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  و  كوردستان، كة ثِروثاطةندة دةكات بؤ هةلَبذاردن هةلَبذارديني باالَي ليذنةيةكيكة لة درومشةكاين" دةنطت ئايندةية"

 يدةسةآلتدار يب حيزئةم درومشة واديارة بؤ هةردووبةالَم .  لة هةلَبذاردندا دةنط بدةني خةلَك لةكوردستان بؤ ئةوةاينهاند
 دوايدا ي تةقةاليةكيان لةم ماوانة و  بؤية هةموو هةولَ و  ئةواندايةي لة بةرذةوةندي بةتةواو و وجناوةكوردستان ثِراو ثِر ط
 كؤبونةوة، سةرةك عةشريةتةكان، ي بكات لة هةلَبذاردنةكاندا، كؤبونةوة لةدواين بةشدار كوردستايبؤ ئةوةية كة خةلَك

.  هةردوو حيزبي كاريية ئيستا بؤتة حموةري، ئةم كاسب جؤراوجؤر ئةحزايبمةالكان، ِريكخستنةكان، رؤشنبريان، سةراين
 خؤيان ي كة ئةوانيش بيكةنة ئايندةي بؤئةوةي كة بؤ ئةوان طوجناوةو خةلَك بانطةواز دةكةن بؤيبةالَم ئةو ئانيدةية
 ي خةلَكي ئايندة و  ئةوان بؤ ئايندة نةك جياوازة لة طةل ويست ئةوان وة ويسيتيية؟ وة ضؤن ئايندةيبةدةنطةكانيان، ض

  ! دذ بةوة؟يكوردستاندا بةلَكو بةتةواو
 كوردستان ئةجمارة فريو ي دةبيت خةلَك و نةية هةخلةلةتينةرانةو سةر ليتيكدةراي بةتةواويدرومشيك" دةنطت ئايندةية"

 ئةم درومشة، دةمةويت ي بيمة سةر باسيبةالَم ثيش ئةوة.  ناوةِرؤك كؤنةثةرستة و نةخوات بةم درومشة تويكل ِرةنطني
 ي ئيستاي بة كيشةيئايا هةلَبذاردن كؤتاي! ية؟ي عيراق ضي داهاتوهةلَبذاردينلة  باس لةوة بكةم، كة ئامانج بةكوريت

 ي مةسةلة كوردستانيشي خةلَك بؤ و يةي ئةمني عيراق مةسةلةي بؤ خةلَك كوردستان دةهينيت؟ كة بةطشيت و  عيراقيخةلَك
 كوردستانة لة ي ينيت ئةويش جيابونةوةئايندةيةكة كةدةبيت بةدةسيت ي واقعيية واتة بةماناي سياس بِريارداينمايف

  . دا ئازاد و  طشيتيِراثرسيةك
   داهاتوو هةلَبذاردينيثةيام*

 دروستكراوة ي سيناريؤيةك و دان"دةنط" ية بة مايفيهةلَبذاردنيك كة بِريارة لة عيراقدا جيبةجيبكريت لة راستيدا طالَتةجار
بة .  خةلَكةوةي دةنطي بة خؤيان لةِريطا قانويني ثسولَة لةثيناو وةرطرتين بن دةسيت هيزةكاين و لةاليةن ئةمةريكا

 ِرؤشنة، بة يلة ئيستاوة ئةجنامةكةكة   و  كة هةلَدةبذيردريتي داطريكردن لةاليةن ئةمةريكاو حكومةتةكةقانونيكردين
  و  ناقانويني دةنطدانيكي لة ِريطاي نا شةرع و  ناقانويني حكومةتيك ئيستا واتة، بةقانونيكردين حكومةيتقانونيكردين

 كة تا ئيستا ي ئةو كارانة جيبةجيكردين و  ئيسالم و ي تائيفةطةر و  قةوميكوضكةيس ناشةرعيةوة، بة قانونيكردين
.  بكةني دةستوردا دةيانةويت وة نيازيان واية ثيادة و  ثةرلةمان و  قانونينةيانتوانيوة جيبةجييبكةن، ئةوكات لة ذير ناو

