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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي.. .. ة ة  ثةسةند بكرصت ثةسةند بكرصت و لة ثةرلةماين كورستانيش و لة ثةرلةماين كورستانيشدةستووري كوردستان دةبص ثصش دةستووري عصراق دابنرصتدةستووري كوردستان دةبص ثصش دةستووري عصراق دابنرصت

  
، ئةطةر لة بةغدا باران ببارصت ثصويستة جةماوةري كوردستان ضةتر هةلَبطرن

 السايي نةك بةو واتايةي كة هةموو شتصك لة كوردستان دةبص كؤثي عصراق
 ستانبةلَكوو بةو واتايةي كة طةيل كورد،  عصراق بصت ياسياكاينكةري

 بةغدا و ثصشوةخت  بؤ الفاوةكان و ئاطر بارانةكاينثصويستة خؤ ئامادة بكات
رةستةكاين تري ثصويست ئامادةبكةن و ثةجراندين دةستوورصك بؤ ضةتر و طة
   .ئةو ضةتر و قةلَغانةية كة كوردستان دةثارصزصت كورستان

 ستوور دةست ثصكراوة و هةر اليةك دةيةوصت داخوازيةكايني دةعصراق شةألة 
 لةناو دةستووردا بضةقصنصت و دةستوورصك بثةجرصنن أصك بصت لةطةلَ خؤي

ي كوردة و ثصويستة ئةوانيش خؤيان بؤ ئةو هةقبؤية . ئاواتةكان و مافةكانيان
   . ئامادةبكةنشةأة

ئاسيت يةكةم ئاسيت كوردستانة و هي ،  بةرةدا بكرصت دوو لةهةلبةتة شةأي دةستوور دةبص لة سةر دوو ئاست و
ي سةر ئاسيت عصراق سةر ئاسيت كوردستان طرنطتر لة شةأي دةستوور لة شةأبةندة . دووةم ئاسيت عصراقة

دا تةنيا شةأصكي بةرةي و لة كوردستان دةكرصت و ئةوةي بةغضونكة لة كوردستانةوة بةرطري تةوا. دادةنصت
   .ثصشةوةي كوردستانة

صز بارزاين سةرؤكي هةرصمي كوردستان كة ئصستاكة جةنايب ئةركي اريت دةسةالًَتدار و بةتايبةت بةأةردوو ثه
ثصويستة ثةلة لة مةسةلةي دةستووري ، هةلَدةطرصتهةموو كصشة ناوخؤيي و نيشتيمانيةكاين كوردستان 

دةبص ، ستانيان ثصشنيار كردبوو كة بةر لة ئصستا بؤ باشووري كوردان بكات و ئةو أةشنووسةي دةستووركوردست
ئةم أؤذانة دةرصنرصت و لة ثةرلةمان تاوتؤ بكرصت و طؤأانكاري ثصويست تيايدا بكرصت و لة ثةرلةماين كوردستان 

   . ئةم سالَ ثةسةند بكرصت و ببصتة بأياريتثصش مانطي هةش
وونةوةيةكي اليةين عةرةيب عصراق ثاشطةزبو طرنطي ئةم هةنطاوة لةوةوة دصت كة أصطا لةبةردةم هةر هةأةشةيةك 

ةركردايةيت و لةاليةن س، دةطرصت و هةر دةستوورصك و ياسايةك دوور لة دستووري ثةسةندكراوي كوردستان
بؤلَ ناكرصت و اليةين عةرةبيش دةطاتة ئةو قةناعةتةةي كة ناكرصت بأيارصكي ثةرلةماين جةماوةري كوردستان ق
   .كوردستان بطؤأدرصت

كة دميان كاتصك ثةرلةماين كوردستان شصوةي فصدرايل / مةسةلةي فصدرايل بوو، ةش بؤ ئةو كارةباشترين منوون
شصوةي فصدرايل ثةسةند بكةن و ، هةموو ثارتة عةربيةكان ناضاربوون، بؤ ثةبوةندي لةطةلَ عصأاق ثةسةندي كرد

   .... فصدرايل بصت يان ناةسةر شصوةي ئةو فيدراليةتة دةكةن نةك ئةوةي عصارق ئصستاكة خةريكن دانوسان ل
 دةخاتة  اليةنةكاين تري عصراقهةموو، صز بارزاين ئةرطصكي ئاوايي بكصشن ئةطةر ثةرلةماين كوردستان و ثةأ

