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  ئاسؤشيخ كةمالئاسؤشيخ كةمال... ... كام شةرة بؤ كورد ماوة لة عرياقدا؟ كام شةرة بؤ كورد ماوة لة عرياقدا؟ 

  
 سالَ لة سةربةخؤيي و 13كوردي ، دام حسني و دارماين رذيمةكةيس روخاين ثةيكةرةكةي9/4لة ثاش 

ئازادي بة هةلَداوان بةرةو بةغداي واليةكاين عةباسي و ئةمةوي رايانكردةوة تا بةناو مافةكاين طةليكي 
ئةجنومةين حوكمراين يةكةم ثيطةي سةراين كورد بو كة ئةسثي خؤياين .. ت يننبةش مةينةت وةدةس

تيدا تاو بدةن و طرةو لة عةرةيب خاوةن ئةزموين هةزارسالَةي سياسةت و دةولَةت بةرنةوة بةناوي يةك 
كة ضون، بةلَي داهايت نةوت، ثارضةيي عرياق بةشيك لة داهايت نةويت عرياقي بؤ خؤيان مسؤطةر بكةن

ستراتيذيةيت سةركردايةيت سياسي كوردي بةر لة ثاراستين كةلتورو زمان و ئازادي و دميوكرايت 
دةسكةوتيماددي و ثؤسيت حزيب بوة لة ناوةندي دةسةالَت كردوة لة دةسةالَتداريتيدالة ئةجنومةين 

ين كورد هةميشةلة بريي ئةوةدا بوة كي و ضؤن لةكةسةنزيكةكا. حوكمراين و حكومةيت كايت
. سةركردايةيت دامبةزرينن و بانطةشةي سةرةكيشيان تةا بؤ ئةوة بوة كة جةنطي دةستورمان لة ثيشة

بة بيانوي ئةوةي تا دةنطمان زؤرتر بيت ثيطةمان ثتةوتر ) 130(ميللةتيكيان هةلَخةلَةتاند بة ليسيت 
اكي عرياقيان كردوةو ثي لة سةر ئةبيت لة عرياقي ئايندةدا و تةاش سةراين كورد باسي يةكثارضةيي خ

. سةروةري ئةو دةولَةتة دروستكراوة دادةطرن كة تةا لو ثيناوي دابةش كردين كورستان هاتؤتة بوون
سةراين كورد بةردةوام لة كيربكي ي يةكتردا بون بؤ وةرطرتين ثؤسيت جيطري عةرةبيك و بة هيض 

ي ئةم ماوةيةي رابردوو تةا شةريان لة دابةشكردين بة دريذاي، شيوةيةك لةطةلَ يةكديدا نةطوجناون
ثؤستةكاين عرياق بوة لة نيوان خؤياندا و هةريمي كوردستان يان راستر واية بلَم كوردستاين باشوريان 

هةر كة دةسةالَتيشيان كةوتة ضنط . كردؤتة قورباين ئةو ناوانةي بة ثؤستةكانيانةوة ثييانةوة دةلكيت
لَيني هةر كة ثؤستة كارتؤنيةكانيان وةرطرت لة بةغدا دةست بةجي و لة ثيناوي رازي يان باشتر واية ب

كردين دلَي عةرةب و تورك و فارس كةوتنة ثالن دارشنت و دوبارةكردنةوةي ريكةوتننامةكةي جةزائري بؤ 
ضي سةراين كوردي لة خؤيان ناثرسن بؤ. لة ناو بردين تروسكاييةكاين بزاظي رزطارخيوازي كوردي

لةطةلَ هةموو ناكؤكيةكانياندا عةرةب بةردةوام فةلَةستني تةقديس دةكات؟ ئةو كاتةي كام سةركردةي 
سةراين . عةرةيب لةو ثةري نؤكةرايةتيداية بؤ ئةمريكاو ئيسرائيل باس لة مافةكاين فةلةستني دةكات

ة ناوي دراوسييت عيراق و كورديش يةكةم هةنطاويان دذايةيت باكور و رؤذهةالَت و رؤذئاواي كوردستانة ب
دةيب ئةوة ، خؤ ئةطةر كوردةكاين باكور و ثارضةكاين تر بة بةشيك لة كورد نازانن. سةروةري دراوسيكان

! ئةي بؤ ئةركي ثاراستين ئةو دراوسيتية ناطرنة ئةستؤ، بزانن ئةوانيش دراوسي ي هةريمي كوردستانن
ةكةي ئيوة نني؟ بؤ دةيب عةرةيب شيعة ي دوذمين هةزار مةطةر ئةوانيش دراوسي ي هةريمة ثارضة كراو

