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خواردوة ياسايييان سوثندي وةزيران و ئةجنوومةين ئيرباهيم ئةجلةعفةري لةوةتةي

نيگةراني بوون ، و دةست بةكار نيشتماين عثراقدا وو دصةرايلةبةر دةمي كؤمةصةي وكث

كوردي گرت و سةركردايةيت كوردستانيان ووگومانپةيداكردن سةرودصي ة بة هؤي كردار

وةزيران خودي سةرةك و چاالكييةكاين و كار گوثدانةةوةذةفتار و بث  كة بة خشكةيي

و داناين نرخ دا ، بة پثي بةرنامةيةكييبؤ هاوةصةكاين لة سةركردايةيت عثراقدةوروپشت

يةكاليةنةكاينداذثـژراوي چذوپذ و بؤچوونة كاردةكات لة پثناوي چةسپاندين بريوباوةذ

زوو زوو نيية شيعةدا كؤدةبثتةوة ، بةالشيةوة گرنگ خؤي كةلة دامةزراندين دةوصةتثكي

هيش هةصبةتة سةيروسةمةرة،ثباكانة سنوور ببةزثنثـب و سيستاين نيية ئةگةر عةيل

.تريشي لةدواوة بثت

زي و ذثككةوتنةكاينهةنگاوةكاين ئةو و پاشةكشةية لة پثكهاتن اتر پاشگةزبوونةوة

ياساي بةرثوةبردين دةوصةيت عثراقييةوة بؤ قؤناخي بة تايبةيت پابةندنةبوون ،پثشتر  بة

وةزيراندا هةنگاوثك.گواستنةوة سوثندخواردنةكةي ئةجنوومةين ئةگةر ئةجلةعفةري لة

دواوة ، ئةوا لة ذؤژي ئاشكر و ذاگةياندين بةرنامةيگةرابثتةوة بؤ اكردن

چونكة ئاماژةي بةو خاصة گرنگانةهاتؤتةحكوومةتةكةيدا چةند هةنگاوثك دواوة

كوردستان لةسةري پثكهاتبوون ، بة ليسيت هاوپةمياين ليستةكةيان لةگةص نةكرد كة پثشتر

و هثزي وسامان ، كثشةي كةركوك كوردستان ، مةسةلةي سةروةت ضيدرايل بؤ تايبةيت

و زؤريتر ، جگةلةمانة كاروكردةوةكاين ئةجلةعفةري بة گشيتپ كوردستان ثشمةرگةي

و بةالداخستين كثشةكان لة كةشوهةوايةكي ئازادوهاندةرنني بؤ چارةسةركردن

زياتر و منوونة ئةووذكةبةرايةيتدميوكراتدا و خؤفةرزكردين پثوةديارة ، بؤ  خؤبةزلزانني



