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زةبروزةنط بةدرصذايي مصذووي زياترلةهةشتاسالَََّةي درووستبووين دةولَةيت عصراق لةتةك 
بةتصزو و بريكردنةوةيةكي , وديكتاتؤري وثصشصلي مايف هاوآلتيان و ثصكهاتةجياوازةكاين عصراق

 لةكؤأو ض لةئاسيت ناوةو ض,ةولَةيت عصراقهةلَةوناواقيعيانة خوصندنةوةو ثصناسةبؤد
ئةويش بةئةذماردين دةولَةيت عصراق وةك بةشصك لةخاك  ,كؤمةلَةنصودةولَةتيةكانداكراوة

ئةوةش غةدرصكي مصذووي وعةقلَصكي تاسةرمؤخ فاشيستانةبووة ,وةي نيشتماين عةرةبونةتة
بةضاوو نوقاندن وفةرامؤشكردين خةسلَةيت هةمةضةشين دميؤطرافياي كؤمةلَطاي عصراق وجياوازي 

, تاتصكةلَوثصكةلَيةكي زؤررلةجؤراوجؤري دينةكان لةعصراقدا ,قولَوبنةأةيت لةأيشةي نةذادو زمان
داأماين ,بووين ناسوناليزمي فاشيسيت عةرةب لةعصراقدا ياسةتةهةآلنةو غرورئةومصذو وس

ئابووري وشةأوسةركوتكردن وأةشةكوذي بؤخةلَكي عصراق بةطشيت وكوردستان بةتايبةيت 
بةرهةمهصنالةبةردةوامي ئريادةو خؤأاطري شؤأشطصأانةي خةلَكي كوردستان و طؤأان لةهاوكصشةي 

 لةناوضةكةدا كؤتايهصنان  بأياربةدةستةكان هان و وآلتةسياسي و بةرذةوةنديةكاين جي
كةئالَوطؤأةبنةأتيةكاين بنياتنانةوةي عصراقي نوصي بةدواي ,بةديكاتؤري بةعسي لصكةوتةوة

 طرتين ئةمأؤي سياسةيت بةلةبةرضاو لةأةنطأصذكردنةوةي عصراقي نوص داكورد,خؤيداهصنا
 مصذوويدا دةخوازصت بةمافةنةتةوةيي نصودةولَيت لةضوارضصوةي هةرصمصكي فيدرالَي جوطرايف

لةهةنوكةدا كةسةرلةنوص عصراقي نوص بنيات دةنرصتةوة ولةبةردةم ,,ودميوكراسيةكاين خؤي بطات
قسةودةنطؤي دةستةواذةي وابةستةبووين ,شةأصكي طةرموطوأي نووسيين دةستوري هةميشةي داين

 مشتومأو كؤبونةوةكاين كةلةناو دةولَةيت عصراق بةخاك ونيشتماين عةرةبةوة دةبيستني
ئةم عةقلَ و بريكردنةوانةكةتائصستا كةسان و أةوتصكي ,نووسيين دةستوردا قسةي لةسةردةكرصت

ضةسثاندين دةكةن لةدةستوري هةميشةيي سياسي لةمصشكيان دةرنةكردووة و كاربؤ
 تةواوثصضةوانةي ئةوعصراقةيةكةخةلَكي كوردستان وكةمةنةتةوايةتيةكاين تر ئينتيماي,دا

بةشصك حسابكردين عصراق لةخاك ونةتةوةي عةرةب  بة,خؤبةهاووآليت بووين تيادابكةن
بةواتايي دووبارةبوونةوةي مصذويةكي أةش وثألةيادةوةري ,بؤئصتنيكة ناعةرةبةكاين عصراق

ئةم تصزة ,,,خوصناويي وضةوساندنةوة لةسةردةسيت حكومةتةيةك لةدواي يةكةكاين أابردوو
ةي بنةماكاين  دميوكراسي و هاوسةنطي يةلةنصوان ثصكهاتةكاين عصراقي تةواوثصضةوانةي ئايند

زؤرصك لةوخاوةن عةقلَ وبريكردنةوةنالؤذيكانةكةلةبةرامبةرناوهصناين كوردستان تووشي ,نوص 
شؤك وتصأامان دةبن دةبصت خؤيان لةوةطصل نةكةن كة بةقةويل خؤيان نة شيمايل عصراق بةشصكة 

