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  ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين... ...   لةنيوان فيدرالَيخوازو سةربةخؤخيوازةكاندالةنيوان فيدرالَيخوازو سةربةخؤخيوازةكاندا   كوردستان كوردستانييضارةنووسضارةنووس

  
 ثيشنيار كراو بؤ ي سياسي وةك دوو خةياري سةربةخؤي و  فيدرالَيةتيثرس

 دوو ضةمكن كةزؤر  باشور بةتايبةيتي كورد و  كورد بةطشيتي كيشةضارةسةركردين
 لةكؤمةلَطةدا ي سياسيم حالَةتةشدا دوو طروثلةبارةيانةوة وتراوةو نوسراوة لة

  كرودستايني تيايدا هةريم و  فيدرالَيةتة بؤ عيراقيدروست بوون، يةكةميان اليةنطر
 ئارةزوومةندانة دةضيتة نيو ئةو حكومةتة يبةشيوةيةك)  كوردستانيباشور (عيراق
 كورد ي نةتةوةي و يلل ميي ضةوساندنةوةي بةميذووييةوةو بةم ثييةش كؤتاييفيدرالَ
  . ديت

 كوردو ثارتة كوردستانييةكان ثيك هاتووةو ي سياسئةم طروثة لةسةركردايةيت
  .  حيزبة سياسييةكانني كةثاشكؤيبةدوايدا ئةو نوسةرو قةلَةم بةدةستانة

  دةولَةيت ثيكهيناين و  كوردستاني سةربةخؤيي دووةميشة اليةنطري طروثيهةرض
 باشور ي كوردي رابردوو لةهةلَةو ئةزموونةكاينثة بةضاوكرديننةتةوةيية، ئةم طرو
  .  عيراق دا دةولَةيتي كورد لةضوارضيوةي كيشةي ضارةسةريرةشبينة بةمانةوة

 دوورن، ي بةرين لةيةكدي ساردو سِر لةنيوانيانداية يان هةر نيانة بةلَكو مةودايةكي ئةم دوو طروثة ديالؤطيكصوةك دةبينر
 ي ئةجيندا و  خؤيانتن توانيويانة هةذموينالَ دةسةي شةرحيةي ئةوةيبةهؤ) ي فيدرالَاليةنطراين ( يةكةمةي طروثيهةرض

  و  هةريمايةيتي مةترس هةبوويني دوةمدا بيانووي لةبةرامبةر طروث و  واقيعي خؤيان بكةنة ئةمريثيشنياركراو
  و ي رةوشي ئةو بةِريزانة ثيمان بلَين ئاخؤ كةي ئةوةص بةبيفيدرالَ ي خيار دةكاتة ثاساو و ثاكانة بؤ هةلَبذارديننيودةولَةيت

؟ يان ئايا برييان لةوة كردؤتةوة ي كورد دةولَةيت بؤ دامةزراندينص لةبار دةب نيودةولَةيت و  هةريمايةيتيبارودؤخ
 ي دةستبةرداريض كاتيكداو كةضِر دةبنةوة لة)  ئيران- سوريا -توركيا (  دةولَةيتص كورد كةزياتر لةهةر سدوذمناين

 ئةوان ي كورددا دةكةنةوة؟ تؤ بلَي مةداو بوار لةبةردةم بةدةولَةت بووين و  ليدةطةِرينص كورد دةبن؟ و كةنط طةيلدوذمنايةيت
  ؟ي كورد دةولَةيت ريك خباتةوة لةبؤ دامةزراندين و  طورجي خؤي ليطةِرين كورد مالَيهةروا بةساناي

 ي عيراقدايةو زةمحةتة ريطة ئةمريكاو عةرةبةكايني ئةوة دةهينيتة كة لةذير طوشارييخواز هةميشة ثاساو فيدرالَيطروث
  كةدوذميني دلَنيامان بكةنةوة لةو عةرةبانةي ئةوةصم بةبالَ بةرز بكاتةوة، بةي سةربةخؤيي درومشص ثيبدريئةوة

 عيراقدا ي بِريار بدةين دةطةلَيان بذين لةضوارضيوة  و بكةينص كوردستانن تا متمانةيان ثي سةربةخؤيسةرسةخيت
 تريشةوة ئايا ي لةاليةك و  بؤ دةكريت، ئةمة لةاليةك حيسايب عةرةيبي هةيةو بة بةشيك لةدنيا عةرةيبيكةناسنامةيةك
ةخياتة بةردةم  تةطةرانةدا زالَ بن كةعارةب د و  كورد كاريان ضيية ئةطةر نةتوانن بةسةر ئةو كؤسثي سياسسةركردايةيت

