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 خه کی آورد له  باشووری کوردستان به شداریان کرد له  
 دامه زراندنه وه ی ده وه تک که  دواجار بچن داوای 

 مافه کانیان له  هه مان ده وه ت بکه ن!
      
 

له  بی پشه کی                                                                                     
                                               

ه  مژووی عیراقدا به  گشتی و  وه کو ئاشکرایه  ڕووخانی ڕژمی به غدا رووداوکی یه کجار گرینگ بوو ل
ڕووخانی ڕژم له  ئاکامی کوده تا یا پیالنگران نه بوو، به لکو .  باشووری کوردستاندا به  تایبه تی

ڕوخانکی بنه ره تی و به  ته واوه تی ده وه تی عیراق و دامه زراوه  هه ره  گرینگه کانی بوو، له  پش 
هه وه شانه وه ی دامه زراوه کانی زه بر و زه نگ، به  تایبه تی .  برو زه نگهه مووشیانه وه  دامه زراوه کانی زه 

.  هزی چه کداری، تکشکانی کۆه گه یه کی هه ره  گرینگ بوو که  ده وه تی عیراقی له سه ر بیناکرابوو
ه بۆچوونه   هه روه ها ده توانین، له هه وه شانه وه ی ده وه تی عیراقدا، باس له  ڕوخان و شکستی زۆر ل

فیکری و سیاسه کانی که  ده وه تی له سه ر دامه زرابوو، یاخود له  پرۆسه ی بوونی ئه و ده وله ته دا به  توندی 
  هه به ته ئه و پرسیاره ی به  تایبه تی بۆ کورد گرینگه  ئه وه یه  ئایا ئه م ده وه ته   .  جگه ی خۆیان کردبۆوه

 له  بنه ماکانی زه بر و زه نگ و بنه ما ئایدیۆلۆژی و سیاسیه کانی عیراقی چه نده  ده کرێ دووربخرته وه 
.                ب نوێ ه  مانایه کی تر له م رووه وه  چه ند عیراقی دوای سه ددام ده توان عیراقکیب. پشوو  

وڕووی پرسیارکی          دیاره  ڕووخانی ده وه تی عیراق گه لی کوردی له  باشووری کوردستان به ره 
گه ل گرینگ کرده وه  که  له  راستیدا له  هه مان ئه و پرسیاره  ده چ که  له  دوای ڕووخانی ده وه تی 

ئایا کورد له  باشووری کوردستان  : به  ڕووی هه ردوو ڕووداودا پرسیاره که  ئه وه یه. عوسمانی هاته  پشه وه
ک له و ده وبه  به ش ی به خۆبوون و /ه ته ی که  داده مه زرێقه بوڵ ده کا ببته وه  یا هه وداده مه زر

ڕه دکردنه وه ی ئه م ده وه ته  ده دات و به م پیه ش خه باتی سیاسی و دیپلۆماسی خۆی سه رده خا بۆ 
                ئه لته رنه تیڤی تر، واته  ئه لته رنه تیڤی دامه زراندنی ده وه تی نه ته وه یی تایبه ت به  خۆ؟      

له  .   هه وی وه مدانه وه ی ئه م پرسیاره ناده مبه  شوه یه کی ڕاسته وخۆ         له م وتاره ی به رده ستدا 
الیه کی تره وه  به  ب کردنی ئه و پرسیاره  ئاسته مه  بچینه  ناو ئه و بابه تانه ی که  به  شوه یه ک یا 

به  باوه ری من ته واوی ئه و پشوه چوونانه ی دوای .  ده که ن به م پرسیاره وهشوه یه کی تر په یوه ندیدارمان 
روخانی ڕژمی به عس و ده وه تی عیراق، ده کرێ به  شوه یه ک یا شوه یه کی تر وه  تا ئه و جگه یه ی 

  .            ره وه ، بخرنه  ناو چوارچوه ی ئه و پرسیاره ی سهخه لکی باشووری کوردستان مه به ستی لدوانه
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          مـه به ستی ڕاسته وخۆ له م وتاره ی به رده ست هه ودانه  بۆ خوندنه وه یه کی تر بۆ هه لبژاردنه کانی 
دواتر له م (وه  هه روه ها دواتر هه لبژاردنی کوردک، واته به ڕز جه الل تاه بانی )  30/1/2005(عیراق 

ئه و بۆچوونه ی که  پیاده شیده که م له م وتاره دا .  تی سه رۆککۆماری له  عیراق ،  بۆ پۆس)وتاره دا تاه بانی
بریتیه  له  هه سه نگاندن و باسکردنی هه لبژاردن و مه سه له ی پۆستی سه رۆککۆماری له  چوارچوه ی 

وه  هه ر .  ڕۆژی کورد عیراق له  ڕوانگه ی ملمالنی په یوه ندیدار به  دوادامه زرانه وه یپرۆسه ی سه رله نوێ  
ه کان ده که م به  په یوه ندی ) کوردی-کوردی (له م چوارچوه یه شه وه  ڕاوه ستانک له سه ر الیه نی په یوه ندیه  

له گه ڵ ئه م پرۆسه  و پرسی ده سه ت، به  تایبه تی له  نوان پارتی دیمۆکراتی کوردستان و یه کیه تی 
).                                                           م وتاره دا پدک وینکدواتر له (نیشتیمانی کوردستان   

         له م وتاره دا باسکردن له  پۆستی سه رۆککۆماری په یوه ندیدارکراوه  به  کۆمه یک مه سه له ی تر 
شوه ی کارکردنی کورد ه کان، پرسی ده سه تی سیاسی و ) کوردی–کوردی (له وانه ش پرسی په یوه ندیه  

  .                                                   ه کان) کوردی–کوردی (له گه ڵ ده وه تی عیراق و په یوه ندیه  
         به  هه ر حاڵ، مه به ست له م باسه  به  زه روره ت ئه نجامدانی لکۆینه وه یه کی به  مانای ووشه 

کو به شداریه که  له و گفتوگۆ یانه ی که  لره  و له وێ له سه ر هه ندێ پرسی په یوه ست به   ، به لئه کادیمی نیه
.                                                                              عیراق و باشووری کوردستان ده کرن

  
 

هه بژاردنه کانی عیراق   
 

 عیراق، دوای روخانی رژمی به عس، له  گۆشه بینینی جودا جوداوه  ته ماشا ده ش یه که م هه بژاردنه کانی
 زۆر که م ئاماژه ی پنه کراوه ئه وڕاستیه یه  که ئه م گوتاری ڕه سمی کوردیدائه وه ی له  .  و ڕاڤه بکرن

عیراق و سه رله نوێ هه لبژاردنانه  یه کسه ر ده چنه  خانه ی پرۆسه ی سه رله نوێ دامه زراندنه وه ی ده وه تی 
به  بۆچوونی من به شداریکردنی کورد له  باشووری  .  لکاندنه وه ی باشووری کوردستان به و ده وله ته وه

کوردستان له و هه بژاردنانه دا، به  تایبه تی هه لبژاردنی په رله مانی عیراق، به  بیاری یه کبووی 
له  خه لکی کوردستان، روداوکی سیاسی %  70ر له  سه رکردایه تی سیاسی وه  به  به شداریکردنی زت

  .                    یه کجار گرینگ بوو له  پرۆسه ی لکاندنه وه ی باشووری کوردستان به  ده وه تی عیراقه وه
          هه به ته  ئه م پشوه چوونه  ش زۆر ئاکامی هه نووکه یی و په یوه ندیدار به  دواڕۆژی باشووری 

به  باوه ڕی من گرنگترین ئه م ئاکامانه  ئه وه یه  که  به شداری له م هه بژاردنانه دا  . ستانی لده که وته وهکورد
 کی کوردستان بیانویه کی زۆر گرینگ، به  هه رس ژه یه ی خهبه  بریاری سیاسی و به  به شداری ئه م ڕ

:               ه کی باشووری کوردستان ده رده هنت، له  ده ست خدواڕۆژ و ئستا و  ڕابرد ڕه هه نده کانی و 
وه ک ئاشکرایه  له  گوتاری سیاسی و بگره  لکۆینه وه  ):  ڕه هه ندی مژوویی(ڕه هه ندی ڕابردوو )  1

که  به  باشووری  )  یا بیانوی ئه وه  هنراوه ته وه(ئه کادیمیه کانیشدا به رده وام بانگاشه ی ئه وه  کراوه  
به  زۆره مل و به  ب ویستی خه که که ی لکندراوه  به   )   ساه84ئستا (دستان ئه و هه موو سانه  کور

 ، که  به  به شداریکردنی خه کی ئه  و به شه ی کوردستان له  ترسی ئه وه  هه یه .  ده وه تی عیراقه وه
 خشین به  لکاندنه وه ی باشووری کوردستان به  هه بژاردنه کاندا وه  له  ڕگه ی ئه م به شدارییه  ڕه وواییبه

.                                                                      ، گه لی کورد  ئه م بیانوه   مژووییه  له  ده ست بداعیراقه وه
 خشی به  به شداری له  هه بژاردنه کاندا هه موو ڕه واییه کی به):  ڕه هه ندی هه نوکه یی(ڕه هه ندی ئستا )   2

له (لکاندنه وه ی باشووری کوردستان به  عیراقه وه  وه  به م مانایه ش کورد بیانویه کی سیاسی هه نوکه یی 
ئیمۆ کورد .  بۆ گوزار ش له  خۆی کوردستان و مافه کانی بۆ جیابوونه وه  له  ده ست دا)  خه باتی ئیمۆیدا

وا خه ریکه  به  زۆر  که  باشووری کوردستان ناتوان به  ئاسانی به  ڕای گستی نونه ته وه یی ب
به  مانایه کی تر جونه وه ی سیاسی له  باشووری کوردستان ناتوان ڕووی  .  به  عیراقه وهده لکندرته وه  
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، له   "به شداریه کی ئازاد و دیمۆکراسیانه" ،  به  گله یی له  کۆمه گه ی جیھانی ب چونکه  خۆی تکه بووه
.                                                             سه رله نوێ دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراقپرۆسه ی

ڕوو له  دواڕۆژ، له وه  ده ترسم که  ئه  م به شدارییه  له  هه بژاردنه کاندا  :  له  ڕه هه ندی دواڕۆژه وه)  3 
وردستان، ببه ش بکات له و بیانویه ی که  باوک و ، هه رنه ب له  باشووری کنه وه کانی دواڕۆژیش

  .                                    باپیرانیان له  کاتی دامه زرانه وه ی عیراق به  زۆر لکندراون به و ده و ه ته وه
پرۆسه ی        گرنگه  هه ر زوو ئه وه  بین که  هه بژاردنه کان یه که م و تاکه  ئستگه  نه بوون له  

دامه زراندنه وه ی عیراق، به م بگومان له  ڕووی ڕه وایی سیاسیه وه  و به  په یوه ندی له گه ڵ ئه و بۆچوونه ی 
دیاره  ئستگه  گرینگه کانی  .  که  له  س خای سه ره وه خرایه  ڕوو، گرنگترین و چاره نووسسازتریانه

ه که ی له  پرۆسه ی سه رله نوێ بیناکردنه وه ی عیراق جگه  به شداریکردنی کورد له  ئاستی سه رکرده  سیاسی
:  ، که  به ر له  ڕووخانی ڕژمی سه دام ئه نجامدرا، ئه مانه ن  )2002دیسه مبه ری (له  کۆنفرانسی له نده ن 

پۆل ، په یمانی ئیداره ی ده وه ت له  نوان تاه بانی  و )2003ناوه ڕاستی ئه پریلی (کۆبوونه وه ی ناسریه  
، وه  له  هه مووشیان گرینگتر )2004مارسی (، یاسای ئیداره ی ده وه ت 2003برمه ر له  نۆڤمبه ری 

).                      8/6/2005، له  1546ژماره  ( بیاری ئه نجومه نی ئاسایشی نه ته وه  یه کگرتوه کانه    
 دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراقدا، هه ر یه که یان به            ئه م ئستگانه  هه موویان گرینگن له  پرۆسه ی

شوه و ڕاده ی خۆی، به م گرینگترینیان له  ڕووی ڕه واییدانی سیاسی و یاسایی لکاندنه وه ی باشووری 
  ئیترئاسان نیه بۆ خه لکی کورد که:   ، به شداریکردنه له  هه بژاردنه کانداکوردستان به  ده وه تی عیراقه وه

ب لکاندن بیاری چه ند که سانک بوو له  سه رکردایه تی سیاسی کورد و خه کی کوردستانیش پرسی 
راسته  که  له  هه بژاردنه کاندا پرسیارکی ڕاسته وخۆ نه کرابوو ده رباره ی  بۆچوونی خه کی له   .   پنه کراوه

 الیه کی تره وه که س ناتوان نکۆی له وه  بکات   ، به م لهمه ڕ لکاندنی باشووری کوردستان به  عیراقه وه
که  هه بژاردنه کان ئستگه ی هه ره  گرینگن له  لکاندنه وه ی باشووری کوردستان به  عیراقه وه  و له  
دواڕۆژیشدا به  ئه گه ری زۆر به م شوه یه  ده بینرێ و له الیه ن به رهه ستکارانی سه ربه خۆیی کوردستانیش 

.                                                                                           راسته یه  دا  به کاردتله م ئا  
 
 

 پۆستی سه رۆککۆماری
 

بۆ وه ده ستھنانی پۆستی سه رۆککۆماری یا سه رۆکوه زیران بۆ کوردک، هه وی زۆر درا له  الیه ن لیستی 
هه ر زوو، له  پش هه بژاردنه کانه  وه،  هاوپه یمانی کوردستان که وته  هه وی .  یه وههاوپه یمانی کوردستان