خوارةوةي كورتدا ئةم هةنگاوانةي شيعةو ناوة كةلة ماوةيةكي ليسيت دؤستايةيت نثوان

وةكوو ناكاتبةهثزكورد بينثت :و نةدةبوو

xوةزيراين لث ئاگادار ذاگةياندين بةرنامةي حكوومةتةكةي بة بثئةوةي ئةجنوومةين

.بكات

xكؤسپ خستنة بةردةم كؤميتةي ئاساييكردنةوةي شاري كةركوك بة سةرؤكايةيت

موسي .حةميد مةجيد

xپؤليسي دةرةجةدار لة شاري گثذانةوةي هةزاران ئةفسةرو بؤدنفةرماندةركر

ب كوردستان ترشارةكاينؤكةركوكةوة  .ي

xتوركيا ، هةروةها تةسرحيايت بث سةروشوثين ئةو لة ئةنقةرةي پايتةخيت

توركيا لة پشيت برادةرة كؤبوونةوةكردن لةگةص گةورةبةرپرساين دةوصةيت

.كوردةكانيةوة

xپارةيةي تةرخان كرابوو بؤ شاري كةركوك لةاليةن دكتؤرذاگرتين ئةو بذة

.بةرهةم ئةمحةد ساحلةوة

xزةمينة خؤشنةكردن بؤ سةرژمثرثكي گشيت لة سةرانسةري عثراقدا پثش

.دةستپثكردن بة هةصبژاردنةكاين داهاتوو

xكوردثك ببثتة سةرؤكي كؤميتةي .ووسينةوةي دةستوورنذثگةگرتن لةوةي

xو شيعيدةستنيشانكردين  بؤ كؤنگرةي ) عةيل عةبدو لئةمري (ةزيري مالييةي

جيايت دكتؤر بةرهةم ئةمحةد ساصح .برؤكسل لة

و كةمايةتييةكاين تر چاوةرواين ئةوةن كوردو عةرةب  سةرلةنوث عثراقيئةمذؤ گةالين

نوث كةدواي سةدامهةصوةشاوةي و بة پثي دةستوورثكي داذثژراوي بونيات بنرثتةوة

و!!گوايا دياري دةكات سياسييةكان و الية و ئةركةكاين هةموو هاوصاتييةك ماف

و مةزهةبييةكان دةكات ، بربثت و كؤمةصايةيت سياسي و چارةسةري كثشة ئةتين

.بةذثوة

دواتر دةبثتة دةستووري نةوةي داهاتوو ، دةستووري هةميشةيي لة عثراقدا كة

نوثنةراين پثكهاتةكة پثكهدةستةيةك لة خةصكي بؤ ئامادةكراوة اتوون لة



بياين جياجياكانداكؤمةصايةتييةكاين عثراق ، هةروةها كؤمةصثك پسپؤذي بوارة  كة لة لة

وزانياري ئةوان سوودوةرگرتن لة شارةزايي .كايت داذشتنةكةيدا پشتيان پثدةبةسنت بؤ

شيعةكانن كة ژمارةيانخةصكةكةبثگومان دةستة ليسيت و28، زؤرينةيان سةربة  كةسة

كوردستاين دثت كة ژمارةياندوابةدواي ئةوا ليسيت ليسيت عةالوي15ن ئينجا  كةسة ،

ليسيت جؤراوجؤر كة بةهةموويان8كة ژمارةيان دواتر و وابريارة كة5 كةسة  كةسن ،

سوننةكان دابنثن لةسةر داواي ئةمةريكا ئةوانة ئثستا سةرقاصي.ژمارةيةكي بةرچاو بؤ

نووسينةوةي و پياداچوونةوةن دةستووري ناوبراومشتومذ .بةمةبةسيت

