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  هشام ئاكرةييهشام ئاكرةيي.. .. .. .. بةشدارنةبوون لة هةلَبذاردين عصراقدابةشدارنةبوون لة هةلَبذاردين عصراقدامةبةستةكاين ضةمكي مةبةستةكاين ضةمكي 

  
نةك  (ثرؤسةي هةلَبذاردن و سياسةيت بةشدارنةبوون لة هةلَبذاردنةكاين عصراقدا

. ، نابص بةشصوةيةكي كالسيكي سةير بكرصت و مامةلَةي لةكةلَ بكرصت) هي كوردستان
صستا وابريدةكةنةوة كة بةشدارنةبوون لة ئةطةر هةندي اليةن و كةس تاوةكوو ئ

هةلَبذاردنةكاندا واتاي ئةوة دةبصت كة لة هصزي كورد كةم بكرصتةوة، لة وةلَامدا 
دةلَصم كة بثريؤكةي بةشدار نةبوون بةهصض شصوةيةك نابص ببصتة ئةجنامي الوازي 

عصراقدا كورد، بة ثصضةوانةوة، كاتص دةوترصت بؤ كورد باشنيية لة هةلَبذاردنةكاين 
بةشدرابن، واتاي ئةوةية كة لةو أصطايةوة كورد دةتوانن زياتر ماف بةدةستةوة 

وةكووتر ثصويستة كورد أيزةكاين خؤيان أصكخةن و هةماهةنطيةك لة نصوان . بصنن
جادةي كوردي و دةسةلَايت كورديدا هةبصت و ثصويستة لة كؤتاييدا هةموو 

بةهيض . داربوون يان بةشدرانةبووناليةنةكاين كوردستان أصبكةون لة سةر بةش
  . شصوةيةك ثرتوبالَوكردين دةنطي كورد قبؤلَ ناكرصت

 ئةوةي ئصستا لة أاطةياندندا دةكرصت زياتر ئالوطؤأكردين بريوأاكانة، هةولَدانة بؤ بةسةركةوتين باشترين هةلَبذاردة
 طةياندين أاي جةماوةر و دذبةر بة ة بؤ طةيل كوردستان، بة كارهصناين هةموو شصوةيةكي فشارة بؤ) ئيختيار(

دةسةلَاتداراين كورد، داواكارية بؤ زيادكردين هةلَسووكةويت دميوكراسي لة باشووري كوردستان، طةأانةوةية بؤ أاي 
بةلَام ئةم كارة بة دانوسانصكي .  دووبارة بكرصتةوة1920نابص هةلَةي سالَي . جةماوةر لة كصشة ضارةنووسسازةكاندا

ثصويستة دةزطاكاين أاطةياندين كوردستان شةو أؤذ . ةكرصت نةك بة داناين سانسؤر بة سةر أاي جةماوةرتصروتةسةل د
  . خةرصكي ئالوطؤأكردين ئةو بريوأايانةبن

و دةزطاكاين جةماوةري بكات ئةو كاتة  هةلبةتة ئةطةر اليةين أةمسي كورستان ئامادةنةبصت طفتوطؤ لةطةلَ جةماوةر
زؤركةس دةلَصن نا بؤ بةشدرابوون . ثصويستة هةموو اليةنة كورديةكان بة يةكةوة ئةو بأيارة بدةن. تدووبةرةكي دروست دةبص

  . ئةوةية دميوكراسي. لة هةلَبذاردين ثةرلةماين عصراق، با اليةين تر بصن طفتوطؤ لة طةلَيان بكةن تاوةكوو بزانن بؤ دةلَصن نا
، كةواتة ئةطةر هةموو 275 كوردسني لة كؤي 55 صراقدا دةستنيشانكراونوةكووتر أصذةي كورسيةكاين كورد لة ثةرةلةماين ع

ئةطةر باسي كوردي . كورد بةشداربن لةو هةلَبذاردنةدا، يان أصذةيةكي كةم، هيض كارتصكردنصكي نيية لةسةر أصذةي كورد
شدراي دةكةن و لة ويش ئةوة اليةين عةريب بة قائيمة بة) عصراقي عةريب و دةرةوةي ولَات (دةرةوةي كوردستان بكةين

  . ذمارةي كوردةكان دةستنيشانكراوة بةتايبةت ئةوانةي لة طةلَ قائيمةي شيعةكان دادةبةزن
نا بؤ بةشدراي لة " لةوانةية هةر ئةوةش بصت هؤي طرنطي نةداين دةسةلَاتدارين كورد بةو دةطانةي كة دةلَصن، 

