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  ئازاد حممدامني سةليمئازاد حممدامني سةليم  ....  ....كوردستان و عصراٌق و هةلَبذاردنكوردستان و عصراٌق و هةلَبذاردن

  

 

 شتصكي ئاشكراية كة بة ثصي دةستووري كايت كة دةستةي فةرمانأةوايي عصراق و دواييش
عصراقي   دةبصت هةلَبذاردين طشيت،ةسةندكردين لة اليةن ئةجنومةين ئاسايشي نصودةولَةيتث

وة بة ثصي خوصندنةوةي  .درصتدة ئةجنام 2005لة كؤتايي مانطي كانووين دووةمي سالَي 
 زؤربةي ،باري ئةمأؤ وة ئةم فاكتةرانةي أؤلَي سةرةكيان لة طؤأةثاين عصراقدا هةية

 ثشت بةم ،وة بؤ ئةم بؤضوونةشم .ئاِراستةكان بةرةو ئةجنام داين ئةم هةلَبذاردنة دةضن
  :ضةند هؤيانة دةبةستم

لَبذاردنة سةرضاوةي هةية وة ناتوانرص دوا خبرص يان ةروةك ثصشتر ئاماذةم بؤي كرد، دياري كردين كايت ئةم هةه .1
  . طؤأانكاري تصدا بكرص بص طةأانةوة بؤ ئةم سةرضاوانة

ووآلتة يةكطرتووةكاين ئةمريكا كة بأبأةي هصزي فرةنةذادة دةيةوص وة بةرذةوةندي لةوةداية كة ئةم هةلّبذاردنة  .2
ثرسراوة بةرزةكاين ئةم ووآلتة ضةند جار دووثات وة ئةمةش لة سةر زاري لص .ئةجنام بدرص بة سةركةوتوويي

  . ) سةرؤك بؤش خودي خؤشي( كراوةتةوة
لةطةلَ كايت  )فةأةنسا، ئةلَمانيا وة يا أووسيا:بؤ منوونة( ئةو ووآلتانةي كة دذي جةنطي البردين ســةددام بوون .3

اين حوكوومةيت كايت بكرص وة بنةماي ئةم هةلَبذاردنةن هةرضةندة داواي ئةوة دةكةن طفتوطؤ زؤرتر لةطةلَ نةيارةك
  . هةلَبذاردن طةورةتر بصت

ن ببصتة هؤي زياتر ئارام بووين باري ئاسايش لة ناوضة هيض شتصك طةرةنيت ئةوة ناكات كة دوواخستين هةلَبذارد .4
ري ئةم وة ئةمةش وا دةكات كة ووآلتة يةكطرتووةكان زياتر هاندة .) كة ثصي دةلَصن سصطؤشةي مردن( كلَثاويةكان

 . هةلَبذاردنة بصت لة كايت دياريكراودا
بة ثصي بأياري ئةجنوومةين ئاسايش تةنيا حوكوومةتصكي هةلَبذصردراو مايف ئةوةي هةية داوا لة هصزة فرة  .5

بؤ ئةم مةبةستةش زؤربةي ووآلتاين جيهان ثشتطريي لةم هةلَبذاردنة دةكةن  .نةذادةكان بكات لة عصراق بكشصتةوة
  . يكبوونةوة لةو أؤذةي كة ئةم هصزانة لة عصراق دةكشصنةوةبة هيواي نز

 
بؤ  .بؤية بةأاي من ئةم هةلَبذاردنة ئةجنام دةدرصت، بؤية دةبصت ئصمة وةك كورد زؤر بة ووردي ئةم هةلَبذاردنة لصك بدةينةوة

