
كورد لة هؤصي تاقيكردنةوةدا  سةركردايةيت

ستؤكهؤصم عارف كةرمي ـ

دووةمي30ذؤژي يةكةجمار2005ي كانووين كورد بؤ گةيل كوردستان دةستيانپثكرد ، و  هةصبژاردنةكاين عثراق

لي و وةكوو هثزثكي گةورةي بةرچاو بثتة مةيدان تواين سياسي خؤيدا دووةميلة مثژووي تثكؤشاين سيت

و ناستسةركةوتن بةدة .ةزاين خؤيشي سةرسام بكاتح ثنث

س نيشتمانپةروةرو كورد لة ناوةوةو دةرةوةييابة پثچةوانةي بريوبؤچووين ژمارةيةك لة ذةوشنبريو سةمتةداري

و پاكوصات كورد بةشداري هةصبژاردنةكان نةيكة لة دصسؤزي و نةتةوةكةيان پثيانوابوو كاتي خؤيان بؤ گةل

تواين بةشداريكردن لة هةصبژاردنةكان بكاتة خؤپيشاندانثكي گةورةي كورد باشترة ، بةپثچةوانةي ئةمةوة گةيل

و و گةالن و دةزگا نثودةوصةتيةكان و سةرجني ذثكخراو وصات و دةرةوةي سياسي لةناوةوة و ديپلؤماسي

ة خةباتدةكات لة بثناوي دامةزراندينبدات كة گةلثكيشاينپوذاكثشث بةالخيؤيداحكوومةتاين دنياي پث

شوثنثكي تايبةيت هةية لةسةر نةخشةي ذؤژهةصايت كؤمةصگايةكي مةدةين دميوكرات ، بةتايبةيت ئةمذؤ عثراق

يةكةم(ناوةذاست ، دنياي دةرةوة و ئةوروپا بةپلةي و بايةخةوة دة)ئةمةريكا وذبةچاوي سةرنج ذووداو واننة

و ئةمهيةيت تايبةيت خؤي هةيةگؤذانكارييةكاين ناو عثر كوردستانيش بةشثكي گرنگة .اق كة

زياتر هةذةشةي بةشدارينةكردن لة هةصبژاردنةكان بةمةبةسيت فشارخستنة سةر اليةسياسيةكاين عثراق بؤئةوةي

دوايني جاردا وةكوو چةكثك بةكارثنرث ، بةصام لة كورد دةتوانرا خواستة نةتةوةييةكاين گةيل كوردمل بنثن بؤ

و بة پثچةوانةي ئةمةوة ، ئةگةر اتايةو بةشداري نةكرداية ، هةر دةبوو بةشداري بكات لة هةصبژاردنةكاندا

وةكوو و كثشةي زؤر ئثخةي گةلةكةماين بگرتاية :لةوانةبوو گرفت

و ذثكخراوةنثودةوصةتييةكان بؤالي خؤي بةتايبةيت/يةكةم و(ذاكثشاين سةرجني دةوصةتان و) ئةوروپائةمةريكا

ه چونكة هةموومان دةزاننيةداين خاصي الواز بةدةستةوة سةبارةت بة پرؤسةي كورد ، و كثشةي  ئةمذؤصبژاردن

هيچ شتثك جثبةجث نابثت و بة بث ئةوانيش و بةريتانياي بةدةستةوة ماوة .كورد بة تةا ئةمةريكا

كورد سةبارةت بة هةصبژاردنةك/دووةم سياسي گةيل ديارو ئاشكرا نةدةبوو ،قةوارةي وةكوو ئثستا ان

كورد خؤيشي دصنيانةبوو لةسةدا چةندي دةنگةكان بةدةست دثنث ، جائةگةر دةنگي نةداية ئةوا جگةلةوةي

و لةهةوصداندا دةبوون بؤ گؤذيين كورديان دةخستة پةراوثزةوة و وةكوو ئثستا سةرسام نةدةبوون ناحةزةكاين

