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  هاتووه  نه"لی آوردستان گه"یان " آوردلی  گه "ناوی داعراق ستووری ده  له

 ن نده  له– تاح دآتۆر ربوار فه

 

  ."دا  و سوننه نی شیعه دوو الیهر آانی هه ی بۆچوونه وه كردنه نزیك رآیمان بینی له رۆكی سه"
 2005ستی   ئۆگه29، رۆآی پارتی  و سهرمی آوردستان رۆآی هه سه

 
  آهن  وندیتوو هه ند الوكی خه چه ،بگومان. آتی عراق آرد باتی بۆ یه  خه مین هز بوو آه آه آورد یه"

 ."ن آه خۆ ده ربه تكی آوردی سه وه داخوازی ده
 2005ری  مبه  سپته04آتی،  رۆآی یه رۆآكۆماری عراق و سه سه

 
ری  وه ویش ته  ئه.ر  به گرته  ده ی عراق ستووره شنووسی ده هكی رر وه نیا ته تهی  وه لكۆینه   گووتارهم ئه
 لی آوردستانی دابین  بۆ گه ی عراقورستو دهشنووسی  ره   آه وه آۆته  ده و مافانه له .  یان فیدڕایهآگرتن یه

 .  قاب داوه ن لهیا آه ستووره  ده  آهآات  ده رانه و فاآته ئهر  سه خت له جه.  آردووه یان دابین نه -  آردووه
ی پشبینردستان و خاآی آوردستان لی آو داهاتووی گه و چت  دهدا" آگرتووه عراقی یه"ی پرسی ادو به
، ت وه ك ئاینی ده  وه ئیسالم:الیدا ناچت  به م گووتاره و ئه جی پرسن  ری تر زۆرن آه وه ته. آات ده

  یان ستانهرم   ههآگرتوو، تی یه تی حكومه هس ر ده گهآان جا  ته سه دهشكردنی سامانی آوردستان،  دابه
ندین پرسی تریش   چه دیاره .آان  سیڤه ، مافه)یفیدڕا(آگرتوو  ، دادگای یه بتآان ندیه نانوه) آان پارزگه(

 .ی جی گفتووگۆن ست پوه یوه ی په ستوور و پۆسه  ده ت به باره سه

  وه شكنه دهری آورددا  سه نیا له هتآان  سازشه

.   دیاره ئاشكرا پوه آانی عراقی به تیه یه آۆمه- سیاسی آشی هزه  آشمه آه ستووره شنووسی ده ره
 ، وه ڕاوآ ئاهكی پدا هاتبته  ده  ساڵ له14ك بی پاش  ، وهتورآیا.  ره سه لهریكی  مه نگلۆئه ی ئه نجه  جپه
 گوومانم  جا بۆیه] 1[. " آتیی خاآی عراقی پاراستووه یه"   چونكهربی ده  آه هستوور  ده لهندی خۆی  زامه ره
  آه   نیهیشدوور.   قابی خۆی داوه ی له آه ستووره ده  وه آانه ریكیه مه نگلۆئه ئهڕی   تورآیا له آهی  وه له  نیه

 زیرانی تورآیا آوه ره سه،  آه ستووره ندآردنی ده سه  په ریب به ته. ی عراقیشی آردبت هاوآاری هزی شیعه
  دووباره ختی آوردستان پیته) آری دیاربه(ی د  ئامه له ساڵ 31ی پاش 1974دامی  ی سه آه ، گووتهئۆردوغان

تی  وه ری ده گه  باشوور ئه وا له وت بت ئه ی تورآیا بیه وه ك ئه وه.  یه ی ئمه آشهآورد ی  آشه  : وه آرده
 دواتریش تورآیا پی ]2[ .ی آوردین  آشهمخۆری خهدام،  ك سه ی تورك، وه مه باآووریش ئ آوردی رما، له
 ]3[ .نانین ناوی آوردستان بترمكدا   هه  ددان به ئمه: زۆرتر داگرت