وةها بؤ عثراقثكي فرة )نةتةوة ، مةزهةب ، ئاين ، تائيفة(نووسينةوةي دةستوورثكي

نيية وكارثكي هةروا هاسان و ئايين و نةتةوةيي سياسي و ئةگةر بثتو كثشة

نيية عثراق دوور كؤمةصايةتييةكان بة شثوةيةكي عاديالنة نةخرثن بةالدا ، ئةوا

و بةرةو هةصوةشاندنةوة بذوات جةنگثكي ناوخؤيي ببثتبةرةوذووي .ةوة

سياسي هةبث لة گؤذةپاين گوتارثكي زياتر لة وايكردووة كة سياسي عثراق پثكهاتةي

و و كةمايةتييةكاين تر نزيك نةخرثنةوة لةيةك كورد و سوننة و شيعة و ئةگةر سياسيدا

و بة پةرشوبصاوي مبثنلةسةر و كاري بؤ نةكةن سياسي پثك نةيةن نةوة ئةوابنةمايةكي

و داذشتين دةستوور سةركةوتن بةدةست بونياتنانةوةي عثراق .نةهثنثترسي ئةوة هةية

كوردستان سياسي خؤيانن دةيانةوث هاوپةمياين گوتاري شيعةكان كة خاوةين ليسيت

و بة بياثصنةوة و لة پةراوثزدا  كثشةي نةتةوةيي گةيلبذواننةگومانةوةبكةنة پاشكؤ

.كورد

و ذاستيية وا ذاهاتوون چةند بؤيان بكرث تةمومژ خبةنة سةر كثشةكان ئةوان

و چةند دةتوانن و خؤيان نةدةن بةدةستةوة مثژووييةكان ، فثري ئةوةن پثدابگرن

كورد لةو تةنافبازي بكةنملمالنث بكةن لةگةص ذاستييةكاندا  بؤ ئةوةي سةركردايةيت

و بةرينةوة ببذاشةقامثكي پان ورد لةكثشن ورد و ؤ كؤصانة تةنگةبةرو تاريكةكان

و بيانگؤذن بؤ بابةتثكي بث نرخ و ئةمهيةيت مةسةلة چارةنووسـسازةكان كةم بكةنةوة

كورد و بةذةكةيان لة ژثر ئيتر لةوثدا كةكار لةكار ترازاوة و دةركثشاوةتةبثبايةخ

و بة پثي پةيت سةري قؤيت جثيان و ، ئالةوثدا خؤيان بدهثشتووةدةرةوة ةن بةدةستةوة

پيشان و ئامادةيي خؤيان وبة كاكة كاكة دةست بگرن بةسنگةوة كوردا بابدةنةوة بةالي



فيسار كصاو بكةنة سةري سةركردايةيت و ئةبو و بة ئةبو فصان بدةن بؤ هةموو خزمةتثك

.كورد

نووسينةوةي دةستوورثكي بثنرخي شيعةكان دةيانةوث مل بنثن بؤ ليسيت بةو شثوةية

تيانةبثت ، دةستوورثك لةوثدا هةمووبةتا كورد هيچ خثرثكي بؤ و بث مانا كة ص

و بة واتة بة مةركةزيكردين دةسةصاتةكان دةسةصاتةكان لة ناوةندا كؤدةكاتةوة ،

كوردستان لة دةسةصاتة گرنگةكان ، ذووتكردنةوةي هةرمثي و ئيسالميكردين عثراق

و13لةوةي كورد لة پثناويدا تثدةكؤشث  . بنيايت ناوة بؤخؤي ساصة

و پثي توندذةوي بةرهةم هثناوة و وگهةصبةتة ئةو عةقصيةتةي بريي شؤضثين بووة ؤش

ميوانوةكوو،بةرامبةرةكةي قةبووص ناكات و  لةسةر حسابيان بؤدةكات بثگانة

