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  بذاربذار... ... با شوراكان دامبةزرينةوة لة كوردوستان با شوراكان دامبةزرينةوة لة كوردوستان 

  
 هةر ،ئةمِرؤ مةسةلةي هةلَبذاردن بؤ كوردوستان لة ِروانطة حزيب و ضينايةتيية جياوازةكانةوة مشت و مِريكي زؤري لة سةرة

  ئةطةر . يةكة و بة ثيي بةرذةوةندي و خةيت سياسي خؤي ئاسؤيةك دياري دةكات
 بةشداري كردن لة هةلَبذاردندا بؤ ثيكةوةناين عيراقيكي ،ن و بة تايبةيت يةكيةيت و ثاريتبؤ حزبة ناسيؤناليستةكا

  فيدرالَيانة و بة هاتنةوة لة طةلَ بةرذةوةنديية بةرتةسكة حزبييةكانياندا 
  نة جةماوةري بةريين كوردوستان نة ئةو هةلَبذاردنة و نة حوكومةيت دواي ئةو هةلَبذارد ئةوا بؤ ،بِرابيتةوة
يراقدا و بة حوكمي نةبووين زةمينةيةكي لةبار بؤ هةلَبذاردن و بةو بؤنةيةشةوة عئةطةر لة . طاي متمانةيان بيتيناتوانن ج

 ، ِراسترين هةلَويست وةستانةوة و بةشداري نةكردن بيت لة هةلَبذاردندا،كة هةلَبذاردن شةرعيةت دةدات بة سيناريؤي ِرةش
 ديسانةوة ، هؤي داخوازي جيابوونةوة و تيوة نةطالين ئةم هةريمة لةو سيناريؤ ِرةشةي عيراقةوةئةوا لة كوردوستاندا بة

كؤمؤنيستةكان هةموو كاتيك و لة هةموو . وةستانةوةية بة دذي هةلَبذاردن و بةشداري نةكردن تيايدا ،باشترين هةلَويست
ضيين كريكارةوة سةيري دةكةن و بِرياري خؤياين لة بارةوة لة بةرذةوةنديية طشتييةكاين  ،مةسةلةيةكدا كة ديتة ثيش

 بةلَكو زيانيكي ،ئةمِرؤ هةلَبذاردن لة عيراق و كوردوستاندا نةك هةر هيض قازاجنيكي بؤ ضيين كريكار تيا نيية. دةدةن
ة بةم سيناريؤ ِرةشةي كة واتة لة عيراقدا هةلَبذاردن بؤ شةرعيةت دان. طةورةشيان لة هةردوو ناوضةكةدا ثيدةطةيةنيت

ئةمةريكا و حوكومةيت بةكريطرياو دوو اليةين ئةسلَني تيايدا و لة كوردوستانيش بؤ تيوةطالين ئةم هةريمة تا ِرادةيةك 
 ،كةواتة ئةمِرؤ لةجيي قسةكردن لة سةر بةشداري كردن و نةكردن لة هةلَبذاردندا. ئاسايش طرتووةية بةؤ سيناريؤ ِرةشةوة

بةالَم ئةم حوكومةتة سكؤالرة كة . لة كوردوستاندا قسة لة سةر جيابوونةوة و دامةزراندين حوكومةتيكي سكؤالر بكريدةبيت 
 طريوطؤلَي مةسةلةي كوردوستان ؟ كي دةتوانيت دايبمةزرينيت،يةكيك لة ثاية ئةسلَييةكاين جياكردنةوةي ديينة لة دةولَةت

مةسةلةي . كة ضارةسةري كيشةكةي ليوة دةكةينوطرفتة ئةو ئاسؤيةمان بؤ دةستنيشان دةكات وةالَمدانةوة بةم طري. ليرةداية
 ضونكة ئةو هيزانةي كة ،كوردوستان بة تةنيا مةسةلةي ِراثرسي طشيت نيية بؤ جيابوونةوة يان لكاندنةوة بة عيراقةوة

 بؤ جيابوونةوة بةلَكو  دةكةن نةك هةر ئامادة نني و ياري بة ضارةنووسي خةلَكةوة داطري كردووةانطؤِرةثاين كوردوستاني
ياين هيزيكي ناسراوي وا لة ئارادا نيية كة دةستةبةري ئةو . بانطةشةي دامةزراندين عيراقيكي فيدرالَيي يةكطرتوو دةكةن

