
 

 " لة قؤناغي طواستنةوةدا " لةقانوين بةرِصوةبردين عصراق 
 .... كورد بؤي نية طةل بص 

 
  دكتؤر رصبوار فةتاح

ئةو ناسنامة كورديةي سرِيةوة كة كورد لة " قانوين بةرِصوةبردين عصراق لة قؤناغي طواستنةوةدا" 
 سالَي ثصشتردا دميةزراندبوو، بطرة كوردي كرد بة قورِطي ئةذديهاي عرووبةي شيعة و سوننةي 13

  ."عصراقدا
لةمةوال ثصي "(قانووين بةرِصوةبردين عصراق لة قؤناغي طواستنةوةدا: لة دارِشتين هةموو برِطةيةكي 

.  ضاوطرياوة كةمكردنةوة و سووككردين طةيل كوردستان و كصشةكةي لة) دةلَصم قانوونةكة
ي ئةجنوومةين ئاسايشي نةتةوة يةكطرووةكان ئةم قانوونةي وةك 1546هةرضةندة برِياري 

بةلَطةنامةيةكي نصودةولَةيت طؤرِكرد، كصشةي كوردي كردةوة بة كصشةي ناوخؤي عصراق و كوردي 
هصشتا ثصدةضص كة اليةنة كوردييةكان سووربن لةسةر . خستة ذصر رةمحةيت عرووبةوة 

جابؤية . بطرة بة دةسكةوتصكي مصذوويي كوردي لة ضاودةطرن . صكردين قانوونةكةجصبةج
  :لصكؤلَينةوةي قانوونةكة لة ضةند اليةنصكةوة ثصويستة 

  بؤ خستنةرِووي كاريطةرصيت قانوونةكة لةسةر كصشةي كورد، كوردستان و طةيل كوردستان،• 
ي و نصودةولَةتييةكان لة سةركوتكردين بؤ ثووضةلَكردنةوةي بةدنييةيت هصزة عةرةيب ، ناوضةي• 

  . كورددا 
  .بؤ دةرسوةرطرتن لةو هةلَة و خةوشانةي لة قانوونةكةدا هاتوون • 

ئةز تا ئصستا ضةند اليةنصكيم . هةلَبةت قانوونةكة بةلَطةنامةيةكي ئالَؤزة ، ضةندين اليةين هةية
ئيسالم _ ين ئايديؤلؤجي عةرةب لصرةدا اليةنصكي تري دةهوورووذصنم، زالَكرد. هوورووذاندووة 

  .بةسةر طةيل كوردستاندا 
راستة ئةمة قانووين سةردةمي طواستنةوةية ، بةآلم رةنطي عصراقي داهاتوو ، قؤناغي طواستنةوة 

  .دايدةرِصذص 
  : لة قانوونةكة شصوازي حوكم لة عصراقدا دةناسصنصت 4مادةي 

. دميوكرايت و هةمةحزبة ) فيدرالَي( ي  شصوةي يةكطرتوو-رذصمي حوكم لة عصراقدا كؤماري " 
دابةشكردين دةسةالَتةكان تصيدا لة نصوان حكومةيت يةكطرتوو و حكومةتةكاين هةرصم ، ستانةكان ، 

رذصمصكي يةكطرتووة لة سةر بناغةي مافةكاين جوطرايف، . كةنسلَةكان و ئيدارةي ناوضةكانداية 
ةر بناغةي رةضةلَةك ، ئةتنيك ، طةل يان مصذوويي، جوداكردنةوةي دةسةالَتةكان، نةك لة س

  " .مةزهةب 
  .جا با تيشك خبةينة سةر ضةند اليةنصكي ئةم مادةية 

" ئةم برِطةية ئاين ناهصنصتة زمان بةلَكو ئةدرصسي . ديارة ئةم مادةية دذي كورد نووسراوة 
 كورد دةطرص طةر "طةيل"بةمةش ، رص لة . دةكات " رةضةلَةك، رةطةز، ئةتنيك ، نةتةوة يان مةزهةب

كةضي هةر قانوونةكة . كورد دةخاتة ئاسيت مةزهةب و رةضةلَةكةوة . خبوازص وةك طةلصك بكارص 