.                                                                پداگرتن له سه ر ئه وه ی که  یه کک له و پۆستانه  بدرێ به  کورد
)  1/12/2004(بی سیاسی پدک و ینک            هه روه ک ده زانرێ له  ڕکه وتنکی هه ردوو مه کته 

دیاره  مه سه له ی هه ره  گرینگ .  چوارچوه یه ک بۆ دابه شکردنی ده سه ت و پۆسته کان بریاری له سه ر درا
ڕککه وتن بوو، هه به ته  به  ب گه ڕانه وه ی پشوه خت بۆ په رله مانی کوردستان، له سه رئه  وه ی که وا 

دواتر له م ( کورد ب بۆ پۆستی سه رۆککۆماری عیراق و به ڕز مه سعود بارزانی تاه بانی کاندیدکراوی
ده ستنیشانکرا بۆ پۆستی سه رۆکی هه رم، ئه و پۆسته ی که  هشتان په رله مان بیاری له  ) وتاره دا بارزانی
ونه وه ی پدک و ینک هه نگاوک من وایبۆده چم که  به م بیاره  نه ک هه ر له  یه کتر نزیکبو .  مه ڕ وه رنه گرووه

 ، دواتر له  ئاستی پراکتیکیدا و ئه و ڕووداوانه ی که  له  هه بژاردنی به ره و پشه وه  نه چوو به لکو ئه م بیاره
له  ڕاستیدا له م ڕۆژا .   ، بوونه ته  مایه ی نیگه رانی خه کی کوردستانتاه بانی وه ک سه رۆککۆمارکه وتنه وه

وه ندیه کانی پدک و ینک ئه وه نده  گرژیان پوه دیاره  که   زیاتر هه واوکه شی ڕۆژانی به ر له  جه نگی  نه دا په ی
دیاره  تا تاه بانی هه نه بژردرابوو وه ک سه رۆککۆمار ده رفه تی ئه وه  زیاتر  .  خۆکوژی به بیرده هننه وه

من و به  یه ک هه نگاو له  ملمالن ئالۆزه  سیاسی و بوو که  کورد به  یه ک ده نگ گوتاره  سیاسیه که ی بخه 
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.                       ده ستوری و دیپلۆماسیه کانی په یوه ندیدار به  کوردستان و عیراق به ره و پشه وه  بۆن
ڕاسته وخۆ له             ئه وه ی که  جگه ی نیگه رانیه  ته نھا ئه و گرژی وحاله تی ملمالن ئاشکرایه  نیه  که   

ڕۆژانی دوای هه بژاردنی تاه بانی، لره  و له  وێ، له  نوان الیه نگران و ئه ندامانی پدک و ینک 
ده رکه وت، به کو ئه گه ری ئه وه ش هه یه  که  ئه م دابه شکردنی ده سه ته  له  نوان تاه بانی و بارزانیدا ببته  

یه ککیان باوه ڕی :  سیاسه ت، یا ڕاستتر بین دووئاڕاسته ی سیاسیبنه ما بۆ سه رهه دانی دوو جۆره  
به وه ب  که  هه موو قورساییه کان بخرنه  به غدا ئه ویتریش به  پچه وانه وه  هه نگاو به  هه نگاو له  به غدا 

ه وه ی سیاسی له م له  ڕاستیدا ئه مه  یه که م جاره  له  مژووی باشووری کوردستان و جوالن .  دوربکه وته وه
 له  الیه که وه  خاوه ن ده سه ت بت له  به غدا به م له  هه مان  به  شوه یه به شه ی کوردستان که  کورد

کاتیشدا دۆزه که ی به ته واوه تی له م به شه ی کوردستان چاره سه ر نه کراب و به رده وامب له  داواکارییه کانی 
که سایه تی سیاسی  ده ستوری سیسته می ڕاستیدا کشه  هه ره  گرنگه کان ده رباره ی له   .  به  ڕووی به غدادا

 له گه ڵ ئه ویشدا ئه و ناوچانه ی که  ده ب بخرنه وه  سه ر کوردستان و هه ندێ که رکوک و مه سه له ی فیدرالی
ه سایه تی کورد وه کو به  گشتی ک.  مه سه له ی تری گرینگ هشتان چاوه ڕوانی چاره سه ری بنه ڕه تین

دا مه سه له یه کی یه کجار  )ده وه ته(پکھاته یه کی سیاسی و یاسایی له  ناو عیراق وناسنامه ی ئه م وته  
گرینگه  و مانه وه ی عیراق به  ناسنامه ی پشتری وه ک ده وه تکی عه ره بی یه کک له  ته حه دداکانی دواڕۆژ 

هاوسه نگی له  ناو ئه م  )  به  مانا سیاسیه که ی ووشه ی ئیداره(ن و ئیداره کردنی له  ڕاستیدا ڕاگرت.    ده بت
حاه تی په یوه ندییه  .   ، کارکی ئاسان نابتهاوکشه  تازه یه دا، به حاه ته  سیاسی و دیپلۆماسیه که یه وه

 .    ت بۆ ئه و ئیداره  پویستهناسه قامگیربوو و  گرژه کانی پدک و ینک ده کرێ هه ڕه شه یه کی هه ره جیددی ب
           ئه و بارودۆخه   هه نووکه ییه  چاره نووسسازه ی که  باشووری کوردستانی به ره وڕوو بۆته وه  نه ک 

 ، به کو له  ڕاستیدا ئه م هه ر پویستی به  ئه م خۆهه کشانی پدک و ینک له  به رامبه ر یه کتر نیه
یه کتر ده توان هۆکارک بت بۆ سه رهه دانی ڕوداوی تکده ر و بگره  پشتشکنیش خۆهه کشانه  به رامبه ر 

وه ختک پدک سه رکه وتنکی ینک به  زه ره ری خۆی ده زان، نه ک به  :    بۆ خه کی باشووری کوردستان
 خۆی له  قازنجک بۆ خه کی کوردستان، وه ختکیش ینک سه رکه وتنکی پدک به  زه روره ت به  زیان بۆ

قه له م ده دات، نه ک به  قازانج بۆ خه کی کوردستان، ئه و کاته  ده ب بزانین که   په یوه ندیه کان هی ته بایی 
 پرسیار ئه وه یه ئایا گه ر تاه بانی له  چوارچوه یه کی قانونیدا )1(.نین به کو هی ملمالنیه کی تکده رن

ق بت دوای ئه وه گه رهه نه بژردرته وه  ده ب به  حوکمی قانون  مانگ سه رۆک کۆماری عیرا 9-8ته نھا 
وازبن له  سه رۆکایه تی ئایا ئه و کاته  بارزانیش واز له  سه رۆکایه تی ده هن؟ له وه  ده ترسم که  بارزانی 

. ه و و بنه ماه که یه تیوا تبگا و به و ئاڕاسته یه ش کار بکا که  ئیتر هه تا هه تایه  سه رۆکایه تی هه رم هی ئ
ئایا له  به رامبه ر پشھاتکی ئه وهادا ینک چۆن هه سوکه وت ده کا و کار و کاردانه وه کان له  نوان ئه و 
دوو هزه دا له  باشووری کوردستان به ره و کوێ ده به ن؟                                                           
   

م

و

 
کۆماری و سیاسه ته  کوردیه کانپۆستی سه رۆک  

 

 تی مه رکه زیدا ده توان ک بۆ به شداریکردنی کورد له  ده سهکرد، هه ر هه نگاوشتر ئاماژه م پهه روه ک پ
سه رکیان به کاربت له  ملمالن سیاسی و ده ستوریه کاندا به  :  له  باشترین حاه تدا شیرکی دووسه ر بت

نانی مافه کانی کورد، که  دیاره  ئه مه  ڕک باوه ڕی سه رکردایه تی سیاسیه  له  باشووری ئاڕاسته ی وه ده ستھ
که  ڕک )  یا هه رنه ب ئه گه ری ئه وه ی لده کرێ(له  الیه کی تره وه  سه ری تری شیره که  ده توان .  کوردستان

ری کوردستان نایه وێ  ئه و سه ره ی سه رکردایه تی سیاسی له  باشوو.   به  پچه وانه وه  کورد خۆی ببێ
لره دا .  شیره که  ببین، یا هه رنه ب ناخوازێ به  شوه یه کی کراوه  و ئاشکرا باسی لوه  بکا)  دووهه می(

هه وی ئه وه  ده ده م که  به شداریکردنی کورد له  هه بژاردنه کان و وه رگرتنی پۆستی سه رۆککۆماری له  الیه ن 
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.                                                          تاوتوێ بکه م شیرکی دوو  سه ره وه  وه کوکه سکی کورد
واته  الیه نی پۆزه تیفی به شداریکردن له  (           تا ئه و جگه یه ی په یوه ندی به  ئه گه ری یه که مه وه  

ته ماشای پشوه چوونه کان بکات، مرۆڤ ده توان ب که   ، ئه گه ر خۆشبینانه  هه یه )  هه بژاردنه کانه وه
کۆمه ک هۆکار ده توانن ببنه  ڕگه خۆشکه ر بۆ ئه وه ی کورد له  ڕگه ی به شداریکردن له  هه  بژاردنه کان 

گه ر بتوان ئاماده بوون و ڕۆی چاکانه ی له  ده سه تی ناوه ندیدا ماف و ئامانجه  نه ته وه ییه کانی مسۆ
ئه وه ی که  زۆریش گرینگه  که  ئه گه ر کورد، له  باشترین حاه تدا، له  ڕگه ی به شداری چاکانه ی له  . بکات

ناوه ندی ده سه ته وه  ئه و مافانه ی به ده ستھنا ده ب ڕکه وتن و ده ستور و یاساکان به  شوه یه ک بن که  
کراسی و سیسته می فیدرالیدا پاشه کشه یکرد ئه وا کورد پویست نه کات ئه گه ر عیراق له  تاقیکردنه وه ی دیمۆ

به  باوه ڕی من  به  له به رچاوگرتنی ئه گه ری ئه وه ی که  ئه زموو نی عیراق  .    جارکی تر ملی شاخ بگرته وه
شتانه ی که  کورد له  له وانه یه  پاشه کشه یه کی جددی بکات، شتکی هه ره  زه روری  ئه وه یه  که  ده ب ئه و 

ڕگه ی به شداریکردنه وه  به ده ستی دن له  چوارچوه  سیاسی و ده ستوری و یاساییه کان په راوزکی 
جگه  له وه  پویسته کورد خاوه نی هزی .  پویست بۆ کورد مسۆگه ر بکات به  ڕووی هه ر ئه گه رکدا

ئه گه رنا زه مانه تی نونه ته وه یی  .  خۆی بجولته وهچه کداری خۆی بت ئه م هزه ش به  بیاری کورد 
به ستنه وه ی زه مانه تکی  .  ئاشکرا و ڕوون پویستن بۆ ئه وه ی کورد له  کاتی پویستدا بۆیان بگه ڕته وه

( ه کی ئه وها به  مافی به کارهنانی هز یا مافی داواکردنی به رگری له  نه ته وه  یه کگرتوه کان یا هزکی ده ر
وه  به ستنه وه ی ئه م زه مانه تانه  به  مافی گه ڕانه وه  بۆ حوکمی خه لک له  ڕگه ی ) با بین بۆ نمونه  ئه مریکا

مه رج  ب کی بفه رانده مکی ده ستوری یا یاسایی،رچده توانن یارمه تیده ربن بۆ کورد بۆ  هیچ په ناوپ 
خک که  له  هی دون بچت، ئه گه ر پاشگه زبوونه وه یه ک له  ته واوی ئه وه ی جارکی تر نه گه ڕته وه  دۆ

                                                     .  پکھاته ی ده سه ت و پکھاته ی سیاسی له  عیراق ڕوویدا
به  مانایه کی (ان به و قورسیه وه            به باوه ڕی من الیه نه  نگه تیڤه کانی به شداریکردن له  هه بژاردنه ک

ه  ڕاستیدا هه ر .  هه ر زوو ده کرێ بین ده  رکه وتوون)  تر سه ر ی تری شیره که که  ده کرێ کورد خۆی ببێ
 ، به شداریکردنی کورد به  زوو به ر له  ڕووخانی ڕژمی سه دام، به م به  تایبه تی دوای که وتنی ئه و ڕژمه

له   . یاسیه وه  له  دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق کۆمه ک ئاکامی نگه تیڤی لکه وته وههه موو قورسایی س
گؤشه بینینی فه لسه فه ی سیاسیه وه  ئه م به شداریه  نه ک هه ر ئاماژه  به کو به رجه سته بونکیشه  بۆ ئه و 

شه ی کورد کداده گرێ له سه ر ئه وه ی که  ککو شه ی نه ته وه یه کی دابه شکراو نیهبۆچوونه ی که  پ به ، 
کشه ی چه ند گه لکی دابراوه  له  یه کتر  و هه ر یه که شیان له م گه النه  ده ب به  شوه ی تایبه تی خۆی 

ئه وه شی که  کوردک بوه ته  سه رۆککۆماری عیراق، وه  که  ئه مه ش ده کرێ له  هه ر وتکی .  چاره سه ر بکات
ه  کوردی تدا ده ژی ڕووبدات، به  پویست شتکی پۆسه تیڤ نیه  به کو ده کرێ زۆر نگه تیڤیش بت بۆ تر ک

به  مانایه کی تر ئه م حاه ته ی که  له  عیراق .  سیاسه ته  کوردیه کان، له  ئاستی ناوه خۆیی و جیھانیدا
یا (له  ڕووی ده ره وه ی لۆماسی ئامرازکی سکردنی دیپیا "  به نجکی"ڕوویداوه  ده کرێ بب به  

