
www.kurdistannet.org 
6-8-2003 10:12 

ë
I@Ša‹Ñî

ثشتا دةستووري عثراقي داهاتوو دةرنةکةوتووة و گةيل عثراق ذاي خؤي لة سةري نةداوة، دةنگي  
ناذةزايي هةندث لة ذؤشةنبريان و هاوصاتياين عةرةبستاين عثراق، بةرزبؤتةوة و دةصثن 

ئةمة بة قسةي ئةوان دژي . نةوثت بةزؤري فثدراليةت لة سةر عثراقدا، بسةپثننکوردةکان دةيا
پرنسيپةکاين دميوکراسني و نابث فثدذاليةت لة سةر عةرةيب عثراق و تورکمان و کةمايةتيةکاين تر 

ئةم فثدراليةتة بؤتة مةرج لة   " دةلثت ) عال الالمي(نووسةري عةرةب . بکرثت لة سةر خاتري کورد) فةرز(
 4ماصپةذي کتابات ذؤژي  ("يةن کوردي کةمينةوة بة سةر ئثمةي عةرةيب زؤرينة و هةموو عثراقيةکاين ترال

هةصبةتة حةقي برا عةرةبةکانة ئازادانة   . ئةم بريؤکةية عثراق بةرةو پارچةبوون دةبات) . ي مانکي هةشت
 سيستةمة لة سةريان،  ذاي خؤيان لة سةر سيستمي فثدرذايل بدةن و ئثمة وةک کورد بؤمان نية ئةم

واتة دةبث سةر لة . هةروةها ئةوانيش لة مةودوا ناتوانن بةزؤري مبان بةسنت بة عثراقةوة. بسةپثنني
نوث و لة بنةذةتةوة عثراقثکي تازة دروست بکرثت و هةموو گةالين عثراق ئازادانة ذاي خؤيان بدةن لة   

 . سةر ئةو شثوةيةي ئةو گةالنةدةيانةوثت
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تةنيا ذاي ئةم نووسةرة عةرةبة نية، بةصکوو چةندين کةساين تري عةريب عثراق، هةمان هةصبةتة ئةمة 
يةک، پارتة ئيسالمي و  . گةالن و پارتةکاين عةرةبستاين عثراق بوونةتة دوو بةش. بوچوونيان هةية

 و نةتةوةیيةکاين، کة ذاستةوخؤ دژي ئةو فثدذاليزمةن کة کورد داواي دةکةن و دوو، اليةنة دميوکرات
 . چةپةکان، کة فکرثکي پثگةيشتووي کونکرثيت گةصاصةکراويان نية، دةربارةي کثشةي کورد

تاوةکوو ئثستا، ذاگةياندن و ميدياي نةتةويي و ئيسالمي عةرةب نةکةوتؤتة کار، چونکة پذؤژي  
 دميان ئثمة. دستووري فثدذايل ئامادة نةکراوة و نةکةوتووة بةردةسيت گةالين عثراق بؤدةنگدان لة سةري

کاتث ئةجنوومةين کايت لة عثذاق، هةزاران تاوانيان خستنة پاص ئةو پارتانةي بةشداربوون لة  
ئةجنوومةنةکةدا و بة تايفةگةري و مةزهةيب تاوانبارکران، کةناصةکاين وةک عةرةبية و اجلزيرة دونيا 

 عثراق ذازي نةبثت خراپ دةکةن بؤ ئةوةي عثراقثکي ئاسوودة و يةکسان دردست نةکرثت و گةيل عةرةيب
 . دةنگ بؤ فثدرالزمي کوردستان بدات

مةترسي . کرابوون لة اليةن سةددامةوة) بةصث(سةردةمثکي درثژ زؤذبةي گةالين عثراق تةنيا فثرة وشةي 
بؤ هةموو شتثک وةک ئةجنامثکي چةوسانةوةي دةيان ) نا(هةرة گةوةرة ئةوةية ئةو گةلة لةمةو دوا بصثن 

يانيش گةالين عثراق هةر بصثن .  گةالين عثراق لثي بث بةش بةدرثژايي حوکمي سةدداميةي) نا(ئةو . ساص
بةصام ئةم جارة بؤ کةناصي العربية و اجلزيرة نةک بؤ بذيارةکاين ئةجنوومةين حوکومي عثراقي  ) بةصث(

 . سةر بةئةمريکا بة قسةي ئةو کةناصانة
و بوچووين پارتة سياسية عةرةبةکان و گةيل واتة گؤذانکاري گةورةو چاوةذوان دةکرثن، لة سياسةت 

عةرةبستاين عثراق ولةوانةية ئةو فثدذاليةتةي، کورد داواي دةکات پةسةند نةکرثت لة اليةن گةيل  
 . ئةوة ئةگةر فثدراليةت لة پرؤژةي دستووردا، پةسةند بکرثت. عةرةبستاين عثراقةوة

ر عثراقدا فةرز بکات و عةرةبيش بؤي نية بذيار لة گةص هةبووين بريؤکةي کورد بؤي نية فثدراليةت بةسة
لة سةر چارةنووسي گةيل کورد بدات لة باشووري کوردستان و لة گةص مانةوةي هثزي هاوپةميانان و 
نةتةوة يةکگرتوةکان لة عثراق و سووربووين ئةمريکا لة سةر هةرمثثکي ئازاد و دميوکرات لة ذؤژهةصايت  