.  نةتةوةي تري عةرةب 21 دا عةرةيب عصراق دةكات بة بةشصك لة - ب – برِطةي 7مادةي "خؤي لة 
بؤي هةبص لة بؤضي عةرةب .هةرضي كوردة بؤي نية بةشصك بص لة طةيل كوردستاين دابةشكراو 

  بص و كورد بؤي نةبص ؟" طةل" عصراقدا 
ئةمةش . قانوونةكة هةموو رصيةك دةدؤزصتةوة بؤ لةنصوبردين كؤنسصثيت كورد و كوردستانصيت 

  . نصر دادةنص لة عصراقدا -دةبص وةك بةشصك لة بةعةرةبكردن ببينرص، كة عةرةب خؤي بة طةيل زالَ 
ئايا بؤ يةكةجمار لة مصذوودا، كورد .  برِطةيةدا ضةند ثرسصك دصنة زمان لة رؤشنايي ئةم

دةستبةرداري كوردستانصيت كوردي باشوور نةبووة؟ ئايا بةمة كوردي باشوور ناسنامةي 
  كوردستانصيت لة خؤ دانامالَصت ؟

  ئايا كوردي باشوور دابةشكردين كوردستاين بة قانوون نةكردووة؟
ة كورد لةطةلَ عةرةيب دةري حكومةتدا خؤ طةر سةرجني بةلَطةنامةكاين ثصشتر بدةين ك

 - يان قةوارةي سياسي كورد -" فيدراليزم"مؤري كردوون ، دةبينرص كة ) ئوثؤزسيؤين عصراقدا(
بؤ منوونة ، لة برِيارةكاين كؤبوونةوةي ئؤثؤزسيؤين عصراقدا لة لةندةن . بةزةقتر دداين ثصدانراوة 

كة باس لة عصراقي " فيدرالَي"نةدا نووسراوة ، نةك لة كةوا" يةكطرتوو" ، )2002 دصسةمبةري 14-15(
هةروةها برِطةكة . هةرضي لة قانوونةكةداية ثصضةوانة كراوةتةوة . فيدرالَي يان يةكطرتوو دةكرص 

دووجار دووبارة دةكاتةوة،لةبةر ئةوةي نةبا كورد خةوين جودابوونةوةي " يةكطرتوو" وشةي 
  . هصزي قةوارةي سياسي كوردة هةلَبةت ئةمةش بؤ كالَكردنةوةي. هةبص 

 50 برِطةي ا، رستةيةكي درصذي ناقؤالَية و بة زمانصكي ناقانووين نووسراوة، كة ثتر لة 7مادةي 
ثاش . سص جار نووسراوةتةوة " وشةية و ضةندين كؤنسصثيت ئالَؤزي تص ئاخنراوة، ئيسالم

ةوة، لة شصوازصكدا، كة هصندةي خوصندنةوةيةكي وردي برِطةكة و دارِشتنةوةي بة خالَبةندي طوجناو
  :بكرص ، كةلَكي خوصندنةوةي هةبص، بة كورديةكةي ئةمةي لصدةرضووة 

نابص قانوونصك لة . ئيسالم ئايين رةمسي دةولَةتة و بةسةرضاوةيةكي بةقانوونكردن دادةنرص " 
 رصككةوتوون، سةردةمي طواستنةوةدا دابرِصذرص ناتةبا بص لةطةلًَ نةطؤرِةكاين ئيسالمدا، كة لةسةري

ناكؤك بص لةطةلَ ئةو بنةما دميوكرايت و مافانةدا كة لة بةشي دووةمي ئةم قانوونةدا نووسراوة، 
ئةم قانوونة تةواوي مافة . ئةم قانوونة رصز لة ناسنامةي ئيسالميي زؤربةي طةيل عصراق دةطرص 

  " .طرص ئاينيةكاين ئازادي باوةرِ و ثراكتيزةي ئاينيي، لة هةموو كةسصك لة خؤدة
  .هةندصك لة كؤنسصثتةكاين ناو ئةم برِطةية دةخةمة بةر نةشتةر

ئةم برِطةية ئاوصنةي ناتةبايي و زالَبووين هصزي ئيسالميي عةرةبة لة دةسةآليت سياسي سةثاوي 
  .عةرةبة / كة تةنيا دلَي الي زالَكردين ئيسالم , عصراقدا