كورد سياسي گوتاري خاكةكةي خؤي ، هةمان عةقصيةتة كة ئةمذؤ دةيةوث پشت بكاتة

و ملمالنثو جارثكي تر دة ودةيانةوثوشةذسةرپشتدةخاتةرگاي ناكؤكي دةفرؤشن

.مبانگثرنةوة بؤ ذؤژة تاريكةكاين سةروةخيت سةددام تكرييت

چؤنچؤين بةرةوپريي كثشةو گرفتةكان چيبكات ؟ كورد سياسييةدا دةبث لةم هةلومةرجة

بچثت ؟ چؤنچؤين مامةصةيان لةگةصدا بكات ؟

م كورديية لة ثژةوة خؤي ساخكردؤتةوة لة ئاسيت مةسةلةهةرچي شةقامي

نيية هاوكاري بكات لة و بة ذاشكاوي ذايگةياندووة كة ئامادة چارةنووسـسازةكاندا

كوردبونياتنانةوةي و سوننة و شيعة و تادوثنث بةزؤر لكثنراوي .عثراقثكي هةصوةشاوة

كوردستاندا رثفراندؤمثكي ناذةمسي و بةجةماوةري گةلةكةمان لةسةرانسةري يان سازكرد

ئةوةيان كوردستانيي ، دوو مليؤن ئيمزاكؤكردنةوةي نزيكةي و زؤرينةي دةنگ

و داواي رثفذاندؤمثكي رةتكردةوة كة جارثكيتر خؤيان گرثبدةنةوة لةگةص عثراقدا

و لةژثر چاودثري ذثكخراوي نثودةوصةتيدا كرد و.ذةمسي دواي(لة هةمان كاتيشدا

وئةوةي بريي كوردي خراية پةراوثزةوة رثفراندؤمثكي ذةمسي  دامةزراندين دةوصةتثكي

و زؤربة) كوردستان و يانبة پةرؤشةوة بةشدارييان كرد لة هةصبژاردنةكاين عثراق

هيخؤياندةنگي بوو بة بوو چونكة هةصبژاردنةكان كوردستان ، ليسيت هاوپةمياين  دا بة

كورد و سوننة و .شيعة



ك ذووخاينبةصام سةركردايةيت ورد ، بةداخةوة دةصثم هةتا ئثستايش بة عةقليةيت پثش

و و هاوذثيت زياد لة پثويست خؤي پابةند كردووة بة دؤستايةيت و سةددام كاردةكات

و و ئةمةريكا و پثرثي ئؤپؤزسيؤين عثراق لة ئةوروپا دوثنث پةيوةنديية دثرينةكاين

كوردستان و وكةمتر خةريكي مةسةلة چارةنو.سوريا زؤر شيت گرنگيانوسـسازةكانن

.ي هثشتؤتةوةةيلة پةراوثزداو بة هةصواسراو

و ئةگةر بثتو بةرژةوةندي ئثمة هةموومان دةزانني كة دنياي ئةمذؤ دنياي بةرژةوةنديية

كورد لة  هةموو شتةكانةوة نةبثت ئةوا كاتثك بة خؤمانسةروويبةرزي نةتةوةي

بوين لة مافة نةتةوة و زؤردةزانني بثبةش بووين و كةوتن نووچدان تووشي و ييةكامنان

وو بةذووين بةئةوةتا .چووةشتيشمان لةدةست ديدو بؤچوون ئاشكرا ،

و مةرجةعة شيعةگةري شيعة هةر هةمووي لة خزمةيت ذثبازي ليسيت لثكدانةوةكاين

وةيئاينييةك بونانداية وةها دةكةن ، كةوابوو لة ياتنانةوةي خؤيان چؤنيان بؤ دةست بدات