آه س ناتوان  .  کشه ی کورد و جارکی تر کشه ی کورد به  توندی  به  ناوخۆیی بکاته وه)  نونه ته وه یی
ئیمۆ له وه  سبکاته وه  که  الیه نی کوردی له  باشووری کوردستان به  ته واوه تی وازیان له و دیپلۆماسیه ته  

نه ک .  له  کورد ده کات)  یا هه رنه ب ئه گه ری دووپاتبوونه وه ی زوم و زۆر(زولم وزۆرهناوه  که  باس له  
هه ر ئه وه  به کو بگره  ئه م دیپلۆماسیه ته  باس له  ئه گه ری هه گه ڕانه وه  و شکستھنانی ئه زموونی عیراق 

شتراسته  له وه ی که  ئه م ئه زموونه  له  دیمۆکراسی و سیسته می فیدرالیش ناکات، وه کو ئه وه ی کورد ئیتر پ
سه د له  سه د سه رکه وتوو ده بت و له به ر ئه وه ش پویستی به وه  نیه  به  ڕووی کۆمه گه ی نونه ته وه ییدا 

له  ڕاستیدا ئیمۆ کورد خۆی چه ند سه فاره تکی به ده سته وه یه  و .  گوزارش له  ئه گه ره کانی سبه ین بکات
ویستیشی   به  به م شتی به ده سته  و پ ئیتر کورد ده سه ونه ته وه یی وا ده زانگه ی ن وه یه ش کۆمه

ته نانه ت ئه وه  کورده  له  عیراق که  مافی خه لکی تریش " با سکردنی مه سه له  تایبه تیه کانی خۆی  نیه و 

و
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ێ که  کۆمه گه ی نو نه ته وه یی بته  ئه و لره دا پویسته  ئه گه ری ئه وه  له به ر چاو بگیر."  ده دات
قه ناعه ته ی که  ئیتر کورد له  عیراق چیتر پویستی به  باسکردن له  زه مانه ت و پشتگیری نونه ته وه یی نیه  

ده کرێ ئیمۆ کۆمه گه ی جیھانی له و باوه ڕه دا .  و پویست ناکات کورد له  دواڕۆژی  خۆی نیگه ران بت
به کو ئه و شته ی که  هه یه  "  مه سه له یه کیش نه ماوه  له  عیراق به  ناوی مه سه له ی کورد"بت که  

 .                                      پرۆسه یه کی دیمۆکراسیانه یه  که  کوردیش به  شوه یه کی یه کسان تیدا چاکانه  به شداره
ه  هه بژاردنه کان و  وه رگرتنی پۆستی            له  ڕووی ناوه خۆییه وه  ده کرێ به شداری کورد ل

سه رۆککۆماری له  الیه ن تاه بانیه وه   ببته  هۆی به نجبوونی کورد له  باشووری کوردستان و به م مانایه ش 
ببته  هۆی ئه وه ی که  که متر پداگرێ له سه ر داواکریه کانی خۆی وه  چیتر مه سه له ی ترس له  دواڕۆژ و 

ه نه کانی عیراقی عه ره بی و هه گه ڕانه وه یا ن له  قۆناغه کانی داهاتوودا به  هه ند هه نه گرێ و گومان له  الی
به م پیه ش باس له  زه مانه تی نونه ته وه یی نه کات به  بیانوی ئه وه ی که  کورد خۆی له  ده سه تی 

به  پی .  داگرێ)  له  کوردستان(ه کانی له  ڕۆخ ناوه ندی خاوه ن قسه یه  جا بۆ ئه وه نده  پ له سه ر داخوازی
بۆچوونکی ئه وها، کورد له  عیراق مه زلوم نیه  و پویستیش ناکات باس له  شتکی ئه وها بکات چونکه  

له  ڕاستیدا ئه م په ڕینه وه،  یه کسه ر و به  په له یه  و  ب پشه کییه، له  .  ناوه ندخۆی خاوه ن ده سه ته  له  
ده کرێ به  ) له  حاه تی مه زلوم و غه درلکراو بۆ حاه تی ده سه تداربوون(سه ت و دیپلۆماسی کوردیدا سیا

هه به ته  له  دوای (له  ڕاستیدا ده مکه   .  زه ره رکی سیاسی و دیپلۆماسی گه وره  بۆ کورد بگه ڕته وه
ی پدک و ینک ڕۆژانه  مشکی ) و نووسراوبینراو و بیستراو(ه وه ڕاگه یاندنی )ڕووخانی ڕژمی سه دام

ئه وه  له  کاتکدا که   .  و شتی له م جۆره"  عیراقی نوێ"و "  عیراقی فیدرال"خه کی داده گرن به  وشه ی وه کو 
له  باشترین حاه تدا هشتان زووه  باس له  عیراقی فیدرالی و عیراقی نوێ وه کو دوو چمکی ده ستوری و 

 پش عیراقی فیدرالی و عیراقی نوێ وه کو حاه تی واقیعی و چه سپاو له .  بکه ینسیاسی سه قامگیربوو 
 و ملمالنیه کی سیاسی و ده ستووری وگۆڕانکاری بنه ڕه تی له بۆچوونی سیاسی و ئایدیۆلۆژی  ئیمه وه یه

مرۆ .  وازێده خ)  عیراق به ب باشووری کوردستان(الیه نه  عه ره بی وئیسالمییه کانی عیراقی عه ره بی 
ده توان بپرس چه ندن ئه و که نای ڕاگه یاندن و بوکراوه  و هز و حیزبه  سیاسیه  عه ره بیانه ی که  چمکی 

.                                                                                       به کار ده هنناقی فیدڕالیعیر
سیاسی له  باشووری کوردستان پویست بوو لووردبوونه وه یه کی جیددی بکات            سه رکردایه تی 

پرسیار .   که  له یه کتری ته واو جیاوازنپه ڕینه وه   سیاسی  دیپلۆماسیه  له  حاه تک بۆ حاه تکی ترله و 
 به رده وامبوایه  له  ئه وه یه  ئایا باشتر نه بوو که  کورد ئه وها زوو دیپلۆماسی خۆی ته جمید نه کردایه و

  له  پشووه چوونه کانی عیراق و مه سه له ی کورددا؟      سیناریۆ و ئه گه ره  نیگه رانئامزه کانخستنه ڕووی 

و

چه ندن و )  وه ک سه رۆککۆماری عیراق(             ئستا با بپرسین ئایا ده سه ته  حه قیقیه کانی تاه بانی 
 ؟ به ر له  هه ر شتک به  پی ناوه ندی ده سه تی ناوه نده وهه  بۆ ماوه ی چه ند له  ئایا ده توان چی بکات  و

یاسای کاتی ئیداره ی ده وله ت تاه بانی ناتوان هیچ بیارک وه رگرێ به  ب به شداری هه ردوو 
سه رۆککۆمار و دوو   (ده سته ی سه رۆکایه تیبریاره کان ده ب له  الیه ن هه رس ئه ندامانی .  جگره کانی
جگه  له وه ش تاه بانی )  2.(بدرن وه  تاه بانی خۆی به ر له  هه ر که سک ئه و ڕاستیه  ده زان)  جگره که ی

ته نھا بۆ ماوه ی چه ند مانگک وه کو سه رۆک ده منته وه  و له و ماوه یه شدا دانانی ده ستور گرینگترین 
به م پیه  زۆر زه حمه ته  مرۆڤ له  .  که ریگه ریه کی زۆری به سه ره وه  نابت ، که  ئه و وه ک سه رۆککۆمار شته

ده ربینی ئه وهه موو خۆشحای و گانی ئه و هه موو ئاهه نگانه   بگات له  کاتکدا هه موو الیه ک ده زانن که  
که م یا زۆر یه کسانه  به  "  اتسه الحی"تاه بانی له  مه سه له ی ده نگدان له سه ر بیاره کا ن و مه سه له ی 

ئه وه  له  کاتکدا بۆ هیچ که س شاراوه  نیه  که  کورد به  درژایی ته مه نی .  که سکی وه ک غازی ئه لیاوه ر
 سای دواییدا، قوربانیه کانی بسنوور بوون له  پناو وه ده ستھنانی 40ده وه تی عیراق، به  تایبه تی له  

 ئاستی هه مووعیراقده نگی له    %  26ه لبژاردنیشدا لیستی هاوپه یمانی کوردستانی مافه کانی وه  له  ه
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ده نگی هنا، له گه ڵ ئه وه شدا ئه لیاوه ر، که م یا %  1له  کاتکدا لیسته که ی ئه لیاوه ر ته نھا نزیکه ی .  هنا
.                ده سته ی سه رۆکایه تیدازۆر، ده سه تی یه کسانه  به  ده سه ته که ی تاه بانی له  چوارچوه ی 

 ، ده کرێ پرسیارک            له  مه سه له ی وه رگرتنی پۆستی سه رۆککۆماریدا له  الیه ن کوردکه وه
ده ب باجکی سیاسی و بگره  )  له  چوارچوه ی عیراقدا(بوورژنین ئه ویش ئه وه یه  ئایا کورد وه کو گه ل 

ره  بداته   الیه نی عه ره بی له  عیراق بۆ ئه وه ی ئه م الیه نی  عه ره بیه  قه بوول بکات که  ستراتیژی چه ند گه و
 له  قه له م ده ده ن و قه بولیش وتکی عه ره بیکوردک بب به  سه رۆککۆماری ئه و ده وله ته ی که  خۆیان به  
ماره  کورده  ده ب تا کام ڕاده ی دسۆزی بۆ ناکه ن ئه م ناسنامه یه ی بگۆڕدرێ؟  وه  ئایا ئه م سه رۆککۆ

عیراق، وه ک ده وه تکی عه ره بی، کار بکات بۆ ئه وه ی الیه نی عه ره بی قه بولی ئه وه  بکا " گه لی"و " خاک"
ئه وه ی ڕاستی بت هه ر زوو ئاشکرایه  که  تاه بانی له  کۆمه  شتی .  ئه م کورده  سه رۆککۆماری بت

اریکردوه  که  عیراقیه کی دسۆزه و له  پناو فه راهه مکردن و وه سه رخستنی پرۆژه ی سه رله نوێ گرینگدا دی
دامه زراندنه وه ی ده وله تی عیراق ئاماده یه  زۆر شت بکات، ئه گه ر چی ئه م شتانه  وه مده ره وه ی 

.                                             ه بنڕاسته قینه ی خواست و نیگه رانیه کانی کورد له  باشووری کوردستانیش ن
           لره دا جگه ی ئاماژه یه  که  تاه بانی، وه کو نمونه یه ک بۆ ئه و باجه ی کورد ده یدات له  پرۆسه ی 
وه رگرتن و پاراستنی پۆستی سه رۆککۆماری، له  وتاری خۆیدا به  بۆنه ی کردنه وه ی په رله مانی عیراق 

ئاداری ( گرنگی له  مژووی کوردی له  باشووری کوردستان له  بیرکرد که  ئه ویش ڕاپه ڕینه که ی الپه ڕه یه کی
نه ک هه ر ئه وه  به کو تاه بانی له  ده ستپکی وتاره که یدا ئاماژه ی به  ڕاپه ڕینی خوارووی .  بوو)  1991

 سه د له  سه د ئاوه ناوکی  ناو  بانی تاه.  عیراق کرد به ب ئه وه ی که  ناوی ڕاپه ڕینی کوردستان بنت
عه ره بی و ئیسالمی به کار برد بۆ گوزاره کردن له  ڕاپه ڕینه کانی خوارووی عیراق و با شووری کوردستان به  

"  له  وتاره که یدا تاه بانی ناوی.  ب ئه وه ی ناوی هیچ ڕاپه ڕینکی کوردی یا  کوردستانی بھنت
ده هن بۆ ڕازیکردنی الیه نی عه ره بی و له م الیه نه شدا به  تایبه تی توخمی   )3("ئینتیفازه ی شه عبانی

 له م حاله ته دا، دیاره  بۆ نیشاندانی دسۆزی خۆی بۆ سه رۆککۆمارکی کوردتاه بانی وه ک .  ئیسالمی
ه بی و ئیسالمیدا نه ک هه ر مژوو و ناسنامه ی کوردی له  ناو مژوو و ناسنامه ی عه ر"  عه ره بی"عیراقی 

:     ، به م جۆره  بت ، چونکه  شاردنه وه  ده کرا، بۆ نموونه  ، به کو له  ڕاستیدا ده شیانسته وه شاردۆته وه
له  الیه کی تره وه  تاه بانی ده رفه تی هه بوو نه ک هه ر باس له  ڕاپه ڕینی ."  ئینتیفازه ی گه النی عیراق"

ڕاپه ڕینی " وشه ی عه ره بی، که  ئه وه شی نه کرد، به کو ده یتوانی چمکی خه کی کوردستان بکات به  دوو
هه روه ک چۆن فه له ستینیه کان سه رکه وتوو بوون له  .  ناواخنی وتاره که ی بکات"  خه کی کوردستان
  له  جیھانی سیاسی و ئه کادیمیدا، ده ب کوردیش چاوی له وه  بت که"   ئینتیفازه"سه پاندنی وشه ی 

له  ڕاستیدا .  هه رنه ب له  سه ر ئاستی ڕه سمی و ناڕه سمی عیراقدا وشه ی ڕاپه ڕینی کوردستان بسه پنین
ناونه هنانی ڕاپه ڕینی باشووری کوردستان نه ک هه ر کورد له  مژووی عیراقدا په راوز ده کات و گرنگیه کی 

به  پی وتاره که ی .  عیراقیدا"  به وده قه ی"وه  له  ناو پله  دووی پده دات به کو ڕک ئه م گه له  ده تونته 
شاردنه وه ی  . کورد له  ناو ناسنامه ی عه ره بی ئیسالمیدا تواوه ته وه) هه به ته  له  باسی ڕاپه ڕیندا(تاه بانی 

