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  مةهاباد كورديمةهاباد كوردي... ... ماوة ماوة " " لؤ لؤلؤ لؤ""ية هصشتا ية هصشتا ""لص لصلص لص""ئةمة بةتةنص ئةمة بةتةنص 
  

لة پاش سوثندخواردنة ياساييةكةي كابينةي تازة پثكهثنراو و پينةكراوي حكوومةتة شةقوپةقةكةي 
وةك ئةوةي تازة بة تازة شؤضثنيستان و كةسانثكي سةر بة ، سةركردايةيت سياسيي كورد، جةعفةري

لةمةذ چؤنيةيت ،  لة عثراقي داگريكةري فةرميي بةشثكي كوردستان بناسثتنةتةوةي سةردةسيت عةرةب
" عثراقي فيدراليي دميوكرات"ي ذگةبدخواردنةكة و قرتاندين زاراوة يان بةذثوةچووين ذثوذةمسي سوثن

داواي ئةم سةركردايةتيية لة هةمان كاتدا .تووشي جؤرثك لة واقوذمان و حةپةسان هاتووة
ات سةبارةت بةم  و گوجناو لة جةعفةري و حكوومةتة ناتةواوةكةي دةكذوونكردنةوةي پثويست

يةكةم پثشثلكردين ياساي حكوومةيت قؤناغي "دكتؤر ذؤژ نووري شاوةيس كارثكي وةها بة .مةسةلةية
" هةرمثي كوردستان"هةرچي مةسعوود بارزانيية كة وا چاوةذث دةكرثت بة سةرؤكي .دادةنثت" گواستنةوة

لة كايت : "ذؤ لة ذوونكردنةوةيةكدا بؤ دةزگاكاين ذاگةياندن گوتوويةيتئةم، دياري بكرثت
دةقي سوثندةكة بابةتثكي هةرةگرنگي ، سوثندخواردين ياسايي لة اليةن كابينةي حكوومةيت عثراقةوة

كة هةموو هاوپةميانةتيي ئثمة ، تثدا نةبووة كة ئةويش بذگةي ـ عثراقثكي فيدراليي دميوكرايت ـ بوو
البردين ئةم بذگةية خةرقثكي قانوونيية و . ئةساسةية؛ واتا عثراقثكي فيدراليي دميوكراتييةلةسةر ئةو

ئومثدةوارين ئةمة بة ئةنقةست نةكرابثت و هةرچي .ةيتي تثكداين هاوپةميانؤهةذةشةيةكي جيديية ب
 داواش لة فراكسيؤين هاوپةميانيي كوردستان لة پةرلةمان و نوثنةراين.زووتر چارةسةر بكرثت

چونكة ، كوردستان لة حكوومةيت فيدراليي عثراقدا دةكةين لةسةر ئةم بابةتة بوةسنت و چارةسةري بكةن
 لة هؤيةكاين زؤركوردستان تيضي و  "(2005- 5-5مةسعوود بارزاين .ئةمة مساوةمةي لةسةر ناكرثت

  .)ذاگةياندين تر
لث ،  نييةبؤ دؤزي ذةواي كوردمن خؤم كة بة چ شثوةيةك باوةذم بة چارةسةري سةقةيت فيدرالييانة 

پثش .ديسانيش بة پثويسيت دةزامن لثرةدا چةند شتثك وةبري سةركردايةيت كورد لة باشوور خبةمةوة
هةر شتثك ئةمة جاري يةكةم نيية كة كابرايةكي وةك جةعفةري لة هةمبةر كورد دةم هةصبپچذثت و 

عثراقثكي "وةتث و كةركووكي بة ناوبراو لةسةر مةسةلةي كةركووكيش پثشترث هةصيدا.بذشثتةوة
ئةو بة جاران و بة ئةنقةستيش نةيويستووة هةردوو وشةي .و شيت ديكةش لثكداوةتةوة" بچووككراوة

مرؤض گةر بة وردي لة ئاخافنت و هةضپةيضينة جؤراوجؤرةكاين ئةم .بچنة سةر زاري" كورد و كوردستان"
 ئيرباهيم جةعفةري نة يةكةم كةس و نة دوا ديارة.جةعفةريية ذامبثنثت گةلث ذاسيت بؤ دةردةكةوثت

كةسي عةرةب و شيعةش دةبثت كة لة بةرامبةر داخوازيية ذةواكاين گةيل كورد ناحةزانة 
پثشتر بينيمان كة غازي ياوةري زاواي پاريت لةسةر بابةيت گرنگ و چارةنووسسازي .جبووصثتةوة
ئةم .بذيدةيئاسايانةي خؤيشي دةركرد و هةصوثسيت ذةگةزپةرست و بةعسدةقساين چؤن ، كةركووك