سياسيةكة لةبةرژةوة كورديشيان تاوانباردةكرد بةوةي نايةوث لة پرؤسةي دميوكراتيداموعادةلة و ندي خؤيان

.بةشداري بكات

نيية كة/سييةم كوردي و ئةمةريكا دامةزراندين دةولةتثكي كورد سياسي ئثستادا ئاماجني سةركردايةيت لة قؤناخي

سياسة و كوردة ، بةصكو خؤگوجناندنة لةگةص بارودؤخي عثراق داواي (يت ئةمةريكا لة ناوچةكةهةقثكي شةرعي

چوارچثوةي كؤماري عثراقدا ضيدراليدا لة كورد ددان نانة بة كورد دةست لةو)ئةمذؤي  ، ئةمة بةو ماناية نا كة

و لة بريخؤي بباتةوة ، نةخثربئاماجنة پريؤزة هةص زياترگرثت كورد پثي ، بؤ لةمةودوا پثويستة سةركردايةيت



بيدابگرثت لةسةر ئةو خاص و لة دةستووري هةميشةييدا چةسپثنث كةانة گرنگانةي خزمةيت ئاماجني ناوبراو دةكةن

و لثي دةدومث .دواتر دمثة سةري

و دةيانةوث دصنيابن)بةتايبةيت ئةمةريكا(زهلثزةكان/چوارةم كورديان خستؤتة ژثر تاقيكردنةوةو كؤنتذؤصةوة

چ ذادةيةك سةركةوتووة لة خؤبةذثوةب و پشتگرييكردن لة مايفلةوةي تا پيادةكردين پرؤسةي دميوكرايت و ردن

و ئاسايش و زةمينةخؤشكردن بؤ بازاري ئازادو كاركردن بؤ سةقامگريكردين ئاشيت لةم حاصةتةدا.مرؤض

و مسثص نانة بان بگرثتةبةر چوون ذيش سياسةيت بؤ كورد ناتوانث .سةركردايةيت

و خواست توندرةوةكان ،هةصبژاردنةكان بة پثچةوانةي و گرووپة سوننة  بريو بؤچووين بةشي زؤري عةرةيب

وتواين بةسةركةوتوويي ئةجنامةكان بدات بةدةستةوة ، بةتايبةيت زؤربةي دانيشتواين عثراق بةشداريان تثداكرد

نووسينةوةي و هةستيارترين قؤناخي چارةنووســساز ، قؤناخي شةذي كورديش كةوتة بةردةم ناسكترين

كورد لة ئايندةدادةست و داهاتووي دياريكردين مافةنةتةوةييةكان و .ووري هةميشةي

بوون لة سةركةوتنةكان كة پثويستة بؤي سةرخؤشو لةخؤبايي و ئاكامةكاين بةشثكي كةم كةوابوو هةصبژاردنةكان

و چارةسةري هةت!نةبني .اهةتايي دةكةنو هثشتا زؤري تر ماوة لةبةر دةمماندا كة چاوةرواين بةالداخسنت

و سياسي و چارةسةري كثشة ئةتين ية كة لة داهاتوودا دةتوانثت لثرةدا دةتوامن بصثم تةا دةستووري هةميشةيي

و مافةكاين دياريكردين ئةرك نوثنةراين گةل ، هةروةها گواستنةوةي دةسةصات بؤ مةزهةبيةكان بكات لة رثگةي

شو سياسي هيچ اليةنثكي وتاك لة كؤمةصدا ، نيية لة كؤمةصدا ئةگةر جثگةي خؤي نةكاتةوة لة ناو دةستووردا ثين

و .مافةكاين خؤي نةپارثزث كوتلة سياسي ئةمرؤي عثراقدا دةبث لةاليةن ئةو دةستووريش لةهةلومةرجي

يةكگرتووي ئيئتاليف ليسيت وةكوو ليستانةوة دابذثژرثت كة سةركةوتنيان بةدةست هثناوة لة هةصبژاردنةكاندا ،

ليسيت هاوپةمي140)سيستاين (يعثراق كوردستاناكورسي ، ليسيت عثراقيية75ين الوفاق الوطين ـ(كورسي ،

