر فؤرمةكان دةنوسنيي ِرةوايؤرمةكان داوالةسةر ف

 مرؤظ  نةتةوة يةكطرتووةكان ومايف تر ياساكاينيوةئةطةر فيلَمان ليكراو جاريك) ي بؤ سةربةخؤيصبةلَ(
 وةك بِريارة ي بِرياريك دةكةن شيوة شؤظيين عةرةيب زهليزةكان موراعايتيو طةالن لةبةر بةرذةوةند

 البةالمان بؤ يبةسةرماندا بسةثينن و يان ئاستةنط)  نةتةوةكانيكؤمةلَة (مان) عصبة االمم (يكؤنةكة
 كورد ي ئيمة بةزؤر لكاندينلَسا) 82 (ثاش:  هةموو جيهان دةلَيني  طشيتيئةو كاتة بةِرا: دروست دةكةن

 سةدان هةزار ئةنفال و ان داطريكراوةو خاوةين خاكةكةمي)  %40 ( عةرةبيةوة و لةيبةعيراق
  .  دةكريتصبةجص سةدام ج جةالدةكاينصي ثص سةدام و جي سةدام نةخشةكةطةمشوردةين تا ِروخاين

ئةطةر   يلَنصداوا لةسةرجةم هةموو ئةو جةالدانةو عةرةبة شؤظينيانة دةكةين بةثةلة خاكةكةمان بةج
 يةركردة طةمشوردةكامنان و لةدونيا دةرضوةكان لة شيخ سةعيد بةرز بةكةلَة سينةيان كرد بةدةنط

 نةمرو ي موحةمةدو شيخي مةزن قازي شوكاك و ثيشةوا و مسكؤخاين شةمزيينالَيثريان و شيخ عةبدو
  : و هةموو ئةنفال و طةمشوردةكان دةلَينيبارزاين

 ي شةهادةتان لةثيناوربةتان ثةيت ئيوة كةزؤيسةرتان لةطؤِرةكانتان بيننة دةرو تابزانن ئةو نةوانة
دةدةين لةيةك هةفتةدا صئةوةتا ثةميانتان ث،  ثريؤزتان بؤ طةردينكوردستان و ئةواندا بةِرةوا زاين
 و دةردةكةينالَ كوردستاندا طي عةرةب لةباشوور شؤظينيستةكاينصيثصثةيامةكةتان ثريؤز دةكةين و ج

  .  زالَم ِرامالَني لةنةوةكانتانيةبر دةست لةدةست و قوةت لةخواو زيلةذير درومش
 هةينيدا لةبةر ميزةرةكانيان ناويان ناهينني وةكو دةبيستني ضةند مةاليةك لةخوتبةكاين: بةِريزان
ئةطةر ئيوة :  نادروست دةردةكن ولييان دةثرسني ي ئيسالم بشيوينن و قسةو فتواص طرياو دةيانةوصبةكر

  :نثيمان بلَي،  و ِراسنتيئيسالم
 ي خؤمان نية لةسةر خاك تر مايف نيةو ئيمةش وةكو طةاليني ئيسالمي وياليةت سيستةميكيئايا سيستةم
تةكةتان الَئةطةر بةشيك لةو: ص ثيغةمبةر هةية بلَي قورئان يا فةرمودةيةكيئايا ئايةتيك؟ خؤمان بذين

 داطريكردن ي خاكةكةيهاتوو بةشيك  بةزؤر عةرةيبصوةيا كات؟  يلَنصي تر كرا بةجبةعةرةب يا بةشيت
 دوو ص كورد دةبيوة ئيمة؟  خؤتان نةدةني ئةوان بدةن و دةنط بةشواركةي دةنط بؤ شواركةصئيوة دةب

 يواضاكة بةزوي؟  بدةن عةرةيبي عيراق دةنط بةثةرلةماينص تاِراوطةشةوة دةبيمليؤنتان بةوانة
 يئة  جةماوةر نةكةونميةكانتان تابةر نةفرةيتلةبلَندطؤكاندا ثةشيمان ببنةوة لة ووتة نائيسال

 بؤ ص بةلَ–  عةرةيبي عيراقئةطةر ئيسالمن بلَين نةخير بؤ ثةرلةماين.  تريؤريستاندؤستةكاين
  .  كوردستانةي كةباشورلَ موس وياليةيتثةرةلةماين
  كةمانالَ ئاصزيندووة قةت نانةو      كورد مردوة كورد زيندوةصكةس نةلَ
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