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 هةصبژاردن لة باشووري كوردستان و عثراق
 كاوة ئةمني

  
لةم سةردةمةدا وشةي دميوكرايت وا پةرشوبآلو بووةتـةوة كـة تةنانـةت وآلتـة ديكتاتؤريـةكانيش خؤيـان بـة                    
دميوكرايت دةزانن،ئةمةش لة دواجاردا دةبثتة هؤي ئةوةي كة دميوكرايت ناوةذؤكة ذاستةقينةكةي خؤي لةدةست             

لة ذةوشكي وادا،حكومةيت كايت عثراق و ئةمريكا لةسةر ئةوة         . وشة دةسةآليت خةصك دةگةينثت   بدات،كة بةماناي   
ذثك كةوتوون كة لة سةرةتاي ساصي داهاتوودا هةصـبژاردنثكي سةرتاسـةري بكرثت،تـا دةسـةآلتثكي شـةرعي و                  

  . حكومةتثكي هةصبژاردة نوثنةرايةيت خةصكي عثراق بكات
واي دوانزدة سـاص،بؤ جـاري دووةم هةصـبژاردن بـؤ پةرلـةماين كوردسـتان               هةمانكات لة باشووري كوردستان،د   

پارتة كوردستانييةكان،بة تايبةيت پاريت و يةكيةيت بؤ گرتنـة دةسـيت دةسـةآلت لـة كوردسـتاندا،بة                 . دةكرثت
شثوةيةكي بةرچاو كةوتوونةتة خؤيان،ئةمةش مافثكي ذةواي هةموو پارتثكي سياسي كوردستانيية بةبث گوثدانة            

ريوذاي سياسي و ئايدؤلؤژي ئةو پارتانة،تا ئةو كاتةي زةرةرمةند نـابن بـؤ سـةروةرثيت نةتـةوةيي كـورد و                    ب
دوو پايةي گرنگـي چـةمكي      " پرنسيپي سةروةرثيت خةصك و پرنسيپي زؤرينة     . "بةرژةوةندي دانيشتواين كوردستان  

  . مانايةكي نييةدميوكراتني، كة دةبثت لة هةصبژاردندا ذةچاو بكرثن،دةنا هةصبژرادن هيچ
هيچ گةرنتييةك نيية بؤ ئةوةي كة بتوانني بصني هةصبژاردن لة عثراق لة كايت دياري كراودا دةكرثت يان نا،ئةوةي                  
كة ديارة ئثستا ئةوةية كة ئةمريكا بؤ ئةوةيي شةرعيةت بدات بة خؤي و لةو تةنگةژةيةي كة تثي كةوتووة خـؤي                    

نةتةوةي جارثكي تر بؤ خؤي بةدةست خباتةوة،وةك ئةوةي كة لة دواي ذزگار بكات ، بؤ ئةوةي هاوپشتيواين نثو
چونكة تادثت وآلتاين دنيا بة تايبةيت ئةوانةي كـة پشـتيوانيان لـة ئـةمريكا              .  سثپتثمبةرةوة بةدةسيت خست   11

 بـةآلم گرنـگ   . نةكرد بؤ لثداين عثراق،بة هؤي نةدؤزينةوةي چةكي كؤمةصكوژ لة عثراقدا زيـاتر دذدؤنگتـر دةبـن               
ئةوةية كة كورد خؤي بة شثوةيةكي ذثكوپثك بؤ هةصـبژاردن ئامـادة بكات،ديـارة ئةگـةر كـايت هةصـبژاردن لـة                      
كوردستاندا لةگةص ئةوةي كة لة عثراق دةكرثت،جيابكرثتةوة لة بةرژةوةندي دانيشتواين كوردستاندا داية،چونكة            

ةوة بة تايبةيت لة باري ئةمنيةوة جياوزيـان  الي هةموان ئاشكراية كة ذةوشي كوردستان و عثراق لة هةموو ذويةك        
ئةگةر هةذةشةي تريؤريستان ذثگاگر بثت لةبةردةم هةصبژاردن لة عثراقدا ئةوا بة دصنيايةوة دةتوانرثت لـة               . زؤرة

كوردستاندا مةبةستم لة ناوچة ذزگاركراوةكاين دواي ذوخـاين ذژمث بـة كـةركووك و موسصيشةوةية،هةصـبژاردن             
 هةصبژاردين كوردستان و عثراق بةيةكةوة،شتثكي ذاست نييـة،ناكرثت خةصـكي كوردسـتان             بكرثت،بؤية گرثداين 

بكرثنة قورباين عثراقثك كة لةهةموو ذويةكةوة لةيةك جياوازن و خةصكي كورستان بةرپرسيار نيني لةو ذةوشةي             
  .كة ئيمذؤ عثراقي پثدا تثدةپةذثت

 جودا لةوةي كة كـار بـؤ هةصـبژاردن لـة عثراقـدا دةكـات                پثويستة لة كوردستاندا ليژنةيةكي باآلي هةصبژاردن،     
دامبةزرثت،ئةو ليژنةيةش بةبث جياوزي فيكري و بريوبؤچوين سياسي كارئاساين بكات بؤ هةموو ئـةو پـارت و                 
كةسايةتيية سةربةخؤيانةي كة دةيانةوثت بةشداري هةصبژاردن بكةن و مايف ئةوايان هةبثت كة لةو بودجةيـةيي               

هةموو تاكثك لة كوردستاندا مـايف بـث        . ن تةرخان دةكرثت ئةگةر شتثكي وا هةبثت،بةهرةمةندبن      كة بؤ هةصبژارد  
قةيد و شةريت ئةوةي هةبثت كة لة هةصبژاردنثكي ثنيدا،كانـديي خـؤي هةصـبژثرث،ئةمةش بـؤ ئـةوةي هـيچ                    