عالوي ليستة بچووكةكاين تري عثراق كةبةگشيت لةنيوان.كورسي40)اياد يان بةدةست5 ـ1لةگةص كورسي

ليستة سةرةكييةكةي تردا ئثجگ و بة بةراورد لةگةص سث زياتر لةهثناوة ناگةنة و بةهةرهةموويان 20ار كةمن

.كورسي پةرلةمان

وةرةو و و دانيشنت و هاتوچؤ وشةگؤذينةوة وةكوو ئةوةي سةرةوة دةبث پاش مشتومذو داذشتين دةستوورثكي

كورد كة لة وةها كةهةموو اليةك مافةكانيان پارثزراوبثت ، بةتايبةيت بذؤيةكي زؤربثت ، بةشثوةيةكي

وهةمووالي و دةيانةوث بةكةمترين نرخ كثشةكةي بقةبصثنن  لةو!!بيخةنة مةزادي عةلةنيةوةةكةوة دةورةدراوة

 هؤي ئةمةش دةگةرثتةوة بؤ عةقليةيت تؤزلثنيشتوويگةصيدا ذثكبكةون بةوشثوةيةي ئةوان دةيانةوثت ،

ديكتاتؤرةك اين عثراق بة ئارةزووي خؤيانسةردةمة كؤنةكاين پةجنا تا شةست ساص پثش ئثستا ، ئةوكاتةي ذژمثة

و هةزار تذومنةتيشيان بةسةريا دةكرددهةن و برياريان لةسةر دةدا كورد دةستنيشاندةكرد .ث مافيان بؤ

و بةئةمذؤدنياي توانيويةيت بة هةقي خؤي خوثناوي دةيان ساصة كورد پاش خةباتثكي و نيية دوثنث  ئةوةي

ئ75شثوةيةكي دميوكراتيانة نيشتماين عثراقداكورسي لة دووةم لةةجنوومةين و ببثتة هثزي مسؤگةربكات

و و لة رثگاي ذاگةياندن و بة ذاشكاوي داوا سةرةكيةكاين خؤي ئاشكرابكات سياسيدا گؤذةپاين

سياسيةكاين تري لث ئاگاداربكات كة برثتني لة :پةيوةندييةكانةوة الية



كوردستان* ضيدرايل بؤ و حكوومي داين پثدابنرثت لةهثزي پثشمةر. *سيستمي وةكوو هثزثكي رةمسي گة

و ساماين عثراق عاديالنةو بةپثي ذثژةي دانيشتوان دابةش بكرثت. *كوردستاندا كةركووك. *سةروةت

و مادةي كوردستانيية ياساي بةرثوةبردين دةوصةيت عثراق58شارثكي . دةبث جثبةجث بكرثتدا لة

سياسيةكاين تري عثرا و ذةنگة بة هاساين نةچنة ژثرياليةنة و پث سةيرة قورسة كورديان بةالوة ق ئةم داوايةي

يةكةميان لةترسي ناسيؤناليستة ياخود هثشتنةوةي بة هةصواسراوةيي ، و لةهةوصداين بةردةوامدابن بؤ لةباربردين

نيشت وعةرةبةكانة كة دةوصةتة عةرةبيةكانيش دةگرثتةوة بةهؤي ئةوةي عثراق بةبةشثك لة نةتةوةوماين عةرةيب

پيادةي سياسياندا ژياين دووةميان ئةمانة لة كةمايةتيةكاين ناو عثراقيش هةرهةمووي بة عةرةب لةقةصةم دةدةن ،

دووةم وةكوو كةسايةيت و كورديان خستؤتة پةراوثزةوة و هةميشة كثشةذةواكةي پرؤسةي دميوكراتييان نةكردووة

كورد كرد ژياون ، بةصام (ووةو سثيةم حسابيان بؤ تاكي و ئةوروپا چي ژمارةيةك لةمانة لة ئةمةريكا ئةگةر