دامةزراندين هيزيكي ئةوتؤي تازة بكريت كة هةم جيطا لةم حالَةتةدا دةبيت لة كوردوستاندا بانطةوازي . جيابوونةوةية بكات
 دوو زل هيزة كؤنةثةرستةي ناسيؤناليزم ضؤلَ بكات و هةم دةستةبةري جيابوونةوة بكات و هةم حوكومةتيكي سكؤالريش وبة

 و طريوطرفتةكةي تةنيا ين كوردوستاندا هةيةيئةلَبةتة ئةو هيزة تازةيةش هةر ئيستا لة ناو جةماوةري بةري. دامبةزرينيت
 شؤٍرشطيِرةكاين خؤياندا ةريكخستنيان لة كؤِر و كؤمةلَثةرشوبالَوي و نةبووين حزبيكي ِرابةرة كة هةلَسيت بة كؤكردنةوة و 

كةواتة ئةمِرؤ لة كوردوستاندا بانطةواز كردن بؤ دامةزراندين شورا كريكارييةكان و . ةزراندين دةسةالَيت شوراييانمبؤ د
هاتنةوةي شوراكان بؤ طؤِرثاين سياسي .  ئةركي هةموو كؤمؤنيست و ئينسانيكي شؤِرشطيِر و ئازادخيوازة،راكاين خةلَكشو

  . كوردوستان تةنيا هيزي دةستةبةركردين جيابوونةوة و هينانة مةيداين حوكومةتيكي سكؤالرة
نة هةلَةيةكة  ،ستةكانةوة و بؤ ئةمِرؤ لة كوردوستاندابانطةواز نةكردين بةرثابووين دةسةالَيت شورايي لة اليةن كؤمؤني

 كؤمؤنيستةكان لة كوردوستاندا بؤ جيابوونةوة و هاتنة كايةي  ئةمِرؤيهةولَي. ثاساوي دةبيت و نة ميذووش لة بريي دةكات
يسمان نيية لةو سكؤالر هةرضةندة لة ئةركة دةستبةجيكانيانة بةالَم هةرطيز بة ماناي ِراوةستان و قةتحوكومةتيكي 

ياين بؤ كؤمؤنيستةكان بة دةست هيناين . وة واوةترةكؤتاييةكان زؤر لةكو ِرؤيشنت و طةيشنت بة ئاماجنة  بةلَ،سنوورةدا
ِرؤشنة كة ئةو ثرؤسةية بة هاتنة مةيداين ضيين كريكار .  سةرةتايةكة بؤ ِرؤيشنت بةرةو بةديهيناين سؤشياليزم،ئةو حالَةتة

ياين بة ثلةي يةكةم خةبايت سياسي ضيين كريكارة كة ئةتوانيت ئةو ثرؤسةية بة . ةينةتةوة ثةيوةستةو خةلَكاين بةمش
وة بؤ هاتنة مةيداين ضيين كريكاريش هةبووين حزبيكي ثيشِرةو بؤ ئةوةي ئامِرازي خةبايت ئةو ضينة . ئةجنام بطةيةنيت

م ِرؤذي دروست ةاق لة يةكحزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عير.  ئةواليةشؤِرشطيِرة بيت ثيويستييةكي ميذوويي يب ئةمال و
وةك ئامِرازي خةبايت ضيين كة لة مةيداين كيشمة كيشة ضيناينتييةكاندا  بوونيةوة ِراي طةياندووة و ِراشي دةطةيةنيتةوة

دةست ِراطةيشتين ضيين كريكار بةم . يتكريكار لة مةيدانا ِراوةستاوة و سةرسةختانة لة بةرامبةر ضيين بؤرذوادا دةجةنط
 دةشتوانيت ،جطة لةوةي كة دةستكةوتيكي ميذوويية بؤي) حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيراق (حزبة ضينايةتييةي خؤي
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ستين ئةو ئةمِرؤ لة كوردوستاندا و لة جةرطةي ملمالنيي دامةزراندين دةسةالَيت شوراييدا ليِرباوانة بؤ وةطةِرخسنت و سةرخ
  . ثِرؤسةية بة كاري ينيت
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