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 .ئةم كاتةتان  شاد  سآلو ِريزم  هةية بؤتان و هيواي لةشي  ساغ و تةمةين  دريذتان بؤ  دةخوازم 
جي  سياسي عيراق و  كوردوستان بة قؤناغيكي زؤر هةلومةر كة هةموومان  ئاطادارين/ بةِريزان 

لةثاش  ِرووخاين  ِرذيمي  دِرندةي  بةعس و  داطريكاري  . هةستيار و ضارةنووس سازدا  تيدةثةِريت  
دادطا و , ياسا ,  و ثيكهاتةكاين  لة  ضةشين  دةوولَةت  ئةمةريكا  كؤمةلَطاي عيراق  سةرتاثاي دةزطا

ستا ئةمةريكاو  ئي هةلَوةشايةوةو  كؤمةلَطايةكي  ئاسايي و مةدةين لةبةريةك سةرجةم  بنةماكاين
 خةريكن سةر لة نوي  ئةم دياردانة لة ئةحزايب  قةومي كورد و عةرةب و ئيسالميهاووثةميانةكاين 

ثرؤذةي .دائةِريذنةوة كة ِراستةوخؤ ثةيوةندي بة ذيان و طوزةران و ئايندةي خةلَكةوة هةية 
كاو ئةحزابةكاين  دةوروبةري ثرؤذةيةكة  ناتوانيت  بؤ  يةك ضركةش  وةآلم  بة ئاوات و ئةمةري

دامةزراندين  دةوولَةتيكي  قةومي  و . ئارةزوويةك بداتةوة كة  خةلَكي  عيراق و كوردوستان  هةيانة 
وومةت و حكئةم ئيسالمي و عةشايةري  ئةو مؤرية كة  ئةمِرؤ قةرارة بدريت  لة  نيو ضةواين 

ووآلتة لةنيو  كيشمةكيشي  قةومي و مةزهةيب    تر ذياين خةلَكي ئةم دةوولَةتةو  بؤ ضةند  دةيةيةي 
  ِرادةطريت و  هةزاران  ئينسان  دةكةنة  سووتةمةين  شةِرو  ملمالنيكانيان كة ئيستا سةرةتاكةي

ئةطةر  ئةم جؤرة  لة دةوولَةت و .  دةركةوتووةو  ِرؤذانة دةيان  قورباين  بة  ضاوي خؤمان  دةبينني
حكوومةت  لة عيراقدا سةقامطري بيت  ئةوا  ذياين خةلَكي عيراق  دةبيتة  دؤزةخ و  ئةو كات خةلَكي 

خةلَكي  عيراق  ئةطةر  يةك  جار  .   ضاوةِريي مةرحةمةيت  سيستاين و ياوةر و عةالوي  بيت  دةبيت
ريت لة  سيبةري  ئةم  دةسةآلتة تيكةلَةدا  ئةوا  خةلَكي  كوردوستان  بضةوسينةوةو  زولَميان  ليبك

ةي    ساي  بوون  لة  و ميوان  ستةمي ميللي و ثلة دووي دوو  جار  دةضةوسينةوةو  جاريكي تر
ي ميللي و موةخؤمشان باش ئةزانني كة ستة. بة  نسييب  دةبيت ناسيؤناليزمي  دةسةآلتداردا 

  هةلَواسني لة سات و مةينةتيةكي بةسةر هيناين لة ئةنفال و كيمياي و سيدارةوثلةدووي ض كارة
 دةورو بةري  لة  دامةزراندين  دةوولَةت و  ئةم ثرؤذةيةي  ئةمةريكاو  ئةحزابةكاين . بازاِرو هتد 

ي    شةرعيةت  هةية  بؤ  ئةوةي  ثرؤسة حكوومةت و دابةش كردين دةسةالَت و داهات  ثيوويستيان  بة
لة .  دةست ثيبكةن و سةرمايةطوزاري ئةجنام  بدةن سةركوويت  خةلَكي  عيراق  و  كوردوستان 

ِروانطةي ئةمةريكاو ئةحزابةكاين دةوروبةريةوة ئةمِرؤ هةلَبذاردن باشترين  وةسيلةو  كارسازترين  
ئةم هةلَبذاردنانة بة  . كردين خةلَك و تةا  ثةجنة مؤر  وةرطرتنيان  سيناريؤية بؤيان  بؤ  ضةواشة