نه وه ی کورد له باشووری کوردستان له   ناو چوارچوه و ناسنامه ی عیراقدا جارکی تر مانای په راوزکرد
ئه وه  ڕک ئه و شته  بوو که  الیه نی عه ره بی له  عیراق :  ی دوای سه دام")نوێ و فیدرای("کورده  له  عیراقی 

.                                                                      سای ڕابردوودا84هه وی بۆ ده دا له  ماوه ی   

و

ه ر زوو تاه بانی هه ندێ همای داوه  که  زیاتر بۆ ڕازیکردنی الیه نی عه ره بین و            جگه  له وه ش، ه
له  پناوی فه راهه مکردنی سه رله نوێ دامه زرانه وه ی ده وله تی عیرق و ئه وه ی پیده گوترێ یه کبوونی 

 رکرده ی هه موو نیشتیمانی عیراق ئه مه ش جارکی تر بۆ ئه وه ی خۆی بداته  قه بوولکردن وه کو سه
بۆ نمونه  ته نھا چه ند ڕۆژک دوای وه رگرتنی پۆستی سه رۆککۆماری، .  عیراقیه کان نه ک هه ر کورد

ڕاسته  که  ئه مه  یه که م جار نیه  که  الیه نی کوردی )  4 .(تاه بانی جختیکرده وه  که  که رکوک شارکی عیراقیه
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ه یه ن به م ڕاگه یاندنی تاه بانی ئه م جاره یان تایبه تمه ندی و به  تایبه تی تاه بانی شتی ئه وها ڕاده گ
جگه  له وه  له  .  گرنگیه کی تایبه تی هه یه  و ناکرێ له  چوارچوه کی نودا نه یبینین و هه ینه سه نگنین

خنی  له  ناوا11/4/2005چاوپکه وتنکی ته له ڤزیۆنی له گه ڵ سه ته الیتی ل ب سی له  به رواری 
که چی تاه بانی به  هیچ )     5( ئاماژه ی پکراوه ؟"ده وله تکی عه ره بی" وه ک پرسیارکدا ناوی عیراق

شوه یه ک هه وی ئه وه ی نه داوه  که  ب ئاخر عیراق چیتر ده وله تکی عه ره بی نیه و خه باتی کوردیش له  
 ده وله تی عیراق بگۆڕدرێ به  شوه یه ک که   سای ڕابردوو له سه ر ئه وه  بووه  که  ناسنامه ی84

دیاره  به رده وامبوون له سه ر .    ڕه نگدانه وه ی ڕاستیه  ئیتنیکی و نه ته وه ییه کانی ناو ئه  و و ته  بت
 و  دونیهبۆ عیراق ڕک به رده وامی عیراقی "  ده وه تی عه ره بی"قه بولکردن و به کارهنانی ناسنامه ی 

چمکی عیراق وه ک  .  ه  له  داهاتووشدا بۆ کورد ملمالن و مه ینه تیه کانی دونی دووباره  ببنه وهدوریش نی
نه ک هه ر کورد له  باشووری کوردستان جارکی تر به ره و ڕووی شۆڤینیزمی عه ره بی " ده وله تکی عه ره بی"

نیشتیمانی "انه باو له  ئه وه ی پیده گوترێ له  عیراق ده کاته وه  به کو ئه وه  ڕک عیراق وه کو به شکی د
"  وه کو وتکی عه ره بی"له م حاه ته دا کورد نه ک هه ر وه کو به شک له  عیراق  :  ده هته وه"  عه ره بی

ده منته وه  به کو ده شب به  که مایه تیه کی زۆرکه م ده سه ت له  چوارچوه ی پکھاته  کولتوری و سیاسی و 
ئه گه ر الیه نی عه ره بی له  عیراق پ له سه ر .  دا")سیسته می عه ره بی/نیشتیمانی عه ره بی("ادیۆلۆژیه که ی ئ

ئه وه  دابگرێ که  ناسنامه ی عیراق ده ب به  عه ره بی بمنته وه  که واته  ده خوازن جارکی تر کورد به  
... ه یان له  ژر ناوی برایه تی و عیراقی نوێ و دیمۆکراسی ، ئه م جارژرده سته یی و به  پله  دوو بمنته وه

!                                                                                                                    هتد  
   

 
!ده رفه ت یا له ده ستدانی ده رفه ت: پۆستی سه رۆککۆماری  

 

اژه یپکرا له  سیاسه ته  کوردییه کاندا له  باشووری کوردستان به  ته واوه تی حاه تکی هه ره وکو پشتر ئام
ئه م حاه ته  ده کرێ له  ڕووی  ."  پیه کی له  ناوه وه یه  و پیه کیشی له  ده ره وه یه"کورد  :  نوێ هاتۆته کایه وه

.  بۆ دۆزی کورد له و به شه ی کوردستانسیاسی و دیپلۆماسیه وه  کاریگه رییه کی چاره نووسسازی هه بت 
هه رچه نده  له وه  ده چ که  سه رانی کورد له  باشووری کوردستان خۆیان نه خوازن مه سه له کان ئه وها 

 ناوهه موویان به  ته واوه تی له   )  واته  سه رکردایه تی سیاسی(ببینن، به کو ئه وان ده ن که  ئه وان 
 ، له  به  بۆچوونی من هه ره چه نده  بارزانی، بۆ نموونه.   ی ده وله تی عیراقدانپرۆسه ی دروستکردنه وه

ئه وه ی جختکرده وه  که ئه و له  کوردستانه وه  )  6)(له گه ڵ که نای ئه لعه ره بیه دا(گفتوگۆیه کی ته له ڤزیۆنیدا 
ئه وه ب که  له  ماوه ی دواییدا بارزانی له   ، به م له وه ده چ   ڕاستییه که ی زتر ده توان خزمه تی عیراق بکا

ڕگه ی زتر له  ئاماژه یه که وه پیشانیداوه  که ئه و، به  به راوورد له گه ڵ فه تره ی به ر له  ئستا، له  به غدا 
 له  ئاماده نه بوونی بارزانی له  کردنه وه ی یه که م په رله مانی هه بژاردووی عیراق زیاتر .  دوورکه وتۆته وه

مایه ک ده به خشله وه ش گرینگتر ئاماده نه بوونی بارزانی بوو له و کۆبوونه وه ی په رله مانی عیراق که  .  ه
تایبه ت بوو به  هه بژاردنی تاه بانی بۆ پۆستی سه رۆککۆماری و دواتریش ئاماده نه بوونی بوو له  

                                                       .   مه راسیمی سوندخواردنی تاه بانی وه ک سه رۆککۆمار
           له  ئاراسته  کوردییه که شیدا ئه م ئاماده نه بوونه  همایه ک بوو که  ده کرێ، هه رنه ب بۆ چاودرک 

یڤ له م ه کان، وه کو پشوه چوونکی نگه ) کوردی–کوردی (که  له  ده ره وه ڕا ده ڕوانته  په یوه ندیه  
ئه وه  ی که  لره دا گوترا زیاتر جختکردنه وه یه  له سه ر ئه وه ی که  ڕاگرتنی  .  په یوه ندیانه دا بخوندرته وه

خۆ (له  الیه که وه  وه  به  کوردیستانی دیتن  )  کارکردن له  ناوه نده وه(هاوسه نگی له  نوان به  عیراقیکردنه وه  
مه به ست لره دا زیاتر جختکردنه وه یه  له سه ر نیگه رانیه ک به و  .  ه کی تره وهله  الی)  له  ده ره وه هشتن
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مانایه ی که  ئه گه ری ئه وه  هه یه  هاوئاهه نگی و ته بایی پدک و ینک تری ئه وه  نه که ن که  سه رکردایه تی 
 تازه یه  له  سیاسه تی کوردیدا سیاسی ئه م دوو حیزبه  بتوانن پ به  پست مامه ه  له گه ڵ ئه م حاه ته 

.                                                                                                                  بکه ن
            هه رچه نده  سیاسه تی ڕه سمی پدک به شداریکردن بووه   له  پرۆسه ی دامه زراندنه وه ی عیراق به م

ده کرێ هه ندێ له  هه سوکه وته کانی بارزانی له  ماوه ی دواییدا همایه ک بن بۆ شوه  دودیه ک و 
!                                       جیاوازیه ک له  بۆچوونه کاندا له  مه ڕ په یوه ندییه کانی کورد به  به غداوه

 که  پشوه خت باس له  ئه گه رو ئاکامه کانی ئه و  بتهه ندێ زووش            به  هه ر حاڵ ئه گه ر چی 
و ئاماده نه بوونه کانی بارزانی له  به غدا بکه ین، هه روه ک پشتر گوترا، به م بگومان  "  خۆدوورگرتنه"

ه ب واده زانم لره دا جگه ی خۆیه تی که  هه رن.  ئه م دیارده یه  ده ب هه رنه ب جگه ی سه رنج و پرسیار بت
 –کوردی (ئایا ده ب ئه م ئاماده نه بوونه  بخرته  چوارچوه ی په یوه ندییه  :  دوو پرسیار بکه ین

یه کان واته  په یوه ندیه  کانی نوان پدک و ینک وه  له م چوارچوه یه شدا ڕاڤه بکرن؟  یا ئه وه تا ئه م )کوردی
رانی و گومانه کانی بارزانی له  مه ڕ پۆسه ی دامه زراندنه وه ی ئاماده نه بوونه  همایکه  هه قووه   له  نیگه 

ده وه تی عیراق و ڕۆلی کورد و مافه کانی له و ده وه ته دا؟  به  هه ر حاڵ بۆ وه می  ئه م دوو پرسیاره  
من .  ینرنپویست ده کات که  پرسیاره کان به  شوه ی گردرا و به  یه که وه  نه وه ک داباو له یه کتر بب

باوه ڕم وایه  جختکردنه وه ی تاه بانی له  چه ند بۆنه یه کدا له سه ر ئه وه ی که  ئه و له  الیه ن بارزانییه وه  
 ، به  زه روره ت ته نھا ده ربینی پزانین نیه  بۆ ڕۆلی بارزانی کاندیدکراوه  و پشتگیری ته واوی ئه وی هه یه

نیدا، به کو ده کرێ ئه م جختکردنه وه یه ی تاه بانی ده ربینی شوه  له  پرۆسه ی هه بژاردنی تاه با
نیگه رانیه ک بت و بۆ ڕگرتنیش بت له  خۆدزینه وه ی بارزانی له و ئه گه رانه ی که  ده کرێ له  قه بولکردنی 

ق بکه ونه وه، جا چ کورد بۆ پۆستی سه رۆککۆماری و بگره  ته واوی پرۆسه ی دامه زراندنه وه ی ده وله تی عیرا
هه ر هه ه یه ک له م هاوکشه    .  ه کان وه  چ له  په یوه ندی کورد به  عیراقه وه) کوردی–کوردی (له  په یوه ندیه  

کی گه وره بۆ کورد ته واو ببیا په یوه ندیه دا ده کرێ له  ئا ستی ستراتیژی به  زیان                           .
ه ندیدار به م باسه وه  هه ر لره دا ناکرێ باسی ڕووه که ی تری دراو نه که ین که  ئه ویش            په یو

دیاره  وه ک له سه ره وه  ئاماژه ی پکرا به شکی  ".  مه رجه عیه ته"مه سه له ی سه رۆکی هه رم و مه سه له ی 
له و .  ارزانی بب به  سه رۆکی هه رمڕککه وتنی دوو  مه کته به  سیاسیه که ی پدک و ینک ئه وه  بوو که  ب

سای دواییدا )  30(باره یه وه  ده توانین بین که  جوالنه وه ی سیاسی باشووری کوردستان له  سی 
ده ریخستوه  که  کورد له و به شه ی کوردستان زۆر به  زه حمه ت وه  بۆ ماوه ی زۆر کورت توانیویه تی 

سیاسی نه ته وه یی بھنته  "  مه رجه عیه تکی" یا به  مانایه کی ترناوه ندکی بریاری سیاسی یه کگرتوو
کان تا ده ستپکردنی شه ڕی خۆکوژی 1980بۆ نموونه  ده کرێ به ره ی کوردستانی، که  له  کۆتایی . به رهه م

 پرۆسه ی   دا، به  هه موو که م و کورتیه کانیه وه  وه کو خاکی گه ش و سه رکه وتن له1994له  ناوه ڕاستی 
بۆ "  مه رجه عیه تی" که  ئیمۆ ناوی ناوه ندکی بریاری نه ته وه یی،کارکردن بۆ به رهه مھنانی 

دیاره  کورد، به  هۆی ئه و جه نگه  خۆکوژیه ی نوان پدک و ینک وه  زۆر هۆی .  به کارده هندرێ، ببینین
که  ڕوو له  ) به  مانای ووشه  په رله مان(استه قینه   ، سه رکه وتوو نه بوو له  چه سپاندنی په رله مانکی ڕتره وه

ده ره وه  ببته  هۆکارکی سه رکه وتنی دیپلۆماسی نه ته وه یی بۆ باشووری کوردستان و ڕوو له  عیراقی 
عه ره بیش سه رچاوه ی یه کده نگی و ڕوو له  کۆمه گه ی کوردستانیش خای ڕه واییپدانی سیاسی و 

ده کرێ هه ر لره دا بیین که  هۆیه کانی .  ونکی ڕاسته قینه ی دیمۆکراسی بتسه رخستنی ئه زمو
سه رنه که وتنی په رله مانی پشوو ئیمۆش به  توندی ئاماده  و به رده وامن وه  ناکرێ مرۆڤ زۆر گه شبین 