بۆ .   با و ناآۆآه ندین آۆنسپدا ناته  چه  له  آه رچووه ستوورك ده ده، دا یه آشمه م آشمه نجامی ئه رئه سه  له
 و  وه ی سیڤساالر، زیندووآردنه گه آۆمه، فیدڕالیزم، دیموآراسی،  ریعه آانی ئیسالم، شه  آۆنسپته هنموون
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ك چشتی  موو وه تان و مافی مرۆڤ هه مافی ئافره، ری گه  و تایفهآی هخ و   و تایفهخرتنی گبندڕا
فیدڕای حوآمكردنی چۆن سیستمكی . پرس زۆرن. ڵ بوون  تكهستووركی ئیسالمیدا نی ده گه  له ر له وه مجه
م   بواناآه  آه فراندوه آدا آاركی وای ئه ڵ یه گه  له یارانه  نه م آۆنسپته ؟ ئه وه  ئیسالمه  به وه سترته به ده

ی  مینه  زه  آه یه مه ئه. با بت دا ته آه ستووره ماآانی ده موو بنه ڵ هه گه  له  قانوونك دابنرت آه بتوانرت تاآه
 .ئافرنت ستووردا ده  عراقی دوای ده  له ئاژاوه

ی   چوهآانی ی جودایی پكھاته رهاویشته ك ده آرت وه ش ده مه خۆ ئه.  وه ته آراوه آا نه زۆر پرسیش یه
اق ك عر تنیكی وه ئه ئایین، فره ل، فره گه ز، فره گه ڕه ستوورك بۆ وتكی فره آرت ده ئایا ده. عراق ببینرن
  آه آانی ناوچه  و هزهریكی مه نگلۆئه ئهر گوشاری  آانی مافی گشت بدوت؟ ئایا گه آاریه  ورده  له بنووسرت آه

م  ژر ئه ر له چت گه وآوێ ده ره ڕۆژی عراق به ؟ ئایا پاشه  وه مایه ك وتك ده ت عراق وهب  و نه بووایه نه
كو  به. بینرت ستووری عراق نه  ده نیا به آرت ته  ده آه ستووره ؟ دهكتبل  وه آیدا پكه ره ی ده ده تون گووشاره

ریكی و  مه ئهی  ت ئیداره به هه.  هریكی مه نگلۆئه ئههزی   و آه آانی ناوچه هزهآۆششی نجامی  رئه سه
ی  سی ئیداره  فریادڕهستوور ، ده وه م رووه له. یاندا بپارزن آه  وته یان له وت بنكه ونه یه ریتانیش ده به
 .  بلریشهزیران  رۆآوه سهبوش و رۆآكۆمار  سه

دا  آه ستووره  ده له   آهش مادانهو  هئ.  وه ته ری آورددا شكاوه سه آان له ی سازشه زۆربه . سازش زۆر آراوه
ب  ره عه: الی خۆیاندا آان به نهی قانوو وه بۆ شكاندنه  ستدایه ده لهریان  گهآی آاری  چهب ره نی عه وین، الیهما ته

ی  آشهی  وه ته نی نونه الیه ،بی ره ی عه  جامعه  بۆ نموونهبی ره  له سیستمی عه شكه ، عراق به یه زۆرینه
 . آانه آگرتووه  یه وه ته ندامی نه ب ئه ره ، عراقی عهنن  داده عراقآی ناوخۆی یه مینه آهی   آشه به آورد
  .  ب داڕژراوه ره نی عه وه رژه  به  و له بیه ره ستووركی عه ستوور ده رتر، ده ش آاریگه مانه له

  ر آورد له خۆ گه. رآوتكردنی آورد هنت بۆ سه ده آار بهخۆی تواناآانی  آگرتوو ك هزیكی یه ب وه ره عه
ب  به.  بكردایه ب زه مه  سوونهبی ره ی عه عه هیچ حسابكی بۆ جامب زهه مه م شیعه با، بوا ناآه عراقدا نه

 قووی و هزی  آه  جامعه دا، چونكه  و سوونه نوان شیعه  ملمالن له بوو به بی ده ره ی عه آورد، جامعهبوونی 
   لهووبتر ب  آاریگه رۆآی جامعه ر موسای سه وشاری عومه گو چت آه  ده وه لهچی  آه. دات  نیشان ده سوونه

بی  ره  عه به  یه وه  مانای ئه وه بی بمنته ره ی عه ندامتی جامعه  ئه راق بهر ع خۆ گه. دابكردنی عراق ره عه به
 .وه ته ماوه

 وت یه  ده، لیلزاده مای خه  عراق، زه ریكا له مه فیری ئه تا سه وه ئه.  یه  ههشیتری وره آورد دوژمنی گه
  لهشكان  هموو ساز  هه  آه گومانیشم نیه. آان به زهه مه  سوونهقایلكردنیستووردا بكرت بۆ   ده گۆڕانكاری تر له

