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  عومةرحمةمةدعومةرحمةمةد ...  ... !!م دةشيت لةناودةستووردا شؤِرشيك بةكةينم دةشيت لةناودةستووردا شؤِرشيك بةكةينالَالَ بة بة، ،  بةعسمان نةِروخاند بةعسمان نةِروخانديةيتيةيتالَالَ كؤمة كؤمةييبةشؤِرشبةشؤِرش

  
، تيكداالَهةرو لةتالَ دةسةةكان بؤبةريوةبردينهةلَبذيردراو اليةنة يةكاينيئةركة سةرةكي يةكيك لة

 و  روخايبي ثيش خؤيتالَر دةسة ئةطةبةتايبةيت،  سياسيدايتالَطؤِرانكاري ريشةيية لة دةسة
ضؤن تيشك دةخةنة  ؟دةخةنةوةيةكان ِريكياساي و راوانة ضؤن بنةما ئيداريردئةم هةلَبذي، هةلَوةشابيتةوة

ياساش  و  ثشت ئةستوردةكةنةوة بةياسايتالَ هاوئةو ئاليةتانة ضني كة  ياسا؟سةر اليةنة تاريكةكاين
 و  ياساضونكة ضةسثاندين ؟تيان دةكاتالَ هاويثاريزطاركة مةيةئةوياساية كا،  بؤياندةبيتة مةرجةع

 يانةة بنةِرةتيي ئةوطؤِرانكاريييِرادة بةبةندة، دا و  هةرةسهاتويتالَ سةركةوتن بةسةر دةسةزامن كردين
 طؤِرانكاريةكاين.  ئةجناميياندةداتباشتردا و  ثيشكةوتووتريفؤرميك و شيواز لةيو نيتالَدةسةكة 
 طؤِرنراو  لةيتالَلةطةأل دةسة و و ئارايشتكراوبن ِروكةشانةي نوي ئةطةر تةا طؤِرانكاريتالَدةسة

 و  نزيك دةبيتةوةييك لة ئازادنةكؤمةلَطا هةنطاوئةوا ،  نةخرينةطؤِرةوةناوةرؤكة كؤنةكانيان
،  بيتي دةربازووشداهات و هةنوكةييةكان لةتةنطذة و  ِراطريينسي خؤالَ باش دةتوايننوي يتالَدةسةنة
 يكؤمةلَطة و  تيدا لةطؤِرنراوةي سياسييتالَكة دِرندةترين دةسة  عيراقدايؤ وةك ئةمِريمةرجيك و هةل لة

 يدا باجي تةنانةت لةروخانيشوة ئةو ِرذيمة بةدةسيتي ِرةطةزيثاكتاو و بِر و  كوشتي ويرايعيراق
 و  دواكةوتووييبةهؤيةوة و ندوويةيتالَ ئابووريدا ناي طةمارؤسالَ لةذير سياسةيت12ثترلة و قورسيداوة

بؤية لةوةها ، هاتووةطةورةطةورة  تووشي طةليك نةهامةيت و ة زؤر كةوتؤتةويضةواشةكارييةك
ِريسا  و  ياساي طؤِرانكاري ِريشةيي وابيت كة سةرجةميئوميد بة خؤيةيتي وةك ئةمرؤدا هةقيبارودؤخيك
انة ِر شؤِرشطييطؤِرانكار و  نويذياين و  نوييلةجيطةيدا ياسا و بنرين ئةو ِرذيمة لةطؤِركؤنةكاين

 ي رذيم بةشؤِرشم رووخاينالَ بةغدا روخا بةيهةموومان لةسةر ئةوة كؤكني رذمي، ئةجنام بدرين
 اليةنة ئةمةش يةكيكة لةطرفتة هةنووكةييةكاين،  عيراق نةبوو نةتةوة جياجياكاينيةيتالَكؤمة

راقدا  عيي صدامدا لييان زةووتكرا لة بنياتنانةوة عيراقيةكان لة رووخاينيبؤية دةكريت ئةوة، كانعيراقية
 دةستوردا بةيب ي ئةجنام نةدرا ئةمرؤ دةتوانن لة داِرشتنةوة دويينيئةو شؤِرشة،  يننةوةبةدةسيت

 و ي مةعريفيبة باطراوةنديكدةستور و ئةطةربيت،  بدةني تيدا بتةقينري ئةجنامي يةك طوللةيئةوة
ئةوادةشيت ،  بوون لةثشت دةستوورةوة ئامادةبيتيتالَشوناسي هاو و ئيتساين دةولَةمةنديب يفيكريك

تة نيو دنيايةكةوة كةهةتا ئةمرؤ ثيبهاويراق ثيتة و،  نةهاويشتبووةناوييةوةيعيراق نابيكالَعييتي 
 ي سنورعيراق ناتواين،  عيراق نةبيتتياينالَ هاويؤئايندة بي دميوكراتيانةدميوكراسي ئةطةر ثالين