وفةوي شاهيدي دةدةن دواي قسةي سةر كؤماريكي كوردي بةلَين بة سسالَةي تورك كة عومساين و
دوذمنةكاين بدات بة لةناو بردين كوردي باكور؟ هةرضةندة ئةم هةلويستةي جةعفةري سةرةك وةزيراين 

ضونكةلة يةكةم رؤذي ، لؤمةكة لة سةراين كوردة نةك عةرةب،  عةرةبيةشيعة مافيكي سروشيت خؤيةيت
ضوين سةراين كورد بؤ بةغدا تاكو ئيستا هةر شتيكيان داواكردبيت نةياندراوةيت و دةشتوانني بة خالَ 

  :بيانذميرين
يل ي ياساي ئيدارةي دةولَةيت كردو عةرةب هةر طوي ي ) 58(كورد داواي جيبةجي كردين ماددةي -1

   .نةطرتن و دؤخي ئيستاي كةركوكيش شايةيت ئةو راستيةن
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ي عةرةب خؤشحالَ بون بة % 100بةالَم ،  كورد دةيويست ثؤسيت سةرةك وةزيران وةربطريت-2
   .سةركؤماري و قسةي ئةوانيش هات دي

   . كورد داواي وةزارةيت نةويت كردو عةرةب سوكايةتيان ثي كردن لة ميدياكانياندا-3
 داواي طيرانةوةي ناوضةكاين كوردستاين كردةوة بؤ سةر هةريمي كوردستان و تا ئيستاش نةك  كورد-4

بةلَكو بة ثيضةوانةشةوة سياسةيت تةعريب ة تةتريك ئيستا لة جاران ، هةر نةخرانةوة سةر ئةم هةريمة
   .زياترة

م لة رؤذييةكةمي دانيشتين بةالَ،  كورد دةبو جيطري يةكةمي سةرؤكي ثةرلةماين عرياقي وةربطريت-5
   .ثةرلةمانةوة تاكو ئيستا جيطرة كوردة زاري ليك نةكردؤتةوة

 ماوةيةكيش كةوتنة كؤبونةوة كردن طوايا دةيانةويت سةرؤكايةيت ليذنةي دارشتين دةستور بةدةست -6
بةلَكو زيرةكي  ،بةالَم ئةويشيان لةدةستدا و نةك تةا سةرؤكايةيت ليذنةكةيان ضنط نةكةوت، دةهينن

ئةندامةدا تةا ) 55(عةرةب لة ضاو سةراين كورد هيند زياتربو ثشكي كورديان بة عةرةيب بةخشي و لة 
   . (130(ي بةركةوت كة ناكاتة ريذةي دةنطة بةدةست هاتوةكاين ليسيت %) 20(

و شتيكيش لةبةرامبةريشدا هةرضي عةرةب ويستويةيت سةراين كورد ثيشيان كةوتون و بةر لة هةم
ئيستا كورد سةرؤكايةيت ليذنةي دارشتين دةستوري لة دةست . دذايةيت كورد و بزاظة رزطارخيوازةكةيةيت

. كة لة كاتيكدا كورد سةرؤك بو هيضي ثي نةكرا. دا ريذةكةشي لة بةرامبةر عةرةبدا لة خوار ثيويستة وةية
دا دةنوسريتةوة؟ئةم جارةيان كورد شةر لةسةر ئةي كةواتا ضيان ثيدةكري؟ دةستور ضؤن لة قازاجني كورد

ض برطةيةكي دةستور دةكات؟ ئةطةر شةري دةستوريش هةر وةك شةرةكاين كورد بيت لةسةر جيبةجي 
، ي ياساي ئيدارةي دةولَةت و طةرانةوةي ناوضة كوردستانيةكان بؤ سةر هةريم) 58(كردين ماددةي 

بؤية .  بؤ ئاشبةتالَ و سةرلةنويشؤرش هةلَطريسينينةوةدةبيت جاريكي تر خؤمان ئامادة بكةينةوة
. ثيويستة لةم شةرةدا جةماوةر بةشداري بكةن و ضيدي رينةدةن ئةو دو حزبة خاوةين هةمو برياريك بن

ثيويستة جةماوةر فشار خبةنة سةر ثةرلةمان و ثةرلةمان ناضار بكةن بةشداري كاريطةري هةبيت لة 
بةلَكو ، بةالَم ديسانةوة نةك بة ويسيت ينك و ثدك، ) بةست ثةرلةماين كوردستانةمة(دارشتين دةستوردا 

   .بة ويسيت طةل و بةرذةوةندي كورد
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