 سالَ ثيش 83خةلَكي  كوردوستانةوة كردةوةيةكة  ياخود  سياسةتيكة  خةريكة  ئةوةي  لة  نيسبةت
و  كوردوستان  بةيب هيض   دةوورو  دةخالةتيكي  خةلَك  خراية   سةر  مةركةز لة  ئيستا ِروويدا  

ضاكي ئةم مةيدانةية ئةحزايب  دةسةآلتداري  كوردوستانن و تةا دووبارة  ئةبيتةوة و ئةوةي  سوار 
  ت  بةيببؤ  بةشداري و شةراكةت لة دةسةآلت و بردين  بةشي  خؤيان  لة داهات و سامان دةيانةوي
هيض  ثرسياريك  و دةخالةتيكي  خةلَكي كوردوستان لة ِريطةي  هةلَبذاردنةوة  خةلَكي كوردوستان بة  

  ئةمِرؤ  لة.   بكةنةوة تاين و ياوةرة كانسليم  بة شؤظينيةيت  عةرةيب و حةكيم و سيسخشكةي  تة
   و خؤي  بدات  كة  خةلَكي  كوردوستان  خؤي  بِريار هةركاتيك  طرنط  ترو  ضارةنووس سازترة

يان  ئةطةر  خةلَكي  كوردوستان  ئيستا ثرس. دةخالةت  بكات  لة  دياري  كردين  ضارةنووسي  خؤي 
. ثي نةكريت و خؤيان  جؤري  ذيانيك  كة  ئةيانةويت  دياري  نةكةن  ئةي  كةم  ئةم  كارة  ئةكريت 

  بة  برا  كة  بووينةوة.  دياري كردين  ضارةنووسي  سياسي خؤي  كةي  خةلَك بةشدار  ئةبيت لة
ثِروكين تر  دةبن ضونكة  ئةو  زةمحةت ترو  تاقةت     برا  طةورة كارةكانبضووك و  شؤظينيةت  كراية

 .كاتة  سووثا و  دةزطاي  سةركووتطةري برا  طةورةكان  هةر  وةك بةعسمان  ليدةكةن 
ئيوة  كارتان  بؤ  ئةوة  كرد  كة لة كوردوستاندا ِريفراندؤم بكريت و ِراثرسي بة خةلَكي  / بةِريزان 

ؤيان  دياري  بكةن كة  ض  جؤرة  ثةيوةنديةك كوردوستان بكريت بؤ  ئةوةي  خةلَكي  كوردوستان  خ
بةآلم ِرؤذطار  دةِروات و خةريكة لة  سةرو ئريادةي  خةلَكةوة بِريار  . لةطةلَ  مةركةز  هةلَدةبذيرن 



دةدريت  و جؤري  ثةيوةنديةكةش دياري دةكريت طةِرانةوة بؤ  مةركةز و لكاندنةوةي  كوردوستان  بة  
 . عيراقةوة 
امةية بانطةوازتان دةكةم كة  بين و ثيكةوة  كار بكةين  بؤ بةِرخيستين بزووتنةوةيةكي من بةم  ن

كة ئايا خةلَكي كوردستان   لةجةماوةري طةورة بؤ ِريفرادؤم ثيش هةلَبذاردن و ثرسيار كردن
اوةِرواين و ض.  لة ضوارضيوةي عيراقدا مبينيتةوة يان دةوولَةيت  سةربةخؤ  ثيك دةهينيت ةيانةويتد

لة دةست  داين ئةم  فرسةتة كاري داهاتوومان  طران تر دةكات و ثاشان  ئيمة بةكي بلَيني  
كوردوستانيان  بةيب ِرةزامةندي خةلَكةكةي خستة سةر عيراق و لكانديانةوة بة مةركةزةوة ئيتر 

ؤلَمان  هةلَكةين و لةم  قؤناغة با ق. قةرارة ئيمة  ئةو  كةسانة  بني  كة  ئةو  تاوانة  قبولَ نةكةين 
ئيمة بؤ  ئةم ضارةنووسة  كارةكامنان دةست . ميذووي  و هةستيارةدا  بِرياري  خؤمان  بدةين 

 بين و ثيكةوة ئةم مةسئووليةتة سياسي و ئينسانية  ئةجنام ثيكردووةو خوازياري ئةوةين ئيوةش
 .بدةين 
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