لكي برِطةكةدا ضةند وشةيةكي ناقؤالَي بؤ دةمداخستين اليةنة نائيسالمةكانيش، بة زؤر لة ك
  .دةربارةي ئاين و ئةتنيكةكاين تر لة هةطبةي ئةم برِطة شصواوة ئاخنيوة 

ناكؤكة لةطةلَ  ) 7-1برِطةي ( كردين ئيسالم بة ئايين دةولَةت : ئيسالم ئايين رةمسيي دةولَةتة 
. صك لة بةعةرةبكردن ببينص كورد دةبص ئةمة وةك بةش ). 12بؤ منوونة ، مادةي (برِطةكاين تردا 

 ا ئيسالمةكان دةكات بة طرووثي -7 عصراقييةكان يةكسان دةكات، بةآلم برِطةي 12مادةي 
  . سةردةست، هةلَبةت ئةم دوو كؤنسصثتة بةيةكةوة ناتةبان 



بؤ منوونة ( ي قانوونةكة دةرفةت نادات عصراق لةسةر بناغةي مةزهةب 4جصي سةرجنة كة مادةي 
ديارة شيعة و سوننةي ناو ئةجنوومةين حوكم نةيانتوانيووة لة سةر . دامبةزرص  ) شيعة و سوننة

خؤ بةمة دةرطايان لة شةرِةمةزهةب دانةخستووة،بةلَكو دوايان . تاكة مةزهةبصك رصك بكةون 
 ا رصي خؤشكردووة كة شيعة و سوونةي عةرةب لة داهاتووي عصراقدا، -7برِطةي . خستووة 

ئةمةش ثاشةرِؤذي عصراق بؤ جةنط و ثشصوي . الي خؤياندا رابكصشن هةريةكةيان عصراق بة
  .دةكاتةوة 

دةكات بة ئايدؤلؤجي دةولَةت ) ئايدؤلؤجي عةرةب(ئيسالم : ئيسالم سةرضاوةيةكي بةقانوونكردنة 
. و بةمةشةوة ناوةستص دةرطا لة ئيسالم دةكاتةوة بؤ ئةوةي ببصتة سةرضاوةي بة قانوونكردن 

بةالَم ضؤن دياري دةكرص ض " ئيسالم سةرضاوةيةكي بةقانوونكردنة"دةنووسص راستة برِطةكة 
  بةشصك لة ئيسالم وةردةطريص بؤ قانووين عصراق ؟ كص ئةمة دياري دةكات ؟

بةمة : نابص قانوونصك كة لةسةردةمي طواستنةوةدا دابرِصذرص ناتةبا بص لةطةلَ نةطؤرِةكاين ئيسالمدا 
ئايا ئةمة ضي . ك دةبةستصتةوة كة ناتةبا بص لةطةلَ ئيسالمدا قاوونةكة رص لة هةموو نةريتص

دياري دةكات ؟ ئايا ئةو نةريتانة ضني ؟ راستة قانوونةكة " نةرييت ئيسالم" دةطةيةنص ؟ ئايا كص 
ي لةو نةريتانة دةركردووة، بةالَم هصشتا رصي زؤري كردؤتةوة بؤ "دةركي دوو" برِطةكاين 

ثرسيار زؤرن كة لة قانوونةكةدا وةالَميان نية، بةآلم ئيسالم . ايني ضةوساندنةوة لةسةر بناغةي ئ
  . ئايا لةو بارةدا ئيسالم حوكم دةكات ؟ . دةكرص وةآلميان بداتةوة 

ئةم بةشة لة برِطةكة تةنيا دووبارةكردنةوةية : رصزطرتن لة ناسنامةي ئيسالميي زؤربةي طةيل عصراق 
ة كةساين بصئاين و ئاينةكاين تر بة سووكايةيت ثصكردين هصندة دووبارةكردنةوةي ئيسالم رةنط. 

