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  **ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين ...  ...  هةلَبذاردنةكاندا هةلَبذاردنةكاندالةضاوةِرواين
  

 عيراق ي ئاسايشي ئةو بارة ناجيطريةيسةربار
هةنطاوةكان بةرةو ، باشوور و  لة نيوةِراستبةتايبةيت
ين سةرييةكان ي ثرؤسةئةجنا بذادنة س

 طةليك لةهيزة وةيل، لةعيراق بةرةوثيش دةِروات
رسياسييةكاين  هةلَبذاردنةكان ياق هةولَدةدةن وادة ع

 دةكةن ي ثيداطري ئةمريك اليةينيكةض، دواخبةن
 ٣١ خؤيدا كة  ثرؤسةكة لةكايتلةبةِريوةضووين

لةم ضوارضيوةيةشدا هيزة ..  بؤ دانراوي٢٠٠٥ ييؤليو
تةوةكاينيسياسي  عيراق و طروثة جؤراو جؤرةكان و ن

لةم هةلَبذاردنة دةِروانن  و هةولَدةدةن بةبايةخةوة
،  عيراق بةدةستةوة بطرني داهاتووي سياسي دةنط جلَةو فراوايني ذمارةيةك دةستةبةركردينيلةِريطة
 ئةو  ئامادة كردووة هةرضةندة ميكانيزم و ضؤنييتي كورديشة لةم سةروبةندةدا خؤ اليةينيهةرض

دةدةين تيشك خبةينةسةر ضةند هةربؤية ليرةوة هةولَ،  هةلَوةستة لةسةركردنةيخؤئامادةكردنة شياو
  . تةوةريك كةِراستةوخؤ ثابةندن بةو هةلَبذاردنانةوة

  : :  ثرؤسةكة ثرؤسةكةييخودخود
بةالَم ئةم ،  خؤيدا بةئةجنام بطةيةنريت دةدا بةهةلَبذاردن و سووريشة كةلةكايتيئةمريكا زؤر طرنط

 ٨٣ ي شيعة كةلةماوةينالية:  عيراق و هيزة جؤربةجؤرةكان جياواز كةوتؤتةوةثرؤسةية لةسةر ئاسيت
 ي بؤتةوة ئيستا دةيةو مةزهةيبي ستةمي عةرةبة سوونةكاندا ِرووبةِروو ِرابردوودا لةذير دةسةالَيتيسالَ

،  عيراق زياترة دانيشتوايني ئةوان لةنيوةي ضونكة ريذةيلةزوورتني كاتدا ثرؤسةكة ئةجنام بدر
 عيراق ثيك دانيشتواين% ٥٥-٥٠ية بةالَم شيعةكان  ِراست و دروست لةبةردةستدا نييهةرضةندة ئاماريك

  دميوكراسيانةدا بنةماكايني و دةنطدانيكي شةرعي لةِريطةيةكيبةجمؤرة شيعةكان دةيانةو، دينن
 شيعةكانيش وةيل،  ئيران لةعيراقدا دامبةزرينني ئيسالمي كؤمار لةضةشين تيؤكرايتيدةولَةتيك

 يبةالَم بةشيوةيةك،  لةو جؤرةي نني و ئةمةريكاش ِريطرة لةكاريكيالم ئيسي كؤماريهةموويان اليةنطر
 ي ذمارةي سوننة كةلةِرووبةثيضةوانةشةوة اليةين،  شيعةكانةي زؤرينة ئةمة تيِروانيينطشيت

 كردن لة يئامادةنني بؤ بةشداري،  شيعةو كوردةوةي سيهةم ديت لةدوايدانيشتوانةوة بةثلة
 يتر نية جطةلة بايكؤتيكي ضي ِرادةطوازر سويني ئةمِرؤ لةسيطؤشةيئةو بارودؤخةش، هةلَبذاردنةكاندا

