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 ئازاد عوسمان. د  ... غداد  به کگرتوو له  پناوی فراکسیۆنکی کوردستانیی یه هل
  
، کی کوردستان موو خه لی کورد و هه گه، بات دا ی خه  ناسکه م قۆناخه له، مرۆ ئه

بت گشت   و ده بوایه  ده بۆیه. یه کگرتن هه بایی و یه  ته یان به وره کجار گه کی یه پویستییه
)  که کییه ره  سه نه ردوو الیه  هه وه موویانه پش هه له (یمانیی کوردستانیی انی هاوپهک نه الیه
   .  دابن م دۆزه ی مژوویی ئه وه  ئاستی لپرسینه له

نی  نجومه  بۆ ئه2005تای  ره کانی سه بژاردنه  هه ی له یه وره  گه وتنه رکه و سه پاش ئه
  وه رجی مانه ل ومه  هه بوایه ده، ستیانھنا ده به) بایی ی ته سایه له (نیشتمانیی عیراقی تکا

، و و کارا بکرابووان رچاو پته نگاوی پاکتیکیی به  هه به،  که یمانییه ندنی هاوپه سه شه و گه
تی  رکردایه  سه بوایه ده.  سست و الواز ببن بژاردنی دیکه ک پشت گوێ بخرن و تا هه نه

و  تی ئه تایبه به (یمانیی ی هاوپه کانی د نه رانی الیه ونهن، تی کیه سیاسیی پارتی و یه
ک  وه،  یه لکی کوردستان دا هه ری خه ماوه  نو جه نگی سیاسیی خۆیان له ی سه نانه الیه
رانی برا و  ها نونه روه هه، ) کگرتووی ئیسالمیی کوردستان و حزبی شیوعی کوردستان یه

 گفتوگۆ  له، کانیان یلییه ک و فه به یی و شه ئزدی و کاکهو تورکمان و  ) کریست (له  فه خوشکه
 دروستیی و  تی عیراق به مان و حکومه رله کانی په  گرنگه غداد و پۆسته کانی به گرنگه

پۆستی جگری :  بۆ نموونه، ریی روه  پۆستکی سه بوایه ده. شدار بکردبووان  به دیموکراتییانه
گرتووی ئیسالمی کوردستان یان   یه یراق بدرابووا بهنی نیشتمانیی ع نجومه رۆکی ئه سه

  م بوو له نی سیاسیی سیه  الیه  که ر حزبکی دیکه حزبی شیوعی کوردستان یان هه
مانی کوردستان  رله تی په رکردایه  سه بووا له ش ده مان شوه هه به. یمانیی کوردستانیی هاوپه

،  زراوه مه  تا ئستا دانه که (ریمی کوردستان تی نوی هه زراندنی حکومه و گفتوگۆکانی دامه
تکی   حکومه ریکه زرا و کۆتاییشی پھات و وا خه ندیی عیراق دامه تی ناوه  حکومه نده رچه هه

وتوو   ڕککه-رمی  تی نوی هه مۆش حکومه چی تا ئه که، غداد پکبت  به ش له دیکه
  کانی دیکه  کوردستانییه نه الیه)   هاتووه نه پک-وره  ردوو حزبی گه  نوان هه ری له سه له
  مانی کوردستان بدرابووا به رله وا پۆست سکرتریی په و پویست بوو که، شداربکرابووان به

کانی  ئایینییه مه یی یان که وه ته نه مه ری گروپکی که حزبی شیوعی کوردستان یان نونه
  .  یمان کوردستانیی هاویه

  ی دیموکراتیی له  هۆی کزبوونی پرۆسه بووه،  دا  بواری باسکراو میی له خهر مته  که واته که
  له. کانی کوردستانیی  سیاسییه نه بایی گشتیی الیه رمی کوردستان و سستبوونی ته هه
ند حزبکی بچووکی کوردستانیی  کگرتووی ئیسالمیی و چه ش دا یه م سستبوونه نجامی ئه ئه
. نی نایبانی عیراق نجومه بژاردنی ئه یمانیی کوردستانیی بۆ هه په لیستی هاو  ناو هاتنه نه

  شداریی له نیا به  ته ت به  لیستکی تایبه کگرتووی ئیسالمی کوردستان به پاشان یه
 بواری  ی دیموکراتیی و له  ڕوانگه کگرتوو له ی یه م کاره  ئه نده رچه هه. بژاردن دا کرد هه

کارکی ،  کوردستان مۆ دا له  رۆژگاری ئه م له به،  ا و مافکی ڕوونهو کارکی ڕه،   وه تیۆرییه
 ڕاشکاوی  بت به ده (چونکه.  وه ته و ی لکه وره نجامی سلبیی گه  ئه وه داخه بوو و به ئاسایی نه

جارێ ،  سپاوه چه  کوردستان پرینسیپی دیموکراتی نه وا هشتا له که، ) دابنین وه دانبه
سانکی  ند که ی چه وه رئه به ؛ و له   کحزبیی و کولتوری توندوتیژیی باوه سیستمی یه