كوردوا ، لة شةذو بةگژداعثراقثكي ئاوها نيية كة چوونةوةي تريؤر بةوالوة شتثكي تر

و پةيذةوي و پثكةوة گرثيان بدات ، بةتايبةيت ئةوان پاشگةزبوونةتةوة شيعة كؤبكاتةوة

و و نايانةوث پابةند بن بة مةبدةئي تةوافوق و دةنگدان دةكةن و كةمايةيت زؤرايةيت

كوردستانةوة ،واقيعي ئة و خوانةكات پثشنيارثك بؤمذؤي عثراق لةاليةكي تريشةوة

و دةصثن كورد بكةيت ، كة خثرا هاواريان لثهةصدةستثت پياوي چاك بن:سةركردايةيت

سياسةيت ئثمة ناگوجنث!لثمان تثك مةدةن و لةگةص سوورة يانداةلةم!ئةوة خةيت

نييةئةمة لة بة!زهلثزةكان لثمان عاجز دةبن !رژةوةندي ئثمة

كوردستان لةو ذاستيية گةيشتوون كة ذةفتارو .تاد....و.......و..........و جةماوةري

و هةلومةرجي رووداوةكان سياسي كوردستان لة ئاسيت قةوارةي كرداري سةركردايةيت

و لة ئاستثكي نزمتر لةوة دثنة نيية كوردا و مةوقيعي ئثستاي كوردستان سياسي ئةمذؤي

ليستةكاين تر هةصپة دةكةنپث و بةش چاو ، ئةوةندةي پيالن دادةذثژن ، بةرنامةو

كوردخشكةيي كار بؤ خؤيان دةكةن و لةسةر شاين و لة ژثرةوة خةلكي كؤدةكةنةوة

و خؤيان خةريك كورد دصسووتاو نني نوثنةراين بينادةكةنةوة ، بايي ئةوةندة عثراق

.نةكردووة



كوردكةس داواي لة سةركرداية و ماصي كورد نةكردووة خةبايت چةكداري بكةن يت

ك و خراپيان لثناكات ، س داواي نةكردووةةوثران بكةن ، كةس داواي هةنگاوي نابةجث

وةهاش نا هةرچي خةصك و بةريتانيادا تثكيبدةن ، بةصام ئثجگار ئةوان لةگةص ئةمةريكا

و بصثن بيبذ(بيصثت ئةوان پثي دابچصةكن خوا ئةوانة لثمان عاجز!نةوةبؤ خاتري

واز هثنان لة.)دةبن سياسةتدا سازشكردن ، دةست هةصگرتن لةهةندث داوا ، لةدنياي

دواخستين هةندث شيت تر و حزيب.....هةندثكيتر ، تاد ، هةن كة زؤر لة دةوصةتان

ب و بةرامبةر بووة نةك بة خؤذايي ةسياسي پةيانان بردؤتةبةر ، بةصام بةرامبةر بة شتثك