  سوننةنشني لةاليةنطرايني سيطؤشة دانيشتواينيضونكة زؤرينة،  عيراق هةلَبذاردنةكاينيِراستةوخؤ
 و ك ئةو هةموو جياويهةرواش ئاسان نينة كة دةستبةردار و  داِرووخاوني بةعس ثيشوو و حزيبيِرذيم

 ٨٣ يجطة لةوةش ئةوان لةماوة،  بةهةرةمةندبووني سةدام ليي ِرذيميبةرذةوةندييانة بن كة لةسةردةم
 نؤرمالَ نية ئةو هةموو ي عيراق بوون بؤية ئةوة بؤ ئةوان كردةيةكيسالَدا تاكة فةرمانِرةواو حاكم

 هةية لة تؤلَة سةندنةوة  طةورةشياني كة ترسيكبةتايبةيت،  شيعةكانةوةيدةسةالَتة خبةنة زةميلة
  .  شيعةكانلةسةر دةسيت

Q



www.kurdistannet.org 
   بةكايت كوردستان ٢١:٢٥ ٢٠٠٥-١-٩

 

 يضونكة كورد لةِريطة،  كورد كةبؤ هةلَبذاردنةكان هةيةيتي بؤ ئةو ثةرؤشييةيبةالَم هيض هؤيةك نابينر
كة هيشتا ديارنيية ي عةرةبي دةولَةتيكي تر بونيادنانةوةيتربكا جطة لة جاريكي ضئةو ثرؤسةيةوة ناتواين

  . و ضؤن مامةلَة لةطةلَ كورد دةكات داهاتودةولَةيت
 عةرةبة  دةسةالَيتي طيِرانةوةي خؤيانة دلَشاد بن بةو هةلَبذاردنانة ضونكة سةرلةنوعةرةبةكان مايف

  .  عةربييةي عيراقي ناوةند هةمان دةولَةيتيبةسةر عيراقدا بةالَم بؤ كورد ديسان دامةزراندنةوة

  : :  هةلَبذاردن هةلَبذاردندواخستيندواخستين
هةراليةنيك ي،  هةلَبذاردنةكان دوابكةوي دياريكراو دةيةويئةوة بالَودةبيتةوة كة اليةنيك يزؤرجار دةنطؤ

  دواخستيني داواو يةكييتيلةنيويشياندا طةلةك جار ثارت،  هةية بؤ ئةم دواخستنةيثاساويك
تؤرالَيية و و ناي تةكنيكي نيية بةلَكو فاكتؤريكيدةلَين هؤكارةكةمان سياس و هةلَبذاردنةكان دةكةن

  .  زستان و ساردو سةرماوة هةيةي كوردستان و وةرزسروشيت و  بةكةشيثةيوةند
 ي باالَ كؤميسيؤيني وتةبيذي) فةريد ئايار(ي  ئةم ثاساوة طةلةك سةير بوو بةالَم وةالَمةكةبةِراسيت

طيز لةئةوروثا  كوردةكان بيت دةيب هةري ئةطةر بةقسة بوو كاتيك ويتي خؤيهةلَبذاردن زؤر لةجيطة
  .  ساردو سةرماوة هةلَبذاردن نةكريتيبةهؤ

 هةلَبذاردنةكان ئةوة بواية كة تا كةركوك نةطةِريتةوة  لة بؤدواخستينو يةكييتي ثارتيدةبواية ثاساو
 ي ئةوا بةشداريي واذؤ نةكري كورد لة عيراق بةفةرمي و دميوكراتيكي نةتةوةيسةر كوردستان و مايف

  ! ! .  سةرسوِرمان تةنانةت ثيكةنينةينةك ئةم ثاساوة كة تا دوا سنوور جيطة، ةينهةلَبذاردن ناك

  : :  هاوبةش هاوبةشليسيتليسيت
 و يةكييتيئةوة ِراطةيةندرا ثارت،  هةلَبذاردني هيزة كوردستانيةكان بؤ ثرؤسة خؤئامادةكردينيلةدريذة

