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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي.. ... .وصنةيةكي ضةوت و هةلَة بؤ كصشةيةكي طرنط و هةستياروصنةيةكي ضةوت و هةلَة بؤ كصشةيةكي طرنط و هةستيار
  

ذمارةي دانيشتواين كورد و عةرةب و توركمان و مةسيحي تاوةكوو ئصستا لة عصراقدا نةزانراوة و هةر يةك 
ثصك  لة عصراقداضةندة و ض أصذةيةكبزانن ذمارةي تةواويان ، لةو نةتةوة و ئووالنة لصيان بؤتة حةسرةت

  .  خؤيان دادةنصني هاوالَتياينةتةوانة بةئارةزووي خؤيان ذمارةهةر لةبةر ئةوةش هةر كام لةو ن. دصنن
 3كةضي ، دة% 13 مةليون هاوالَتية و أصذةيان 3ةيان نزيكةي  هةندص اليةين توركماين دةلَصن ذمار

 مةليون كةسني بةلَام 6 كورد دةلَصن ئصمة) . 1 ( مةليون بصت27ئةطةر عصراق ، %11ة  دةبصت كةسمةليون
دي عصراق ثصكدصنني % 80عةرةبةكان دةلَصن ئصمة . %22كةضي ئةم ذمارةية دةبصتة  دة%25أصذةيان 

 مةليون و ئةطةر 5بةو شصوةية كورد و توركمانةكان دةبنة تةنيا .  مةليون هاوالَيت22كةواتة نزيكةي 
يحيةكان بذمصرين دةطةينة ئةو ةر ذمارةي مةسو ئةط.  مةليون بن كةواتة توركمان لة عصراقدا نني6كورد 

و ئةطةر كورد و توركمان و مةسيحيةكان وةك ئةوان دةلَصن حيساب . ةي كة كورد لة عصراقدا ننيامجنئة
كةواتة .  مةليون و ئةوةش تةنيا ذمارةي شيعةكانة لة عصراقدا15ئةوة عةربةكان دةبنة ، بكةين

  . ناأاستيةك هةية لةو ذمارانةدا
ذمارةي ،  دةربارةي سةرذمصري ثارصزطاكاين عصراقتةوة و  كة عصراق بالَوي كردرةي دواترين ئاماربة طوص
شةوة و ئةطةر هةموو دانيشتواين كوردستانيش بة كورد  بة يةك مةليون كوردي لة بةغدا لةعصراقداكورد

  ) .  مةليون7. 5 (لة شةش مةليون تصناثةرصت، دايان بنصني
،  ئةم مانطةدا ئةجنام بدرصت30ة بأيارة لة بةو دةنطدان و هةلَبذاردنة كةوصت نةتةوةكاين عصراق ديان

ئةم ئاواتة الي كورد بؤتة خالَصكي طرنط لة . بةتايبةت نةتةوةي كورد، ؤيان ئاشكرا بكةن و بزاننأصذةي خ
دنصكي لَخةلةتان هةئةمةش خؤ.  خةلَك بنصرنة سندؤقةكاين دةنطدانةنطداندا و دةيانةوصت بةو هيوايةد

  . ضونكة بةو بةشداربوونة ذمارةي كورد نازانرصت. طةورةية
بةهيض شصوةيةك أةنطدانةوةي ، ئةو أصذةيةي ليسيت كوردستاين لة هةلَبذاردنةكاندا بةدةستةوة دصنصت

  . لةبةر طةلص هؤكار، ذمارةي كورد نيية لة عصراقدا
 دةنط بؤ هةندص غدا و شارةكاين تر دةذينذمارةيةك لة كوردةكان بة تايبةت ئةوانةي لة بةلةوانةية 

ذمارةيةك لة كوردةكان لة هةلَبذاردندا لةوانةية هةروةها . نةك بؤ ليسيت كوردستاين، ثاريت تر بدةن
  . أصذةي كورد و شيعةكان دةطؤأصت، بةشدارنةبووين عةرةيب سونين. بةشدارنةبن

 جةماوةر و لةدواي هةلَبذاردندا و هةلَةية بةكارةي اليةنة كورديةكان دةكةنن داين زانياري ناتةوا ئةم 
  .  و بكاتلةوانةية كارتصكردنصكي نةرصين و نيطةتيظي لةسةر جةماوةر هةبصت

دةستوة دصننن ذمارةي ئةو دةنطانةية كة ليسيت كوردي ئةو أصذةيةي كورد لة ثةرلةماين عصراقدا بة 
باشة ئةطةر . نةك أصذةي كوردة لة عصراقدا، راوردكردندا لةطةلَ ثارتةكاين تربةدةستةوة دصنصت لة بة

واتاي ئةوةية % 15ئاخر . دةنطةكانيان هصنا ئةو كاتة ضي بة كورد دةلَصن% 15ثارتة كوردستانيةكان 
ئةو كاتة ثارتة كوردستانيةكان ناضار دةبن ئةم بابةتة بؤ هةموو طةيل كورد .  مةليؤنة4دصين كة كورد 
  . أؤنبكةنةوة

  .  هةن بؤ هانداين خةلَك بؤ بةشداربوون لة هةلَبذاردندا طةلص ئةرطومصنيت تر
بةأصوةبردين سةرذمصريةكي طشتيية لة ،  تةنيا أصطا بؤ زانيين ذمارةي دانيشتواين كورد لة عصراقدا

بةو أصطاية كورد دةتوانن ذمارةي خؤيان بزانن نةك بة . تيايدا ئاماذة بؤ نةتةوة و ئاين بكرصت، عصراقدا
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 ثةرلةماين عصراق بةدةستةوة دصنن و بةطوصرةي ذمارةي كورد دةبص ذمارةي يانةي لةأصذةي ئةو كورس
 مةليون كورد لة هةلَبذاردندا 1ئةو كاتة . كورسيةكاين كورد لة ثةرلةماين عصراقدا دةستنيشان بكرصت

  . ذمارةي كورسيةكاين كورد لة ثةرلةماين عصراقدا ثارصزراو دةبن،  مةليون5بةشداربن يان 
(1) http://www. irc-co. com/elections/ar/population. asp 
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