بؤئـةوةي پاصـثوراوةكان و پارتـة       . هةذةشـةي تؤصةسـةندنةوةي لثبكـات      اليةنثك نةتوانثت سةركؤنةي بكـات و     
سياسيةكان بتوانن بة شثوةيةكي ئازادانة پروپاگةندة بؤ خؤيان بكةن دةبثت بة تايبـةيت پـاريت ويةكيـةيت كـة                   

دا ئيمذؤ بةشي هةرةزؤري ذاگةياندنيان لةبن دةستداية،ذثگايان بدةن لة كةناصةكاين ئةو پارتانةوة كة لة ذاسـتي              
بؤ منونة ئةو پارتانـةي كـة       . بة دارايي خةصكي كوردستان پثكيانةوة ناون،ئازادانة لة گفتوگؤكاندا بةشداري بكةن         

لةاليةن ليژنةي باآلي هةصبژاردنةوة دياري دةكرثن و مايف بةشداري كردنيان پثدةدرثت لة هةصبژاردندا،لة چةنـد               
بؤ منونة لة وآلتثكي وةكـو سـوثد،لة        . ان بةشداري بكةن  گفتوگؤيةكي تةلةفزيوين و ذاديؤيي بة شثوةيةكي يةكس      

كايت هةصبژاردندا،سةرؤكي پارتةكان بةيةكةوة بةبث ئةوةي هيچ حسابثك بؤ گةورةي و بچوكيـان بكرثـت،وةكو               
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يةك كاتيان بؤ تةرخان دةكرثت كة لةسةر ئـةو بةرنامـة ئـابووري و سياسـي و جضـاكيانةي كـة گفتيـان داوة،                        
خاصثكي تري گرنگ ئةوةية كة ئةو پارتة       .  اليةين بةرانبةر بدةنة بةر ذثژنةي ذةخنةكانيان      قسةبكةن،هةمانكاتيش

بثت،دةنـا  ) Majority(يان هاوپةميانثتيةي كة زؤرينةي دةنگ بةدةست ناخات،ملكةچي ياساي پرنسيپي زؤرينة            
  .هةصبژاردن هيچ مانايةكي نيية و نابثت

كو عثراقدا،كة لةسةر بنـةماي عةشـايةري و مةزهـةيب و نةتـةوةيي             بةآلم ئةم پرنسيپي زؤرينةية لة وآلتثكي وة      
دامةزراوة،عةرةيب عثراقي لة ئثستاوة كة هيچ دةسةآلتثكيان نيية،بة چاوي گومان و دوژمنكارانةوة لة نةتـةوةي               

ــةوة    ــاري بكات ــتةمثكي تؤتاليت ــذةوي و سيس ــؤ تاك ــا ب ــت ذثگ ــورد دةذوانن،دةكرث ــةيل  . ك ــت گ ــة دةبث بؤي
ةكيان بؤ دياري بكرثت كـة بتوانثـت نوثنةرايـةيت هـةموو دانيشـتواين كوردسـتان بكـات لـة                    كوردستان،ذثژةي

پةذلةماين داهاتووي عثراقدا،ئةمة سةرةذاي ئـةوةي كـة ئـةو ياسـايانةي كـة پةيوةنـديان بـة كوردسـتانةوة                    
 كورد بتوانثـت    هةية،دةبثت لة اليةن پةذلةماين هةصبژثردراوي كوردستانةوة بذياريان لةسةر بدرثت،دةنا حماصة         

لة سةر پرنسپي زؤرينة،هيچ ياسايةك كة لةبةرژةوةندي گةيل كورد دا بثت يـان بـة پثچةوانـةوة،داذثژثت،يان                 
ئةوة نيية لة توركيا،هةصبژاردين ئازاد دةكرثت،بةآلم پةذلـةماين ئـةو وآلتـة تـا ئثسـتا هـيچ                  . هةصوةشثنثتةوة

غازي يـاوةر   . ياسا ذاسيستيةكاين ئةو وآلتة بة دژي كورد      هةنگاوثكي بةكردةوةييان نةناوة بؤ هةصوةشاندنةوةي      
كة بة فةذشة سيحراويةكةي عةالديين ئةمريكا و پشـتيواين پـاريت و يةكيـةيت،بووة سةرؤككؤمار،ئثسـتا هـيچ               
نيية،دژي ذيفراندؤمة لة كوردستاندا،كة يةكثكة لـة پرسـنيپة بنةذةتييـةكاين دميوكرايت،خـؤ ئةگـةر سـبةينث         

سووين و شيعةوة لة هةصبژاردنثكي دميوكراتيانةدا دةنگي پث بدرثت يان بة كةسثكي هاوشـثوةي              لةاليةن عةرةيب   
دةبثت عةرةب بـاش لـةوة تثبگـةن يـان          .غازي،بثتة سةر حكوم، ئةوا بة عةگايل دميوكرايت، كورد خةفة دةكات         

               ا بـؤ خـؤي نـةبثت      تثبگةيةنرثن كة كورد جارثكي تر نابثتةوة بة سةربازي سنوور پارثز بـؤهيچ كةسـثك تـة .
تؤ دةتوانيت هةموو كاتثك هةندثك خةصك بة گةمژة بزاين و : " قسةيةكي جواين ئابرةهام لينكؤلن هةية كة دةصثت

 ".هةموو خةصكيش هةندثك كات؛بةآلم ناتوانيت هةموو خةصك بة گةمژة بزانيت هةموو كاتثك
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