 .بت آانی آورد ده ر حیسابی مافه سه ستووردا له ده

  زانن آه ناسن، ده تی سیاسی آورد چاك ده رآردایه تی سه سایه آان آه ریكه مه نگلۆئه ب و ئه ره ت عه به هه
رمی آوردستانیش ددانی  رۆآی هه ت سه نانه ته.  هو  ماه وه تاڵ بچنه ستی به  ده ن به بن و ئاماده هاسان قایل ده

."  ماڵ وه نه به ن و بچووك ده آه  ده وره  گه باس له" مافوورفرۆش ناسراون  تی آورد به رآردایه  سه دا نا آه وه به
اق، ی عرب زه مه بت سازش بكات بۆ رازیكردنی سوونه ریكا ده مه یمانی ئه آوردی هاوپه   آه ئایا جی پرس نیه

 موو تواناشیان هه. یمانان  هزی هاوپه دژ به  تاوانی وناجگیری باری ئاسایشی عراق  رانبه رپرسن به  به آه
ریكا حساب  مه چی هشتا ئه  آه.ند تی نوه  عراق و خۆرهه ریكا له مه ی ئه سی پۆژه ره  بۆ ههڕ گه  ته تووهخس
 .آات تا آورد مان زۆرتر ده بۆ ئه
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م  جا با ئه.  ند آردووه سه ی په آه ستووره مانی آوردستان ده ڕله  په  آهآرن  ده وه ش ئه پا ش نكارانهم گۆڕا  ئه
مانی آوردستان  ڕله  په آان رزیان له  آوردستانیه ر حزبه خۆ گه.  بووبت گوورگانه پرسهنیا  ش ته نكردنه سه په

 و ب ره  عه نگه ، ره آدا بكردایه ته  لهوتاریان لی آوردستان ره ك ویست و هزی گه  و وهاببگرت
ستی  عاتك ده ند سه  چه مانی آوردستان به ڕله په.   بۆ بكردایهانیش حسابكی جیدی تریآان ریكیه مه نگلۆئه ئه
 زۆرتری  عاته ند سه و چه  له آه ستووره  ئایا ده. وهو  بند آردهرۆژی آورد و آوردستان ر پاشه سه ندی له زامه ره
  ؟گرت ده هن هه

  یه ندانه زوومه آگرتنكی ئاره عراق یه

ستووری عراق  شنووسی ده  ره  به،]4[  وه شیعه ن الیه ستووری پشنیارآراو له دهشنووسی  راوردآردنی ره به
 شارستانی و ماآانی سكارترین بنه  لهآان  ی شیعه آه شنووسه ت ره به هه. آرت دی ده مبازك به ه قه] 5[

. ستووردا  دهشنووسی  رهمھنانی رهه به  ر بوون له گهآان آاری  آوردستانیه  هزه دیاره.  دوور بوو  وه هرخ هاوچه
ئایا  ؟پاراستبت –ك عراق  نه  – یانل و خاآی آوردستان گهیی  آپارچه یه  آهر بوون   آاریگه ئایا هنده

  یانهووانیوآان ت  آوردستانیه ئایا هزه آردووه؟ م اههر فهبدا  ره نوان آورد و عه آسانی له ستووری عراق یه ده
آانی  نوان گفته  لهآرت دی ده  به وره نی زۆر گهل ت آه به هه دی؟   بھیننهبووكیان دا  خه  به ی آه نانه و به ئه
 .زۆرن  هنموون ]6[. دا آه ستووره شنووسی ده غداد و ره به  چوونی بۆ ر له رمی آوردستان به رۆآی هه سه

 آورد –ل   نوان دوو گه  له  نیه-  خشانه  یان خۆبه-  ندانه زوومه آگرتنكی ئاره دا، یه آه ستووره  ده عراق له
  وه هرۆآی آوردستان الی سه به  نده رچه هه. بی ره  آوردستان و عراقی عه– و دوو نیشمان –ب  ره و عه
  هم ئه ]7 [."نووس دت  واتای دیاریكردنی چاره  به ندانه هزوم آگرتووی ئاره عراقكی یه " آه ستووره ده

   بھنین آهلی آوردستان ی خۆنووسین بۆ گه پرسی مافی چاره  هبا جارك واز ل.  وته  چهآی یه وه لدانه
 .  هاتووه  نه ی لوه نووزه