كورد سةرو زگي ئةمانة دثنثتةهةموو نيية لة ذؤژنامةيةكدا ، لة كةناصثكي) ژانقسةوباسثك لةسةر  ، بؤية هةفتة

سووكايةتيمان پثنةكةنسةتةاليتدا ، لة ذاديؤيةكي عةرةبيدا و .پةالماري ئثمة نةدةن

كورد بةاليايان ئةم داواسثيةم كورد دةسيت لثهةصگرثتنةي و پثويستة جيابوونةوةي لثدثت !!!ي ئةوانةوة بؤين

ديكتاتؤريةئةمةيش ماناي گثرانةوةي ئثمة وة بؤ عثراقي پثش جةنگو ذژمثة زوصم و ذازيبوون بة هةموو ئةو كان

يةك لةتاوانانةي ئةوان بةسةر ئثمةيان هثنا ، هةروةها خؤئامادةكردن بؤ دواي يةك لة و پةالماري شاصاو

كوردو عةرةبدا كورديش.سثبةري بةناو برايةيت و واية كةركووك بةشثكة لة خاكي عةرةب هةر بؤية ئةوان پثيان

!!جيابوونةوةخوازة

وچوارةميان ئيقليميةكةي دراوسثي عثراق حساب بؤ حكوومةيت ئايندة دةكةن دةزانن كة شةش دةوصةتة

شزؤربةيان دة و بة و بةرژةوةندييان هةبثت لة عثراقدا و دةستكةوت و بريار ياثيانةوث قسة وةيةكي ذاستةوخؤ

ناذاستةوخؤ خةريكي دةستتثوةردانن ، ذةنگة ئةمانة نةيانةوث دصيان بشكثنن لةبةر ذؤشنايي ئةوةي عثراق خاكي

پياوةيت لةسةر و نابثت و هثزةكاين هاوپةميان لةناوةوةيجائةوةي باشة ئةمةري .!!! بكرثت خاكةكةيعةرةبة كا

گوتةين كورد و تثكچووبوون ، دةردي سةگ(عثراقدان ، ئةگةنا هةموو شتةكان سةربةرةوخواربووبوونةوة

) . خؤي نةدةناسييةوةساحثيب

يان زؤر كةوتوونةتة ژثر سياسةمتةداراين گؤذةپانةكة هةرهةموويان بة ئةندازةيةكي كةم ئةمذؤ لةبةرئةوةي

توندذةويگةريكاري و ديكتاتؤري بةرهةمة بريي نةتةوةيي وة ، لةبةرئةوةي لةكلتوورثكةوة هاتوون عةقصي

و بةرامبةرةكةي قةبووص نةبوة ، جگةلةوة ئيسال زؤر شانازييهثناوة و هةموو ئةو نةتةوةوم دةكةن بة ئاييين

و كةمايةتيانةي وگةل  كةمتر لة خؤيانو)خةواريج(ان بة قةبووص كردوة ، ئةمياينة ئايينةك عةرةب نةبوون

كورد نةبثت كة بة وةكوو واي كردووة بذوايان بة كثشةي نةتةوةيةكي دابةشكراوي سةيري دةكةن ، ئةمة

كورد نيية وبةالشيانةوة گرنگ و بة بث چارةسةر ماوةتةوة و گةورةترين كثشةي دنيا دةژمثردرث ئالؤزترين

خوثين داوة و بثگانةؤية كاربلةو پثناوةدا ،چةند ميوان لةسةر خاكةكةي لةقةصةممان بدةن گةيشتؤتة ئةوةي بة

دياروئاشكرا نةبنخؤمان و فةلسةفةيةكي ئيتر بؤچي بةالمانةوة سةيربث ئةگةر ئةمانة خاوةين رثباز و، ، هةوص

و دةرگ و تاريكةكاين راستية مةوزوعيةكاندا خؤيان ببيننةوة وا لة خؤيانكؤششيان ئةوةبثت لة گؤشة تةسك



و و لة ذاستيية مثژووييةكان ذابكةن و پةنابةرنة بةر لثكدانةوةكاين سةدة تاريكةكان بةرامبةرةكانيان داخبةن