ده ب الی  .   که وته وه2005 ژانوه ری  30بت به  کار و خزمه تی ئه و په رله مانه ی که  له  هه بژاردنه کانی 
هه ر که سک ئه و ڕاستیه  جگه ی پرسیار بت که  له  دوای هه بژاردنه کانی عیراق سه رکردایه تی پدک و 

عه ره به کان له  پناو هه رچی زووتر "  برا"ینک هه موو وزه  و هه وه کانیان خسته  گه ڕ شان به  شانی 
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 الیه کی تره وه  کات و وزه یه کی یه کجار که م خرایه  گه ڕ بۆ هه رچی کۆبوونه وه ی په رله مانی عیراقی، له 
ئایا ده کرێ بین په رله مانی عیراق بۆ کورد گرینگتره له  .  زووتر کۆبوونه وه ی په رله مانی کوردستان

یان په رله مانی کوردستان ؟  ئایا هۆی چیه  که  به رپرسانی پدک و ینک بریارک بنپ ده که ن که  خۆ
 ڕۆژ له  ڕاگه یاندنی ئه نجامی هه بژاردنه کان ده ب  10کاتیخۆی داویانه  ئه ویش ئه وه یه  که  دوای 

په رله مانی کوردستان کۆببته وه ؟  وه  ئایا نه ده کرا ئه و هه موو ماوه  زینه ی که  تپه ڕیوه  به کاربھندرێ 
په رله مان که  تیایاندا به  شوه یه کی کراوه  و ئاشکرا گفتوگۆ بۆ به ستنی ژماره یه کی زۆر له  کۆبوونه وه ی 

له سه ر مه سه له  هه ره  چاره نووسسازه کان، وه  له وانه ش مه سه له ی دواڕۆژی باشووری کوردستان و 
  مه سه له ی ده ستوور، بکرایه ؟  لره دا ده کرێ ئه وه  بم که  تا ئیمۆش دوو ناوه ندی بیار هه ن که

ن وه  هه رچی په رله مانی کوردستانه  له  ڕاستیدا ته نھا )پدک و ینک(ئه وانیش دوو مه کته به  سیاسیه که ی 
یاسایی له به ر ئه و بیارانه  بکات که  ئه و دوو مه کته به  سیاسیه  به یه که وه  "  به رگکی"کاری ئه وه یه  که  

له مانکی ڕاسته قینه  له م جیھانه  هه یه  که  نه زان بودجه ی ده کرێ پرسیار بکه ین ئایا چ په ر.  ده یده ن
 سایش له  13وته که ی چه نده  و چۆن ده وه مه ندیه کانی نه ته وه  ته سه روفیان پده کرێ و له  ماوه ی 
هتد؟ ...حکومه تبوونیدا ته نھا یه ک دانه  لپرسینه وه شی ئه نجام نه داب به رامبه ر وه زیرک یا به رپرسکی 

          ئه وه ی ئیمۆ کورد پویستی پیه  په رله مانکی ڕاسته قینه یه  نه ک حوکومانی حیزب و بنه ماه  و 
کورد پویستی به  دووباره کردنه وه ی ئه زموونی وتانی  سیسته می سۆسیالیستی پشوو نیه  .  تاکه که س

ڕاسته  .  خۆی حیزب بوو و حیزبیش ده وه ت بوو)  کرتری گشتییا س(چونکه  له م سیسته مانه دا سه رۆک 
له م سیسته مانه دا شتگه لک هه بوون به  ناوی په رله مان و ده ستور و یاسا به م کاتک حیزب و سه رۆک 
  خۆیان ده وه ت بن ئه م چمکانه  و شتکیش به  ناوی کۆمه گه ی مه ده نی و دیمۆکراسی و ده وله تی یاسا له

.                                               ژیانی ڕۆژانه ی خه کدا ماناو ڕه نگدانه وه یه کی پراکتیکی نابینت
دا له  )پدک و ینک(           له  ڕاستیدا تبینیده کرێ که  شتکی زۆر تازه ی ئومدبه خش له  هه سوکه وتی 

واته  په رله مانکی (ر هه مووشیانه وه  خه مندنی مه رکه زکی نه ته وه یی مه ڕ پرسه  هه ره  گرینگه کان وه  له سه 
، که  زه رووره تکی هه نوو که یی و مژووییه  بۆ ئه وه ی له  چوارچوه ی ئه و مه رکه زه دا )ڕاسته قینه  و به  هز

له مه ش زیاتر من  .   بنرن، نیهبریاره  هه ره  چاره نووسسازه کان بدرن و هه نگاوه  هه ره  ستراتیژیه کان
گومانم هه یه  له وه ی که  سه رکردایه تی پدک و ینک تا ئستا توانیبتیان به  شوه یه کی شایه سته  و توکمه  

هه به ته  .  ئه و هه موو مه سه النه  چاره سه ر بکه ن که  کاتی خۆی بوونه  هۆی هه گیرسانی شه ری خۆکوژی
   له م گۆشه بینینه وه وه له   چوارچوه ی  .ده سه تی سیاسیه هه ره  گرینگه کان مه سه له ی یه ک له  مه سه له 

  ژماره هاوکشه ی گۆڕانکاریه  چاره نووسسازه کانی په یوه ندیدار به  دواڕۆژی باشووری کوردستان، کورد به 
ووکه ییه کان هه سوکه وت بکات، به کو تری ئه وه  ناکات که  پ به  پستی له گه ڵ پرس و پداویسته  هه ن

له وه ش زیاتر نه بوونی ناوه ندکی سیاسی، که  له  سه ر بنچینه یه کی دیمۆکراسی و مۆدرن ونه ته وه یی 
دامه زراب و پشتگیری ته واوی خه کی کوردستانی مسۆگه رکردب ال یه نی کوردی له  هاوکشه که دا الوازتر 

ه ر ئه و حاه ته  کوردییه  الیه نی شیعه  نه ک هه ر به  ژماره  زۆرینه ن به کو ئه وان له  به رامب.  ده کات
مه رجه عیه تکیان هه یه  که  نه ک هه ر هزه  دینییه کانی کۆکردۆته وه  به کو هه ندێ که س و گروپی شیعه ی 

                                           .     عه لمانیشی له  چوارچوه  و له  ژر سیبه ری خۆیدا کۆکردۆته وه
  
 

 ئه زموونی بوونی کورد له  ناوه ندی ده سه ت 
 

له  ئاوڕدانه وه یه کی به  په له  له  مژووی عیراق بۆمان ده رده که وت که  کورد له  هه ندێ کاتدا ئاماده ییه کی 
 کان 1930بۆ نموونه  له  سه ره تای .  ه بووهله  ناوه ندی ده سه تی سیاسی ده وه تی عیراق ه"  فیعلی"

مژوونووسی کورد موحه ممه د ئه مین زه کی نه ک هه ر وه زیری به رگری عیراق بوو به کو ئه و وه زاره ته ی به  
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 ، بگره  کاتکیش بیار دراوه  که  به  فۆکه ی جه نگی ناوچه ی بارزان ده سته وه  بوو به  ته وای ده سه ته وه
به  شوه یه کی گشتی هاوته ریب له گه ڵ . مباباران بکرێ ئه و ره فزی کردوه  که  ئه م بیاره  به  ج بگه ینبۆ

 پرۆسه ی 1963به هزبوونی ڕه وتی ناسیۆنالیزمی عه ره بی له  عیراق، به  تایبه تی له  دوای کوده تاکه ی 
و چبوونه وه ی )  وه ک خاک و گه ل(ی عیراق زیاتر چه سپاندنی ناسنامه ی عه ره بی له سه ر ده وه ت

هه وه کان بۆ به هزکردنی ڕۆلی عیراق له  سیسته م و سیاسه ته  عه ره بیه کاندا، کورد له و وته  ڕۆژ دوای 
)  1974 تا ئاداری 1970ئاداری "  (مانگی هه نگوینیدا"له  ڕاستیدا هه تا بگره  له  ماوه ی  .  ڕۆژ په روازکراوه

ان کورد و ده وله تی عیراقدا، کورد به  هیچ شوه یه ک نه یتوانی به یه ک دانه  نونه ریش به  شداری له  نو
دا، که  گرینگترین دامه زراوه ی ده سه تی یاسادانان و به  )ئه نجومه نی سه رکردایه تی شۆرش(  بکات له 

                                                        .                                    جگه یاندن بوو له  عیراق
          له  سه روبه ندی شه ڕی دووه می که نداو، وه  به  تایبه تی دوای ڕووخانی ڕژمی به غدا، سه رانی 

ی کورد له  ناو  ڕوو داوه کاندا بوون و هه رزووش تکه بوون له گه ڵ پرۆسه ی سه رله نوێ دامه زراندنه وه 
به  په یوه ندی له گه ڵ ئه م پرۆسه یه  و ڕۆی کورد له ودا سه رانی کورد جختیان له سه ر .  ده وله تی عیراق

ناچته وه  ناو ده وه تی عیراق، "  پله   دوو"وه ک هاونیشتیمانی )  1:  ئه وه  کردۆته وه  که  کورد ئه م جاره یان
 عیراقه وه  له سه ر بنه مای یه کگرتنی ئاره زوومه ندانه  وابه سته بوونی کورد و باشووری کودستان به )  2

ک به  هه ندێ نموونه  له  چۆنیه تی به شداریکردنی کورد له  پرۆسه ی .  ده بم به  چاوخشاندن به
سه رله نوی دامه زراندنه وه ی عیراق بۆمان ده رده که وێ که  کورد، ئه گه ر چی به  ڕ واه ت قورسیه کی زۆری له  

 ، به م هه رنه ب ناوه ند هه بووه  و له و ناوه نده شه وه  کاریگه ری ڕاسته وخۆی له سه ر پرۆسه که  هه بووه
هه ندێ له  ڕاستیه کان شتکی تر ده ن به  تایبه تی ئه وه ی که  الیه نی عه ره بی له م پرۆسه یه دا له  هه وی 

له وه ش .  ، بۆ په راوزکردنی کوردعیراقی دوننیه تی سه رانی  ، به  پی عه قلیه ت و زهبه رده وامدا بووه
 ، به  ئاگاداری یا  ب ئاگاداری،  بۆ ئه م حاه ته همایه کی خه رابتر قه بوولکردنی الیه نی کوردی

هه روه ک گوتمان، زۆر نموونه  له  ڕوداو و همای .  نیگه رانئامز ه  به  ڕووی دواڕۆژی باشووری کوردستاندا
په یوه ندیدار به  ڕۆی کورد له  پرۆسه که دا هه ن که  ئه وه  ده رده خه ن که  کورد جارکی تر خه ریکه  به په راوز 
ده کرته وه  له  عیراق وه  هه ندێ له  نموونه کانیش ئه مانه ن که  له  خواره وه  له  چوار خادا  له  سه ریان 

                                                                                    :                         ڕاده وه ستم
1) بیاری ئه نجومه نی ئاسایشی نه ته وه  یه کگرتوه کان ژماره  1546 له  2005/6/8:  به بۆچوونی خۆم 

وه ندی له گه ڵ ئه م بیاره  زۆر چاره نووسساز بوو بۆ  باشووری کوردستان، به  تایبه تی به  په ی
(  له  ڕاستیدا ئه م بیاره  زیاتر په یمانی .  دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق و دواڕۆژی کورد له و ده وه ته دا

به  تایبه تیش به  به راورد له گه ڵ بیارکی پشتری نه ته وه  یه کگرتوه کان له  مه ڕ  .  مان بیرده خاته وه)لۆزان
و ئه و ناوچه  ئاسایشه ی که  له و )  4/4/1991 له  688واته  بیاری ( له م وته  عیراق و بارودۆخی کورد

.   په ڕینه وه یه  له  په یمانی سڤه ر بۆ په یمانی لۆزان1546 ، ده توانین بین که  بیاری بیاره  که وته وه
له و به راووردکردنه  به  په له یه  ڕاسته  ئه م به راووردکردنه  قسه  و باسی زۆر هه ده گرێ، به م مه به ست 

ه وه  دۆز ی کورد له  عیراق بوو به  فاکته رکی )688(ئه وه یه  که  دوای ئه وه ی له  ڕگه ی بیاری 
نونه ته وه یی و هه ر له  ڕگه ی ئه م بیاره وه  ڕگه  خۆشکرا بۆ فه راهه مبوونی هه ندێ میکانیزم بۆ 

می سه دامپاراستنی کورد له  ده ستدروه  .  ژی ڕژکی  ڕاسته قینه  بۆ کورد ڕه خسا که  شیه  ده رفه تبه م پ
نیاری .  ئازادیه ک، له  جۆری ئیداره ی خۆیی، به  ده ستبھچه وانه ی ئه وه وه  بمه سه له ی 1546به  پ 

ی خۆشکرد بۆ کوردی جارکی تر به  توندی کرده وه  به  مه سه له یه کی ناوه خۆیی و بگره  ڕیگه ش
:                                                                                                      له بیربردنه وه ی

 له  ڕاستیدا ته واوی بیاره که  جختکردنه وه یه  له سه ر دوو شتی گرینگ، که  به  زه روره ت به  دی )ا          
له  الیه کی تره وه  هه ر ئه و .   عیراقنیه کبوونی خاکی و سه روه رین، که  ئه وانیش مه سه له ی الیه نی عه ره بی
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دوو پره نسیپه  ده توانن پشتشکن بن بۆ کورد له  باشووری کوردستان ئه گه ر به ره وڕوبوونه وه یه ک ڕوویدا 
 هیچ په راوزیکی 1546به  ڕاستیش بیاری . قله  په یوه ندییه کانی نوان کورد و الیه نی عه ره بیدا له  عیرا

بۆ کورد جنه هشتووه  که  له  کاتی پویستدا نیگه رانی و سکاکانی خۆی به ره و ڕووی کۆمه گه ی 
 ، به م مانایه ش قه بوکردنی کورد بۆ ئه و بیاره  قه بوکردنی داخستنی ده رگه  و نونه ته وه یی بکاته وه

