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هاوثةميانان ديسان لةسةر حيسايب كورد دةولَةيت عيراق

بة  وا، مةبةستيانة

كوردي بةد بةخت تاكو ئيستا ، ناطريت وةريش، كورد دةرس لة رابردووي ميذوويان وةرنةطرتووة

  فةرةيدون ئةمحةد دةربةنديفةرةيدون ئةمحةد دةربةندي::مافثةروةر مافثةروةر  ...  ... دادةمةزريننةوةدادةمةزريننةوة  هاوثةميانان ديسان لةسةر حيسايب كورد دةولَةيت عيراق
 

دامةزراندين  دواي تووِرداين سةدام و بةكؤتا هاتين دةسةالَيت هاوثةميانان و
 دةيانةويت لةسةر حيسايب طةيل كورد جاريكي دي. حكومةيت كايت عيراق

ننةوة بةناويدةولَةتيراق (ك دامبةزريستاوة نيشانةكاين) عيكة هةر لة ئي 

سةرنةكةوتين ثرؤسةكة بة ديار كةوتووة ئةويش بة ضاوثؤشي كردن لة 
و فشار خستنة سةر اليةين كوردي بة قبول كردين  ِرةفتاري عارةبةكان

ين ثاشطةز بوونةوةيان لة داننان بة مافةكا مةرجةكاين عارةبان كة بريتية لة
خؤليطيل كردن لة طيرانةوةي  كورد و دووبارةكردنةوةي زالَبووين عارةب و

 سةرجةم ناوضةكاين كوردستان بؤ سةر هةريمي كوردستان و

ئةوةي هاوثةميانان . ي ياساي دةستوري كايت) 58 (يةكالنةكردنةوةي مادةي
فرة  او و ثيكهاتةيةكي تيكالَو وئاساين نايةتة دي لة دةولَةتيكي بة زؤر دروستكر

قبول نةكردن زالَة  دةولَةتيك كة عةرةبةكان مةفهوومي يةكتر. كلتوري، نةذادي و ئاييين و مةزهةيب
هةولَدان بؤ يةكثارضةيي عيراق . كورد هةرطيز رازي نني بة هاوبةشي و برايةيت لةطةلَ طةيل. بةسةرياندا

ئةويش بة قوربانيدان بة ، عيراقدا لة اليةن هاوثةميانان ت لةو مةركةزيةت و ضةسثاندين دميوكراسية
. ئةم ثرؤسةية مةترسيةكي طةورةية لةسةر خةبات و ئةزمووين كوردستان كة. خةبات و ميذووي كورد

ذووي تالَي سازشكردن و يبدةنطي لة مةسةلة بنةِرةتيةكان هةلَةيةكي طةورةية و دووبارة بوونةوةي مي 

رازيكردين اليةنة   هةولةي هاوثةميانانيش لةثيناو جيطريكردين بةرنامةكاين خؤيان وئةم. ِرابردووة
هةريةكة و ثارضةيةكي لة كوردستان بةر  عارةبةكانة و رازيكردين دةولَةتاين ئيقليمي بة تايبةيت ئةوانةي

ةولَةتة خةتةري عيراقي عةرةيب و د. عومسانلي كةوتووة لة ثامشاوةي ئيمثراتوريةتة نةخؤشةكةي
جي بةجي نةكردين داواكاين كورد و نةطةيشنت بةئامانج و  ئةقليميةكان ئةلةوةية كة كار دةكةن بؤ

جؤريكةوة لة ناوضة نزيك كوردنشينةكان و عةرةبستاين عيراق رووفاندن و  نانةوةي ئاذاوة بة هةموو
 ن كة تايبةتن بة هةريمي كوردستانكورد بةردةوامي هةية بةنقةست فؤرمةكاين هةلَبذارد كوشتين تاكي

هةندي اليةين  يةكجار زؤر هةلَةي تيكةوتوة دةولَةتة ئةقليميةكان بةمةش نةوةستاون بطرة بةهاوكاري
ئازادييةي لة هةريمي كوردستان  عةرةيب عيراقي زةمينة بؤ ئةوة خؤش دةكةن كة ئةو ئارامية و رةوشة

جؤراجؤر دةكةنة تةطةرة بؤ نانةوةي نا ئاسايي و  ؤي بازرطاينبةدي دةكريت بةفشار و راطرتين هاتووض
هةريمي ، بةرهةلستكاراين عارةيب عيراقي ثيش رووخاين رذيمي سةدام. ئاذاوة بةهؤي ئابووريةوة

 م دوايالَبة. كة بة هةموو مافةكاين كورد رازيبوون و ثابةندبوون، خةباتيان بوو كوردستان ثيطةي

دزينةوة لة  شيوةو زار و طفتوطؤ و ميويل بؤ داخوازيةكاين كورد طؤِراوة خؤ ،رزطاركردين عيراق
عةرةب هةر عةرةبة. بريارةكانيان بةدي دةكري ت هةرطيز طؤرانكاري، ضونكييلَ بةدي ناكري . 

وا ديارة 
م الَبة. راهاتووة و بةردةوامة كة كورد براي عةرةبة ةسةر كاويذ كردين درومشةكاين سةدةي ِرابردوول

جا لةسةر ئةو قوِر ، لةم مةسةلةية ناكةنةوة و دركيشي ثي ناكةن لةواقيعدا وانية ئةوان ئاوا بري
 بةماندوو بوون و كة، و كؤنطرة و بانطيشةي ضةندين اليةين عةرةيب دةكةن كؤبوونةوة، بةسةريشدا

دواتر كة ، شةهيداين كوردستان و رةجنيان لة طةورةترين ميواخنانةي هةريم دا ميوانداري دةكرين خويين
بةثيضةوانةي هةرضي ليرة  طةِرانةوة شويين خؤيان هيض ثةميان و بةلَينيكيان لة بري ناميين و
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بةجوداخواز و جاريكي دي بة خةتةرناك لةسةر ئومةي  جاريك، ئةوةي خراثة بؤ كورد دةيلَين، دةريدةبِرن
 . عةرةيب وةسفي دةكةن

لة رؤذنامةي نيشتمان ذم
Faraydon2004@yahoo. com 
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