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لة دواي بالَوبؤنةوةي أةشنووسي ثصشتياركراو بؤ دةستووري داهاتووي عصراق، بة ثصويستم زاين ضةند 

هةروةها بؤ .  وةك سةرةتايةك بؤ دانوسان لةسةر ئةو أةشنووسة،مةوةبكة تصبيةك دةربارةي بالَو
 .ئةوةي ثيالنةكاين اليةين تر بؤ جةماوةري كوردستان ئاشكرا بكةين

 ئةطةر ئةم أةشنووسة ثةسةند بكرصت ئةوة دص خالَي ئةو أةشنووسة، دةلَصمبةر ئةوةي بأؤمة ناو هةن
صوةية و رة ثيالنصكي طةورة بةأ ديا. كوردستان دةكرصترامبةر بة طةيلرةترين جينايةت و تاوان بةوطة
ك ئ بكةن و وةري طرن وةك  بن دانوسان لةسةر ئةو أةشنووسة دبوو دةسةالَتدراين كوردستان أازينة

 .بنةما بؤ دةستووري عصراق
  

 :  لة أةشنووسةكةدا هاتووة
 
 مجهوريةيت عرياقي ئيسالمي و فصدرالَ: ناو ) 1

 ئةم بأطةية  وسالمي بةأصوة دةبرصت دةولَةتصكي ئيسالمي و بة طوصرةي شةريعةيت ئيعصراق دةبصتةكةواتة 
نابص ياساي هةرصمةكان دذايةيت  (: دا هاتووة7نكة لة بةشي جوار بأطةي ضو.. كوردستانيش دةطرتةوة

 . )هةبصت لةطةلَ دةستووري عصراقي فصدرالَ
، نابص هةر ياسايةك تةعاروز لة عصراقداساية سةرضاوةي ئةساسي يايسالم ديين أةمسي دةولَةتة و ئ) 2

  ..يان ثصضةوانةي ئةركان و سةوابيت ئايين ئيسالم بصت
بةشي دووةمي ئةم بأطةية دذي بةشي يةكةمة و بةطوصرةي ئةم بأطةية دةبص هةموو ياساكاين عصراق 

 ...ريعلةطةلَ ئيسالم و شةريعةت أصك بن و بةم شصوةية ئيسالم دةبصتة تةنيا سةرضاوةي تةش
 
و جةند نةتةوةيةكي ئةساسي توركمان، ) عةرةب و كورد(عصراق لة دوونةتةوةي سةرةكي ثصك دصت ) 3

كلداين، ئاشووري، سرياين، شةبةك، فورس، ئصزدي و سابيةي مةندائي و هةمووان وةك يةكن لة ئةرك و 
 .مافةكاين هاوالَيت بوون

 
اساين  لةوصدا بة ئ...  كوردستان ورةي نةتةوة كوردئةم خالَة ترسناكترين و بةتاوانترين خالَة دةربا

ين ئصزدي و ا دابأ...ئةوةي يةكةم ئاينة و هي دووةم  خصلَة.. ةوة هةوةها شةبةكئصزديةكان لة كورد دةكةن
نصكي يةرةية بؤ ئةوةي ناوضةي مؤسلَ لة كوردستان دابأن و ضةند الوشةبةك لة كورد ثيالنصكي هةرة طة

وةيةكي تايبةت دابنصن بؤ تةةو شيعة أصكةوتوون ئصزديةكان بة نمان و مةسحيةكان سوننةي عةرةب و تورك
 .. ئةوةي هةر يةكةو نيازةكاين خؤي جصبةجص بكات

توركمان ئاواتيان دةمصنصت هةرصمصك بة : ئةطةر ئصزديةكان و شةبةك لة كورد دابأان ئةو كاتة
ت ثارصزطاي مؤسلَ بكةنة ثارصزطايةكي مةسيحةيكان دةيانةوص. وة بؤ خؤيان دروست بكةنةتةلةعفةر

 ... يب سوننة و شيعة نايانةوصت ئةو هةرصمة بصتة سةر كوردستانةعةر. تايبةت بة خؤيان
وةسنت و ئةطةر هةندص ئصزدي خؤيان بة عةرةب ا كورد بة هاوكاري كوردي ئصزدي دةبص دذي ئةم ثيالنة أ

ئازادانة بأيار لةسةر  ئةوان  و زدي بطةأصنةوة ئةوة ثصويستة بؤ طةيل ئص،كي تر دابنصنةيان نةتةوةي
 ...نةتةوةي خؤيان بدةن



 
 . ..دوو عالةمي عةرةيب و ئيسالميردةولَةيت عصراق بةشصكة لة هة) 4

 لة عالةمي ئيسالميش  دةبصتة بةشصك لة نةتةوةي عةرةب بةلَكوو بةشصكبةم بأطةية كوردستان نةك تةنيا
 . نةتةوةي عةرةب و الَتة ئيسالميةكان بصتو بةم شصوةية دةبص ملكةضي بأيارةكاين

 
سةربةخؤيي خؤيان هةية و جصطاي أصنوصنيكةري )  واتة سيستاين و مةال شيعةكان(مةرجةعيية ي ديين ) 5