 كورد ضؤن مامةلَة لةطةلَ  مومكينات بيت ئاخؤ سةركردايةيتي سياسةت هونةروتةين) لينني (؟ ئةطةري سةربةخؤييهةنطاو
   دةيانشكينيتةوة؟ي خؤي نةتةوةيي ضلؤن بةقازاجن و  ثِر تةطةرةكاندا دةكات و  بارودؤخة قورس و مومكني

 ي خؤِراثسكان نيية؟ ئايا ئازاد و  ثييان ثيويستيان بةرابوون و  دةستي بةندو   كؤتئايا ستةمليكراوةكان بؤ شكاندين
 دنيادا طةليك لةكامة شويين: ؟ با ئةو ثرسيارةش لةسةركردايةتية سياسيةكةمان بكةينص ياخود دةبةخشرصدةسيندر

 كوباو  و  ظيتنام طةيلخةبايتي  لةبارة بووة؟ مةطةر هةر يةكيك لةئيمة يةك دوو كتيبايني رزطاربةعةريزةيةك لةبندةسيت
  . نيكاراطواو ئةرذةنتني نةخويندؤتةوة؟

 فيدرالَيخواز يطروث.  داطريكةريتالَ بؤ رزطاربوون لةدةست دةسةي التينمان نةدي ئةمريكا طةالينمةطةر ئيمة رابووين
 ي نةياريي فيدرالَيييةكان جطة لةضارةسةر كوردو دةولَةتة هةريم طةيلبةردةوام جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كةنةياراين

  و ي ثاساو هينانةوةية هيندة كؤميدي و  نابن، لةِراستيدا ئةم جؤرة تيطةيشنتي رازي ثي و  لةوة ثتر دةكةنيلةطةلَ هةر شتيك
 ي طةليكذمناين ئةم دنيايةو لةض زةمةنيكدا هةبووة دوي كورد روويداوة، لةكويسةرسوِرهينةرة كةتةنيا لةسةركردايةيت

 ي بكيشن؟ يان ئةطةر بةديويكن نةخشة بؤ سنوورة نةتةوةييةكاين و  بكةي بؤ ئةو طةلة ديار سةروةرييت و دياريكراو ماف
ضواردة ديارو درةوشاوةية ي وةك مانطي لةوة ثترنا؟ هؤكة و  نةياران تةنيا بةفيدرالَيةت رةزامةندني بِروانني بؤضيتردا لي 
  و  بةسةر بارودؤخةكان سةثاندوويةيت و  واقيعي كردؤتة ئةمري رابرد وودا ئةم داواكارييةيدوانزة سالَ كورد لةصضونك
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 ي ديارو ئاشكراية كةبِرياريكي روودةدات؟ ئةمةش شتيكي بكات ضي سةربةخؤيي ئةطةر كورد داوايم ئةالَ دوذمندا، بة و دؤست
 واقيع، ي بةسةر واقيعداو بةلَكو بكريتة ئةمرص جؤراوجؤر بسةثينريطايةك بةضةند ريصم دةتوانرالَ ثِر زةمحةتة بة و قورس

 بيت، هةر ئةوسا ي فيدرالَي ئيداري باشور يةكةيةكي كوردستان بِرياريدا كةهةريمدا ثةرلةماين1992 يبؤ منوونة لةسالَ
  كورد لةسةر ئةم داواية نةياراين سووربووين و يم خؤِراطريالَية بةي ئةو كةنتؤنة فيدرالَكرديني كورد كةوتنة دذايةتدوذمناين

  .  لةطةلَ ببةسنتي ثةيوةند و  ثيدا ينن داين و  بيناسني زؤرجار بةِرةمس و  بؤ بدةنيناضار كرد مل
 ثةرلةمان لةمةِر ي هاتؤتة ئاراوةو دوانزة سالَيش بةسةر بِريارص نوي سياسيئةمِرؤكة بارودؤخةكة طؤِراوةو بارودؤخيك

 ي ستراتيذي كوردستان بري لةثِرؤذةيةك نيشتماين كوردو ئةجنومةين كةسةركردايةيت خؤيةيتييةت تيثةِريوة جيفيدرالَ
 ي سووربوون لةسةر و ي كورديدا، ئةمةش تةنيا خؤِراطري دميوكراتيكي دةولَةتيك دامةزرانديني بكاتةوة بةئاقارينةتةوةي