تكی  وه زراندنی ده ه مانای دام  به ی خۆنووسین، آه ر مافی چاره سه  له وست نیه آورد خۆیشی هاوهه
نیا   ته  آه ڕی وایه ، باوه رمه رۆآی هه یمانی سه  هاوپه بانی، آه رۆآكۆماری عراق، تاه سه. آوردی دیت

رم  رۆآی هه  سه یشتم آه ز وا تگه ئه] 8." [خوازن خۆی آوردی ده ربه تكی سه وه وندیتوو ده ندك الوی خه هه"
 ." ی خۆنووسین دیاری آراوه مافی چاره"دا  آه ستووره  ده  له ی آه ڕه و باوه هر ئ  سه وت بامانخاته یه ده

.   تاساوهدا  آه ستووره  ده له"  ندانه زوومه آگرتووی ئاره عراقی یه" .بانی زاڵ بت چت بۆچوونی تاه  ده وه له
عرقدا بژین    لهل دوو گه  وه مه النیكه  به پویستهآی  پشهفراندان،   ئه  بته"آگرتوو عراقكی یه"ی  وه بۆ ئهخۆ 

" لی آوردستان گه"یان " آورد" ناوی  لك نیه ، گهدا آه ستووره  ده له.  دوو نیشتمان پكھاتبت لهو عراق 
 – ، زمانی آوردی راسته.  یاندووه  گهاننجامی ئه  به نانه آام الیه  ندانه زوومه آگرتنی ئاره جا نازانم یه. بت
 ناوی، ،ل ک گه ، وهم آورد ، به ان هاتووه ناوی-137، 114، 5ی   ماده– رمی آوردستان  و هه- 4ی  ماده
، دا آه ستووره نو ده  له  آاتكدا آه  له مه ئه .  نیهاستووری عراقد ووسی دهشن  ره ڕ نازانم، له ی ته آه لهوبۆ آو

  مه ئایا ئه. 122ی  ماده –  یان بۆ آراوه ئاماژهل  ك گه ، آلد و ئاشوور وه، تورآماندا آه ستپكه ك ده نه
 ؟ وایه آسانی و ره یه

 ئاستی  ته هم خراو ، به هاتووه" آورد"ناوی  –ك نووسیبتی  الیه چت مه  پده  آه-یدا  آه پكهتس  ده  له راسته
 و هیچی  گرووپك بتین یان ئاتنیك آرت آورد ئه دا ده  لره. هاتووه لیش ناوی نه ك گه  وه و وه تورآمانه

، دا وه می گواستنه رده سه  بردنی عراق له ڕوه بهی قانوونی  آه سپكه ی ده وانه پچه  بهش، مه رباری ئه سه. تر
 ]9. [ی  پوه بتند  تا عراق پابه ی قانوونی نیهقك  ده آه ستووره سپكی ده ده
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دیمكراتی ) مانی ڕله په(تی  رایه آۆماری نونهراقدا ع  له حوآمكردن رژمی"نووست،   ده1ی   ماده تهراس
دا 3ی   ماده دواتر، له.   نوان آدایه له"  آگرتنه یه"م   ئه ووست آهنان راشكاوی  بهم  به."  آگرتووه یه
 ب ره لی عه گه.  جیھانی ئیسالمی  له شكه  و به به زهه ل، ئاین و مه  گه مه عراق وتكی هه"نووست،  ده
دا  یه م ماده آورد لهلی  گهلی آوردستان یان  ین، ناوی گه رنج بده ر سه خۆ گه." ب ره ی عه وه ته نه  شكن له به
و   نوان ئه  له آگرتنه ئایا عراق یه. دات ڵ ده رهه دا سه آه ستووره  ده آردنك له واشه چهدا  جا لره.  هاتووه نه

 .ڕین بگهجارك با .  آگرتنكی جودایه یان یه  ان هاتووهناویدا 3ی   ماده  له دا آه پكھاتانه

.  آگرتووی دیاری آردووه آانی عراقی یه آه یهستوور  دهدا  لره.  فریادمان بگات  به133ی   ماده نگه خۆ ره
 ؟ خراوهآردن وا دوا واشه ئایا بۆ چه.  دا بووایه آه ستووره تای ده ره  سه  له نده م به  ئه بووایه ت ده به هه