و ذووناكييةكانبترسن و مژ خبةنة سةر .تةم

دكةسايةتيية وةكوو د.سياسيية ناسراوةكاين د.امحد اجلليب ، د.عادل عبد املهدي ، اداي.ابراهيم اجلعفري ،

د د.العالوي ، و.عدنان الباجةجي ، گةلثكيتر ، خةريكي چپةچپ............حافظ املهدي ، غازي عجيل الياور

و پثرث لة كؤنگرةكاين دوثنث و ئةوةي كوردن و سةركردايةيت نيوان خؤيان و پةيوةندي چذوپذي و مقؤ مقؤ

و ئةوان پةسةنديان كرد ، ئةمذؤ خةريكن لثي پاشگةز دةبنةوةئؤپؤزسيؤين گوترا و سةالحةدين عثراق لة لةندةن

و تةمومژ وايةييو لثصي و پثيان و پشت دةكةنة ذاستيةكان  كة ئثستا كايت ئةو جؤرة دةخةنة سةر قسةكانيان

نووسين و دواي دامةزراندين حكوومةت دواخبرثت بؤ و دةبث نيية هةندثكي تريان.ةوةي دةستوورداخوازيانة

و نةتةوةيي و نابث لةسةر بنچينةي تايفي جياوازييةك هيچ يةكة بةبث وةك دةصثن كة گةيل عثراق هةمووي

كورد دةبثتة هؤي دابةشبووين.چارةسةري كثشةكان بكرثت واية كة داخوازيةكاين هةندثكي تريان بذوايان

مو.عثراق و مثژوويي نثوامنان دةمانبةستثتةوةهةندثكي تر دةصثن ئثمة هةموو و پةيوةندي ئاييين سصمانني

يةكتري هةبثت و پثويستة بذوامان بة و لةسةر.بةيةكةوة كورد نيية دةربارةي يةكثك لةوانةي بريوبؤچووين باشي

جيايت و عةرةبة غازي عجيل الياور شثخنةتةوة پةرستاين عةرةب حسابة ، دةيويست لة كان ببثتة سةرؤك كؤمار

يةكگرتوو كة ئةو ئيمارايت عةرةيب و تاوانباريان كرد بةوةي كايت خؤي لة دةوصةيت لةناوخؤياندا لثي ذاستبوونةوة

بووة ، دةسيت ميوان ي ماچ كردووة ، لةبةر ئةوة نابث)سةرؤك كؤمار(لةوث يان ـ شثخ زايد بن سلطان ال

ئ دواي ئيتر و دواوةخؤي هةصبژثري بؤ پؤسيت سةرؤك كؤمار و ئارةقي ناوچةواين خؤيةوة ئةميش كشاية

 .!!!سذيةوة

وتبث چي كورد چيبكات ؟ئاخؤ و بةتةماية وةصامي ئةمانةي دابثتةوة و چؤن چؤين

خوارةوة كورد دةتوانث ئةم ذاستيانةي و دةستنيشاين هثليدا چاوي برا عةرةبةكامنانبكثشن بةئايا سةركردايةيت

:اين خؤشيان ئازاراوي نةكةنو ويژدبكةن بؤيانسوور

و83عثراق بة درثژايي و گرتن و داپصؤسني ذاونان كورد ، بوو بؤ گةيل زيندانثك  ساصي رابوردو

و بةكارهثناين گازي ژةهراوي بةشي ئثمةو و ئةنفال كردن و بةتاصان بردن وثرانكردن و كوشنت

يةكةكاينديكتاتؤرةفاشيست رةفتارو ذژمثةپيشةي بوويةك لةدواي خؤي. عثراق بؤ ياسا

ياسادا هةبث يةكساين لةبةر دةمي ئةوةي جاي چ بوو نةوتييدا.گاصتةجاري وصاتثكي ولة  هةژاري

بة ماصي هةزاران خثزاندا.برسثيت لةدةرگاي هةموو ماصثكي دةدا خؤي كرد  گؤذيدةيانومردن