 نيشان دةدات ي خؤي فيدرالَيخواز مةترسيم طروثالَ سةركةوتوو، بة ضةسثيوو ويثيويستةو دواتر دةبيتة ثِرؤذةيةك
 ليبكةويتةوة، ديسان ي مادي و  طيايني زؤري كةثيدةضيت زيانيكي طةورةو تراذيديي كارةساتيكلةبةرامبةر رووداين
 ناشةرعيية، ثرسيار دةكةين كام كارةسات هةية طةورةتر لةئةنفال؟ كام تراذيديا ي الوازو عوزريكيئةمةشيان ثاساويك

  كورد لةسةر دةسيتي ئازارو ئةشكةجنة و  لةسيدارةدان و  بةكؤمةلَي لةطؤِر طياينمةزنترة لةهةلَةجبة؟ كام زياين
 ئةم ةِراندووة يان با بلَيني ضةشتويةيت تيثي كارةساتانة و ي سويري و يبةعسييةكان طورجك بِرترة؟ كورد هةموو ئةو تالَ

 لةرابردوودا لينةكةوتباية، هةر ئةمةش  طياين و ي مادي كة كورد هيض زيانيكص بكرص ثيثاساوة كاتيك دةتوانرا باوةِر
  .  فريو دةرانةية و  بةتالَي ئةو ثاساوة سةفسةقةيةكصثيماندةلَ

 ص دةتوانصم كالَ بدات بة ثيويستة قوربايني سةربةخؤييد بؤ طةيشنت بةئاماجن ئيستسنائيدا وايدابنيني كةكوريبا لةحالَةتيك
 ئةوة  طرةنيتص دةتوانص ئةم ميللةتة؟ كي نابيتة ئةذديهاي فيدرالَي عيراق حكومةيت و تالَ ئةوة ليبدات لةداهاتوودا دةسةيرملَ

  ؟ي سياسييتر ناطةِريتةوة سةر شانؤي نويوة جاريكيبكات سةدام بةئارايشتيك
 ي رووبةِرووبوونةوةي سةربةخؤميان كردو تووشي كورد داوايتر خبةينةِروو و لةحالَةتيكدا ئيمةييان ئةطةر طرميانةيةك

   بكةين؟ي توركان بوينةوة ض و  فارس و عارةب
 راثةِرين؟ ئيتر ي دوايي نيوخؤي جةنط قوربانيايني قوربانيةكامنان ناطاتة ضارةكيكيمن لةو باوةِرةدام لةم حالَةتةدا ذمارة

 يةكيك لةدوو حيزبة يالَ باي ثةرلةمان بةرثرسيك هةلَبذارديني دوا1992 يئةم ترسة بؤ؟ ئةمة ئةوةم وةبري دةخاتةوة سالَ
 ثيشنياريان كردبوو دوو حيزبة سةرةكييةكة هيزةكانيان ص ئةوي كوردي لةندةن كاتيك رةوةندييةكة لةشاريسةرةك

 بيشومار ي ئةوة ذمارةيةكي شثرزةييةوة وتبوو و  هةلَضوني بةوثةِري بةرثرسي كةركوك، كاكي شارردينيةكبخةن بؤ ئازادك
 ئةو رةوةندة يمالَ وةي بةرثرس ئيستا ضيم كاكالَ ليدةكةويتةوةو ثيويستة لةسةرو ثينج هةزار شةهيدةوة بدةين، بةقورباين

 كردبوو بؤ ي ئةو مةزةندةي ناوخؤ ضوار بةرابةر بةو ذمارةية1998-1994 ي سالَي خويناوي طةرميدةداتةوة؟ كة لةشةِر
  . تةكةمانالَ ثيطةِرايةوة سةر وي هيضداو نةكةركوك رزطاركراو نةبستيك خاكي تيا دراو لةثا كةركوك قورباينطرتين
 ي ئاماجنيثيناو خةلَك بن لةي كوشتاري كوردستان هةواداري سةربةخؤي زؤر كةس وا هةست بكات كةاليةنطراينصرةنطب

 سةربةخؤخيواز فراوانتر دةكات، ي طروث و  نيوان خةلَكييةو بؤشايي ئيجطار سلبيناوبراودا، كة ئةمة بةهةلَة تيطةيشتنيك
 ثيويست نيية يان  طياين كوردستان قورباين دةولَةيت وايدةبينني دامةزرانديني سةربةخؤينةخير بةثيضةوانةوة اليةنطراين

 يية لةعيراقي دوور ني كورد كةئةطةريك طةيل لةناوبردين و  بوون بةقورباينص يني بيت بؤئةوةية كؤتاييستيشئةطةر ثيوي
 تةنيا ئةليسكؤبيك ص دوين بةرهةلَستكارة عةرةبةكاين هةلَويسيت ئةم دواييانةو طؤِراينداهاتوودا، هةر بؤ وينة رووداوةكاين