 ] پارزگه [ ستانهآان و  رمه خت، هه  پایته  آۆماری عراقدا له آگرتوو له رژمی یه"نووست،   ده113ی  ماده
 ." آان پكھاتووه ی ناوچه آان و ئیداره ندیه نانوه

.  ب نیه ره عه آورد و مانیب و دوو نیشتی ره لی آورد و عه گهی دوو  ندانه زوومه آگرتنكی ئاره  عراق یه واته آه
یادی  ی له وه ب ئه  به- "یزمفیدرا"  بنین" آگرتنه یه"م  ناوی ئهیشتن  بۆ هاسان تگهین  ز بكه ر حه خۆ گه
ی فیدڕا" یان  "داریی ئیفیدڕا"مای  ر بنه سه لهوا عراق  ئه  -ودان ج" فیدڕالیزم"و " آگرتن یه " ین آه بكه
ق  زۆر زه –ش  کگرتنه  یه–ش  م فیدڕالیه ئه .ی، جوگرافی و مژوویی وه ته ك نه  نه-  پكھاتووه" بردن ڕوه به
ت آراراورد ن به ،123 بۆ 113ی  م، ماده ی پنجه روازه ده -  الوازهم و  آهزۆر رم  هه تی سه  ده ، چونكه  نیه
 –ش  مه رباری ئه سه .108، 107ی   ماده  بۆ نموونه-  سته رده سه  آه ند ی نوهت هحكوم آانی ته سه  ده به

هیچ جۆركیش نابت  به.  وه هند آانی نوه ته سه ده  ربداته ستوه ده  م بۆی نیهر تی هه سه  ده،118ی  ماده
رمیش  ستووری هه ده. 13ی  ماده –چن  رده  ده وه نده  نوه  له ی آه وانه ڵ ئه گه با بت له رم ناته قانوونكی هه

 و ناآرت قانوونكی تدا بت بت ند ده تی نوه ستووری حكومه پاشكۆی ده یان ر نیا سبه ته -117ی   ماده–
 –زیران  رۆآوه  سه  به تكی زۆریش دراوه سه ده. 118، 13ی   ماده– با بت دا ناته آه ستووره ڵ ده گه  له آه

 .78ی  ماده

ش   ساآاره م آاره بۆ ئه. بن غداد ده آانی به قانوونهی  وه دانهكلزۆرتر مانی آوردستان  ڕله ، آاری په واته آه
. دترمی ل  هه –وانی   یان شاره–نسی  ك آه مان وه ڕله آاری په. مان پویشت ناآات ڕله ابزانم پهو
 .  عراقدا  له هز بووه ندی به تكی نوه ی حكومه وه زراندنه ست دامه به  مه  آه ت ئاشكرایه به هه

ب یان  ره آگرتنی آورد و عه  مانای یه ت به فیدرایهدا  ستووره دهم  هلیچ جۆرك ه بهدا،  م رۆشنایه له
 .  آی ئیداریه یه آه ند یه آگرتنی چه  یهكو به .ت ب نایه ره آوردستان و عراقی عه

  آرا  پیاده  آه ستووره م ده ئه: " آراوه  پناسه، دام آه ندی یه  به 114ی   ماده له،   ئیداریانه آه م یه آك له یه
 ."دات آگرتوو بیار ده رمكی یه  هه آانی به ته سه رمی آوردستان و ده هه

 ر سه بیار له  ستووره م ده ئه ":آات ی ئیداری تریش ده آه یه  پشتگیری له، مدا دووهندی    به114ی   ماده له
 ".زرن مه داب] آه ستووره ده [آانی نده پی به  به دات آه تریش دهرمی  هه

آردنی   پیاده  به وه ستته به رمی آوردستان ده رجی هه م مه آه ندی یه  به114ی  رنج بدرت ماده ر سه خۆ گه 
  له نگدان ده   به ش گردراوه مه  ئه آهآرا،   نه ر پیاده  گه ه  پووچه آه ستووره موو ده خۆ هه.  وه ستووره م ده ئه