.                             رده  له  باشووری کوردستان به  ڕووی کۆمه گه ی نونه ته وه ییداپه نجه ره کانی کو  
 ، نه  به  ئاماژه  بۆ عیراقی ناوی کورد و کوردستان به  هیچ شوه یه ک له و بیاره دا نه هاتوه)            ب

بک بۆ نیگه رانیه کانی کورد، ڕوو له  ئه م بیاره  هیچ حیسا.  دون نه  هی ئیمو و نه  هی دواڕۆژیش
.                                                                                                       دواڕۆژ، ناکات

ه  له گه ڵ ئه وه ی که  سه رکردایه تی سیاسی له  باشووری کوردستان هه وکی زۆی دا بۆ ئه وه ی ل) ج          
بیاره که دا هه ر نه ب ئاماژه یه کی پزانین یا قه بووکردنی یا سای کاتی ئیداره ی ده وله ت هه بت، به م له  
به رامبه ر ڕه فز و ڕه دکردنه وه ی ئه م داواکاریه  له  الیه ن مه رجه عی شیعه  ئایه تولال سیستانی، ئه م 

                                                                         .            داواکارییه ی کورد پشتگوێ خرا
پشوازی له  ئیلتیزامی "دا هاتووه  که  نه ته وه  یه کگرتوه کان 1546له  دیباجه ی بیاری )             د

 یه کبوو، حکومه تی کاتی عیراق، بۆ کارکردن به  ئاراسته ی عیراقکی فیدراڵ و دیمۆکرات و پلورال و
لره دا ده کرێ مرۆڤ کۆمه ل تبینی له سه ر ئه م هه وسته یه ی بریاره که  هه ب که  )  7."(ده کات

به ر له  هه ر شتک، له  کاتکدا زۆربه ی ئه و شتانه ی که  له  دیباجه ی بیاره که دا له  : گرنگترینیان ئه مانه ن
 جختکردنه وه یان یا هبه ژرداهنان یا پزانین یا جختکردنو کۆمه لک خالدا هاتوون  هه ندێ وشه ی وه ک

 بۆ پشوازی ، وشه ی  جگه  له  هه موو الوازییه کانی خاه که ، بۆ خای فیدڕالی، بۆ به کار هاتوه
   ه  ئه وجگه  له و .   ، زۆر الوازه ، که  له  ڕووی داڕشتنه وه  به  تایبه تی له  گۆشه بینینی یاساییه وهبه کارهاتوه

ه ی به  سیسته می فیدرالیه وه  که له  خاه که دا هاتوه  ڕاسته وخۆ هی نه ته وه  یه کگرتوه کان نیه  )ئیلتیزام(
  .   عیراقه وهحکومه تی کاتی په یوه ندیدارکراوه  به  هه وستی مه سه له یه کی ناوه خۆییبه کو وه کو 

وازترکراوه ته وه  چونکه  خاله که  ڕاسته وخۆ باس له  ئیلتیزامی پره نسیپی فیدرالی له م خاله دا له وه ش ال
 "  حکومه تی کاتی عیراق به  فیدراله وه  ناکات به کو باس له  ئیلتیزامی حکومه تی کاتی عیراق ده کات له

خاکی یه کبوونی  و سه روه ریجگه  له وه ش  له  کاتکدا که  پره نسیپی .   به  ئاڕاسته ی فیدرالی"کارکردنی
هه وه ها شتکی زۆر .   وه رده گرتپشوازی  سیفه تی جختکردنه وه  وه رده گرن خای فیدرای سیفه تی عیراق

 چونکه به  په یوه ندی له گه ڵ بوونی کاتیگرینگ له و خاه دا ئه وه یه  که  مه سه له ی فیدرالی کراوه  به  شتکی 
 مانایه کی تر حکومه ته کانی دوای حکومه تی کاتی ده توانن به  .    عیراق باسی لوه کراوه کاتیحکومه تی
جگه  له وه ش ناوی  کورد یا کوردستانی عیراق وه  یا !   له  خۆبه ستنه وه  به  مه سه له ی فیدرالیه وهئازادبن

پیه ش حکومه تی ئیقلیمی کوردستان به  په یوه ندی له گه ڵ خای فیدرالی به  هیچ شوه یه ک نه هاتووه  به م 
به م مانایه ش .  سیسته مه  فیدرالیه که  دوورخراوه ته وه  له  هه موو سیفه تکی ئیقلیمی و ئیتنیکی و نه ته وه یی

 .    دا ده بات، که  ئه مه ش به رده وام خواستی الیه نی عه ره بی بووه)ئیداری(فیدرالیه که  زیاتر به  الی فیدرالی 
 ، به  گشتی باس له  یارمه تی و  ، که  کۆمه ک خای له خۆ گرتوهه که له  بیار7به ندی )  ح           

یه ک له م بوارانه  له  .  پشتگیری نه ته وه  یه کگرتوه کان بۆ حکومه تی کاتی عیراق له  کۆمه  بواردا ده کات
له و خاه دا هاتوه   . ه)ته وافوق(ڕککه وتن باسی لوه کراوه  که  ئه ویش مه سه له ی پره نسیپی ) 7/ا/3(خای 

هانی دیالۆگی نیشتیمانی و بیناکردنی ڕککه وتن بۆ دانانی "که  نونه ری نه ته وه  یه کگرتوه کان له  عیراق 
له  ڕاستیدا ئه م خاه  نا که  دانانی )  8 ."(ده ستورکی نیشتیمانی له  الیه ن گه لی عیراقه وه ده دات

جگه  له وه ش نه ک هه ر نه ته وه  .   بت رککه وتن له سه ر بنچینه ی ستهپویده ستوری داهاتووله  عیراق 
هه روه ها ئه و خاه  ته نھا باس .  نه کراون"  موله زه م"یه کگرتوه کان به لکو هیچ الیه نکی تریش له م خاه دا 

ه نسیپک بت وه ک پرۆسه یه ک ده کا نه وه ک ئه وه ی که ڕککه وتن پر"  بیناکردنی ڕککه وتن"له  
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به  ب الیه نه کانیش له  کاتی دانانی ده ستوردا پیه وه  په یوه ست بن، چونکه  کارکردن بۆ ڕککه وتن ده کرێ 
جگه  له وه ش الیه نکی تری الوازی ئه و خاه  ئه وه یه  که  ئه و .   ته واو بببه رهه مھنانی ڕککه وتنیش

که  له  7وه ی به ندی ئامانجانه ی که  به  گشتی له  چوارچککه وتن یه کدا دیارکراون، که  مه سه له ی ڕ
وه ڕۆی نه ته وه  یه کگرتوه کانیش له  "  باروودۆخ ڕگه  بدات"خاله کان، کاتک به ج ده گه یه ندرن ئه گه ر 

ئه وه  له  کاتکدا ) 9.(له سه ر داواکاری حکومه تی عیراق ده بیارمه تیدان بۆ به ج گه یاندنی ئه و ئامانجانه  
کوردی، "  ڕای گشتی"ئه و ته سه ووره ی که  سه رکردایه تی کوردی له  باشووری کوردستان داویه تی به  

ده رباره ی مه سه له ی ڕککه وتن له  بیاری نه ته وه  یه کگرتوه کاندا، له  باشترین حاه تدا ونه یه کی ناته واو 
فیدرالیزم و ده ستوری ڕککه وتن داوای کوردن و له  "ونه  بارزانی ده  بۆ نمو .  و بگره  چه وتیش بووه

ی ئه نجومه نی ئاسایش 1546بیاری "وه هه روه ها ده  )  10"(بیاره که ی ئه نجومه نی ئاسایشدا هه ن
ۆریتریش له م ئه م همایه  و ز)  11"(ئاماژه  به وه  ده کات که  ده ب ده ستووری عیراق به  ڕککه وتن دابژرێ

 ، که  چ له  الیه ن ینک یا پدک ڕاگه یه ندراون، بوه ته  هۆی شوه  ته وه هومک الی خه لکی باشووری جۆره
بیاریان "  فیدرالیزم و ده ستوری ڕککه وتن"کوردستان که  ئیتر ئه و خه لکه  با پشتاست بت چوونکه  

                                                                          .                                له سه ر دراوه
ئه یاد (   ، که  یه ککیان نامه یه کی سه رۆکوه زیرانی حکومه تی کاتی عیرق دوو به گه نامه)  خ           
 ، دراون به  ه)لکۆلن پاو(ه  و ئه وی تریشیان نامه یاکی وه زیری ده ره وه ی پشووی ئه مریکا )عه لالوی

جگه ی گرینگی پدانه  که  ئه و دوو .  1546  ڕۆژ به ر له  ده رچوونی بیاری 2نه ته وه  یه کگرتوه کان ته نھا 
 وه ک دوو به گه نامه ی قه بوکراوننامه یه  له  الیه ن ئه نجومه نی ئاسایشی نه ته وه  یه کگرتوه کانه وه  

ئه وه ی که  گرینگه  له م په یوه نده دا ئه وه یه  که  له  نامه که ی .  1546ه  بیاری  ، واتلکندراو به  بیاره که وه
عه لالویدا نه  ناوی کورد نه  کوردستان و نه  سیسته می فیدرالی و نه  پره نسیپ یا  میکانیزمی ڕککه وتن به  

الوی و پاولدا بۆمان ده رده که وێ له  به راوردکی ووردی هه ردوو نامه که ی عه ل.  هیچ شوه یه ک نه هاتوون
که  شوه  نزیکیه کی ئه وتۆ هه یه  له  نوان ئه و دوو  نامه یه دا وه ک ئه وه ی هه مان که س، یا  له  هه مان 

به  هه ر حاڵ له  لوردبوونه وه یه کی به  په له  له  نامه که ی .   ، ئه و دوو نامه یه  نووسرابنسه رچاوه وه
ئایا ڕۆلی ئه و هه موو :  شتمان بۆ ده رده که وێ وه  ده کرێ به  شوه ی پرسیار بیانخه ینه  ڕووعه لالوی زۆر 

، هه رنه ب جگری سه رۆککۆمار و جگری )له  به غدا(به رپرسه کوردانه  ی که  له  ناوه ندی ده سه ت دان 
ڕۆکی ئه م نامه  گرینگه دا؟ ئایا ئه و  ، چی بووه  له  خه مندنی ناوه سه رۆکوه زیران و وه زیری ده ره وه

به رپرسه  کوردانه  ئه سله ن پرسیان پکراوه  وه  ئه گه ر ئه وه ش کراب چۆن ڕازیبوونه  به  ناوه ڕۆکی ئه و 
نامه یه ؟ ئه گه ر پرسیشیان پنه کراوه  و له  نامه که  بخه به رن و دوای ده رچوونی نامه کان، وه کو 

امه که   ئاگادار بووبن ئایا ڕۆی ئه وان له  به غدا له  نونه رایه تیکردنی کوردا چه ند  به  هه رکه سک، له  ن
 ؟ ئه و پرسیارانه  به رو ڕوی ته واوی سه رکردایه تی سیاسی باشووری کوردستان  ڕاسته قینه یهسوود و
.   له  باغدان، زۆر به  تایبه تیش د ، به  تایبه تی ئه وانه ی که  به  ناوی نونه رایه تیکردنی کوردده بنه وه

به  باوه ڕی من .  به رهه م سالح که  جگری عه لالوی بوو و هوشیار زباری وه ک وه زیری ده ره وه ی عیراق
ئه و پرسیارانه  گرینگن وه  به  الیه نی که مه وه  ده ب نیگه رانئامز بن هه ر نه ب بۆ ئه وانه ی خه مخۆری 

هه روه ها ئه و ئه وپرسیارانه  نیشانه ی پرسیاریش ده خه نه  سه ر ئه و .  ردستانندواڕۆژی باشووری کو
بۆچوونه ی که  به  زه روره ت بوای به وه  هه یه  که  به شداری و بوونی کورد له  ناوه ند ده توان دامه زرانی 

                                      !                                                        عیراقکی فیدرال و نوێ مسۆگه ر بکات
           به  باوه ڕی من کورد له  باشووری کوردستان ئه و ده رفه ته  مژووییه ی له  ده ستدا که  تیایدا، به ر 

 . ، پ له سه ر هه ندێ هلی سوور دابگرێ و له و هه  سوورانه ش نه گه ڕته وه1546له  ده رچوونی بیاری 
و هه  سوورانه ش پداگرتن بوو له سه ر ئه وه ی که  ده ب ناوی کورد یا کوردستان له  بیاره که  به  یه ک له 

په یوه ندی له گه ڵ مه سه له ی فیدرال بھاتایه  و یاسای کاتی ئیداره ی ده وه تیش قه بول بکرێ وه کو هی 
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قه بونه کردنی داواکاریه  کوردیه کان پویستبوو له  کاتی .  گشتی و بنه ما له  دانانی ده ستوری دایمی عیراق
سه رکردایه تی سیاسی له  باشووری کوردستان له وه  نه ترسایه  ئه گه ر  قه یرانکی سیاسی و دیپلۆماسیش 

له  ڕگه ی قه یرانکی ئه وها ده کرا سنوورک دابنرێ بۆ ماوه غه   .  له  ئه نجامی ئه و پداگرتنه  بکه وتبایه وه
هه وسته  نگه تیڤه کانی الیه نی عه ره بی و ڕوو له  دواڕۆژیش هه ندێ زه مانه تی گرینگ بۆ کورد مسۆگه ر و 

پویسته  ئه وه  بزانین که  له  په یوه ندییه  نونه ته وه ییه کاندا، هه ر نه ب هه ندێ جار، ئه کته رانی  .  بکرانایه
له  قه یران ڕاناکه ن و خۆیان ل نادزنه وه  به کو به  سه ر مه یدانی سیاسه تی جیھانی نه ک هه ر 