بؤية ئةطةر ،  عيراقيةكاندا بةرهةم نةهييني رؤذانة نوي لةذياين ئةطةر نةرييت بةعس ببة زيينيكةلتور
 ي هةمةاليةنة لةدذي ثيويستمان بةوةهةية شؤِرشيكلة غيراق ينينة كاية هاوضةرخ ينةريتيك يمبانةو
وةك دةلين ، نةريتة نائينسانية دورخبةينةوة خؤمان لةويبة تةواو و  بةرثابكةين بةعسيةكاننةرييت
بؤية ناشيت ئةو ثرسيارة بةكةم بطرين كةدةثرسيت ئايا ،  طةورة هةيةيمالَ بةوة طةورة ثيويسيتيثرسيار

 و وسان دةيكةنرؤذنامة ن و ئةم ثرسيارة نوسةران، ض دةستووريك دةنوسنةوة و عيراقيةكان ضؤن
 ياساكاين ي ثينةو ثةِرؤي ضونكة ضيدميك دةدةنةوة؟الَم ض وةالَبة،  بدةنةوةيمالَسياسيةكان دةبيت وة

 و نادةنعيراق  كلتورية جياجياكاين و مةزهةيب و ي ثيثَكهاتة نةتةوةيي داد ثيشووي دةستوريسال60َ
بيت ثيوةديار يثةِرؤكردن ضةندة وةستايشضونكة ثينةو ،  قايل ناكةنيخةلَكضيترش يثينةو ثةِرؤكردن
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  عيراق لةنوسييني نوييتالَدةسة، نوي بوونةوة نابةخشي يبؤ و تامدواجارهةرثينةو ثةِرؤيةو 
، بخةويين خؤيان ليينةثاريزانةوة طوي كؤيؤشنبريان فةرامؤش بكاو بة ثاساو ِريدةستووردا ناشيت دةنط

  نوي لة ئاسيتيياساو دةستور و ن بةعس ئارايشت بكريي رذيماين دةستطا بريؤكراتيةكيناشيت ضيد
 ناشيت بةهةمان يئيد، عيراقدا نةبن و  كوردستاني خةلَكي ئةوهةموو قوربانيانةيطةورةي و ئاماجنةكان

 هاوضةرخ حكومةيت و ا ياسدةولَةيتمةحالَة ،  هاوضةرخ بكريتةوة دةولَةيتيينا بةكانميكانيزمة كؤن
 زةمينةيةك دةبيت بؤ  بةثيضةوانةوة!! ثيبكريتي ضةوسانةوةي ثيشوو بنة بِركاينكةرةسة  وبةياسا

بؤية .  تريؤر لةووالَتدا مةيدانةكاينيفراوانبوونةوة و  تاكي ضةواشةكار مةوداكاينيفراوانكردنةوة
 عيراق ي راستةقينةي واقع دةستورداي عيراقة لةنوسينةوة دةولَةيت هةموو هيزة ثيكهينةرةكاينيئةرك

 يان يان ثيدةكريتاويذماف ثةروةرانةشة كة ِر و  هةموو ئةوياساناسيئةرك، لةبةر ضاوبطرن
 ي بةرذةوةنديةهاوبةشةكان بن نةك لةضةند قالَبيكيثابةندزياتر ،  دةستوردا بةشدار دةبنيلةنوسينةوة

 نوي ئامادةنةبيت دةرطاكان بؤ يستورئةطةر دة، توودا قةتيس بنالَ ووشكهةي يان نةتةوةي ديينيتيور
 نوي ييان دةرطا بؤسةرةتايةك، بكاتالَرؤشنبرييةكان ئاوا و سياسي و يةيتالَ كيشة كؤمةيضارةسةر

لةسايةيدا ، يينكلتورية نوخيوازةكان بِرةخس و يةيتالَبكاتةوة كة هةل بؤ بزووتنةوة كؤمة
 نةطةيةنيتة سةرئةو يةيتالَ كؤمةيهوشيار و  نةكايشتمانن و يتالَ راستةقينة لةمةِر هاويثيداضوونةوةيةك

 يئينتما، ينةك بةناضاربؤنيشتمان  بيت لة خؤشةويستيةوةيتالَ هاوي بةستنةوة كةيدةرئةجنامة
،  بيتي سياسييبةيةك نوخنيشتمان ماَيل بيت بةنيشتمانةوة نةك ي واقعيي ئينتمايةكيتالَهاو

 نوي ي دةستورئةطةر،  هةلَطرتيبي نويي ئةلَتةرناتيظتةرح كردين و ن ِرةخنة طرتبزووتنةوةيةك جورئةيت
 دةضيتةوة سةرهةمان  بةهةند نةطرت ئةوا ئةويشي تريةتيةكاينالَ ثيداويستية كؤمةيئةمانةو تةواو