آردنی   پیاده ه ب وه تهرست به  ده یه م بگه ا ئهنی  بۆچی ته. وه كی عراقه ن خه الیه لهدا كم ڕفانده
 ، دواتر، یان تی نیه رعیه شه" رمی آوردستان هه"ئستا   نت آه یه گه  ده وه  ئه مه  ئایا ئه؟ وه آه ستووره ده
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ت  رعیه مان شه  ئه  خۆش بكات آه وه ب دی به ره  عه نگه ره. درا نگی پنه  ده آه ستووره ر ده یتی نامنت گه رعه شه
 .زار الوی آورد زاران هه ك خونی هه تی دیفاآتۆی آوردستان، نه  حكومه خشن به به ده

دا،  وه می گواستنه رده  سه  لهبردن ڕوه بهقانوونی ی 53ی  ماده  لف له ندی ئه به ، آه ستووره ی ده138ی  ماده
و  ر ئه ی هه آه رمی آوردستان سنووره  هه نت آه یه گه  ده وه ش ئه مه ئه ]9[ .ستوور ده قانوونی  آاته ده

 . آتیدان ی پارتی و یه ژر ئداره  له  آه یه ناوچانه

  له.  موارتره ش ناهه مه  له بگره. "لی آوردستان گه" ناوی   به دا نیه آه ستووره  ده لك له گهش،  مه رباری ئه سه
   آه وه رمی آوردستانه و هه  به وه هسترت لی آوردستان، نابه ك گه ، نهلك دا هیچ گه آه ستووره ری ده رتاسه سه

  دات آه ان دهوای نیش. آات رمی آوردستان ده  هه  باس له- بستراآت ئه یان – یداباو  زۆرتر به.   دیاریكراوه
خون،مژوو، آلتوور و زمان    گردراو به نیشتمانكیك ، نهموو ناوكی تر ههك   وه نیا ناوكه آوردستان ته

پی  زرن به آرت دابمه  ده رم آه ندین هه  چه  له رمكه  هه آوردستان تاقهش  مه وای ئه . وه لكه گه  به
بات،  وانی، خه  مژوویی، آلتووری، زمانه، جا با ك دامادراوه ندیه تمه موو تایبه  هه  و لهستوور ده
 آوردبوون و  ، آوردستان له وه یه م روانگه  له.آی تریش بت رچیه هه،  بجه ه نفال، هه ساید، ئه هن جه

 . وكراوه آهآوردستانیبوون 

   له  آردووهی آشه پاشه زیش بووبن، ر آاغه بی سه آه ره نیا مه ، با ته ستووره م ده ، ئه وه یه م گۆشه له
ی حوآمی ستوور  ده  له5ی  مادهلفی  ندی ئه به   ]11،10[. 1990 و 1970عسی  تی به آانی حكومه ستووره ده
مانیش  ئه. آی پك دت ره لی سه  دوو گه ی عراق له وه ته نه"نووست،  ده راشكاوی   بهآر ن به سه د حه حمه ئه
   دووباره مان بگه ، دیسان هه1990 شداام حسنید ی سه آه ستووره  ده له." لی آوردن ب و گه ره لی عه گه

.   دیاره آشه  پاشه،ین بكه 1958ستووری آاتی   ده  به عسیانه  به ستووره م ده راوردی ئه بهر  خۆ گه.  وه ته بووه
م  نرن و ئه دا داده م نیشتمانه ش له  هاوبه ب به ره آورد و عه " نووست آه دا ده ستووره م ده  له3ی  ماده
م   ئه ین آه  بدهرنج  سه وه  ئه گرنگه] 12[." آات م ده راهه فهآتی عراقدا   یه  لهانتی وایه ته  مافی نه ستووره ده

ك  آرت وه  ده ، آه وه آه یه ستت به بهیان  كو ده جودا ناآات، به ب به ره  باسی مافی آورد و عه یه ماده
 . ك ببینرت هاوتایه

 . ماوه بوونی نهر  ههدا  آه ستووره  ده  لهكو ، بهب ره لكی هاوتای عه ك گه  وهك ن، نهلی آوردستا  گه واته آه
ستووری پشنیارآراو،  ك زۆر ده وه،   دوو نیه  عراقدا هاومافن و آورد هاوتی پله ب له ره  آورد و عهر گه
كی  عراق وت  آه  بنووسرایه بووایه ده،  بۆ نموونه.  ند آۆنسپتكی دابشتایه  چه آه ستووره  ده بووایه ده
 و عراقی – آوردستان –ب و دوو نیشتمانی آورد  ره لی آورد و عه نوان دوو گه  له آه آگرتنه  و یه آگرتووه یه
 .دا آه ستووره  ده  له  دیاری بكرایه بووایه ش ده رمه م دوو هه گرافیا و سنووری ئهجو . دایه به ره عه