  هةرئةوةية كةهةية، مؤنؤثؤلكردينيئاكامةكة.  قانونةوةي هةلَبذاردن ئةوةية كةهةية بةالم ئةجمارةيان بة كةوطرييثةيام
 عيراق لةاليةن ي باشور و  ناوةراستلة فورايت"  مةزهةبسونين " دةسةالت لة ناوضةو شارة جياوازةكاندا، سةركويت

 يشيوةيةكةجمارةيان بة و  ي سياسي ئيسالم و ي ئةمةريكي تريؤريزم و  تريؤر شيعيةوة، بةردةوام بويني ئيسالمئةحزايب
 بكةن، يي تر نامينيت كة ضاوةِري، ضونكة ئيتر هيض ئوميديكي قةوم و ي تائيفيفراوانتر و زةمينة خؤشكردن بؤ جةنط

  و  قانوندا دةيان عةجيلي كة هةية، بةالَم ئةجمارةيان لة ذير مششيري دسةالَت لةكوردستان وةك ئةوةمؤنؤثؤلكردين
بةالَم بؤ ئةمةريكا وة .  دةستورةوة و  قانوني كوردستان بكةن، ديسان لة ِريطايخةلَك ثةيدا دةبن كة هةِرةشة لةيعةالو

 لة ذير ي سياس بازرطايني باشي بةتايبةت ئةمةريكيدا، هةلَبذاردن دةبيتة دةست مايةيةك و  جيهانيدا طشيتي رةئلةئاسيت
 كةم لة كات اليةينو ئةيهيزةكانيش.  لةم بابةتةيثوض ي قسة و وينةي ب هةلَبذاردين و  دميكرايت و  سةربةخؤي عيراقيناو
 دةنينن ي ناو و  داطريكةر لةسةر خؤيان ناهيلَني كةم ناو رزطاريان دةبيت اليةين عةرةيب ووالتاين و  ئةوروثايبؤلة

  ئةمين و ي سياسي هةلومةرج بةقانونيكردين و  هةلَبذاردن دريذةدانياميثة.. .  نيوان دووحكومةتي دوواليةنةِريكةوتين
  .  ِرؤشنةي قانونةوة، ئةفغانستان منونةيةكي ئيستاية بةِروكةشي هةلومةرجيئيستاية، واتة هيشتنةوة

   كوردستان قولَتر دةكاتةوة و  عيراقي خةلَكهةلَبذاردن كيشةكاين*
  بؤ دروستكردوةي مؤلةقةيي باريكي سياسي ضارةنوسي ناديار و  عيراقدا دةولَةيتي لةضوارضيوة بوين و  كوردستانيخةلَك

 خؤيان ثيك ي سةربةخؤ ووِاليت و  كوردستان دةيانةويت جياببنةوةيخةلَك.  لة ضاوةِروانيداية، ئةم ضاوةِروانية كوشندةيةو 
، كريت ثارضة ثارضة نا و وة ئةم مافة لةت.  كوردستانةي خةلَكي وة زؤر سةرةتاي سةرةتايئةم خواستة يةك مايف. ينن

 ي دةبيت ضةند سالَ ذن فيدرالَ و  نية ذن لةثياو، ناكريت بليني ئيستا كايتي جيابونةوةيان هةية يان نية، دروست وةكو مايف
 مايف.  ثاشان ئينجا دةتوانيت جيابيتةوة، تا ئةوكات نة ذنةكة ماوةو نة ثياوةكة و ثياو بيت دواتر كؤنفدرال بيت
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  و  ثاشان كؤنفدرالَية و  ئينجا فيدرالَية و تؤنؤميةؤيش هةر واية، ناكريت بلييت ئيستا ئ كوردستاني خةلَكيجيابونةوة
 ئيستا ي خؤيان ووت دة بن دةسيت زهليز نةرم بوو وة ذير بةذير بة ئةحزابةكاين يةك دوو ووالَيتي دلَيدواتر ئةطةر خواكرد