و.هيچ كورد هةقي هةية لة ئاستثكي بةرزدا درثژة بدات بة خةبايت مةدةين ئةمذؤ

لوويت كةسثك بثت خوثن لة  ئثمة بةرامبةر بة.شارستاين خؤي بة بثئةوةي دصؤپثك

دوژمنايةتيي هةندثك ، هةقي شةرعي و و بثوةفاييي و كةللةذةقيي قريسيچمةيي

وةكوو ئةوانيتر پثدابگرين نيية ئةمةريكاخؤمانة كة و خؤمان نةدةين بةدةستةوة ، بذوام

كورد ديپلؤماسيانةي سياسيانةو و دنياي دةرةوة بة خةبايت ئاشتيخوازانةو و ئةوروپا

و بترسند الضاري!! (ابچصةكن  دةستةي زاناياين ئةمينداري گشيت ـ)حارث

و خةصكلق ئةسياسي كة باصي ـئيسالم توندذةوةكانة ، بة ئاشكرا كاردةكات و اعيدة

و هثرش دةباتة سةر ئةمة چوونةدةرةوةيكؤدةكاتةوة جومعاندا داواي و لةنوثژي ريكا

و خؤكوژةكان دةكاتدائةمةريكا دةكات لة عثراق .......و پشتگريي لة ئاژاوةچييةكان

نيوةي ئةو ناكات ؟ كورد بة و ذؤژانة هةذةشة دةكات ؟ ئةي بؤچي !بؤچي ئةو ناترسث

و بچيت بة گژ ئة سوور ئةوةية پةنا بةريتة بةر چةك هةصگرتن ياخودخةيت مةريكادا ،

ذيز بكةيت ، و گرفتيان بؤ و كؤسپ بةرنامةكاين ئةوان تثكبدةيت لة ناوچةكةدا

و!هةروةكوو ئةوانيتر دةيكةن داكؤكي كردن لة مافةكاين خؤت بة شثوةيةكي ذةوا

و بة هةذةشة لةقةصةم نادرثت كورد خؤيةيت  ،مةهامتا گاندي.ئاشثيخوازانة هةقي

گوللةيةكي چةند سةد ملثكميللةت هيندي بة مانگرتن ذزگاركرد بةبث ئةوةي يؤين

دوورة(هةتاكةي بصثني!بتةقثنث و لةگةص)ئاگرةسوورة لةخؤم سوورة ئةمة خةيت

! .سياسةيت ئثمة ناگوجنث

نوثيقورس بؤتةوةكورد بةرةوذووي شةذثكيئةمذؤ سةركردايةيت ، لةوثدا دةستووري

نوث دادةذثژرثتةوة دياري دةكرثوعثراق سةرلة  . چارةنوسي گةلةكةماين تثدا



ئةگةربثتو سةربةرزانةو سةركةوتوانة لثي نةيةتة دةرةوة ئةوا بة دصنياييةوة دةصثم كة

ميللةت چونكة و جةماوةري گةلةكةماندا ، گومان پةيدا دةبثت لة نثوان ئةوان كثشةو

دوژمنةكاين بةرزبكاتةوة بةرامبة نيية دةست بؤ ناحةزو هيچ ، ئةوانةيئامادة ر بة

دوژمنايةتيمان)هةر لةئثستاوة(بةهةموو شثوةيةك و دةيانةوثت لثماين تثكبدةن

و دةستمان پث بةرزبكةنةوة ميللةتثكني بةاليةين كةمةوة پثنج......لةگةصدابكةن ئثمة

نيية پةالماري پثنج مليؤن و لة ناويبمليؤن كةس دةبني ، هثز ت ، بةتايبةيتبابدات

ئةگةر.ةر پةيذةوي خةبايت ئاشتيخوازانةو شارستانيانةي خؤمان بكةينئةگ

و سبةي ذؤژ هةرشتثك بصثت ، ئةوا كورد خؤي بؤ ئةمة ئامادة نةكات سةركردايةيت

وةصاميان و بة ئةعسابثكي زؤر ساردةوة و بةبث قذةوبذة ئةجمارةيان بة بث سةرئثشة

و پثياندةصثن بقوربان(دةدةنةوة ئيمزاتان كرد ئثوة گةذي !) .ارةترث دةكةن ، خؤتان

كورد لةمذؤ بةدواوة پشتئةستوور بثت بة جةماوةري بؤية پثويستة سةركردايةيت

و شثوةي بيسةپثنن و هةموو ئةو پرؤژانة ذةتبكاتةوة كة بةزؤر دةيانةوث گةلةكةمان

هيچ شتثكي خراپي تر بة و ذثنةدات و پاشقولگرتين بةخؤوة گرتووة سةرپيالنگثذان

و پاريت هةنگاوي لةبارو بةجث دةنثنئثمةدا يةكثيت تثپةذثت بة تايبةيت ئثستا هةردوو

دواي كورد ، سياسي گوتاري و بةهثزكردين كورد يةكخستنةوةي ماصي سةبارةت بة

ئةوةي هةردوال ذثككةوتن لةسةر هةصبژاردين كاك مةسعود بارزاين بة سةرؤكي هةرمث

گ وسةركةوتنثكي كورد ، دةبث پريؤزبايي گةرميكة دةستكةوت ةورةية بؤ ئةمذؤي

وةكوو سةرؤكي هةرمث ، نةك و پشتگريي بكرثت بؤ ئةوةي ئةويش لةمةودوا لثبكرثت

واقيعة سةختة و بةرةوذووي ئةم كوردا بكات سةرؤك حزب ، ذةفتار لةگةص گةيل

و چاكي مةردانةي لثبكات بةالدا بؤ بةالداخستين كثشةو ئاستةنگةك لةمانببثتةوة

و سةرك پياتثپةذ دةبثت و نةتةوةيةقؤناخة ناسكةي ئةمذؤ گةلةكةماين وتن بؤ گةل

زياتر لةوةي هةية بةهثزبكات بؤ ئةوةي سياسي خؤيشي و كةسايةيت كورد تؤماربكات

كورد پشيت ئةو بثت و ناخؤشيةكانداوهةموو تاكثكي .هاودةنگي بثت لة خؤشي
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