 ...هةي و سيبولصكي نيشتيماين و أصزي هةية
وري عصراقدا وبةم ئةوة يةكةم جارة مةرجةعيةت و مةال شيعةكان خالَصكي تايبةتيان هةبصت لة دةستو

  .داثصيان دراوةشصوةية مايف دةستوةرداين لة كاروباري عصراق
 
 . رصتةتةكان دةدات و  سووديان لص وةردةطةولَةت ثةرة بة عةشريد) 6

 بة و دواوة و دذي دةستووري كايت عةبدولكةرمي قامسة وةئةم خالَة طةأانةوةيةكي أاستةوخؤية بةر
تةمي عةشايةري نابص دذايةيت لص بكرصت و بطرة دةبص ثشتطريي سو سي طوصرةي ئةم خالَة عةشريةتةكان

تةمي عةشايةري دذي دميوكراسية و سةرةك سنابص لةبريمان بضصت كة سي.... لةو سيتةمة بكرصت
 . لة هةلَبذاردندا هةيةكارصكي نصطةتيظانعةشريةتةكان  و عةشريةت هةلَنابذصردرصت 

 

 رةي هةرصمةكان دةربا
 
 ثصك دصت) ئةجنوومةين تةشريعي هةرصم( تةشريعي لة دةسةالَيت) 7

ئةمةش لة أؤي سياسيةوة زؤر ماناي .. ان ئةجنوومةين نيشتيماين هةرصم البراوةلصرةدا ناوي ثةرلةمان ي
، كةواتة   هةرصمن لة أووي جوطرايف و ئيدارييةوةيةكص لةوانة ئةو هةرصمانة نةتةوة نني و تةنيا... هةية

 ئةجنوومةين تةشريعي (ين نيشتيماين كوردستان يان ثةرلةماين كوردستان دةبصتةناوي ئةجنوومة
كةلةو كاتةدا حوكمي زايت بؤ نةك .. سةددام حسصنة) مةجلسي تةشريعي(بة هةمان ناوي  )كوردستان
 .هةلبةتة ئةجنوومةين تةشريعي هةمان سةالحيايت ئةجنوومةين نئيشتيماين و ثةرلةماين نيية...  فصدرايل

  
ةجنوومةين تةشريعي مايف داناين ياساي  هةية، بةالَم نابصت ئةو تةشريعات و ياسايانة دذايةيت يان ئ) 8

 ..تةعاروزيان لةكةلَ دةستووري عصراق هةبصت
 ياساكاين  ووةك ئيسالم.  ياساكاين عصراق أةضاو بكات،كةواتة دةبص دةستووري  هةرصمي كوردستان

 .ذنان و بةأصوةبردن
 
 . ...ةي هةلَبذاردين سةرؤكي هةرصم وةكوو يةك بن لة هةموو هةرصمةكاندةبص شصو) 9

 كةواتة ياساي سةرؤكي هةرصمي كوردستان دةبص هةمان ياساي سةرؤكايةيت هةرصمي بةسرا يان 
بةم شصوةية ياساي سةرؤكايةيت هةرصمي ... خوارووي عصراق يان هةر هةرصمصك لة عصراقدا دروست بكرصت

 ... بطؤأدرصت دةبص يت و يةكصيت خةريك بوو لةسةر ي شةر بكةن،كوردستان ئةوةي ثار
 

 ..  ئةجنوومةين تةشريعي هةرصم دةست نيشان دةكات،ماوةي حوكةمأاين سةرؤكي هةرصم) 10
 .. لصرةدا ئازاديةكيان بةجص هصشتووة بؤ هةرصمةكان

 



 باسي وةيةكي تصروتةسةل هةرصمةكان بة شصئةوةي سةرنج أاكصشة ياساي سةرؤكايةيت هةرصم و ثصكهصناين
و باسي سنووري هةرصمي ..  باسي هةرصمي كوردستانيان نةكردوةبةهيض شصوةيكلصوةكراوة، كةضي 
  ..كوردستان نةكراوة

ةم أةشنووسةدا أةضاوي ئةوشيان كردوة كة دوو ثارصزطا دةتوانن هةرصمصك دروست بكةن، ئةمةش ل
 و هةولًصر هةرصمصك دروست بكات و كوردستان نةبصتة كي ترة بؤ ئةوةي ثاريت بتوانصت لة دهؤكةتةلَةي

 بةم شصوةية دةسةالَيت دهؤك و هةولصر لةذصر دةسيت ثارتيدا دةمصصنتةوة و دةسةالَيت .. هةرصمصكي يةكطرتوو
كة اليةين عةرةيب بؤ كورديان داناوة بؤ ئةوةي ةئةمة تةلَةي... مصنصتةوةسلصمانيش لة دةسيت يةكصتيدا دة

 ... كةندروست ب) كوردستان(ولَ نةدةن هةرصمصكي يةكطرتوو لة هةر خؤيان هة
 ... ئةو كارة بؤ ماوةيةكي تر هةلَدةطرين.  هةلبةتة زؤر خالَي تر هةن كة دةكرصت لة سةريان بدوصني

 
asp.iraq20%al20%DEstor/2020050716%meqalat/net.talkactive.24ta.94456wse://http 

 
 