  ئةحزايبي كوردستان قولَتر دةكاتةوة، تةنانةت بؤ خوديةلَك خي، كيشة بة ئاكام طةياندين و هةلَبذاردن. !كاتيةيت
 ضةند وةرةقةيةكيان بةدةستة، بةالَم ئةوكات  و " ئةمةريكادانيطةمة"  كوردستانيش، ئةوان هيشتا لةناوةراسيتيدةسةالَتدار

 كة ي دةكاتةوة بةومانايةقولَتر كوردستان، ي خةلَكيكيشة. وةرةقةكانيان بةرةو كةم بونةوة دةِروات يان وردة وردة نامينيت
 ي خؤيان مؤري خؤيان وة بةدةنط بكةن لة هةلَبذاردندا، ئةوة بةدةسيتي بةشدار و  كوردستان دةنط بدةنيئةطةر خةلَك

بةالَم ئةم طةمةية .  عيراقدا مبيننةوةي كوردستانيان ناويت، بةلَكو دةيانةويت لة ضوارضيوةيئةوةيان كردوة كة جيابونةوة
ة بِريارة بكريت، لة راستيدا هةلَبذاردنيك ك. ةكةنيان دي كوردستان ثي دةسةالتدارئةم ِريطاية هةردوو حيزيبوة

  و  خؤيان كةضيان دةويت، ئةطةر لة ئيستاوة بة خةبايتي كوردستان، سةبارةت بة وةي طةورةية بؤ خةلَكيتاقيكردنةوةيةك
 ريفراندؤدم ثيش ي درومشي خؤيان ريكخراو بكةن بةدةوريزوتنةوة ب و  خؤيان ويةك دةنط ناِرةزايةيتييةكطرتو

 نةضن بؤ دةنط دان، ديسان فريويان  و  نةكةنيجيابونةوة، ئةوة ِرؤشنة كة ئةوان فريويان نةخواردوة، وة ئةطةر بةشدار
  و  بكةنية، بةالَم ئةطةر بةشدار تر كوردستان بلكينريتةوة بة عيراقةوي ئةوة دةبيت كة جاريكينةخواردوة بةالَم ئاكامةكة

  و  تائيفةطةرو قةومثةرستةكانةوة و ي سياسي ئيسالمي خؤيان، خؤيان دةخنةوة ذير بالَدةنط بدةن، ئةوا بةدةسيت
 باشتر وة ي ويستةكة و  كوردستان كة خواستيئيستا فرسةت هةية بؤ خةلَك.  وةكو ئةو منونةكاين و  عةجيلهةرةشةكاين

 طةورة بينة سةرشةقامةكان و هاواربكةن، ئيمة بةشدارنابني تا ي كوردستان بةمارشيئةطةر خةلَك. خيراتر جيبةجيبكات
 كةم ية اليةيني ناِرةزايةت و  ئةم خواستي خيراييش هةلَبذاردن، ئةوكات، ئةجناميك خؤمان نةدةين، ريفراندؤم ثييبِريار
  .  ئةم خةباتةدايةييز لةِريكار كري كؤمؤنيسيتلةم بارةوة حيزيب. بذاردن دةبيت هةلَتاوة دواخستينةلةسةر

 كة يئةو هيزانة ئةوا. يةي ئارام و من خةلك ئة خواسيت و  ئةمنيةتةي مةسةلةي ئةصلي عيراق، ئةكةر كؤسثيبةالم بؤ خةلَك
!  وةضؤن دةتوانن ثاش هةلَبذاردن ئةو كارةبكةن؟ و يةي بةرقةرار بكةن، ضي ئارام و ثيش هةلَبذاردن نةيانتوانيوة ئةمنيةت

 تةقينةوةو  و ت بةرقةرار بكةن بةلَكو بةثيضةوانةوة، ئةجمارة تةا تريؤرو تريؤريزمةيِرؤشنة نةك تةا ناتوانن ئةمن
ر خؤلَةميش ئةم شةِرة  ذيي هةر ئيستا وة كو ثشكؤ و ، دةبينني تائيف و ي قةوميساروخ باران نابينني بةلَكو لة طةلَيدا شةر

