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  حمةمةدي كةرمييحمةمةدي كةرميي.... .... ؟ ؟ .! .! أصطـةي كوردسـتان لة بةغـداوةيةأصطـةي كوردسـتان لة بةغـداوةية
  رؤذنامةنووسي سةر بةخؤ 

   
لة دواي هةلَبذاردنةكاين عصراق ، تووانةوةي سةهؤلَة بةفرةكاين نصوان تاران وئةمريكا خةونة يان خةيالَ 

صستانة وضارةنووسي ئةم وإلتة وطةالين ئةم وإلتةيش هةر طصذ و وأي تووانةوةي نصواين ئةم كو
بةإلم خؤشبةخت و  تةمطرتووة سـارد و سـأأ و سةخت وهةر دوو و سص وضؤار وطشتيشيان سةرسةخت

بةختةوةرن لة . دامي لة سةربةخت و هةموو شصيت سةر تةخت وكورسي ودةسةإلت و خاوةين سةرمايةن
  ؟ ؟ .ئصمةضي. أاز و نيازدا

   
الين كةم تاوةكوو ئةمرؤكة ولة . ان نةكردوةهيض كوردصك نابصت ئةو أاستيية بشارصتةوة و بلَصي هيضم

باشوردا طةلصكي نيمضة ئازاد بووين و بة هةموو كةم وكورييةكانيشيةوة دةتوانني بلَصن كة خاوةين 
  . ئةزمونصكي سةركةوتووين

لةسةر .  سالَة وحكومةتةكةي هصشتةكة بة تةواوةيت سةقامطري نةبووة25لة قةراغمانةوة ئصرانة ثتر لة 
بةإلم نةسرةوتة و نةحةساوة و . ي ثان وبةريين نةوت و ضي خةزصنةي بةقيمةتة ثالَي لصداوةتةوةدةريايةك

  . نةحةواوةية هصشتةكةيش
حكومةيت ساواي كوردي لة زؤر رووةوة لة سةرثصي خؤي أاوةستاو داهاتووي ئيدارةيشي رصك وثصكتر 

  . وسةركةوتووترة
كة بووةتة ، زادييةي بةشصكي باشوري كوردستان نةبينصتسالَة ضاوي كوصربصت و ئةم نيمضة ئا14توركيية 

ئايندةيش كةم يان زؤر ثةيوةسنت بة هةلَبذاردن وضارةنووسي دواي . مؤديل لة ناوضةكةدا
  . هةلَبـذاردنةكاين عصراق

   
مةترسي جةنطي سةلييب وئاييين لة مصذة هةأةشة لة ثةيكةري طشيت و لة ثصكهاتةي كؤمةإليةيت جيهان 

روثاييةكان لة مصذة وبة سرتةوضرثةي قةلةم بة طوصي بةر ثرسةكانياندا دةضةثصنن و ئو. دةكات
بة الين كةمةوة ثتر لة دة مليؤن : وردةكارييةكانيان بة ورياكاري دةخةنة بةر ضاوي طشيت ودةلَصـن

انصت هةر ضةشنة رووداوصكي دلَتةزين دةتو. موسلماين توندرةو وبة ئيمان وموتةعةسب لة ئوروثادا دةذين
تؤ بلَصي دنياي مؤديرن لة فيكري ئةو شلَةقانةدان و بري لةوة دةكةنةوة ضلَؤن زيانةكاين . دنيا بشلَةقصنصت

ض باشتر ؟ .الين كةم نيوةي مرؤظ و كؤمةإلين سةر طؤي زةوي سةرشان وثيلي ئةم شلَقاييـة بطؤازنةوة
هةر  لة هةر اليةك شةهيد بن. كبةرنهةر دوو ضةكداري ئةلَإلوئة. شةأي جيهاين شيعة و دنياي سوننة لة

زيانطةياندن بة ئيسالمة بة دةسيت خودي ئيسالم وبة يارمةيت . بة قازاجني جيهاين دذةتريؤريسـمة
ضي لةمةيش بة سةرفةترة كة دوو ساإلر و سـةروةر وباين مةدينـةي تريؤريستاين هةر دوو . موسلمينة