بارودووخصكي طةلص طرانةوة و ناضاريان دةكات دان بةو فيدراليةتة بنصن كة كورد و ثةرلةماين كوردستان و 
) كارتوونية (وة و دةنطيان لةسةر داوة و أصطا لةبةردةم ئةم فصدراليةديان كردسةرؤكي هةرصمي كوردستان ثةسةن

   .دةطرن كة شيعة و سوننةكان باسي لصوة دةكةن
بةدواخستين كصشةي دةستووري كوردستان بؤ دواي دانان و ثةسةندكردين دةستووري عصراق ماناي ئةوة دةدات كة 

بةالَم ئةطةر ثةلةماين كوردستان دةستووري . كورد بة طوصرةي ئةو دةستوورة ئةبص دةستووري خؤيان دابأصذن
ةبن دةستووري خؤيان لةطةلَ هي كوردستان بةكان ناضار دةئةو كاتة عصراق و عةر، كوردستانيان دةستنيشان كرد

   .ئةجنامي هةر دةستوورصك دذي دةستووري كوردستان بصتضونكة ئةوان بةو شصوةية ثصشوةخت دةزانن ، بطوجنصنن
هةنطاوي يةكةمي ،  سالَ وةك سةرؤك4طؤأيين كايت هةلًَبذاردنةكاي كوردستان و هةلَبذاردين بارزاين بؤ 

كورد دواي يةك سالَي تر ثصويست ناكات ضونكة .  عصراقكوردستان بوو لةطةلَاكردين هةلَبذاردنةكاين جي
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 و بةم شصوةية ثةرلةماين كوردستانيش ردستان بؤ ماوةي ضوار سالَ سةرؤك دةبصتكي كوسةرؤ. هةلَبذاردن بكةن
 كوردستان و بةم شصوةية جياوازيةك لة نصوان.  سالَ كاربكات و هةروةها ئةجنوومةنةكاين شارةكان4ثصويستة بؤ 

نطدان بؤ ي لةسةر ئاسيت هةموو دونيا سندوقةكاين دةبةروست بووة و حكومةيت عصراق ناضاردةبصت سعصراق د
لصرةدا كورد هةنطاوصكي تر دةنصن و تايبةمتةنديةك دةدةنة . هةلَبذاردنةكاين ثةرلةماين كوردستان دابنصت

   .كوردستان
لَبذاردين سةرؤكي كوردستان دا لة دانان و هة خستين ئريادةي بةغن شصوةي ثشتطوص لةسةر هةمان بنةما و بةهةما

بةهةمان شصوة ثصويستة ، اسي هةلًبذاردنةكاين كوردستان سةرؤكايةيت كوردستان و ئصستاكة بيو ياسا
سةركردايةيت كورد ئةو زمينة لةبارة بةكار بصنصت بؤ ثةجراندن و داناين دةستووري كوردستان ثصش ئةوةي 

   .راق دابنرصت و ثةسةند بكرصتدةستووري عص
تووري ثصويستة كورد دةس،  هةموو اليةنةكاين عصراق خةرصكي داناين دةستوورن كةهةر ئصستا كة، بةو ماناية

كان بطرن بؤ هةر ثاشطةزبؤنةوةيةك و اليةنة كةن و أصطا لةبةردةم هةمووخؤيان دابنصن و ثةسةنديشي ب
   .لة اليةن اليةين عةرةيب و هةتتا بيانيش نةماوة)  ثاكيئنيةت (بةتايبةت كة مةسةلةي. فصلَبازيةك
 اليةنةكان باردووخ بةكاردصنن و ئيستغالل دةكةن دائةمة شةأصكي ياسايي و دةستوريية و لة هةموو دونيا هةلبةتة

   .بؤ بةديهصناين مافةكانيان
ري عصراق يان هةتتا ضاوةأصكردن و ثشتطوص خستين داناين دةستووري كوردستان بؤ دواي داناين دةستوو

ين هةلَةيةكي سياسي و ياسايي طةورةية تيايدا عةرةبةكان ثيالنةكا، هاوتةرصب لةطةلَ داناين ئةو دةستوورة
   .جصدةكةن و كورديش دةدؤأصننخؤيان دةربارةي كوردستان جصبة

ناين دةستووري  بؤ ضةسثاندين مافةكاين كورد لة باشووري كوردستان دا و ئاشتيانةبؤية تةنيا أصطاي سياسي
ئةو دةستوورةية لةاليةن ثةرلةماين كوردستانةوة و ئةطةر  كوردستانة ثصش دةستووري عصراق و ثةسةندكردين
   .بكرصت لةاليةن دانيشتواين باشووري كوردستانةوة
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