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  فةرةيدون حةمةأةشيدفةرةيدون حةمةأةشيد... ...   ئايندةي عصراقئايندةي عصراق  وو  دةستووردةستوور  وو   كورد كورد
   

ئةمأؤئةودةستكةوت وسةنطةسياسي يةي خةلَكي كوردستان وبزووتنةوةسياسي يةكةي 
ئةمري واقيع بينيين هةرصمي كوردستان سةرةأاي . لةهاوكصشةسياسيةكان دا بةدةسيت هصناوة

بةلةبةرضاوطرتين تايبةمتةندي سياسي و ئاسايش لةاليةن ضاودصراين سياسي وميديايي ناوضةيي 
تيشدا جصطةوثصطةي هةستياري  دةسةآليت سياسي كورد لةبةغداي ناوةندي دةسةآل، وجيهاين

هةمووئةم دةستكةوتانةش ، يشةوةلةستوونةكاين دةسةآلتدا طرتووة بةوةرطرتين ثؤسيت سةرؤك كؤمار
بةلَكوقؤناغصكي ، بةمانايي ئةوةنية كورد ثشتصنةكةي لصبكاتةوة كةنةبةردي وفيداكاري طةورةي بؤدراوة

ئةويش شةأي طةرموطوأي دةستوورة تابة دايةلؤك و مةنتقي تصطةيشنت ، طرنط وهةستيار لةثصشمان داية
نةي دةرهةق بةمأؤبةدةست هاتوون بضةسثصنني و لة ثرؤسةي نوسيين دةستوردا هةموو ئةودةستكةوتا

طرنطي قؤناغي هةنووكة لةوةداية ، مافةهصشتا نةسةندراوةكانيشمان لةدةستوري نوصدا مسؤطةربكةين
كةدةستووري نوص طؤأانصكي بنضينةي وبنياتنةرانة لةبوارةكاين سياسي وئابووري وكؤمةآليت لةطةلَ 

ووس ودةستثصكي نوص بؤنةتةوة وثصكهاتةكاين عصراق دياري ئايندةي ضارةن، خؤي داأةنط أصذدةكاتةوة
بةشداريكردن لةم ثرؤسةدا بؤسةركردايةيت سياسي كورد و ئةوبةأصزانةش بةنوصنةرايةيت خةلَكي ، دةكات

كوردستان بةشدارن لةطةآللَةكردين دةستووردا كارصكي ثألةملمآلنصي دذوارة وئةركصكي ثألةلصثرسراويةيت 
 دا كورد لةبةرامبةرشةأي دةستوور، ،  قووبانيةكاين كةدةيان سالَةخةبايت بؤدةكاتية بةرامبةر طةل و

داكؤكيكردنةلةمافةنةتةوايةتيةكاين ، دةكةوصتة بةردةم قورسايي شةأي دةستوور لةأووصكي دا بةدووأودا
، وطةأنةوةي كةركوك وناوضةتازة ئازادكراوةكان خةلَكي كوردستان كةخؤي لةفيدرالَي جيوطرايف

دياريكردين أصذةي ، بةأةمسي كردين زماين كوردي وةك زماين دةولََّّةت، نثصدانان بةهصزي ثصشمةرطةدا
، زؤرشيت ثأبايةختر.. . داهات وضؤنيةيت سوود وةرطرتن لةسامانةسروشيت يةكاين كوردستان وعصراق و

، بصتةثايي بص دذواري وملمالنصي طظتووطؤكان ناخوازصت بةسانايي لةوأةشنوسةدا كةناسوناليزمي عةرةب
لةأوويةكي تري دا كورد لةدةستووري نوص دا شةأي بةئاراستةبووين كؤمةلَطايي عصراق دةكات ، ، 

بةمانايي ، باري دةولَةت وةرنةدات كةدين أاستةوخؤ دةست لةكاروو، بةرةوكؤمةلَطايةكي كراوةوعيلماين
وةك كاري شةخسي هاووآلتيان فةراهم دةكرص و أصزي ، ي هةموودينةكان لةعصراقي نوص داثربؤزةئةوة

نةك بةزؤر سةثاندين كؤمةلَطايي داخراوو كةمنوونةي أةشي لةووآلتاين دراوسص ، ، لصدةطريصت
أةوويت بةرةوئاراستةضووين عصراق بةرةوكؤمولَطايةكي داخراووبةديين كردين ، وناوضةكةدا هةية

كةبةرةوثصشضووين ، ستراتيذي ليسيت ئيهتاليف يةطرتووي شيعةكان دا دركي ثصدةكرصت ولَةت لةدة
وتصأوانيين جياواز  بةهةستكردن بةوفاكتةرانةدووتصز، ثرؤسةي دةستووري بؤ كورد ئالَؤزو دذوارتردةكات

 كوردستان ليسيت هاوثةمياين، ، ، بةيةك لةنووسيين دةستووري هةميشةيي لةملمالنصي سةخت دا دةبن
ئةكةوصتةبةرشةأصكي ، داخوازيةكاين خةلَكي كوردستان لةنووسيين دةستووردا سةرةأاي داكؤكي كردن لة

تر كةئةويش داكؤكيكردنة لةسيستةمصكي كراوةو سكوالر كةلةطةلَ هةلومةرج و ويسيت هةنووكةي خةلَكي 
قيش كةلةئصستادا قوورسايي دةبصتةفريادأةس بؤكؤمةلَطايي بةشةعةرةبيةكةي عصرا، كوردستان دايةو

، سةركةوتين ليسيت كوردي لةدةستووردا بةو ئاراستة ثؤزةتيظانة، ، أةوويت ليربال وعيلماين وونة
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، ، دةبصتة ئالَووطؤأصكي جيدي و زيندوو بةقازاجني خةلَكي كوردستان وكؤمةلَطايي عصراق
ةت صنرصت ثةرلةمانصك وتايب هةرلةبةرهةستياري باروودؤخةكةية كةوازلة بةرذةوةندي حيزيب

بكرصتة ، ، كؤبوونةوي دةست بةجص بكات، كةنزيكةي ضوار مانطة خةلَكي كوردستان دةنطي ثصداوة
تاكةمةرجةعي خةلَكي كوردستان تاببصتة فشار بؤملمالنصي شةأي دةستووربةقازاجني وةدةستهصناين 

  .. .. .. .. .. مافةكاين خةلَكي كوردستان
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