 . "هةلَبذاردنةكاين ئةجنوومةين نيشتيماين عصراقدا
هةموومان دةزانني ئةو . دارنةبووين كورد لة هةلَبذاردنةكاين ثةرلةماين عصراقدا هيض زةرةرصكي تيدانيية، جطة لة سوودبةش

دي دةنطةكاين ئةنداماين ثةرلةمان دةخرصتة % 67ثةرلةمانة دةستوورصك بؤ عصراق دادةنصت، ئةو دةستوورة بة كؤي 
بؤ % 3،6توركمانةكانة،  بؤ %5،5دي كورسيةكان ثصكدينن ئةواين تر % 20كورد تةنيا . بةردةسيت خةلَكي عصراق

ئةطةر بة مامتاتيكيش بصت . دي كورسيةكان بؤ عةرةبةكانن% 70كةواتة . بؤ ئيزدي و سابئييةكانة% 1،8مةسيحيةكانة، 
دةنطةكاين ئةو ثةرلةمانة % 70كوو بةلَ% 67عةرةبةكان بة هاوكاري هةندص لة توركمانةكان و مةسيحيةكان دةتوانن نةك 

  . طةرةنيت بكةن
) سيستاين، سةدريةكان، حزيب دةعوة و ئةجنوومةين شؤأشي ئيسالمي لة عثراق (هةموومان دةزانني نة شيعةكاين عصراق

زا أازينني لة سةر فصدرايل نةتةوةيي و طةأاندنةوةي ناوجةكاين كوردستان و هةر ئةوانةبوون ياساي كايت عصراقيان ئيم
نةكرد، لة بةر داين مايف دروستكردين هةرصمصكي فصدرالَ بؤ سص ثارصزكا و أةتكردنةوةي هةندص بأياري ناوةند لة اليةن 

عةرةبةكان سةرةأاي هةموو . زؤربةي اليةنة عةربيةكان ئةو ياساية بة ناتةواو لة قةلَةم دةدةن. هةرصمي فصدرالَةوة
اليةنة عةرةبيةكان دادثةروةر نني . ةواتة لة ثرؤسةي دميوكراسيدا كورد دةدؤأصننك. كةموكؤأيةكاين دةيانةوصت أاستيكةنةوة

  . تاوةكوو كورد متمانةيان ثصبكةن
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ئةوةيان سةملاندووة كة  كةواتة بةشداربووين كورد لةو ثرؤسةيةدا هيض سوودصكي نيية و اليةنةكاين عصراقي بة أاشكاوي
  . دا بنصن، ضاوةأيش ناكرصت لة دواي دروست بوونةوةي عصراق ئةو كارة بكةنئةوان ئامادةنني دان بة داواكاريةكاين كورد

هةر بؤيةش دةبص كورد بص هةلَبذاردن مافةكاين خؤيان وةك نةتةةوة مسؤطةربكةن، بة بأيارصكي سياسي و أصكةوتنصكي 
رالَي دةدةن نةك تةنيا طةيل ضونكة بة طوصرةي ياساي كايت عصراق، هةموو عصراقيةكان بأيار لةسةر دةستوور و فصد. دةويل
. و ثةسةندكردين لة دةسيت كورددا بصت نةك هةموو عصراقيةكان) نةك عصراق ( بؤ كوردستاندةبص مةسةلةي فصدرالَي. كورد

هةروةها ثصويستة شاري كةركوك و شارةكاين تر بةبص هيض دةنطدانصك خبرصنة سةر كوردستان، ئةو شارانة كوردستانني 
  .  تياياندا نةبصتمةطةر يةك كورديشي

بةشدارنةبووين كورد بةواتاي شةأأاطةياندن نية، بةواتاي دذايةتيكردين ئةمريكاش نية، بةواتاي وازهصنان لة ثرؤسةي 
دميوكراسيكردين عصراقيش نية، بةواتاي كؤتاييهصنان بة هةولَةكاين سياسي و ثةيوةندي لة طةلَ اليةنة ثصشكةوتنخوازةكاين 

 سالَةيي ترة بةبص ئةوةي مافةكاين كورد دابني 100و أةتكردنةوةيةكي دميوكراسيانةي بةعصرابوونصكي عصراقيش نيية، بةلكو
بكرصن، دوور كةوتنة لة شصوازي شةأ و شةأكاري لة خةبايت نةتةوايةيت كورديدا و ثةنابردنة بؤ شصوازة دميوكراسيةكان، بة 

 سةركردين كصشةي باشووري كوردستان بة طوصرةي كرصتصريةكايننصونةتةوةييكردين كصشةي كوردستانة و داواكردنة بؤ ضارة
  .  عةرةيب و ئيسالميي مةرجةكاين نةكةكاننصونةتةوةييي) ثيوانة(
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