  .. ي نةتةوةي و  مةزهةيب و ي ئةهلي مةحكومة بةجةنطيةضارةنووسكة داهاتوو كي عيراقبوون بؤ بينيين
 ي بةرامبةر بةدةست ينري جةنط و  تفةنطي بةحوكمص دةبي بري لةوة بكاتةوة سةربةخؤيص فيدرالَيخواز تةنيا دةتوانيطروث

م مةرج الَ ضؤن دةبيت؟ بة و يت دةبيية كةي دوور كةئاشكرا ني دوور دةخاتةوة بؤ ئايندةيةكيلةبةر ئةم فاكتةرةش سةربةخؤي
  ئةمِرؤماندا خةبايتي هاوضةرخي لةدنيا بةدةستبهينريت، بةتايبةيتي كاولكاري و  بةجةنطينيية هةموو جاريك سةربةخؤي

  .  هةيةي خؤ تايبةيتي سةنط و ي كاريطةريي جةماوةرو خرؤشايني مةدةن و يئاشتيخواز
 دوو  و تالَ هةبوايةو لةهةمان كاتدا دةسةيراوانترو طةورةتر بكرايةو بةردةوام ريفراندؤم فيبؤ منوونة ئةطةر بزوتنةوة

 شيكارييةك بؤ  ضوبا ئةوسا دةمانتوايني خؤيحيزبة سةرةكييةكة وةك ثيويست ثشتيوانيان يلَ بكردايةو تا دوا ويستطة
م شتيك كةنةكراوةو رووينةداوة الَبة. ان نا بنيني ييبارودؤخةكة بكةين ئاخؤ دةتوانني بةم ريطاية هةنطاو بةرةو سةربةخؤي

  . ! سياسةتداي لةدنيا دةكات ئةمة بةتايبةيتص بةكوص ضونكة واقيع دةيسةملينص بؤ بكري شيكاريصكةمتر دةتوانر
 بكاتة ي سةربةخؤيي داوايية سياسييةكةي ئةوة دةكات طةر كوردو سةركردايةتي فيدرالَيخواز جار بةجار منطةمنطيطروث

 دةكةن دةست لةو داواية ي ناضار و  دةبنة دوذمين عةرةيبي ترتاينالَ و و  ئةم قؤناغة ئةوا توركياو سورياو ئيرانيدرومش
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تة الَ كةوتبيتة ئةم وي يان طةشتوطوزار ري تةنيا جاريكيش بؤ بازرطاين و صم بؤ كةسيك ئةطةر كورديش نةبالَبة!! صهةلَبطر
نةوة الَ جو و  كورد  طةيل كؤنكرييت و ي هةميشةي فارس دوذمين و  عارةب  وتورك: ص ئةوة دةبينزؤر بةشةفايف
 ي بةِرامان نيية، هةربؤية ئةم بةهانةية نةطؤِرةو ثيويسيتي بِراوةيةو ريذةي كوردن، ئيتر ئةمة شتيكسياسييةكاين

 كورد دةوةشيتةوة، سةركردايةتييةك يكة ئةمِرؤ ماناو طالَتةجاِرة كةتةنيا لةسةركردايةيتصفيدرالَيةختوازةكان بةِرادةيةك ب
 تردا يي بكات ئةطةرنا لةهةر حالَةتيكي سةربةخؤي كةداوا فارس دةبنة دوذمين و  عارةب و  تةنيا ئةوكاتة توركصوا دةزان
  .  بةسةريدا دةهينن ميهرةباين كوردو دةسيت بةطياين طياينيدةبنة برا

 ي سةربةخؤيي يةكطرتوو لةسةر خالَي بةشيوةيةك كوردايةيتي بزوتنةوة ئةمِرؤ كوردو هيزةكاين خؤيةيتجيطةو كايت-
  .  كوردستاني نةتةوةي دةولَةيت تيبكؤشن بؤ دامةزراندين و  هاوبةشيكرودستان بطةنة سياغةيةك

  عارةبو   فارس بوون لةبةردةم جةلالدةكاين قوربايني ميذووي دريذبونةوة و  دةولَةت مةحكومة بةكؤيلة بوونصكورد بةب-
   زيِرينييةيت، ئةمِرؤش هةيلي هةنوكةي و  ثيويست و  طرنطي كردؤتة ئةركيكي كوردي توركدا، هةر ئةم فاكتةرةش دةولَةيتو 
 .  بؤ دروست بووة طوجناوو بابةيتي بارودؤخو 
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