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  وهاب شاه حمدوهاب شاه حمد ...  ... هيوادارم دةنطي ميللةت بةفيأؤ نةأواتهيوادارم دةنطي ميللةت بةفيأؤ نةأوات
  

ی سويد روومان لة بنةکةی دةنگدان وپاش هةفتةثکی ناو نوسني ئةمرؤ لةگةص هاوصاتيانی کوردی خوارو
ئةگةر چی يةکةم جار نية بؤ ، ئةم دةنگدانة. ختی وصاتی دامنارک کردپايتة، لة شاری کؤپنهاگن

چی بؤ ، فی دةنگدامنان هةيةةی کة تيای دةژثن زؤربةی زؤرمان ماچونکة لةم وصاتان، زؤربةمان
ؤرمان ئةزموونثکی باشی لةو جا بؤية ز، وةيان بؤ ئةجنومةنی شارةوانی، ردنةکانی پةرلةمان بثهةصبژا

  .  هةيةرووی دةنگدانةوة
  

 لة پةرلةمانی ئةمة يةکةم جارة بتوانني بة ئازادانة دةنگ بؤ نوثنةرانی ليستی کوردی، بةصام وةک کورد
 بةگشتی نة کورديش، ةةری لة پةرلةمانی عرياقی هةبووثنچونکة پثشتر کورد نة نو، اق بدةينعري

ياسی بؤ لةناوبردنی خةصکی کة سياسةت و ستراتيجيةتی س، هةبووة  لة پةرلةمانثکیئارةزووی کارکردن
  .  دژ بة کورد بووينفی رةگةزپةرستیرژمثثکی شؤضزؤربةی بريارةکانيشی لة خزمةت ، کورد بوو

  
لةسةر هةموو ئةو کثشةی سةرماو هاتووچؤية روويان ، گةنج و پري، ساغ و ناساغ، ئةمرؤ خةصکی کورد

ئةجنومةنی پارثزگاکان و ، ی دةنگدان کرد بؤ هةصبژاردنی نوثنةرانی کورد لة پةرلةمانی عرياقلة بنکةکان
نةوةکامنان وة وصاتةکةمان ، وارؤژی ئثمةگرنگی ئةم دةنگدانة لةوةداية کة د. پةرلةمانی کوردستان

  .  کة ئثمةی کورد هةصمانبژاردوونلةرثگای ئةو نوثنةرانةوة دياری دةکرث
  

 پثويستة بةرژةوةندی گشيت اليان،  لة پةرلةمانی عرياق ئةو کةسانةی نؤثنةرايةتی خةلکی کورد دةکةن
چی وةک هثزی ،  ئثمةی کوردچونکة،  کةسايةتثکانيانسياسی وزاصبث بةسةر هةموو بةرژةوةندية

، دثکانةوةچی وةک تاکة کةس هةميشة کثشة الوةکثکان و گرثدانی سياسيمان بة اليةنة کور، سياسی
  . گرنگتر بووة لة هةموو بةرژةوةندثکانی تری گةلةکةمان

  
بؤية ئثمةی ،  يادگاری تاصی بؤ بةجث هثشتووين ئةزموون وساصانی پثش جةنگی کوثت و پاش جةنگ

ابث هيچ کات رثگا بة اليةنة سياسثکانی کوردستان بدةين سياسةتی دووارؤژ بة خواست و  نکورد
دةبث هةموو بريارثکی گرنگ ،  بث گةرانةوة بؤ پرس لة خةصکیئارةزووی تةا کةسانثک بةرثوة بةرن

ث بةصام ملمالن، ملمالنث سياسی کارثکی سروشتی و شةرعية. پرسينةوةی خةصکی لثبکرث پثش برياردانی
  . سياسی لةسةر حيسابی ئاوات و ئارةزؤکانی گةل شتثکی ترةو نابث کةس قةبوصی بکات

  
، ئابووری، پثويستة نوثنةرانی کورد لة پةرلةمانی عرياق خةصکانثکی شارةزاو پسپؤر بن لة زؤر رووةوة