.  وه  بوکرده کگرتوو  دژی یه  وه م رووه کی چیان له یه پروپاگانده رست  په رست یان هه خۆپه
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ساتکی   وکاره و پاشانیش ئاژاوه ، و  و توندڕه لککی ساده چوونی خه هه:  که نجامی کشه ئه
 پشت گوێ  کانیان پی یاسا سزا بدرن و تاوانه  تاوانباران به  پویسته که ( بوو رانه تکده

  یمانیی کوردستانیی به کانی هاوپه  سیاسییه نه موو الیه هه:  ئاکامی دوایی دا له. ) خرن نه
رپابوونی   به  له جگه. وت یان پکه وره  گشتیی زیانکی گه لی کوردستان به تی و گه تایبه
،  ) . . . کوژران و سوتاندن و ڕک و کینه (کانیان نجامه سلبییه  ویی و توندوتیژیی و ئه توندڕه

ی  واره بژاردنیش قه پاش هه، ما ک خۆی نه وه) رکوکیش که له (واوی کوردستانییان بایی ته ته
  که، وه جۆرک بچووکتر بووه غداد به  به یبان لهنی نا نجومه  ئه یمانیی له فراکسیۆنی هاوپه

 ڕووی   له نده رچه هه.  بت وه نه ره کالکه ندیی عیراق یه تی ناوه زراندنی حکومه بۆ دامه
یمانیی   هاوپه کی پرینسیپی لیستی ئیئتیالفی عیراقی و لیستی یه شوه به،  وه یاساییه

 کورسییان 181ردووکیان   هه به هچونک (ت پکبھنن توانن حکومه کوردستانیی ده
نگی پویستیان   ده3م  به، ) ن نجومه نگی ئه ی کۆی ده  نیوه  پتر له واته،  ستھناوه ده به
زیران و بۆ  نی وه نجومه رۆکی ئه ندکردنی کاندیداتی ئیئتیالف بۆ پۆستی سه سه  بۆ په مه که
ی بۆ  وه رئه به له، ) ی که ر و دوو جگرهرۆک کۆما سه (تیی رۆکایه نی سه نجومه بژاردنی ئه هه
 ئستا  بۆیه. ) نگ  ده184واته  (   سی نایبان پویسته نگی دوو له  ده سته به م مه ئه
ی   شوه به) ڵ ئیئتیالفیش گه نیا و له ته به (یمانیی کوردستانیی وستی فراکسیۆنی هاوپه هه

کگرتووی ئیسالمیی   یه  فراکسیۆنی که،   دا نییه وه  گومان له نده رچه هه.  هز نییه پویست به
یمانیی کوردستانیی  کان بۆ کورد و کوردستان پشتگیریی هاوپه  گرنگه له سه  مه کوردستان له

م  به، )  ری ئاشتیخوازه روه په وه ته ری نه روه کگرتوو رکخراوکی ئایینپه  یه چونکه (کات ده
م  هه،   هز نییه یمانیی زۆر به وستی هاوپه هه م   هه دا م دۆخه له، ش دا مه ڵ ئه گه له
ی  که ر دوو لیسته گه ها ئه روه هه. تی نوی عیراق بکات شداریی حکومه کگرتوو ناتوانت به یه
کو  نجام وه  دووا ئه ر له گه ئه (یان که ندامانی فراکسیۆنه ی ئه ژماره، کبگرن  یه بی سننه ره عه

تر  وره یمانیی کوردستانیی گه  فراکسیۆنی هاوپه  له م جۆره به، 55  بته ده) وه ئستا بمنته
و دوو  وستی ئه  ڕا و هه چونکه،  ندیی دۆزی کوردستان نییه وه رژه به ش له مه بت؛ ئه ده

) رمی کوردستان سنووری هه، رکوک که، ک فیدرالیی وه (ی گرنگ له سه  زۆر مه  له نه الیه
یمانیی  ردوو لیستی هاوپه  هه  واچاکه بۆیه.  وستی کوردستانییانه ههی ڕاو و  وانه پچه

نی  نجومه  ئه کگرتوو له ک فراکسیۆنی یه کگرتووی ئیسالمی کوردستان یه کوردستانیی و یه
کگرتووی ئیسالمیی  یمانیی کوردستانیی و یه م هاوپه  هه و کاته ئه. نایبانی عیراق پکبھنن

  چونکه. ن که ی کورد قازانج ده وه ته لکی کوردستان و گشت نه موو خه م هه  و هه  کوردستان
ن و   الیه ردوو ش هه مه به، 58  بته ندامانی ده ی ئه کگرتوو ژماره فراکسیۆنی کوردستانیی یه
ها فراکسیۆنی کوردستانیی و فراکسیۆنی  روه هه. بن هزتر ده فراکسیۆنی کوردستان به

. ن که ر ده نی نایبانی عیراق مسۆگه نجومه کانی ئه وه ره کالکه  یه نگه  سی ده ئیئتیالف دوو له
م  ها له روه هه، بت شدار ده تی داهاتووی عیراق به  حکومه کگرتووش له  یه یه م شوه به

نی  ک الیه وه (نی نایبانی عیراقیشی نجومه رۆکی ئه کرت پۆستی جگری سه  دا ده ته حاه
  . پ بسپردرت) دستانیمی فراکسیۆنی کور سیه

  