 خةلَك  ويسيت و  نا ئارامية،وةالم نةدانةوة بةخواست و  نائةميني بناغةيي هؤي ئةمةريكا خؤبوين. نةطريسة دةسويت
  و  كؤنةثةرسترين قانون فةرزركردين و  سةركوت و  دةسةالت ثاوانكردين و ي سياسي ئيسالم، دةستطرتين تريةيتيهؤيةك
 كة يهةلَبذاردن شةرعيةت دةدات بةهةموو ئةو اليةنانة.  هؤكاريكن بؤ نائةمنيةتخةلَكدا خؤيان بةسةر ي ميليشاييياسا

 ي بؤ ئةوةية كة حكومةتيكي ناوةكة228  و ي اليةنيكة23 فؤرمة  و ي شيعي سياسيهةلَبذاردن بؤ ئيسالم. ئةوكارانة دةكةن
 ئةوكات لة وة حكومةتة و  ثةرلةماني نةبيت، ئةوان لة ِريطا عيراقي ئيسالمي مجهوري دامبةزرينيت، جابا ناوةكةشيئيسالم
 دةميكة دةستيان  و نة دةبي تا ئةوثةِري تايفةطةري شةِر و دا ئةوكارة دةكةني دميكراتي يار و  قانون و  دةستوريذير ناو

 ي ِرابوردودا ثوضي دووسالَيوة خواستيان فيدراليةتة، بةالم فيدراليةت لةما و زبة كورديةكانيش هةموو ئامانجح. كردوةيث
ةم بةالم هةروةك لةسةروة ئاماذ. دةوةدا ِرةتيان كر ئةمساَي ئؤكتؤبةري2 كوردستان لة ي بؤخةلك ئاشكرا كردو خةلكيخؤ

 هةر ئةوكارة دةكةن كة كردويانة، ضونكة ئةطةر بةنسيبيشيان ببيت.  طةورةدايةيثيكرد ئةم خواستةشيان لةذير ثرسياريك
  . زم تاقيكراوةتةوةو تةواوبوةفيدرالي

  ! دةنطت ئايندةية فريو مةخؤنيبة درومش*
  هةردوو حيزيب كة لةم درومشةدا هاتوة، ئايندةية بؤ بةشداريكردينيبةم ثيية ِرؤشن دةبيتةوة، كة ئةو ئايندةية

ربيت، ئةوةندة نوينةرمان لة ضةند دةنطمان زؤ "  تالَةباينيي مةركةزيدا، يان بةقةول كوردستان لة دةسةاليتيدةسةالتدار
 ي كوردواتة كورسيمان زؤرتر دةبيت، وة ئةوة هةموو ئاماجنةكةيانة، بةالَم ثةرلةماين"  عيراق زؤر تر دةبيتثةرلةماين

 ئةم دوو  عيراقدا نوينةراين كوردستان كرد تاكو خةلَك ضاوةِروان بيت لة ثةرلةمايني بؤ خةلكي ثؤزةتيفي كاريكيهيض
 ي كةمي دةليت ئايندة كوردستاينيو ئايندةية كة ئةم درومشة بةخةلَكئة. شتيكيان بؤ بكةن؟ بيطومان نا"  نةك خةلَك"حيزبة

 ي تر، تةنانةت فيدراليةكةش بؤ هةردوو حيزب ِرؤشن نية كةضي هيض و  عيراقة ثةرلةماين كورسيةكايني ذمارةي زؤرو 
هةرطيز بةدةنطدان / ضونكة يةكةم:د، ئةم درومشة هةلَخةلةتينةرايةاذةم ثيكربةالَم هةروةك لة سةرةتاوة ئام. بةسةر ديت

  و  دةستوري ثاشان بة هيز و  دنيادا، ضوارسالَ يةك جار دةنطدانئايندة وينا ناكريت، تةنانةت لةدميكراتيترين ووالَتاين
  سروشيت و ي واقعي ئايندة زةوتكردينيؤ شةرعيةتدا، خ و  دةنكدان و  دميكرايتي خةلَك لة ذير ناويياسا بةستنةوة