 عيراقدا ةلَبذاردنةكاين هاوبةش لةه كوردستان بةيةك ليسيت سةرطؤرةثايني ترو هةموو ثارتةكاين
و ئينتجلنسياو ي ميللئةم هةولَيستة لةئاسيت،  عيراقداي كورد لةئايندةي ثيطةئةمةش بؤ بةهيزكردين

ضونكة ،  كوردستاني شةقامنيطةراين و  ترسي ِرةوينةوةي ليكراوو بووة مايةي طةرميكؤمةلَ ثيشوازييةك
 عيراقدا هةروةك يو ضارةنووسساز بوو لةم بارودؤخة نوييةي هةنووكةيي كورد ثيويستيةكيبةكطرتووي

  .  مافةكاين طةورة لةثيش كوردة لةناوةند بؤ ضةسثاندينيية ياسايي دةستوري شةِريكيدةوتر
 كوردستانيش تيكِرا  بةداخةوة ئةم يةك ليستية بةجؤريك كةوتةوة كة ثارتةكان لةسةر ئاسيتيكةض

  .  ثةرلةمان بةتةوافوق لةنيوان خؤياندا دابةش بكةنينكورسيةكا و  دابةزنيبةهاوبةش
 ي مومارةسةي تريسةربِرينيك و  دميوكرايتي ثرؤسةتر نةبوو جطةلة لةكةدار كردينيئةمةيان هيض

 طرتووة يئةم يةك ليستية بةجؤريك لةجؤريك لةهةمان ترسةوة سةرضاوة، دميوكراتيةت لةكوردستان
 هةروةك كاك،  دؤِرانةرسةش سلَ كردنةوةية لةدؤِران و قبولَ نةكردينئةو ت،  قةوماندي ناوخؤيكةشةِر

 ناوخؤ بكةن نة ي ئةوةندة جياوازبن كةشةِرو يةكييتيئيمة نةماندةويست ثارت: ش ويت) يِريبني هةرد(
بةلَكو ئيمة دةمانويست ئةم هةلَبذاردنة كةلةذير ، ئةوةندةش يةكطرتوو بن كةبةيةك ليست دابةزن

 نةشومناكردين و  لةدايك بووني سةرةتاي بياليةنةوة بةِريوة دةضي ئةمةريكاو كؤميسيؤنيكييضاودير
ئةم خةونةش ، كةديسان،  دؤران ضةكةرة بكات قبولَ كرديني بيت تا لةم ثرؤسةيةوة كلتورييدميوكراس
  . لةباربرا

  : :  سيهةم سيهةمييهيلَهيلَ
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 يو ئابوري سياسي ميليتاريست جلَةوي وةك دوو هيزو يةكييتي ِرابردوو ثارتي سال١٣َ زياتر لة يبةدريذاي
 هةر ئةو دوو حيزبةش بِرياريان لةثرسة ضارةنووسسازو هةستةوةرةكاين، كوردستان بةدةستةوة طرتووة

 ي سياسي خؤيان ِريِرةوي ئابوري دةسةالَت و زةبر داسةثاندينيكؤمةلَطة داوةو توانيويانة لةِريطة
  . بكةن كة ئةوان ويستيان لةسةريةيتكوردستان بةو جؤرة ئاراستة 

 كاية ئيدارييةكان لةنيوان ئةو دوو هيزةدا دابةشكرا و يكؤ و ةوة بنيمان كة دةسةالَت١٩٩٢ يهةر لةسالَ
 كؤمةلَة ثرسيارةكة ليرةدا ئةوةية بةداخلَ بووين،  هةيةيهةتا ئةم دةقيقةيةش ئةم دابةشكردنة بةردةوام

 ي بناغةي ببيتة بةردلةِراستةوة بؤ ضةث دةتوايني، ةعيلمانيةوة بؤ ئيسالم تر لي سياسيثارتيك و اليةن
 ي زؤر ِرةش بينم لةوةيئةز تاِرادةيةك؟  ئةو دووهيزة يبي ِروئياي سيهةم كة لةدةرةوةي هيلَثيكهيناين