  وه  رابردووهی یه دهند  چهتی سیاسی  رآردایه سهتی  سهاسی ی ینهم  زه  له نگه  ره ی من، آه وه خوندنه
. چت  دهدارمك ند هه چهر  سه شبوون به دابهو  ره  باشووری آوردستان به  آه یه وه ی گرتبت، ئه رچاوه سه

رمی   ئستا دوو هه آتیی نیشتمانی آوردستان، آه تی پارتی دیموآراتی آوردستان و یه سه ی ژر ده ناوچه
 دوو  واوی ببن به ته  به نگه  و ره،چن و آامتر بوون ده ره ، به ن تدایهتیا وه آی ده مایه موو بنه آتۆن و ههدفا
تی  سه ری ده ده  له ی آوردستانیش آه و ناوچانه ئه. دات ده ههر سهرمكی تر  ك هه آووآیش وهر آه. رم هه

و  ر ئه سه تی سیاسی آوردستان سازشی له رآردایه چی سهبۆ.  شیشه ره  ، بگره ڕۆژیان نادیاره آوردن پاشه
  وه ته خراونه نگار؟ بۆچی نه خموور و ژه قین، مه  خانه ، بۆ نموونه ر نیه سه  ناآۆآیان له  آه  آردووه ناوچانه

 رمی آوردستان؟   ر هه سه
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ی ت سه  ده م آه ی پنجه وازهر ده .آبگرت رمكدا یه ڵ هه گه  ستانك له  ری قانوونی نادات به آه ستووره ده
لكانی  وه دا پكه م مادانه آك له  هیچ یه له.   پكھاتووه122 بۆ 113 آانی یه  ماده آات له آان دیاری ده رمه هه

 پاڵ   قانوون ناتوانت بچته ، به رآووك، بۆ نموونه ، آه وه یه نگهاروم  له.  قانوون  ناآاته وه رمه  هه ستان به
شنووسی   ره لهر  آانی تری به پشنووسه  ت له به هه. شی وه ت دوای ئاسایی آردنه نانه  تهرمی آوردستان هه
كی فراونترا؛ دوو رم آبگرن بۆ پكھنانی هه م یهر  دوو هه دا آه تی ده رفه  ده114ی   ماده،دا آه ستووره ده

ی دواتردا  آه شنووسه  ره م له  به.رمك  هه ببت بهرمك و ستانك  آبگرن بۆ پكھنانی هه ستان یان پتر یه
 ؟  البراوه یه م بگه  بۆچی ئه]13 [.آات ست ده ربه به  م مافانه ئه

خۆ . رمی آوردستان ر هه  سه ناتونن بچنه ریان آانی ده  ناوچه،بردن ی ناوم رمه و س هه  له جگه  م پیه به
  چونكه بۆ پارزگاری آوردستانتی خۆیان،  -116ی   پی ماده  به– ند  ستانكی نانوه  بهناشتوانن ببن
 2005ری  نیوه ی جه آه بژاردنه ی ههآان هنجام ی ئه وه بیرهنانه  وه نگه ره. دا م ستانانه نین له  آورد زۆرینه

  له. بژاردنیان آرد  ههم ستاناندا بۆیكۆتی له  سوونهبی  ره  عه ین آه آه یاد نه  له وه ر ئه تیمان بدات، گه یارمه
 دا موس  و له13دا  سه لهی  نزیكهدیندا  الحه  سه آانی هنا، له نگه ی ده17دا  سه لهی  نزیكهدا، آورد  دیاله

توانن ببن   ده دا نهری س ستانی ناوبراو  ده آی جماو له یه  هیچ پارچه جابۆیه. 38دا  سه لهی  نزیكه) وا ینه نه(
آورد بۆ   آه چت ده  وه  له. آبگرن رمی آوردستاندا یه ڵ هه گه توانن له  ده دی آوردستانی نهن  ستانی نانوه به

 . بانی هبتغداد، سمیشی نا  به بتهریش چوو

آی  یه واره ك قه دا وه م گوڕانكاریانه  له– یان آوردستانی عراق –، باشووری آوردستان  ی گرنگه وه ئه
باشووری .  وه شایه وه ی هه میشه دا و بۆ هه نه ری هه راقیشدا بت، سهنو سنووری ع سیاسی، با له
ی  ، آورد خۆی هه وه آگرتوویی مابووه یه  شتا ساڵ به ی هه نو سنووری عراقدا بۆ نزیكه  له آوردستان آه