برياري نةبيهاوصات .بةكؤمةص دؤزرايةوة و و ماف كورد نرخ سةير كراوةي سووك و ئةو.وة لةبةر

ئيمزا كؤبكاتةوة دوو مليؤن و واي لثهاتووة خؤي بة عثراقي نةزانثت كورد هؤية گرنگانةي سةرةوة

كورد.و داواي دةوصةيت خؤي بكات كة هةقثكي شةرعي خؤيةيت ئةگةر جةنابتان دةتانةوث گةيل

و بوثت عثراقي خؤش چوارچثوةي كؤماري عثراقدائثوةو يةكساين بژي ئةوا لةلة وةكوو ئثوة بة

و خؤتاين لث هةصة نةكةن ، كة لةم پثش هةموو شتثكدا دةبث ددان بة ذاستيية مثژووييةكاندا بنثن

خوارةوةدا خؤي دةبينثتةوة :خاصانةي



وةكوو/يةكةم و عةرةب پثك دثت لةگةص كةمايةيت نةتةوةيي تري كورد دوو نةتةوةي سةرةكي عثراق لة

. ، كلدؤئاشورتوركمان

چياي حةمرينةوة/دووةم كوردستاين عثراقيش كة لة زجنرية و عثراقي عةرةيب بةشثكة لة نةتةوةي عةرةب

كوردي دابةشكراو .دةست بثدةكات بةشثكة لة نةتةوةي

دوو كؤماري/سثيةم ضيدراليةعثراق لة زياتر پثكدثت ، مةبةست لةم ياخود سياسي ،(ضيدرايل نةتةوةيي ،

يةكثتييةكي ئارةزوومةندانةية)گرافيةجو ضيدرايل ناوبراودا كوردو عةرةبيش لة .يةكثيت نثوان

ئيسالم دةگ/چوارةم و ذثز لة ئاييين موسصماين گرتؤتة خؤ و غةيرة موسصمان و ثتريعثراق دةوصةتثكي عةملانيية

سوودي لثوةردةگريثت يةكثك لة سةرچاوةكان وةكوو يانكورد ئازادة لة هةص .و ئيسالمي ضيدرايل بژاردين

.عةملاين

و ئاصاو دةستووري خؤي دةبثت/پثنجةم و پةرلةمان ضيدرال خاوةين حكوومةت دةستووريدةبث (وكوردستاين

 .)بنثتدداين پثدانوثي عثراق

وةكوو/شةشةم كوردستان دةبث كوردي بةرةمسيهثزي پثشمةرگةي نيشتماين و هثزثكي  دداين پثدا بنرثت

.بودجةي تايبةيت بؤ تةرخان بكرثت

كورد/حةوتةم و ساماين عثراق عاديالنةو بةپثي ذثژةي دانيشتوان دابةش بكرثت ، ذثژةيةك لة نةويت سةروةت

كورد بثت و.بؤ كوردستاندا و سةرچاوة سروشتيةكان بكات لة كورد هةقي هةبثت تاقييب نةوت  هةروةها

جيهاين كومپانياي گةورةي شوثنثكي دنيا ، ذثككةوتننامةو پرؤتؤكؤليان لةگةصدا مؤربانگةشةي  بكات لةهةر

.بكات

و/هةشتةم نيية برياري بؤ بدات و گةيل عةرةيب برا بؤي كورد خؤي بريار دةدات لةسةر مافة رةواكاين خؤي

نوثي عثراق ئاماژة بةم خاصة گرنگة كورد هةقيهةروةها .بكاتذاپرسي گشيت بؤ بكات ، پثويستة دةستووري

و هةر بريارثكي حكوومةيت ناوةندي بة دص نةبوو بؤي هةية ذايوةستثنثت .ضيتؤي هةية

كورد بة تايبةيت/نؤيةم قوربانيةكاين )ئةنفال ، هةصةجبة ، بارزانيةكان ، فةيليةكان(پثويستة هةموو