ية عةگالبةسةرة جارثكيان لة چاوپثكةوتنثكيدا لةگةص يةكث لة كةناصة ئامسانيية عةرةبيية "ئةعرايب"
زؤر بة ئاشكرا باسي ئةوةي كرد كة ئةو وةك كةسثكي سةر بة نةتةوةي ، پذوپاگةندةچييةكاندا

بة چةكيش ،  وذةت دةكاتةوة" تةعريب"بة گشت شثوةيةك زاراوةي ، لة عثراقدا) سةردةست(عةرةب
هةصوثست بثگومان لةم چاالكي و .بةرةنگاري هةر كةس و اليةنثك دةبثتةوة كة لة عثراق جيا بثتةوة

هةتيوثكي وةكو .نواندنة ذةگةزپةرستييانةدا گةلثكي تريش هةن كة شان لة شاين كابراي ياوةر دةدةن
وركيا هةمان قسةي تؤرانيية كةماليستةكاين ئةو وألتةي كاوثژ دةكردةوة و عةممار ئةحلةكيم لة ت
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بةر لة ئةويش جةنايب .سةبارةت بة پرسي كةركووك ئثمة وةك توركيا بري دةكةينةوة: دةشيگوت
، ناموبارةكي باوكي هةر لة توركيا گةريالكاين پاريت كرثكاراين كوردستاين بة تريؤريست ناو دةبرد و

باسي لة يةكپارچةيي عثراق و ئةو دةوصةتانة دةكرد كة كوردستانيان داگري و دابةش وةك هةميشةش 
ئةمانة تةنيا چةند منوونةيةكي تابصثي كةمن لةو ئاخافنت و قسانةي كة لة دةمي كةسانثكي .كردووة

   دةبث دوژمن چؤن بث؟، جا ئةگةر هاوپةميان ئةوها بث.عةرةيب بةناو هاوپةمياين كورد دةرچوون
ؤيةيت هةر لثرةدا ئةم پرسيارةي خوارةوة ئاذاستةي سةركردايةيت سياسيي ئةوذؤي باشووري جثي خ

وا بة ساناهي فثصتان ، عةرةيب كثوةيل و مثوةيل، ئةگةر لة ذثوذةمسثكي وا ئاساييدا: كوردستان بكةين 
و " كي نوثعثراقث"ئةي دةبث لة پاش خؤگرتنةوةي ئةم دةعبا و دثوانة لة ، لث بكةن و پشتتان تثبكةن

بةهثز و پذ چةكدا چتان پث پيشان بدةن؟ پرسيارثكة و بتانةوث و نةتانةوث پثويستة ذؤژانة بري لة 
ديارة لة بارثكدا ئةگةر بةرژةوةندي نةتةوةيي و پاشةذؤژي كوردتان مةبةست بث ، وةرامةكةي بكةنةوة

  .نةك شتثكي تر
بةألم ذؤژنامة و ، خةين كردووة" ايلعثراقي فيدر"كورد لة باشووري كوردستان خؤي بة هةواصي 
كوردسات و .گثرةيان لة شوثنثكي ديكة دةگةذث، ذاگةياندن و كةناصة تةلةفزيؤنيية عةرةبييةكان

و كةناصة " ئةلشةرقيية"و " فةحيائـ"هةرچي ، دةكةن" سةرؤكي عثراقي فيدرايل"كوردستان تيضي باس لة 
پاريت و .چ شتثكي تر ناصثن" ثراق جةالل تاصةباينسةركؤماري ع"لة غةيري ، عةرةبيية عثراقييةكانن

لة داخوياين و ذاگةيةنراوةكانيان " كوردستاين عثراق، هةرمثي كوردستان، كوردستان"يةكثيت 
بةدةگمةن نةبث قةت ، حيزب و اليةنة عةرةبييةكاين ناو حكوومةت و دةرةوةي حكوومةتيش، بةكاردثنن

ئةوان تا هةنووكةش لة .ن و بألوكراوةكانياندا جثيان ببثتةوةنايانةوث ئةم جؤرة زاراوانة دةنثو وةشا
  .خةبايت گةيل قارةماين كورد دةكةنچةشين بةعسيية سةددامييةكان چاو لة دؤزي ذةوا و 
، جةعفةري و جةعفةرييةكان و غةيري ئةوانيش، سةركردايةيت كورد پثويستة چاك چاك بزانثت

ئةگةر ، ئايا كايت نةهاتووة.ث ببةستراية و ببةسترثتهةرگيز هي ئةوة نةبوون و نني تا پشتيان پ
سةراين كورد چاوثك بة كردةوة و هةصوثست و ذابردووي ئةم چةند ساألنةي ، درةنگيش نةبووبثت

  بؤ تةنيا جارثكيش بث فثنكاييةك خبةنة دصي مرؤضي پشووفراواين كوردةوة؟، خؤياندا خبشثننةوة و
   mehabadk@hotmail.com 2005-5-5ستؤكهؤصم 
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