 ي ئةو ثارتانةيؤ كيضونك،  سيهةم ِرؤلَ بطيِريتي وةك هيز تر هةبيت بتواينيكةهيزيك يان ضةند هيزيك
 ئابورييةوة ي لةِروو ترن هةر هيض نةيبي دووثارتةكةيديكة بةِراستةوخؤو ناراستةوخؤ وابةستةو ثاشكؤ

 ئةو هاوثةميانية بنكة ياليةنةكان لةدةرةوةي زةمحةتةكيشان و ب حازريش ثاريتيحالَ،  ئةواننيثاشكؤ
 ي سةربةخؤ و جياواز بةشدارييليستيك بةي ثارتة كوردستانييةكان لةخؤسازداندان بؤئةوةيفراوانة

ويسيتيبكةن بةالَم ئايا ئةوان دةتوانن بةثينن ثيي ؟  دةنط بةدةست  
ئايا ئةطةر ئةوانيش ضوونة ناوثةرلةمانةوة ديسانةوة بةشيك نابن لةو ؟ اليةن هةيةي بيئايا ِراستة هيلَ

 ي ئةم ووالَتةريكخراوو تاكةكاين كة سةرجةم حيزب و يية دةستة جةمعيةيحالَةتةو لةو بيدةنط
  .  داهاتووين رؤذاينضاوةِرواين؟ داطرتووة
  : كةركوك

 ي عيراق لةهةولَيك يةكةكايني ِرابردوو حكومةتة يةك لةدواي ضل سالَي تيدانيية بةدريذايهيض طوماين
هاوكات بؤ ، ك كةركوي شاري دميوطرافياي بار شيواندينيضِروثِرو ثالن بؤ دانراودا بوون لةثيناو

،  عيراقو هةستيارةكايني بنةِرةتي كةركوك يةكيكة لةكيشةيهةنووكةش وار،  شارةكةتةعريبكردين
 من ئةم ماددةية يبةبِروا،  كةركوكي ناهةمواري باري كردنةوةييش كة بِرطةيةكة بؤ ئاساي) ٥٨(ي ماددة
 ضل ي ئةو كيشانة بكات كة بةدريذايير ضارةسة تيداية ناتواين كؤمةلَيك لوغزو ثيضاوثيضكردينيضونك

) ثةيامنير(  ئةليكترؤيني دةنطوباسي هةوالَيكيلةبؤ منونة بةثي،  عيراق دروستيكردووةسالَ دةولَةيت
هةزار بةالَم كوردة ) ٤٤٠ ( دةنطدانيان هةية دةطاتة كة لة كةركوك مايفي ئةو عةرةبانةيذمارة

 يةتةشدا ئةطةر لة كةركوك هةلبذاردن بكريت بيطومان كورد شاريكلةم حالَ، هةزارة) ٣٧٠ (بةشداربووةكان
 لةداهاتوودا طةر ئةمةش ِرووبدات زؤر ئةستةمة كورد بتواين،  دةدؤِرييني خؤينةتةوةيي و ميذووي

ئةم خالَةش ئةوةمان لةال ئاشكرا دةكات ،  كوردستاني جوطرافيايكةركوك بطةِرينيتةوة بؤ نيو سنوور
 ي نةطةِريتةوة بؤسةردةم دميوطرايفيلةكةركوك تابار و  هةلَبذاردنةكان بكاتي بةشداريواينكورد نات

  هةلَبذاردنةكان نةكات تا عةرةبةكان كوردستاينيهةقيش واية كورد بةشداري،  تةعريبكردنيثيش ثرؤسة
 كردن لةو ياري كورد بؤ بةشدي و يةكةمي سةرةكييان كةركوك بكريتة مةرج،  كةركوك نةسةمليننبووين

  . هةلَبذاردنانةدا
  

  ) نيوةند(ي  رؤذنامةيسةرنووسةر
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