سياسي و ذاكردوة و دةركراو سياسيةكان زيندانية و پثويستةقةرةبووبكرثنةوة ، هةروةها ةكانيش كة بةشثكن لةوان

.بودجةيةكي تايبةت تةرخان بكرثت بؤ ئةو مةبةستة

و/دةيةم وگةالين تري دنيا ميللةتان وةكوو كورد عثراقي عةرةيب دةبث ددان بنثت بة مايف چارةي خؤنوسيين

نووسينةوةي دةستووري هةمي3كورديش بؤي هةية پاش شةيي عثراقدا ذاپرسي گشيت ساص تثپةربوون بةسةر

ياخود يةكگرتوودا مبثنثتةوة و دةوصةيت خؤي دامةزرثنث لثيبؤخؤي بكات سةبارةت بةوةي لةعثراقي جياببثتةوة

ياسادانان ، جثبةجث/يانزةيةم يةكتر ، دادوةريكردنجياكردنةوةي سث دةسةصاتةكةي دامةزراندين ، هةروةها لة

ياساو لثپرسينةوة لة سةرپثچيكةراني بؤ چاودثرييدادگايةكي دةستوور .و جثبةجثكردين

نوث/دوانزةيةم كورد راي هةبث لةسةريئاصاي عثراق دةبث بگؤردرثت بؤ ئاصايةكي تري  . كة

يةكگرتوةكانةوة پةسةند بكرثت بة شايةيت/سيانزةيةم نوثي عثراق دةبث لةاليةن ذثكخراوي نةتةوة دةستووري

 .يداثودةوصةتنم لة ئةجنوومةين ئاسايشيدوو دةوصةيت زهلثزي ئةندا

و پشتگرييكرديندياريكرد/چواردةيةم پياو ، هةروةهان يةكساين ئةوان بةرامبةر بة  مايف ژنان سةبارةت بة

و ياسايةكي تايبةت بة مافةكاين منداص و ئايينيةكانداذشتين و كؤمةصايةيت .پاراستين ئةوان لة هةذةشة ئابووري



وةكوودانن/پانزةيةم نووسيين ئازاد ، ذثكخسنت ،بريوباوةذ ، (ان بة سةربةستيية دميوكراتيةكاين  دةربذين ،

) .، مانگرتنكؤبوونةوة ، خؤپيشاندان

و/شانزةيةم زوباين عةرةيب ذةمسي دةبثت كوردي شان بة شاين و دؤكومثنت(زوباين وةسيقة دراو ، پاسپؤرت ،

وةزارةتةكانيش دةگرث ئيستمارةي ) .تةوةو

كوردستاندا/حةضدةيةم شوثين خؤياننةهثشتين ئاسةواري تةعريب لة هةموو لة(و گثرانةوةي هاوردةكان بؤ

كوردستان هةبن ) .هةر جثگةيةكي

و پثشكةشي بةرامبةرةكةي كورد پثي لةسةر دابگرثت (ئةمانةي سةرةوة هةندثك لةو خاصة گرنگانةن كة دةكرث

پياوةكاين ماناي ئةوةية هةصكردن لةگةص.بكات)دواذؤژي عثراقسياسةمتةدارو ئةگةر پةسةنديانكرد ئةوا

توومةيت جؤراوجؤري و مومكينة ، بة پثچةوانةوة ئةگةر رةتيانكردةوة ئينفيسالييانئاواندا  خستة پاصمانوةكوو

ق وةصاميان بدرثتةوةوانة كؤنةكانيان لثدايةوةةو يةكسةر :، ئةوا پثويستة

وةكوو ئثستابةصث ئث وعثراقيش لةكؤنةوة كوردستان و پثوةلكاندنةكةي ئينفيسايل بني وة ئثمةتان ناچاركردووة كة

جيابوونةوة لةيةك هةردووالمان ذزگاردةكات لة سةرئثشةو واية كة هةر بةزؤربووة ، بؤية ئثمة بذوامان

.شةذوشؤذ

و ئينفيسايل نةبني قئةگةر دةتانةوث و ئثوةمان ةبووص بثت ، پثويستة لةذوانگةيعثراقيي بني

و هةصسوكةوت و بثنة مةيدان هوشيارةوة سةيري كثشةو گرفتةكان بكةن و واقيع بني كةسثكي

بة بث چارةسةر ماوةتةوةةي ساصة بة هةصواسراو83لةگةص ئثمةو كثشةي گةلةكةماندا بكةن كة ي ،

.