هيضكةس وهيضاليةنصك لة دانيشتواين ئةم ناوضة . ...جيهاين شيعة وسونين بكـةونة طياين يةكتـر و
  . ئالَؤزة ناتوانصت لة سةر ئةم رصطة سةخت و ثأ لة سةخلَةتيية بذصت وبص بةإل و بص اليةن وبـص وةي بصـت

كورد طةر دةيهةوصت لةم دةريا قوأاوييدا مةلة بكات و خننكصت و تةأيش نةبصت و سةر بة خؤيش 
  . ئةقلَ دةلَصت وئةز نابصـذم. صتدةسـا ناب، .. وةدةستبهصنصت و
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وتةنيـا بـةم شـةأو شةأانةوةيـة كة ئيستعماري نوص  لةم شـةأ ولةم نةبةردة سةخت وساردانةدا
وليرباليسمي ئستسمارطةري بازاري ئازاد و جيهاين تيجارةت وبازرطاين طشت بازرطاناين وورد ودرشيت 

تؤبلَصي لصطـةأصن وصـلَن جيهان بؤ ، وة بـةإلمهةموو جيهاين سةرمايةي طضكـة وطـةورة دةحةسـصنة
  ؟ .هةميشة حبةسـصتةوة

   
. لة بؤطةيشنت بة داوايةكي رةوا لة رصطةي ياساوة زووتر دةطةينة مةنزلَ. شؤأشي كورد داوايةكي رةواية

لةدواي هةموو شةأ وشور و دةرئةجنامي هةر شؤرشصكيش سةرئةجنامةكةي بة ثصـي شةرع وياسا دصتة 
  . كؤتايي

. ئةو ياساية بةدواي دةنط وهاوار وفريادةوةن. ياساي بةينةمليلل لة رصكخراوي نةتةوة يةكطرتووكانة
هةركام لة ئصوة خؤتان حةكةم كةن وبة جصطةي ياسـاي كؤمةلَي بةينةمليـلل وةرنة مةيدان و وةإلمي 

نزيك بة ضؤاردةسالَي  ةمتاوةكوو ئةم سات وكاتة ئةستةمة و بة درصذايي مصذووي الين ك. مصـذوو بدنةوة
تةنيا بؤ جارصك و ئةويش بة يةك نوسـراوةي ، أابردووي خؤ ئيـدارةكردين كورد لة اليةن خؤيةوة

 داطةيوةتة شوصين 2005 بةم زووانة ولة كؤتايي سالَي، شةرعي ورةمسي كة هةم حةإللَة وهةميش رةوا
  . ئةويش داواي رةواي أيفـراندؤم وأاثرسـيية. ياسايي خؤي لة رصكخراوي نةتةوة يةكطرتووكان

   
كورد مايف  وةإلمي نوصنةري نةتةوة يةكطرتووكان بؤ كوميتةي باإلي رصفراندؤمي كوردستان ئةوة بوو كة

ئةو وةإلمة وةإلمصكي ياساية . طةلصك داوا بكات ثرسي ثصبكةن وجيهانيش طوصي لص راطرن خؤيةيت وةك
أيفراندؤمي بة بص نوصنةراين . كورد وئةشصت كورد ثصرةوي لة ياسا بكاتورصنوصنـييةكي بة ئاشكراية بؤ 

وةك بووين ياسا لة ساحةي هةلَبذاردن وأيفراندؤمدا ماناي ياسايي ونصودةولَةيت ، نةتةوة يةكطرتووكان
  . بة خؤيةوة ناطرصت

بؤض ؟ .شاوةتةوةدنياي نصودةولَةيت بؤض لصمان ك؟ .دةبص ثرسيار لة خؤمان بكةين ومايف خؤمانة بثرسني
 ي ئةجنومةين ئاسايشي 1546روسةكان وضني و فةرةنسة لة برياري ؟ .وةخؤمان ناطرن

كورديان لة ضؤارضصوةي بأياري مصذوويي وياسايي نةتةوة يةكطرتووكان دةرهاويشت و  نصودةولَةيت
  ؟ .لة سةر ضي؟ .بؤضـي. خستيانة دةر

   
هاتةطـؤ  بةرثرسصكي تري نةتةوةيةكطرتووكان، ؤمدوا بة دواي رصنوصين و وةإلمي كؤميتةي أيفراند