  و  ئيستادا كة لةثيشمانةوةية لة هةلَبذاردين و  لةعيراقداكاتيك كةبةالَم  /، دووةم جيبةجيبوين و خةلَكة نةك وينا كردن
  و  نا ئارامدا و زؤر نائةمن ي هةوايةك و كاتيك خةلَك لة كةشوة  فةراهةم نةكراوة، و  هةلَبذاردن فةراهةم نيةيمةرجيك هيض
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ةو نرخيان لة بؤرصةدا بةرزو  مةزاداونةتةخر  دةميكة، كاتيك دةنطةكاندةدةنييان ثدةنط)  سةرةنيزةنيةيتةا بةمانا (بةزؤر
تةزوير دةكريت، وةكاتيك كة ثِر لة  ي كة هةلَبذاردنيكةمسؤطةركة ، كاتيك  دةكريتي فرؤشتنيان ث و  كرين و ةبيتةوةنزم ئ

 يدةكريت، ئيتر بةتةواو بةشداريكردنةوة لة هةلَبذاردندا زةوت  و  هةلَبذاردني كوردستان بةهؤي خةلَكيت كة مايفمسؤطةر ب
 يز بةهي و  كوردستاني خةلَكي كينة و  رقي كورد لة ترسيالَتدارة دةسهةردوو حيزيب. ئةم درومشة هةلَخةلةتينةرانةية

اشكرا ِرابطةيةنن كة جيابونةوةيان ناويت بةلَكو دةيانةويت كوردستان  كوردستان، ناتوانن بةئي جيابونةوةخواسيت
 لةم  شيت و  نيشتمايني ئةرك و  زؤري كورس و  هةلَبذاردني لة ذير ناو و  ئةوة ذير بةذيربلكيننةوة بةعيراقةوة، لةجيايت

نةبيت  ئةمةريكا  و مةركةزدا كة هيض نية تةسليم بة حكومةتيك بكةنةوة لةيبابةتةدا دةيانةويت خةلَك بة ضاو بةستراو
  .  زةوت بكةن يلي خؤي بؤ بِرياردان لة سةر ئايندةي خؤي سياس يةك سةعات ناطريت، وة مايفيبةرطة

 ي وضارةسةري شاد و ي خؤش و  ثؤزةتيف شةوقة، هةميشة اليةين و  ثِر شؤِري زمانةوانيشةوة، وشةيةكيئايندة، لةبار
  وبنةبِركرديني يةجطار كوردستان البرديني هةية، ئةويش بؤ خةلَكي خؤي سياسيشةوة مانايوة لةبار .كيشةكان تيادا زالَة

.. ..  و ي عةالو و  وةكو عةجيلي عةنتةري هةِرةشةو طوِرةشة و ي لةدلَة راوكرزطاربونيةيت. يةي قةومي ستةمييةجطار
يةوة، جيا دةبيـتةوة يان ي طشتي ِراثرسيينيتةوة لةريطا بيِربي خؤي هةية كة ثيويستة خةلك بة بِرياريئةوةش يةك مانا

 خؤيانة  جيابونةوةيان داوة، بؤية مايفي كوردستان، دةميكة بِرياريخةلَك.  عيراقدا مبينيتةوةيدةيةويت لةضوارضيوة
  و "دؤمة ثيش هةلَبذاردنانريفر" ي درومشي دروست بةم درومشة هةلَخةلَةتينةرانية بةرزكردنةوةيوةالَم.  بكريتيثرسيان ث

 بؤ  هةلَبذاردنطةروة هةية تاكو كايت يتيكةسفرئةمِرؤ .  ئةم درومشةداي فراوانة بةدةوريكة بزوتنةوةيخستينبةريك
 حيزبيك ثيش بةم خواستةبطريت ِراستةخؤ درةنط يان  و  اليةن و هةركةس.  كوردستاني خةلَكي ئةم خواستةجيبةجيبوين

 ي، كة ويناي ئينطليزي بةناوبانطيئؤريل نوسةر (يةيبؤية ئةم درومشة ئؤريل.  كوردستانةوةيمبةر خةلَكزوو دةكةويتة بةرا
 ئايندةت يل.. . دةنطت"  تر بيليتةوةو بلينيلةراستيدا ثيويستة خةلَك بة شيوةيةك)  تيرمةكان دةكاتيثيضةوانة

  . "زةوتدةكات
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