بةآلم ئةطةر  .دنةي داوةئةم مةبةستة سةركردايةيت سياسي ئصستاي كورد بة أاشكاوي بأياري بةشدار بووين ئةم هةلّبذار
سةيرصكي هةندصك لة سايتة كورديةكان بكةين ئةوة ذمارةيكي بةرضاو لة أاثؤرت دةخوصنينةوة كة أةخنة لة بةشداربووين 
كورد دةكةن وة زياتر لةمة داواي ئةوة دةكةن يان هاين خةلَك دةدةن بؤ بةشدار نةبوون لةم هةلَبذاردنة وة يا بة طومان 

 من طومامن لةوةدا نية كة بةشصكي زؤر لةأووانطةي دلَسؤزيةوة دةينووسن وة هيوايان .سصكة بة طشيتخستنة سور ثأؤسص
بةآلم لة طةلَ  .وةرطرتين ئةو مافة سرووشتيانةية بؤ طةيل كورد وةك هةموو طةالين تري سةربةخؤ )هةروةك زؤربةي كورد(

وة  .هةلَبذاردنة، ئالَتةرنةتيظصكي بابةيت ناخةنة بةردةستأةخنة طرتنيان لة سةركردايةيت كورد و وة أةت كردنةوةي ئةم 
بةم جؤرة نووسينانة لةوانةية ببصتة هؤي لةدةست داين ضةند دةنطصك لة ثأؤسةي هةلَبذاردن كة ئصمة وةك كورد 

  . ثصويستيمان بة هةر دةنطصك دةبصت
ةلَكو ئةوثةأي هةلَمةت بكرص بؤ بةشداربووين بةأاي من ثصويستة نةك دذايةيت بةشداربووين كورد لةم هةلَبذاردنة بكرصت ب

  :كورد لةم هةلَبذاردنة، لةبةر ئةوةي
بؤية هة أذصمصك لة بةغدا  .لةو باوةأةدام كة جارصكي تر أذصمصكي دأندةي وةك سةددام ناتووانص لة عصراق دامبةزرص -1

  . ق بكاتبصت ناتوانص بة هةوةسي خؤي ياري بة ضارةنووسي طةلةكاين ثصكهاتووي ناو عصرا
هةر ضؤنصك بصت بؤضوون و لصكدانةوةي ثصكهاتووة جياجياكاين عصراق لة كؤتاييدا دةبصت هةموو اليةك بةزماين  -2

وة لةمةو دوواوة عصراق ووآلتصكي داخراو نابصت بةلَكو زؤر بة تووندي بة كؤمةلَطاي  .ديالؤطي هاودةم ووتووصذ بكةن
  . نصو دةولَةيت دةبةسترصتةوة

ثصشأةوي خةلَكي كوردستان دةكةن وة  )ك. ن. ك وة ي. د. بةتايبةيت ث( يت سياسي ئةمأؤي كوردسةركرداية -3
خةلَكصكي يةكجار زؤر ثشتطريي ئةم دوو حيزبةن، خؤ ئةطةر حيزبةكاين تريش بذمصرين ئةوة هةرة زؤرينةي خةلَكي 
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جابؤية وا باشترة هةموومان بة  .بة ئةجنام خةلَكصكي زؤر بةشداري ئةم هةلَبذاردنة دةكةن .كوردستان ثصكدةهصنن
  . ثؤزيتيظانة بةشدار بني

شتصكي ئاشكراية كة خةلَكي شيعةي عصراق لةطةلَ ئةمريكا نني بةآلم هةر لةسةرةتاوة اليةين ئاشتيان لةطةلَ ئةم  -4
ردن وة بةشداربوونيان بةم طوأة لة هةلَبذا .هصزة هةلَبذارد ئةمةش بة ثشت بةستنيان لة زؤرينةكةيان لة عصراق
  . دةبصت ئصمة زؤرتر هان بدات بؤ بةشداربوون و يةكيةيت أصزةكامنان

بووين يةك دائريةي هةلَبذاردن لة عصراق دةبصتة هؤي وةرطرتين دةنطي ئةو كوردانةي كة لة هةموو عصراق ثةرت و  -5
  . بآلوون