تة پثش وةک چارةسةرةکي تاقانة بؤ کثشةي کورد لة باشووري  ناوةذاست، مةسةلةي ذيفراندؤم دث
 . کوردستان
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ئةگةر هةر يةک لةو فاکتةرانة لة پشت گوث خران يان .  ذيفراندؤم کات و شوثن و بارودووخي خؤي هةية
 . ي بةذثوةبردين ذيفراندؤم) ئيمکانيةت(گوذران، کار دةکاتة سةر چارةنووسي باشووري گوردستان و 

 بة ت هةر لة ئثستاوة دةست بة ئاضاکردين دةزگاکاين ئامادةکاري بؤ ذيفراندؤم بکرثبؤية دةبث
 . ذةچاوکردين کؤمةصث خاصي گرنگ

ذاپرسي بة گةيل باشووري کوردستان دةکرثت، بؤية دةبث جةماوةري ئةو دةضةرة بکرثت بة ئامانج و  » 
وةک،  . يوةست بة جةمارةوة بدرثتبثتة قسة و قسة بؤي بکرثت و ذووبةرثکي گةورة بة ذاگةياندين پة

نووسني، مسينار، چاوپثکةوتين ذاستةوخؤ، ذادبؤ، تةلةفزيون، ذؤژنامة، کؤکردنةوةي دةنگ، ناردين  
 . نامة و هتد

اليةين خاوةن بذيار بؤ بةذثوةبردين ذيفراندؤم، هاوپةمانان و نةتةوةيةکگرتوةکانة، بؤية دةبث » 
وکراتيانة و چاالکي دميوکرايت، هةوص بدرثت ذةزامةندي و بةشثوةيةکي مودثرن و ئةرکيومثنيت دمي

بؤ ئةو مةبةستة دةبث گرنگي بدرثتة نووسني و ذاگةياندن بة زماين ئينگليزي  . پشتگريي ئةوان وةربگريثت
 . و پةيوةندية ديبلوماسي و سياسسيةکان

 بةشداري لة  پةيوةندي بة پارتةکاين باشووري کوردستانةوة بکرثت بة مةبةسيت پاصپشيت و» 
 . چاالکيةکان و گرتين جثگاي گوجناو و ئاسايي خؤيان لة پرؤسةي ذيفراندومدا

چةند کؤميتةيةک پثک هبثنرثن بة مةبةسيت ئاسانکردن و هةصسوراين ئةرکةکاين پثويست بؤ  » 
وةک کؤميتةي ناوةوةي باشووري کوردستان کة بةرپرسياربثت لة کار و چاالکيةکاين  . ذيفراندؤم

 . ي وصات، دةستةي بةذثوةبةر، بةرپرساين ذاگةياندن، کؤميتةکاين ناوچةکان و شارةکانناوةوة
بة زووترين کات  .  کؤميتةي دةرةوةي وصات کة بةرپرسيار دةبثت لة ئةرک وچاالکيةکاين دةرةي وصات» 

کان دامبةزرثت وهةوص بدرثت لة هةر وصاتثک کؤميتةيةک پثک هبثنرثت و پةيوةندي بة پارت و رثکخراوة
ئيمزا کؤبکرثنةوة،  . بکرثت. .  و حکومةتةکاين وصاتاين ئةوروپا و ئةمريکا و ئوستراليا و کةنةدا و هتد

چةندين  . . . . خؤپثشاندان بکرثن، مسينار ذثکبخرثن و پةيوةندي بة سةنتةرةکاين بذيارةوة بکرثت و هتد
تيان وةربگريثت بة چةندين کةسايةيت نيشتماين لة دةرةوةي وصات هةن، پثويستة سوود لة تواناکا

 . شثوة
هةوص بدرثت هاوکات لة ذؤژي دةنگدان لة سةر ذةشنووسي دةستووري عثراق، ذثفراندووميش » 

 . بةذثوةبربثت بة شثوةيةکي ذةمسي
هةوص بدرثت گةيل باشووري کوردستان بة هةموو چني توثژةکانيةوة بةشداربث لة پرؤسةي خؤ » 

تاوةکوو ذيفراندؤم ببث بة موصکي گةل و هةموو پارت و ذثکخراو وکةساين  . ئامادةکردن بؤ ئةو ذيفراندؤمة
 . سةربةخؤ و ذؤشةنبريان و سياسةمتةداراين کوردستان و هةمووان دةنگيش بؤي بدةن

چونکة هةندث کةسايةيت بانگةوازي ذيفراندؤميان ذايانگةيادوة و دةستپشخةربوونة و دواتر هةندث » 
ة دةوري کؤبؤنةتةوة دةبث ئةم اليةنانة بة شثوةيةکي چاالک دةست بةکار بن،  رثکخراو و کةسايةيت تر ل

دوور لة بةرژةوةندي کةسايةيت و ناوودةنگي، چونکة ئةرکثکي پريؤز و چارةنووسسازيان هةصيانبژاردوة  
 . و بةرپرسيارن بةرامبةر بة هةموو گةيل کوردستان
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