  ؟ .! بةإلم ثصمان وانيية كة زؤر جيـددي بن لةم كارةدا، كورد داواي ريفراندؤم وأاثرسي دةكا: وفةرمؤي
   

بةإلم ثصويستة كة . سةندوقي أيفراندؤميش دامبةزرصنصت، باكورد لة ثالَ هةلَبذاردندا
، هةر دةستة ولة سةر سةندوقةكاين دةنطداين خؤيان. اوكراوةبنأيفراندؤم وريا وضاالك وض كوميتةكاين

تاثؤي كؤكراوة وكؤتايي كايت أيفراندؤم بة نوصنةراين نصودةولَةيت كة وةك ضاودصر بةشداري 
كارطصأان و دةورطصأاين خودي هةلَبذاردنيش ضاودصري ياساين . هةلبذاردنةكاين عصراقن ئيـمزا بكــةن

ئيـمزايةكي ياسـايي و   بة ضاودصران ونوصنةراين كانديدةكانيشـةوةوئيمزاي هةركام لةوانةيش
  . شةرعييـة لة بـةر دةم ياسـاي بةينلميـللدا
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طةر . تابلَؤي تةثكةكة خبوصننةوة رؤشنبرياين كورد بةطشيت وبرا كؤمونيستةكان بة تايبةيت ئةشص
ر هةلَدان و لة دايكبووين عصراقصكي مصذووي سة. مةسلَةحةيت طشيت وبةرذةوةندي طةل و وإلتصكيان طةرةكة

ئةو كات ئينطليز دةوري .  وهةشتا وضةند سالَ لةمةو بةر1921دروست بة وصنةي . ديكة دووثاتة دةبصتةوة
ديار وسةرةكي دةبيين وئصستةكة سةرةتا ئةمريكا ودواية ئينطليز وهةردووك ثصكةوة ئاإلي سةركردايةيت 

اناين خؤيان بة دةستةوةية وطـةيل كوردينة هةر بة وصنةي باب لةشكرصكي نصودةولَةيت بةناوي هةوثةمي
  ؟ .وباثرياين أابردوومان طريين وبابزانني ئصمة ورياترين يان ئةوان

   
 وضـةند سالَ بةرلة ئةمرؤ ولة رؤذ وشةوطةلصكي وةك ئةم ضةند شةو و رؤذانةي بةر دةم 80

 80.....  حةياتةكة لة هةلَبذاردن كشانةوةطـةيل شيعةي خوشك وبرا و كوردة، هةلَبذاردنةكاين عصراق
بةلَص كـة دةلَصن مصذوو دوو . تاوةكوو طةيشتووينةتةوة بةردةم هةمان مصذوو، سالَيان ثصضوو وضــةند

كات ومصذوو هةروةها دةرفةت و ، بةإلم هيض سةير نيية. أاسـتة، ثاتة و رةنطة ضةند ثاتةيش ببصتةوة
صتةوة و تةمةن تةمةنة كة أؤيشت أؤيشتووة و هةلَفأيوة و هةيل مصذوويي لةوصنةي يةك ناطــةأ

: سؤز بصذان ئةو أصذنةية دةأصذنة سةر ساز وئةم ئاوازةي ثـص دةبصـذنةوة ، هةر بؤيةشة. ناطـةأصتــةوة
  ، ... يــارم تؤرياطــة وئاشـيت نابصتؤ. كوصسـتانان خالَ خالَ بةفـري ناضصتـؤ

   
هةولصري ثصتةخيت كوردستانةكةمان  بؤسةر لَطووتاين ئةمريكايشهة، طةيل خوشك وبرادةرينة، بةلَص

لـؤ  وتةقة وطرمة وألفة وهاوار وهةأةشةي ئةمريكييـةكاين دؤست وهةوثةميان وهةو سةنطـةرمان
رصطــةي :   حالَيمان كـةن يان لة طوصمان دةئاخنـنهيـوا وئاشـيتئـةوةيـة بة زماين ياساي عصراقي 

  . دةست ثصـدةكاتكوردسـتان لة بةغـداوة 
   

mohammed_karimi . 
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