کةوتن هةموو رث، بث بوونی پسپؤری تايبةت لةو بوارانةدا. جوگرافی وة مثژووی، کؤمةصايةتی، سياسی
زؤرجاريش کارة ، کةم و کور دةکاتو ملمالنية سياسثکانی دوارؤژ لةو پةرلةمانی عرياقة الوازوو 

  . نثگةتيضةکانی لة دوارؤژ دةردةکةوثت
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باسی ، کة ئةمرؤ لة ثکث لة کةناصة عةرةبثکان کرا، لة چاوپثکةوتنث لةگةص سةرؤکی ئةمرؤی عرياق

نابث زياتر لةسث پارثزگا مافی درووست ، نی ئةجنومةنی دةسةصاتی کاتیکة بةگوثرةی ياساکا، لةوةکرد
، ئةمةش سةرجنی زؤر راکثشام، يان سث پارثزگا، دةيوت دةبث دوو، بوونی ناوچةثکی فيدراصی هةبث

تةا پارثزگاکانی ، ئةگةر ئةو قسةية راستبث. باشة ئةگةر وابث ئةی دوارؤژی کةرکوک چی لثدث
وة ئةگةر کورد داوای هاتنة ناوةوةی ، دهؤک دةتوانن فيدرالی هةرمثی پثکةوة بنثنهةولثر وة ، سلثمانی

لة کاتثکدا سةرانی کورد خؤيان بةشداربوون لة دارشتنی ئةو ، کةرکوک بکات ئةوا ناشةرعی دةبث
  . نة لةگةص سةرانی سياسی عةرةب لة کاتی بوونی ئةجنومةنی دةسةصاتی کاتیصسايصي
  

کةوا ئةمرؤ ، بةصام دةبث هةموو باش بزانني، کی کورد بة رؤژثکی گةورة دادةنرثئةمرؤ الی زؤربةی خةص
سةرةتای کثشةکانةو دةبث زؤر وريايانة رثکةوتنامةو بريارة سياسثکان لةگةص پةرلةمانی زؤرينةی 

پةيوةندث ، کةرکوک، ژی فيدراصیلة رثگای ئةم پةرلةمانی هةصبژاردةوة دووارؤ. عةرةبی عرياقی بدةين
  . دارای وة زؤر شتی تر دياری دةکرث، هثزی پثشمةرگة، ی کوردستان بة ناوةندهةرمث

  
ئيتر ، هةرلةبةر ئةوةی هةصبژاردنةکان بة باشی بة رثووة چوو، با ئثمةی کورد ئةوةندة سادة نةبني
دياريکردنی دوارؤژی سياسي  نةخثر هةموو چارةنوومسان و، هةموو شتثکمان بة دةست هثناوة

چونکة دةستورثکی هةميشةی ، ة کارةکان و بريارةکانی دوارؤژی ئةو پةرلةمانة بةستراوةوصاتةکةمان ب
  . بؤ عرياق دةادةنث کة کوردستان بةشثکة لةو عرياقة

  
و شارو و عاديالنة بؤ هةمو، پاشان ئثمةی کورد دةبث چاوةروانی خزمةت گوزارثکی باش و پثشکةوتوو

، نيان دةزانة دةنگمان بؤداوون و بة نوثنةری خؤمانيشارؤچکةکانی کوردستان بني لةو کةسانةی ک
، پارةخواردن، واستةو واستةکاری، و کةسانة دووربن لة هةموو کارثکی بةرتيل خواردنئةپثويستة 

هةوصدةن کثشةکانی ناو خةصی ، رثزگرتن لة ياسا، ناهةقی کردن بةرامبةر خةصکی بثدةسةصات و ناکةس
ةستکةن بة ئاوةدانکردنةوةی ئةو شارانةی کة پثش هةموو جثکث تر د، لة هةموو رووثکةوة کةمتر بکةن

  . پثويستيان بة ئاوةدان کردنةوة هةية وة دانانی ئةو پرؤژانةی دةبثتة هؤی کار پةيداکردن بؤ هةژارو نةدار
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