و خؤتان ذزگ ژوورة تاريكةكان بثنة دةرةوة و ملي ذثبازوپثويستة ئثوة لة اربكةن لة بريي شؤضثين

و ئايينيةوة و پةيوةندي مثژوويي ئيسالم و بةناوي و ئاشكرا بگرنةبةر ذوون فةلسةفةيةكي

وئثمة كاتثك ئثوةمان قةبووصة.پاشقوملان لثنةگرن موو بة نثوامناندا نةچثت يةك و(كة  حسايب گةل

لة عةرةب بكةن بؤمان جياواز لة)نةتةوةيةكي  بگرن بؤئةوةينةتةوةييمانتايبةمتةنديو ذثز

ئثوة بگرينةوة لة پثية ذثز بةو بيسةملثنن.ئثمةيش و ذةفتار بة كردار كة داواتان لثدةكةين

كورد بة ئيجابيةكاين.هةصوثستان چؤنة بةرامبةر و چاوي خؤمان هةنگاوة سةرةتايي بة هيوادارين

چاو ئةوةي دةستپثكردنثكي باش بؤ ببينني بة پثچةوانةي ئةمةوة.ةرواين هةردوالمان بكاتئثوة

و خراپ وههةموو هةنگاوثكي سةليب دوورودرثژ دةبات و ملمالنثيةكي ةردوالمان بةرةو ناكؤكي

دواي.بةدووي چارةسةردا ناگةرثنبؤ دنياي دةسةملثنن كة ئثوة ئةگةر جةنابتان بة ذاستةقينة بة

و عاديالنةد يةكسان و وةكوو براچارةسةري دميوكرات كورد و دةتانةوث لةگةص گةيل ا دةگةرثن

و ئاشكرا ذوون و و ئالؤزيي لةمةسةلةكاندا نةهثلن و بگةنة شتثكو گرژيي قسة)شةفاف(بژين

و بثنة مةيدان ، وبكةن وةربگرن و گةالين دنيا ميللةتان سوود لة تاقيكردنةوةي ئةوا پثويستة

خوثناوينلةبةر ذؤشنايي ئةوانة هةنگاو هةصنث و پةند لة مثژووي  ساصةي عثراق83 دةرس



ووةرگرن ئوسوويل و توندذةو و خوثنذثژةكاين پثشووي عثراق ديكتاتؤرو  ، نةك قسةي

پيايدا و نايةوث خواردوة كورد لةمة تثري بيدةنةوة بة چاوي ئثمةدا ، و جبوونةوة سةلةفيةكان
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كورد دةستخةرؤو و نابث سةركردايةيت يةكة وةك كورد و بريوبؤچوونيان سةبارةت بة كثشةي هةصوثست
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سووك تةاخؤنووسيين و مامةلةي كورد دةكةن ، بؤية تاقة ذثگايةك كة گةلةكةمان ذزگار دةكات لة سازش

هيچ بؤ ئثمة ناكات وئةو و قسةي زيل ئةم تةسرحيات .پثداگرتنة لة سةر مافة نةتةوةييةكان ،

كورد بتوانث پثداگرثت لةسةر مافة نةتةوةييةكاين ، پثويستة لة پثش هةموو شتثك دا بري لة پتةوكردينبؤ ئةوةي

وصاتداريزةكاين خؤي بكاتةوةو دةرگا لةرووي هةموو ئةوانة هةوصي ئاژاوةو داخبات كة لةناوةوةو دةرةوةي

ريزةكامنان تثكبدةن و .گثرةشثوثين دةدةن بؤ ئةوةي دةالقة خبةنة ناومانةوة
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