طري ةنةووآلتاين سودان وسورياو كوص وكوص مايف ئةوةيان هةيةثاشلةخاك ونيشتماين عةرةب و
ثصكهاتةكاين دي لةبؤتةي ثان ئةرةبيست دا  ونةتةوةو كؤماري عةرةيب لةخؤيان بةسنت

يؤتؤثياي نةتةوةونيشتماين عةرةب كةناسوناليزمةشؤظينيستةعةرةبةكان شيين ,بتوصننةوة
 بؤ تاك وكؤمةلَطاي نيشتماين عةرةب بةدياري بؤدةكةن هيض سودصكي بةقازاجني مايف هاوآلتيبون

نةك ئاسايشي نةتةوةيي نيشتماين عةرةيب ,ئةويؤتؤثيا ناسوناليسيت ية,نةهصناوة
ثارضةبوون وهصرشكردنةسةر خاك وسةروةري يةكتري سةقامطريوثاراستوة بةلَكو توشي ثارضة 

كراو ذصربةذصرةكاين  ي داطريكردين كوصت و ثةيوةنديةئاش1988 ئايب  2كردوون كارةسايت 



 ووآلتاين دذبةخؤيان وزؤرمةسةلةي تركةلصرةدابواري باسكردنيان نابصت وآلتاين عةرةب لةطةلَ 
 منونةي شكسيت ئةوخةونةشؤظيين يةية كةناسوناليزمي عةرةب ئةيةوصت بةسةركةوتن وئةزموين 

رد و توركومان و ثأ دةستكةوت لة وابةستةبووين عصراق بةخاك ونيشتماين عةرةبةوة بةسةر كو
 سةرةتاي خالَي هةستياروثأ ,كلدو ئةرمةن لةدةستوري نوصدا بسةثصنصت 

 مةترسي و ثصكةوذيان لصرةوةدةست ثصدةكات كةمرؤظ هةست دةكات جارصكي دي ظايرؤسي 
نةتةوةثةرسيت و خؤسةثاندن دةيةوصت لةأصي دايةلؤط وطفتوطؤكاين دةستوورةوة سووأي 

ئيدي ثصويستةئةوأةووت وأصكخراوة عةرةبيانةي ,سيدا زيندووكاتةوةمردووي لةطةمةيةكي دميوكرا
أاستبصذانة بانطةشةي دميوكراسي وثصكةوةذياين سةردةمانةدةكةن لةعصراقدا هةلَوصسيت أوون 
وئاشكرايان لةدذي ترسناكي ئةوتصزو بؤضوونانة خبةنةثالَ خةلَكي كوردستان و ثصداطرييةكاين 

سينةوةي دةستوردا بةوةي واقيعبينانة نةتةوةي عةرةب و فراكسصؤين كوردي لةثرؤسةي نوو
ثصطةي عصراقي عةرةيب بةشصكي جيانةكراوةو  دانةبأاوةلةخاك ونيشتماين عةرةب  بةهةمان 

نةتةوةو , لؤذيك كوردستان و نةتةوةي كورد بةبةشصكة لةنةتةوةو جوطرافيايي كوردستاين طةورة
ثصداطريةكاين ,ذادو أةضةلَةكي خؤيانن لةعصرقدابراياين توركمان وكلدوئةرمةن يش خاوةين نة

كورد لةسةرئةم ضةمكانةوزؤر بابةيت هةستياري تر زامين ثاراسنت ودةستةبةركردين بةديهصناين 
 مافةنةتةوةيي و كةنةك تةا  هاتنةدي ,عصراقصكي ئارةزوومةندانةي فيدرالَي و دميوكراسي ية

ن لةعصراقي نوص مسؤطةرو فةرديةكاين طةيل كوردو توركمان وكلدوئةرمة
,  سبةينص دابةلَكووزامين مايف هاووآليت بوونيشة بؤ تاكي عةرةب لةعصراقي,دةستةبةردةكات

,,,,,,,                                   كةزؤرلةأةووتةسياسيةكاين عةرةب لةئةمأؤي طؤأةثاين سياسي دا ناخوازن دانيثصدابنصن
  

 
               

      