 خه لق ده که ن بۆ ئه وه ی له  ڕگه ی ئه و قه یرانه وه  ته جاوزی له  کاتی موناسیبداپچه وانه شه  وه  قه یرانیش 
واده زان )  ده کاتواته  ئه و ئه کته ره ی که  قه یران دروست (حاله تک بکه ن که  تیایدا ئه کته ری په یوه ندیدار 
به و مانایه  چه وتیه کی مه زنی سه رکردایه تی کورد له   .  که  به رژه وه ندییه کانی که وتوونه ته  مه ترسیه وه

باشووری کوردستان له  ماوه ی دوای که وتنی ڕژمی سه دام ئه وه  بوو که  نه ک هه ر هه وی نه دا قه یران له  
 ڕووی کۆمه لگه ی نونه ته وه ییدا دروست بکات به کو ئه و سه رکردایه تیه  هه وی گه ڵ الیه نی عه ره بی و به 

جیددیشی داوه  که  خۆی له  هه ر جۆره  قه یرانک دورخاته وه  و له  بی ئه وه ش هه موو وزه و توانای خۆی 
-سیاسی(رانکی به  باوه ڕی من له  ڕگه ی قه ی.  له  گفتوگۆی ژووره  داخراوه کاندا سه رف بکات

ه  وه سه رکردایه تی سیاسی ده یتوانی به  ڕاشکاوانه  نیگه رانی و ناڕازیبوون و ترسه کانی، ڕووه و )دیپلۆماسی
دواڕۆژی کورد، به  باشترین شوه  به  ناوه وه  و ده ره وه  بگه یه ن و ئیراده ی خه لکی کوردستانیش مۆبیلیزه  

له  .  تیش به  ڕگه ی ئه و قه یرانه وه  بگه یه نته  الیه نی عه ره بیشبکا و په یامکی له  ئاست و پویس
قه یرانکی ئه وهادا ده کرا به  شوه یه کی جیددی ئه لته رنه تیڤی ڕیفرانده م بخرته  مه یدانه  پراکتیکیه  

ه  ده رچوونی بیاری ڕاسته  که  سه رکردایه تی سیاسی به  ماوه یه کی زۆر که م به ر ل .  ڕاسته قینه که یه وه
خرایه  به ر چاوی )  1/6/2004له  ( هه ندێ داواکاری له  ڕگه ی  نامه یه کی تاه بانی و بارزانیه وه  1546

پیان له سه ر داگرت وه  له و داواکاریانه ش پۆستکی ژماره  "  تا ڕاده یه کی که م"سه رۆککۆماری ئه مریکا وه  
دیاره  ئه و داواکاریانه  به  شوه ی )  12.(که  بدرێ به  کورد)  ۆکوه زیرانسه رۆککۆماری یا سه ر(یه ک بوو 

.                                                  پویست پیان له سه ر دانه گیرا و نه گه یشته  ڕاده ی قه یرانکی سیاسی و دیپلۆماسی
           2)  کۆمیسیۆنی "سه ربه خۆی"  هه بژاردنه کان و کورد:  ده کرێ مرؤڤ بپرس ئایا بۆ وه  چۆن 
کۆمیسیۆنی به  ناو سه ربه خۆی هه بژاردنه کان به  بیارک ده یان هه زار کوردی ده ره وه ی وتی له  
ده نگدان بۆ هه بژاردنی په رله مانی کوردستان ببه شکرد، ئه گه رچی کورد دوای ڕو خانی ڕژمی سه دام له  

  کاتکدا که  ئه م کۆمیسیۆنه  به ر له  هه بژاردنه کان به  نزیکه ی  ناوه ندی ده سه تی سیاسی بووه؟ ئه وه  له
ئایا له م بیاره ی کۆمیسیۆن .  دامه زرابوو )  31/5/2004، له 92ژماره  ( مانگ به  پی بیاری نۆ

ه  ئه گه ر نا به  ته واوه تی بخه به ر یا په راوز کرابوون و)  له ناوه ندی ده سه ت(نونه رانی کورد له  به غدا 
 ، هه ر وه ک هه ندێ پرسیاری ئایا ڕۆی ئه م نونه رانه  چی بووه  له م بیاره  گرینگه دا؟ ئه م پرسیاره

 ، پویسته  ئه وانه  نیگه ران بکات که  بوایان به وه  هه یه  که  کورد ئیتر هاونیشتیمانی پله  یه که  له  سه ره وه
ئه وه  و زۆر شتی تر، له   !  ته دا له سه ر بنچینه ی یه کیه تی ئاره زوومه ندانه یهعیراقدا و بوونیشی له م ده وه 

کاری کۆمیسیۆن و یاسا و بیاره کان و هه سه که وته کان به ر له  هه بژاردن، به په راوزکردنی کورد له  
گه ی سه رنج و گرینگیپدانه   که  له  الیه کی تره وه  زۆر ج) 13.(ئه وه ی پیده گوترێ عیراقی نودا ده رده خه ن

 هه فته به ر له  هه بژاردنه کانی عیراق دوو وه زیر له  ئیداره کانی هه ولر و سلمانی ئه وه یان  سته نھا 
ئاگاداری  )  واته  ئه م دوو وه زیره  (به م ئه وانپشتراستکرده وه  که  به  بیارکی له م جۆره  هه یه  

و بیاره  نین که  کوردانی ده ره وه ی وت له  هه بژاردنی په رله مانی کوردستان ببه ش ئه هۆکاره کانی 
)                                                                                                           14.(ده کات  

          3) هه ندێ هما و په یامی   نا سیۆنالیستی عه ره بی به ر له  هه بژاردنه کان: به ر له  هه بژاردنه کانی 
عیراق ده نگی زۆر به رزبوونه وه  که  هه موویان همای ئاشکران بۆ ئه وه ی که  کورد خه ریکه  ده وه تی عیراق 
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تکی مه رکه زییه  له گه ڵ خه کانک داده مه زرنته وه  که  ڕک مه به ستیان سه رله نوێ بیناکردنه وه ی ده سه 
له  الیه کی تره وه  شتکی ترسناک .  له سه ر بنچینه ی خواستی زۆرینه  وناسنامه ی عه ره بی ده وه تی عیراق

 به  ب به رپه رچدانه وه ی الیه نی کوردی ئاشکرا و پ به  پست ده نگه  عه ره بیانه و نیگه رانئامزه  که  ئه و 
ناچ ڕاگه یاندنی حیزبه  ده سه تداره کانی کوردستان به  پی پویست ئه و شوه  جگه  له وه ش پ .  مانه وه

بۆچوونه  عه ره بیانه  بگه ییه ننه  خه کی کوردستان و به م شوه یه ش ئه و خه که  ونه یه کی ڕاست و دروستی 
شه  سیاسییه کانی په یوه ندیدار به  دواڕۆژی خۆی ده ستناکه ونانی چمکی .  تله سه ر هاوکڕۆژانه  به کاره

عیراقی فیدرالی و عیراقی نوێ ده کرێ ڕۆلکی زۆر نگه تیڤی هه ب له  شاردنه وه ی بۆچوونه  
لره دا ته نھا چه ند نموونه یه ک ده خه ینه  .  ڕاسته قینه کانی الیه نی عه ره بی له  مه ڕ دواڕۆژی کورد و عیراق

 ، که  چه ند ڕۆژک به ر له  هه بژاردنه کان ده رچوون، که  ڕک ڕه نگدانه وه ی هڕوو له و ڕاگه یاندنه  عه ره بیان
)  19/1/2005(له  کۆنفرانسکی ڕۆژنامه وانیدا له  به غدا .  زهنیه ت و کولتوری سیاسی عیراقی دونن

ان به  شانی یه کتر ش"هانی سوننه  و شیعه ی عه ره ب ده دات که  ) فه الح ئه لنه قیب(وه زیری ناوه خۆی عیراق 
 عه ره به کانعیراقیه  "وه  هه روه ها ده  "   عیراقیه کیه تی   عه ره بیبونیکاربکه ن له  پناو پاراستنی 

پرسیار ئه وه یه  ئایا ئه گه ر سوننه  و شیعه ی عه ره ب )  15."(ببه ی پشتی یه کبوونی وت پکده هنن
 ، کام به ش له  ه واته  کورد، که  ئه ویش گوایه  هاونیشتیمانی پله  یه کهببه ی پشتی عیراق پکبھنن ئه ی ک

جه سته ی ده وه تی عیراق پکده هنن؟ دیاره  ئه لنه قیب له م ڕاگه یاندنه دا خوازیاره  که  عه ره بی سوننه ش 
 له و ڕگه یه شه وه  به شداری بکه ن له   هه بژاردنه کاندا بۆ زده کردنی سه نگی یا قورسایی عه ره ب و

 سه یر له وه دایه  که  ئه م ڕاگه یاندنه  .سه المه تی ببه  عه ره بیه که ی پشتی ده وه تی عیراق مسۆگه  بکات
نه ک هه ر به  ب وه مکی پ به  پستی الیه نی  کوردی ماوه ته وه   ، به کو الیه نی کوردی خۆیشی هه وی 

بۆ نمونه  له  .  ره بی  سوننی مه زهه ب به شداری چاکانه  له  هه بژاردنه کاندا بکه نجیددی دا بۆ ئه وه ی عه 
چاوپکه وتنکیدا له  گه ڵ ژمه ره یاکی زۆر له  میوانانی له  عه ره بی سوننه  ماوه یه کی زۆر کورت به ر له  

نه  تکه و به  پرۆسه ی سه ر له نوێ هه بژاردنه کان، بارزانی هه وی جیددی ده دات بۆ ئه وه ی عه ره بی سون
بارزانی له و .    دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق ببن و به شداری چاکانه ش له  هه لبژاردنه کاندا بکه ن

ئمه  ده مانه وێ له  ده وه  له  پاتان بوه ستین و "بۆنه یه دا به  میوانه  سوننه  عه ره به کانی ده ت 
ده ین، ئه گه ر ئه وه  بکرێ، من به نتا ن ده ده م ئه وه ی له  ئوه م گوێ ل ده ب، وه ک خۆی یارمه تیتان ب

بگوازمه وه  بۆ حکومه تی کاتی و نه ته وه  یه کگرتوه کان و ویالیه ته  یه کگرتوه کان و به ریتانیا و الیه نه  
)  16."( ناب موقاته عه ی سوننی بۆ هه بژاردن هه بت به م ئه وه ی گرینگه  ئه وه یه  که...  په یوه ندیداره کان

هه به ته  مرۆڤ له  هه وه کانی الیه نی عه ره بی ده گات کاتک ده خوازن زۆربه ی عه ره ب، به  سوننه  و 
ق  ، به شداری له  هه بژاردندا بکه ن و به م شوه یه ش ببه ی پشتی به  عه ره ببوونی ده وه تی عیراشیعه وه
یاریکردن به   !   ، به م تگه یشتنی هه وکی ئاوها له  الیه ن سه رکرده یه کی کورده وه  زۆر ئاسته مهبپارزن

کارتی عه ره بی سوننه  له  به رامبه ر شیعه ی عه ره ب به  ئه گه ری یه کجار زۆر به  زه ره رکی گه وره  بۆ کورد 
 وا باوه  بکات که  جیاوازییه کی زۆر هه یه  له  بۆچوونی سوننه   آورد هه ه  ده کات کات :  ده گه ڕته وه

.                                                                                      شیعه  له  مه ڕ مه سه له ی کورد
 الیه نی عه ره بیه وه  ده رچوو،           ڕاگه یاندنکی تر که  به  ماوه یه کی که م به ر له  هه بژاردن له 

ڕاگه یاندنکی عه بدولعه زیز ئه لحه کیم بوو، که  ئه م ڕاگه یاندنه شیان پویستی به  وه مدانه وه  ده کرد له  
ئمه  له گه ڵ "ئه و ده   .  له م ڕاگه یاندنه دا ئه لحه کیم هه ندێ شتی هه ستیاری باسکردوه .    الیه نی کوردیه وه

له  الیه ن هه موو گه لی عیراقه وه  ین ئه گه ر له سه ر بنچینه ی ئیداری ب و بۆ هه موو عیراق ب و فیدرال
ڕاگه یاندنکی ئه وها )  17."(وه  ئه م شته ش ده ب له  الیه ن گه لی عیراقه وه  ده نگی له سه ر بدرێقه بوول بت 

نه ک هه ر وه م نه دراوه ته وه  )   به ر له  هه بژاردنه کانته نھا چه ند ڕۆژک(وه  له  کاتکی ئه وها هه ستیاردا 
 ، وه ک تبینی ده کرێ، وه ک خۆی له   بوکراوه ی الیه نکی له  الی الیه نه  کوردیه کانه وه  به کو ئه م هه واه

و

ر

و ڕ
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                             .                        کوردی وه کو خۆی وه  به  ب به رپه رچدانه وه  بوکراوه ته وه
          4) وتاری سه رۆکوه زیرانی حکومه تی کاتی عیراق:  له  2004/9/24 سه رۆکوه زیرانی حکوموتی 

.  وتارکی دور و  درژی له به رده م کۆمه ه ی گشتی نه ته وه  یه کگرتوه کان خونده وه)  عه لالوی(کاتی عیراق 
 ، عه الوی نه  باسی کورد و   له  که نای ته له ڤزیۆنی بی بی سی بو بوویه وهله م وتاره دا، که  ڕاسته وخۆ

  ئه نفالوهه ه بجه  جگه  له وه ش له  ئاماژه کردنی به  ئاراسته ی بابه تی .  نه  کوردستان و نه  فیدرالیشی کرد
له و ڕگایه وه  باس له  زوم و عه الوی له  بی ئه وه ی ئه و دوو ڕووداوه  به  ناوی خۆیانه وه  ناوبھن و 