  .بزانن 
هةرضي برِطةكةية ، لة دوا بةشيدا وةك كلكةرِستةيةك، ددان : دداننان بة ئاين و باوةرِي نائيسالمدا 

ئةمة جؤرصكة لة نكولَيكردن لة . تردا دةنص ، بةالَم ناويان نابات )عةقيدةكاين(بة ئاين و باوةرِةكاين 
دةنا ئةو ئاينانةي كة بةرةمسي ناسراون، دةبوواية هةموويان ناويان لة قانوونةكةدا . كاين تر ئاينة

تةنانةت دةستووري حكومةيت ئيسالميي ئصرانيش سص ئاين بة رةمسي دةناسصنص، جوو ، . اتاية 
ا بؤ بةمةش دةرط, بةهايي ، سايب و ئةهلي حةق ، بؤ منوونة ، ناونابات . كريستيان و زةردةشيت 

  .ضةوساندنةوةيان دةكاتةوة 
. طةر موسولَمانصك لة ئيسالم وةرطةرِا، بوو بة جوو . بؤ روونكردنةوة با سيناريؤيةك وةرطرين 

" يان " نةطؤرِةكاين ئيسالمدا " ة، ناكؤكة لةطةلَ " ئازادي باوةرِي ئاين" ئايا ئةم وةرطةرِانة 
  .؟ " اق رصزنةطرتنة لة ناسنامةي ئيسالمي زؤربةي طةيل عصر

هةلَبةت بة . بة يةكصك لةم خوصندنةوانة مرؤيةكي ئازادة و بة دووانيان خوصين دةكرصتة كاسة 
  . "كةسصك لة ئاين وةرطةرِا، بيكوذن . " فةرمايشيت ثةيامبةر حوكمي وةرطةرِان لة ئيسالم كوشتنة 

  .بة كوريت قانوونةكة رص لة هيض ئاينصك ناطرص، بةمةرجصك ئيسالم بص 
مةبةسيت . ئيسالم بة ئايديؤلؤجي دةولَةت نةيارمةيت دةولَةت دةدا نة يارمةيت ئيسالم كردين 

بؤ . قانوونةكة ئاشكراية لة ئصستاوة ثاسةواري بؤ سةردةستكردين ئايديؤجلي ئيسالم هصناوةتةوة 
ئةم . منوونة، مةجليسي ئةعال و حزيب دةعوة كاريان بؤ دامةزراندين حكومةتصكي شيعةية 



هةرضي حزيب ئيسالمي عصراق و رابتةي ئيسالمي كوردستانة كار بؤ .  ثشطرييان دةكات برِطةيةش
جا كصشةي . ديسانةوة هةمان برِطة ثشتيطرييان دةكات . دامةزراندين حكومةتصكي سووننة دةكةن 

لة نصوانيشيادا، بةرذةوةندي . نصوان رابةراين ئةم دوو مةزهةبة لة داهاتووي عصراقدا دةردةكةوص 
  . كوردستاين تصدا دةضص طةيل

ئايا كورد نةدةبوو ...... ئايا دةولَةتصك لة سةر هةر مةزهةبصكي ئيسالم دامةزرابص دميوكرات دةبص؟ 
ئايا ...... ثصشرِةويي يةكةمني دةولَةيت دميوكرايت ، نةك ئيسالمي لة خؤرهةآليت نصوةنددا بكات ؟ 

  دةولَةيت ئيسالم رصز لة مايف نةتةوايةيت
ئايا لة ذصر .....ئايا هيض دةولَةتصكي ئيسالمي هةية ثشتطريي كصشةي كورد بكات؟ ...... رص؟ كورد دةط

ئايا ض طةرةنتيةك هةية كة عصراقصكي .... ئاالَي ئيسالمدا، ثتر لة هةزار سالَة ، كورد ئةنفال ناكرص؟ 
 شةأي شيعة و ئيسالم، كورد جينؤسايد نةكاتةوة؟ ئايا لةثاش دامةزراندنةوةي دةولَةيت ئيسالم،

  سوونة دةست ثصناكات ؟ ئايا كورد بةقورباين ئةم جةنطة ناكرص؟
لةأؤشنايي وةالَمي طشت ئةم ثرسانةدا ئاين دةبص تصكةلَ بةسياسةت نةكرص، رصزي خؤي وةك 

