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 یرمه گه  به ته م بابه ت به باره  س و مشتومیراق عی نویكرستوه  دیآردنه  ئامادده مه ته قیستا  ئه ك ئاشكرايه و
 دا 3. 8. 2003ژی یه آشه مه ی ی ڕۆژنامه ی آوردستانی نوێ آه  له رۆ3134به پی ژماره  . ه  باسدايه ژرل

ه  و ڕه نگه  تاآاتی نووسینی ئه م وتاره وبوآراوه ته وه، وه زاره تی دادی عراقی پرۆژه ی ده ستوركی ئاماده آردو
آوردستانی نوێ پۆزه تیفانه  سه یری پرۆژه آه ده آات و .  پشكه ش به ئه نجومه نی دیاریكراوی عراقی  آرابت

ئه و  خاه ی جگای سه رنجه و شایانی هه روه سته  . ه  به هه ندێ له خاه  سه ره آیه آانی پرۆژه آه  ده آاتبه آورتی ئاماژ
 ، ه یه  آه دهته جریمكردنی  هه ر بیروڕایه آی ڕه گه زپه رستانه  یان نه ته وه یی توندڕۆیی "له سه ر آردنه  ئه م خا

له ڕاستیدا ئه م  خاه آه په یوه ندی . "ه ی گه لی عراق بگه یه نتئه وتۆ آه زیان به یه آتی وت و پكھات
ڕاسته وخۆی به نه ته وه ی آورده وه  هه یه و به شوه یه آی سه ره آی ئاراسته ی آه مینه ی آورد له عراقدا آراوه، لدانی  

 بوونی خاكی وا . آوردبوونی ئه م خاه  دروستكردنی آۆتكی ئاسنینه  بۆ ناسیۆنی  . زه نگی مه ترسییه
له ده ستوری ئایینده ی عراقدا، واتای سه رآوتكردنی هه ر هه وكی ناسیۆنی آورده  بۆ جیابوونه وه  و 
سه ربه خۆیی، واتای سه رآوتكردنی هه ر هه وكی نه ته وه ی آورده بۆ ئازادی زیاتر، سه رآوتكردنی هه ر هه وكه 

به آورتی بوونی   . ه كی آوردستان به بیر و بوا و آه لتوركی ڕامیاری آوردانهبۆ به هزآردن و ته یارآردنی خ
حكومه تی ئایینده ی عراق ده توان . په ره گرافكی ئاوا، ده توان ببته  پشگری بچوآترین هه وڵ بۆ ئازادی زیاتر

ه آاربن و له ژر ناوی پاراستنی ئه م په ره گرافه ی ده ستوور وه ك آوته آك بۆ سه آوتكردنی ناسیۆنی آورد ب
ڕك وه ك ئه وه ی داگیرآه رانی تورآیا و . یه آتی خاآی عراق ڕه وایه تیه آی یاساییانه ش بداته  آاره آه ی خۆی

 . ئران و سوریا به رامبه ر به نه ته وه ی ژرده ستی آورد ده یكه ن
  

ه ن وه زاره تی دادی عراقیه وه ده رخستنی هه وستی شۆڤینیانه  و له الیه آی دیكه  دانانی په ره گرافكی ئاوا له الی
ده رخستنی ئه م ڕاستیه یه آه وا ئه وان تا . ڕه گه زپه رستانه ی زۆر له  عه ره به  عراقیه آانه  به رامبه ر به ناسیۆنی آورد

 له ئستاوه  به یاسا و له چوارچوه ی آوردان ناده ن، بۆیه ش ده یانه وێ پیان بكرت ڕگای ئازادی و سه ربه خۆیی 
 . ده ستوره وه  بنچینه یه ك بۆ ئه م نیازه  ڕه گه زپه رستانه  یان دابژن

  
ئه رآی سه ر شانی هه موو آوردستانیه آه آه وا بده نگی له م خاه  و په ره گرافی له م شوه یه  نه آه ن، ناب ئه م نیازه  

 .  و باده ستی عه ره ب  به سه رماندا تپه ڕن گوانه ی نه ته وه ی زۆرینه
 ، هیچ هزك و ده سه تك له ژر هه ر نۆرم و ئاشكرایه  مافی سروشتی و ڕه وای خه كی آوردستان سه ربه خۆییه

  . افهیاسایه ك دابت، مافی ئه وه ی نییه  و بۆی نییه ئه م مافه ی آورد زه وت بكات یا ببته  ڕگری گه یشتن به م م
: له ڕوانگه یه آی آوردستانیانه وه  پۆژه ی فیدرالیزم ته نھا آاتك ده آرێ په سند بكرت، گه ر هاتوو یه آه م

ده ستوری عراقی فیدرالی به ڕوونی ئه وه  دیارآات آه  هاوبه شیكردنی ناسیۆنی آورد له عراقكی فیدرالدا 
دیارآردنی ڕوون و : دووه م.  له داهاتوودا جیابته وه  گه ر ئاره زوو بكاتبه شداریه آی ئاره زوو مه ندانه یه  و ده توان

)  ئه م سنوره ش چیای حه مرینه(ب پچوپه نای سنوری سروشتی و جوگرافی آوردستان له سه ر بنه مای نه ته وه یی 
ا به ڕوونی و ئاشكرایی ناسیۆنی له  په ره گرافكی ده ستوری عراقی فیدرالد: سیه م.  له  ده ستوری عراقی فیدرالیدا

ئه مه  گه رهاتوو ڕگای ڕیفه راندۆم به خه كی آوردستان له م . آورد له مافی چاره ی خۆنووسینیدا ئازاد بكرت
دیاره  گه ر له باركدا ڕگا به  . بارودۆخه ی ئستادا نه درا، ئه وا ده ب ئه م په ره گرافانه  دابنرن و بسه پنرن
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ۆم نه درا، ئه وا سه پاندنی ئه م په ره گرافانه ده بنه پویستیه آی ب ئه مالو ئه وال، ئه گه رنا په سندآردنی ڕیفه راند
  . ده ستور و مانه وه  له عراقدا، په سندآردنی ژرده سته یی و چاره نووسكی نادیاره
 ئازادانه دا دیار بكات و سه ربه خۆیی به آورتی ناسیۆنی آورد مافی خۆیه تی چاره نووسی خۆی له  ڕیفه راندۆمكی

به م گه ر ئه م مافه  ڕه وایه  له به ر هه ر . هه بژرێ و به شداریش له  پرۆسه ی دامه زراندنه وه ی عراقدا نه آات
 گه ر هۆیه ك به نه ته وه ی آورد ڕه وا نه بینرا، ئه وا ده ستوری عراقی فیدرالی ته نھا آاتك د ه آرێ په سند بكرت،

به ڕوونی و ئاشكرایی و ب پچوپه نا سنووری سروشتی و نه ته وه یی آوردستان دیار بكات و ڕگری 
 . جیابوونه وه  و سه ربه خۆیی باشووری آوردستان نه بت
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