 يةستة ج خؤمان بةدةسيتكلتوريك كةهةتا ئةمِرؤ،  كؤن بةرهةم دةهينيتةوةيهةمان كةلتور و  كؤنيسكة
 دةستور يهةربؤيةشة طرنط، هةرلةويش بةسةريدا دةطرين و  تيدا دةنيذينماين خؤةييةكاينئاسوود

يةتيةكان فراوان الَ ئازادية كؤمةي وةك ئةمرؤدا تاضةند مةودايلةوةدا دةردةكةويت كة لةِرؤذطاريك
 تاك بةرتةسك سةركويربووين و  ضةواشةكاريي ئةمةوة سنوريتاضةنديش لةسؤنطة و دةكاتةوة
 تريؤريزميش يكشةة ثاشيدةبيتة دةرئةجنام و تةنط بةهيزة تاريكةكان هةلَدةضين و دةكاتةوة
دةبيتة  و  ثياووذن لةيةك نزيك دةكاتةوة ئازاديةكايني سنور نوي تاضةند دةتواينيدةستور، لةعيراقدا
طرنطة لةوةها زؤر ،  بكاتي خؤي ئينسانيانةي ِرةخساو تا ئينسان تيايدا هةست بةبةهايزةمينةيةك

 ي ناواقعي واقعيانةوة نةك بةناويبة خويندنةوةيةك،  نةك بةثينةو ثةِرؤكردني تازةدا بةجديحالَيك
،  بدريتةوةيةيتالَ كؤمةطرفيت و  لةهةنديك كيشةي جديئاوِر و بونةوة ثاساو بؤ برينةكؤنةكان بيننةوة

 يضارةسةر و دةستبخريتة سةربرينةكانسةركويركردن  و  ضةثاندنيهاتووة لةبر  ئةوةئيتر وةخيت
 و يةيتالَكيشة كؤمة و طؤلَ و ئةوهةموو طري و ي تةقليد خيزاينيثيكهاتة، هةنوكةييشيان بؤبدؤزريتةوة

 ي هاوضةرخانةيدةشيت ضارةسةر،  بوويني لةسؤنطةيةوة طريؤدةيثةروةردةيية و دةرووين
 ريندار بةضةندين طري بي خيزانيكية ذيان يان جيابوونةوة ثيكةوين لةسايةالَ مندايضيد و بؤبدؤزريتةوة

 يبةئامادةكراوالوان  ينةبنة ئةو ماتريالَة،  دوارؤذي سةرليشيواوي نةوةي هؤكار نةبنةطؤلةوةو 
 ي ئةطةر عيراق دةيةويت ضيديئيد. طروثة تريؤرستيةكانةوة و  دامةزراوة كؤنةثاريزةكانثيضيتة نيودةِرا

 يئةرك،  ئةو كةسانةية كةدةستوور دةنوسنةوةيئةوا ئةرك، بيتةوةنة ثيشوو  كارةساتةكاينيِروبةِرو
،  بيت ناشيت وةك دويينيئايندةيةك كةضيد،  نويوة بِرواننة ئايندةيمافثةروةرانة بةضاو و ياساناس

يان ، ةوةبيدةنطكردن خةلَك بةنيشتمانةوة ببةستن و سةركويركردن و كةبتكردن  بةيناشيت ضيد
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 و  داهينانيووزةئاينيةكان  و يئةخالق و ي بةهاكلتوريسةرلةنوي قووتكردنةوة و بةميكانيزمة كؤنةكان
 ئةويان هاتووة  وةخيتي عيراق ئيدطةالين.  بكوذنيتالَ هاويثرسياركردن لةال و دؤزينةوةجولَةو طياين

 ي هاتووة بة بويريةكيان ئةوة وةخيتن عيراقيةكائةمِرؤ،  بةدةستبهيننيبةختيار و  بثضِرنيسةروةر
  ئةوكلتورة ببنةوة كةلة ِرستيدا بووةتة طؤِرستايني زؤرةوة ِرووبةِروويتوانيك و بةتني زؤرةوة

،  دورودريذة نةويراون بكرينينيكالَ سايبووةتة بةربةستيك لةبةردةم ئةو ثرسيارانة، خةونةكامنان
 ئاشكراو داين  قوربايني دةرطرييةوةييةتالَكؤمة و  دةرووينيار لةب هةموومايني ئةوثرسيارانةنةبووين
ك تيايدا نةبيتة قالَبي،  خةونةجوانةكانبةلَكو دةستور واتةندرووستة نةبيتة طؤِرستاين.  كردووةنةهيين

تيدا   تةنطةبةر كةمايةتيةكايني ياسايينةبيتة قالَبيك،  ليبستينيتةوةيمةعريفة و  دةستةمؤبكاتيتالَهاو
  . خبنكين
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