بؤ هصشتنةوةي، ثريؤزيي ئيسالم لة عصراقدا دةبص بطةأصتةوة ناو مالَ و . باوةأصك، لصبطريص 
طةر دةولَةيت . مةبةسيت دةسةالَتطرتن بةزؤر بئاخنرصتة ناو سياسةتةوة مزطةوتةكان، نةك بؤ 

  .عصراق دةيةوص رصز لة ئيسالم بطرص، دةبص بةئايين بيهصلَتةوة نةك بيكات بة ئايديؤلؤجي دةولَةت 
هةنديكيان لصرةدا . فاكتةري تريش زؤرن كة ثشتطريي جوداكردنةوةي دةولَةت دةكةن لة ئاين 

  .دةخةمة روو
ئيسالم لة ئاين دةرضووة و . ي سصثتةمبةرةوة دةبص بة جؤرصكي تر سةير بكرص 11الم لة دواي ئيس

بووة بةئايديؤلؤجي ضةندين طرووثي تريؤريسيت وةك ئةلقاعيدة و ئةنساري ئيسالم و ئةنساري 
  .سوونة 

دةولَةيت عصراق دةبص بةشداريي بكات لة سةندنةوةي ناسنامةي ئيسالم لةم طرووثانة، نةك 
  .تصوةطالين ئيسالم لة دةولَةتةوة 

ئيسالم لة عصراقدا فاكتةري يةكخستنةوةي طةالن و طرووثةكان ثصكناهصنص، بةلَكو فاكتةري ناتةبايية 
.  

راستة عصراق زؤربةي موسولَمانة بةالَم جودايي لة نصوان باوةأ و سصكتة ئيسالمييةكاين ناو 
ئايا دةكرص شيعة و سوننةي . كطرتوو ثصكنةهصنن سنووري عصراقدا هصندة زؤرة كة ئايدؤلؤجيةكي ية

عةرةب يةك ئايدؤلؤجي ثصكبهصنن ؟ ئايا شيعةي عةرةب و تةريقةكاين كورد دةكرصن يةك 
  ئايدؤلؤجي ثصكبهصنن ؟

بؤ ثاراستين ناسنامةي نةتةوايةيت، كورد دةبص جةخت لة جودايي خؤي بكات لةطةلَ طرووثةكاين 
خؤ طةر كورد و .  وةالخبات و ناسنامةي عةرةيب لةبةربكات تري ناوضةكةدا، نةك ناسنامةكةي

  .عةرةب بتوانن لةذصر يةك ئاالَدا تةبا بن، ئيدي كصشةي كورد ضيية 
هةر لةبةر ئةوةي .  عةرةبيدا ئةنفال كراوة -كورد خبوازص و نةخوزص لةسايةي دةولَةتصكي ئيسالمي

هةروا . بةرداري جينؤسايدي خؤي بوو دةولَةتصكي عةرةيب طؤأا بة يةكصكي دي ئيدي كورد دةست
  .بةساكاري ضووةوة ثالَ حكومةيت بةغداد 



بص ئةوةي هيض هةولَصك درابص بؤ بينينةوةي الشةكانيان و ناشتنيان لة رصوشوصنصكي شكؤداردا، 
ئةو طةلةي كة .  هةزار ئةنفال دادةمةزرصننةوة 182كوردان عصراقي هةلَوةشاوة لةسةر الشةي 

 كؤمةلًَي رؤلَةكاين شةقارشةقار كرد، بوو بة هةتوان بؤ سارصذكردنةوةي زامي عصراقي بة طؤأي
  .تاواين عصراقي عرووبة 

بةالَم . كورد دةيتواين لةسةر طؤأي طومي ئةنفالةكان نةمامي دةولَةيت كوردي شكؤداري بأوصنص 
 نكولَيكردنة لة قانووين بةرِصوةبردن نةك خؤدزينةوة و. قانووين بةأصوةبردين عصراقي ئيمزا كرد 

  .بووين طةيل كورد ، بطرة ثيالين بةعةرةبكردين كوردة 
. ئةمة كورتةي يةكصكة لة رةهةندةكاين كؤرِصك بؤ نووسةر كة لة لةندةن رصكخرابوو : سةرنج 

  .بةشصكيشة لة ذمارةيةك وتار لة سةر قانووين بةرِصوةبردن لة سةردةمي طواستنةوةدا 
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