وة بةشدار نةبووين  .ادةأصذصخالًصكي تري زؤر طرنط ئةوةية كة ثةرلةماين داهاتوو دةستووري هةميشةيي عصراق د -6
ئةو كاتة دةبصت يان  .كورد لةم ثةرلةمانة دةبصتة هؤي ئةوةي كة دةستوور دابنرص بص ئةوةي كورد دةسيت تصدا هةبص

  . أازي بني وة يان ديسان أصطاي تووندو تيذي دصتة كاية وة ئةمةش نة أصطاي ثص دةدرص وة نة باويشي ماوة
هةولَي زؤرترين بةشداري بكةين و ئهم  )وةك حيزبةكان وة يا جةماوةر( ن دةبصت هةموو اليةك هةر بؤ ئةم مةبةستة بة أاي م

  . ضةند خاآلنةي حوارةوة أةضاو بكرص
يةكصك لةو طريوطرفتانةي كورد ئصستا لة هةلَبذاردن هةيةيت بريتية لة شوصنة بة عةرةب كراوةكان كة ئةجنوومةين  -1

 شوصنانة ئةطةر ضارةسةرصكي بنةأةت دانةندرصت ئةو كورد بةشدار نةبصت، بؤية دةبصت لةم .شارةواين لصدةكرصت
مةبةست ( ضوونكة ئةو كاتة لةبةر ئةوةي جصطايةكي تر هةية دةسةآليت بةسةر ئةجنوومةين شارةواين هةية

  . دةتوانرص لة دةستوور ئةمة بضةسثصنرص وة هةلَبذاردن بؤ شارةواين دووبارة بكرصتةوة .) ثةرلةمانة
ئةجنام داين خالَي يةك ثصويستة ثشت بة دةستوري كايت بكرصت كة هةلَبذاردن يةكصكة لة بةندةكاين وة ماددةي بؤ  -2

هةر بؤيةش بة ئةجنام نةداين ئةم كارة كةموكورتية لة  . بة أاشكاوي داواي طةأانةوةي دةركراوةكان دةكات58
  . جصبةجص كردين دةستوور

ةولَ بدةن ئاسانكراوي بؤ خةلَك بأةخسصنن بؤ ئةوةي بطةن بة بة شوصين دةبصت حيزبةكان لةدةرةوةي ووآلت ه -3
وة هاتووضؤ كات و  .هةلَبذاردن ضوونكة دةزانني تةنيا لة ضةند ووآلتصك و ثايتةختةكانيان شوصين هةلَبذاردن هةية

ست ضووين ثارةي زؤري دةوص كة لةوانةية ببصتة أصطرصكي طةورة بؤ بةشداربووين كوردي هةندةران وة لة دة
  . هةزاران دةنط

دةبصت أصز لة بأياري سةركردةي سياسي كورد بطريصت كة بةيةك ليست دادةبةزن وة هةموو جياوازي أايان خستة  -4
  . الوة

دلَنيا بكرصنةوة كة لة ذصر فيدأالَي  )بة تايبةيت توركمان و ئاشووري( ئةو نةتةوانةي تر كة لة كوردستان دةذين -5
  .  مافةكانيان دةبن لةوةي لةطةلَ حيزبةكان يان ناوضةكاين تركوردستان زياتر زامين

ليسيت كورد بؤ ثةرلةماين عصراق دةبصت لة ثسثؤأو شارةزاي ياساو قانووين نصودةولَةيت بن ضوونكة ئةركي  -6
ت داأشتين دةستووريان لةسةرة، لة اليةكي تر ليسيت ثةرلةماين كوردستان لة خةلَكاين كوردثةروةرو تصكؤشةر بص

بؤ ئةوةي لة ثةرلةماين كوردستان ثالَثشيت ثةرلةمانتاراين كورد لة عصراق بة وة زةخت لةسةر مافةكاين كورد 
  . بكةن
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