نوان پارتی و  خۆآوژینگی   جه  بهدا1994  له ستی پكرد، دا ده1991   له آه وه شانه وه هه.  وه شانده وه
 . رمی آرا  فهستووری عراقی  ده و بهڕی  آتیدا تپه یه

می  رده سه  له  آان، آه فیدڕای ستانه.  عراقدا ریكا بوو له مه تی ئه  سیاسه تاوه ره  سه ر له  هه مه خۆ ئه
 شوازكی تر  هیان ب مجاره ندی آرد، ئه سه بانی په ، تاه2003ری  مبه  نۆڤه15 – نی حوآمدا نجوومه ئه
ی جاری  وه  له  ئیستا جودایه راسته. آانی عراق  سیاسیه ی هزه  آارنامه ناو وه آان خستیانه ریكیه مه نگلۆئه ئه
 یكی هم  ئه بۆچوونكی آرت به  ده پاند، آه سه آانی ده قانوون فیدڕای ستانهم  آه جاری یه] 14[. م آه یه

كو  پاند، به سه آانیان نه فیدرای ستانه.  وه  نزیك بوونه آه  آشه  له هیان، ئینگلیزان مجاره ئه. ببینرت
ك بۆ  ، نه ینا بۆ آوردستانه آان ته ی فیدڕای ستانه خشه ین، نه آه یادی نه با له. یان بۆ خۆش آرد مینه زه
 . ی آورده وه ك تواندنه موو الیه  ئامانجی هه بی عراق، چونكه ره شی عه به

نو سنووری عراقیشدا بت، زۆر  آی سیاسی آوردستانی، جا با له یه واره زراندنی قه عراق دامهستووری  ده
 . بووی آورد خۆش ریه شانۆگهم  ی ئهانوان پاه.  وه دوور خسته

ی   ماده–" رتی روه و سه خۆیی ربه سه"، توانی  وه آبخاته یتوانی آوردستان یه  نه ی آه  سیاسیه رآرده و سه ئه
ین  آه یادی نه م با له به. لی آوردستان  بۆ خونشتنی گهڕ  گه وه  تا بیخاته راقی عرووبه ع  به وه بداته - 1

  نی شیعه ردوو الیه آانی هه نهی بۆچوو وه نزیككردنه "ستووری عراقدا آانی دهگۆ گفتوو آی آورد له ره رۆی سه
 .ستانآوردلی  گهآانی   مافهستخستنی ده بهختی بۆ  رسه ك سه بوو، نه"  و سوننه
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 آان رنجه  و سهآان رچاوه سه

 2005ستی   ئۆگه30آان،  ئاژانسهتی تورآيا،  بێژی حكومه گووته .1
   و ئێمه لی خۆمانه لی آورد گه گه: ب رما گووتی ره  گفتووگۆی نێوان آورد و عه دا، آه1974  دام حسين له سه. 2
 .ر داهاتووی سوورترین سه له
 2005ری  مبه  سێپته1 آان، ، ئاژانسهتی تورآيا حكومهبێژی  گووته. 3
، غداد ، به2005 ی جوڵا26باح،  بزمانی عێراقی سه هر ی عه  رۆژنامه،ی عێراق ی شيعه وه گردبوونهستووری عێراق،  ده
 ی عێراقه وه ی گردبوونه پێشنيارآراو ریستوو شنووسی ده هر
ستووری  تاح، ده رێبوار فه:  بڕوانه. ی عێراق ی شيعه وه آراوی گردبوونهشنووسی پێشنيار نگاندنی ره ڵسه بۆ هه. 4

  به" آفيرم ته "  یه ڵه  هه دا به م گووتاره  له .، سلێمانی2005ست   ئۆگه17، 237  ی هاوڵاتی ژماره نامه فته ههعێراق، 
 . تيڤم بدیبایه  پۆزه  به بووایه ؛ ده وه ته تيڤ لێكداوه گه نه

pdf.15_237-2001/237issue/2005year/archive/com.hawlati.www://http   
 ،ستووری عێراق شنووسی ده ره. 5
 ن نده ، له2005ست   ئۆگه30ت،  وسه رقول ئه ی شه رۆژنامه: بی ره  زمانی عه به
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