هاونیشتیمانی زۆری ڕژمی سه دام به رامبه ر به  کورد بکا عه الوی به  گشتی باسی له  کۆکوژی ده یان هه زار 
ئه م شوه  گوزار شه ی عه الوی له  قوربانیانی هه ه بجه  و ئه نفال تازه  نیه  وه  هی هه موو ئه و .  کردعیراقی 

، عیراقی دوننالیست و ئیسالمیستانه یه  که  ده خوازن له سه ر بنچینه  ئایدیۆلۆژیه کانی عه ره به  ناسیۆ
به ر له  عه الوی و به ر له  الیه نی عه ره بی له  خۆی پویسته  کورد  .   دابمه زرننه وهنوێعیراقکی به ناو  

له  .  کو هاونیشتیمانی عیراقی ناوببردرنعیراق ئه وه  بزان که  ناکرێ قوربانیانی هه ه بجه  و ئه نفال وه 
ڕاستیدا ئه م قوربانیانه  هیچ مافکی هاونیشتیمانیان په ونه ده بینرا له  دیدی ڕژمی سه دامه وه  و له  به ر 

کاتک ئمه  ده زانین ڕژمی سه دام به  یه ک بیار مافی .  ئه وه ش له ناوبردنی ئه م قوربانیانه  ئاسان بوو
 ، مانی له و عیراقیانه  وه رگرته وه  که  له  ده ره وه ی عیراق ده ژیان و قه بولیان نه ده کرد بگه ڕنه وههاونیشتی

ئه ی هه ر ئه و ڕژمه  چۆن مافی هاونیشتیمانی به و که سانه  ڕه وا ده بین که  به  پی بۆچوونی هه مان ڕژم 
جگه ی گرینگیپدانه  که  هوشیار زباری هاوڕێ بوو ) 18.(کردن بوون)ژینۆساید(موسته حه قی کیمیباران و 

له گه ڵ عه الویدا له  سه ردانه که ی بۆ نه ته وه  یه کگرتوه کان وه  ئاماده شبوو له و کاته ی که  عه الوی وتاره که ی 
کرابوو بۆ پرسیار ئه وه یه  ئایا زباری چه ند ئاگاداری ئه و وتاره  بوو وه  چه ندیش پرسیاریپ .  خونده وه

ئاماده کردنی وتاره که  وه  ئه گه ر ئاگاداربوو و پرسیشی پکرابوو بۆ هه وی نه دا که  هه ندێ شت ده رباره ی 
کورد و فیدرالی جگایان ببته وه  له  ناو وتاره که دا؟ ئایا ئه سله ن زباری وتاره که ی دیوه ؟ ئایا ده کرێ 

 جۆره  له سه ر نونه رانی کورد له  به غدا ده سه پندرن به م ئه و بین که  ئه و وتاره و شتی تریش له و
نونه رانه  به  ڕاشکاوی  به  خه لکی کوردستان نان له  به غدا چی ده کرێ ؟                                     

ا ئه وه مان به  حه تمی پنان باسیان لوه کر )  له  چوار خای سه ره وه(            ئه و نمونانه ی که  لره دا 
به م، له  هه مان .  که  تاه بانی وه ک سه رۆککۆماری عیراق بده سه ت ده ب و هیچیشی بۆ کورد پناکرێ

:   ده کرێ شتکمان پبن که  ئه ویش ئه وه یه )  له و نمونانه ی سه ره وه(کاتدا، ئه و ڕوداو و پشوه چوونانه  
 به رده وامی وه  به  قورسایی زۆریشه وه  له  ناوه ندی ده سه تی سیاسی له  به غدای  کورد له گه ڵ بوونی

 لره وه  مرۆڤ ده توان بۆچوونک بخاته  ڕوو  .په راوزکراوه، تا ڕاده یه کی زۆر عیراقی  فیدراڵ و نودا
ک پۆستی باگه ی وه رگرتنی هه ندله  حکومه تی ناوه ندی له  به غدا ئه ویش ئه وه یه  که  مه سه له کان له  ڕ 

ن وه  ناکرێ پۆستی سه رۆککۆماریش له و ئه گه ره  به  دووربچاره سه رناکر                                 .  
 
 

 ده رئه  نجام
 

ئاکامکی ڕاسته وخۆی به شداریکردنی کورد له  هه بژاردنه کانی عیراقدا ئه وه یه  که  پش وه خت به م 
الیه نی هه ره  مه ترسیداری ئه و به شداریه ئه وه یه  که  خه کی  .   شداریکردنه  کورد باجکی گه وره ی داوهبه

باشووری کوردستان، نه ک ته نھا وه کو سه رکردایه تی سیاسی به شداری چاکانه ی له  دامه زراندنه وه ی 
ڕه واییه کی سیاسی و یاسایی به م "  ی خۆیڕه زامه ند"ده وله تی عیراقدا کرد و به م شوه یه ش به  

له  الیه کی تره وه  ده ستکه وته کانی له و به شداریه دا هشتان دیار نین و له  باشترین حاله تدا  . دامه زراندنه دا
ات له  ڕۆژانی داهاتوودا کار و خه باتی زۆری ده وێ وه  کورد ئه و خه باته  به رامبه ر خودی ئه و ده وه ته  ده ک
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به  مانایه کی تر ئه و سیناریۆیه ی که  نو سه ری ئه و .  که  خۆی له  دامه زراندنه وه یدا ڕۆلکی گرینگی بینی
 ، به  شوه ی پرسیارک، به ر له  نزیکه ی دوو ساڵ، وه  به رده وام له  ماوه ی دوو سای دواییدا، وتاره

ئایا کورد خه ریکه  به شداری له  :  ره که ش ئه وه  بووپرسیا.  باسی لوه  کردووه  خه ریکه  ده ب به  ڕاستی
)                            19(دامه زراندنه وه ی ده وه تکدا ده کات که  دوایی بچ له  هه مان ده وه ت داوای مافه کانی بکا؟

وه ندیه        ناکرێ وه رگرتنی پۆستی سه رۆککۆماری له  الیه ن کوردکه وه  به  شوه یه کی داباو له  په ی
ئه گه ری ئه وه ی که  وه رگرتنی پۆستی سه رۆککۆماری له  الیه ن .  ه کان هه بسه نگنین) کوردی- کوردی (

تاه بانیه وه  ملمالن له  نوان پدک و ینک بھنته  گۆڕێ که  زیاتر له  گۆشه بینینی ده سه تی سیاسی و 
.  وتی زیاتر به  ده ست ده که وێ و  ئه و ده ستکه وتانه  چینمه سه له ی ئه وه ی کام له و دوو حیزبه  ده سکه 

ده شب لره دا بگوترێ که  ئه گه ر پدک و ینک به  سیاسه تکی شیاوتر له وه ی که  له سه ر پیه  هه لسوکه وت 
 ، ۆکراتیانهله گه ڵ ئه و قۆناغه  هه ستیاره دا  نه که ن دوور له  موزایه ده کاری و هه ندێ تاکتیکی سیاسی نادیم

...  ئه وا مه ترسییه کی جییدی هه یه  که  کورد توشی چۆکشکان و کاریسه یه کی نه ته وه یی ببت
وه کو ئه وه ی سه رکه وتوو (خۆدوورگرتنی پدک له  مامه ه کردنی ینک له  گۆشه یه کی خۆبه زلزانیه وه  

 سه ر پانتایی سیاسی باشووری کوردستان خزمه ت به  کاری هاوبه ش و هاوئاهه نگ له )  به رامبه ر دۆڕاو
جگه  له وه ش ناکرێ چیتر پارتی و یه کیه تی ئیراده ی خه لکی کوردستان په راوز بکه ن و چیتریش .  ناکات

هه لبژاردنی په رله مانی کوردستان بۆ رۆتین و جوانکردنی ڕوو ی دزوی ده سه تی حیزبی، چونکه  له م 
یاریه  سیاسیه  نادیمۆکراتیانه که ی پارتی و .  ردستان زه ره رکی گه وره  ده کاتجۆره  ره فتاره  خه کی کو

یه کیه تی، به  تایبه تی  جارکی تر ئیفلیجکردنه وه ی په رله مان، خه ریکه  ڕگه  خۆشده کات بۆ حاه تک که  
کسازی وچه سپاندنی تیایدا خه کی باشووری کوردستان چاوببنه  ده سه تی سیاسی له  به غدا بۆ چا

 !                                                                                "دیمۆکراسی ڕاسته قینه"ده وه تی یاساو پیاده کردنی پرۆسه یه کی 
 سای ڕابردووی باشووری 13"  ئه زموو نی"ئه مۆ خه کانکی زۆر هه ن که  نه ک هه ر شانازی به  

باوه ڕه شدان که  ناکرێ ئه و کولتوره  سیاسیه ی که  سه رچاوه  و کوردستان ناکه ن، به کو ئه و خه کانه  له و 
ئیمۆ .  بوو چیتر بنه ما ب بۆ کاری سیاسی له و به شه ی کوردستان "  ئه زموونه"چوارچوه ی فیکری ئه و 

 ڕووی  یا چاککردنکی بنه ڕه تی وه  یا کرانه وه  به:  ینک و پدک له  به رامبه ر تاقیکردنه وه یه کی سه ختدان
ئه گه ری ئه وه ی ته وژمی دیمۆکراسی ڕاسته قینه  له  شوه ی ئۆکرانیا و جیۆرجیاو زۆر جگای تریش ڕوو 

ئه و هۆکارو بارودۆخانه ی که  یارمه تی ئه و دوو هزه ی دا ده سه ت بگرنه  ده ست له  :  بکاته  کوردستانیش
له  کاتی گونجاودا یارمه تی خه که که ش بده ن که  ئه و کوردستان، هه مان ئه و هۆکار و بارودۆخه  ده توانن 

!                                                     سیاسه ته  هه بژرن که  خزمه تی به رژه وه ندیاکانیان ده کات  
 زراندنه وه ی دامه(            ئه و شوه  یاریه  سیاسیه ی که  ئیمۆ له  باشووری کوردستان له سه ر پیه  

سه رله نوی عیراق و سیاسه ته  کوردیه کان له م په یوه نده دا، به  مانای بوون له  ناوه ند له  الیه که وه  و 
به ر له  هه ر شتک  )  ده ربینی ناڕه زایی له و ناوه نده  و فشارخستنه  سه ری له  الیه کی تره وه

ه  تگه یشتن و خوندنه وه ی نه ته وه ییانه  و ئه زموون له  به رپرسیاریه کی مژوویی و ئاستکی به رزی ل
ئه گه ر و ترسی ئه وه  ده ب به  جیددی له به ر چاو بگیرێ که  .  بواری موماره سه ی دیپلۆماسیدا ده خوازێ

ۆر ببنه  دوو جه مسه ری ملمالن که  تیایدا ملمالنی پدک و ینک به  شوه یه کی ز"  په راوز"و "  ناوه ند"
!                                               تکده رانه  به  دژی به رژه وه ندیه کانی خه کی کوردستان بشکته وه  

          له م وتاره ی به رده ستدا ژماره یه ک نمونه  له  به شداری کورد له  دامه زرانه وه ی ده وه تی عیراق و 
له گه ڵ ئه وه ی که  ئه و حاه تانه ی که   .   قسه یان له سه ر کراوهبه  کردار،یه  چه ندی و چۆنیه تی ئه و به شدار

باسیان لوه کراوه   ئه وه  ده رده خه ن که  هه ر چه نده  کورد نونه ری هه ن له  پۆستی هه ره  به رز له  پکھاته ی 
ه  ونه یه کی گه ش و پ له  ئومد ده وه ت و له  گه ڵ ئه وه شی که  سه رکرده ی سیاسی هه وڵ ده دات ک

ده رباره ی دواڕۆژی کورد له  ده وه تی عیراقدا پیشان بدات، که چی له  الیه کی تره وه  ترسکی جیددی هه یه  
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 .                                                                  که  کورد له  عیراق جارکی تر په راوزبکرته وه
له  حاه تی ئه و وتاره دا ده سه تی مه رکه زیه  (       به شداریکردن له  ده سه تی پکھاته یه کی گه وره تر    

به  پی ڕسا و گه مه ی دیمۆکراسی ئه وه  ده خوازێ که  ئه و هزه ی ده بته  به شک له  ده سه تی )  له  به غدا
ئاماده ب کھاته  گه وره یه  ده بک شت بدات تا هه ندێ شت وه رگرێ، دیاره  به شداری کورد له  ئه و پهه ند 

له  الیه کی تره وه ترسی ئه وه  هه یه  که  به شداری  .  ده سه تی ناوه ندی قه بوی له مپه ڕ ناکات له م ڕسایه
کی زیاتر بدات کورد له  ده سه تی ناوه ندی له سه ر بنچینه یه ک بت که  تیدا کورد قه بوول بکات باج

له وه  ده چ که   الیه نی عه ره بی تا ڕاده یه کی زۆر پشتاست بت له وه ی که  زیاتر .  له وه ی که  وه ریده گرێ
به ده ست دنت له وه ی که  له ده ستی ده دات له  قه بولکردنی ئه وه ی که  کوردک ببته  سه رۆککۆمار و هه ر 

!                                   الیه نه  قه بولیکرد که  تاه بانی بب به  سه رۆککۆمارله به ر ئه وه ش بت که  ئه و  
 سه رکه وتنک بت بۆ کورد به م ئه گه ری له  ڕووی سیمبۆلیه وه            ده ش پۆستی سه رۆککۆماری 

یه ک بت له  گه لی کورد له  باشووری ئه وه ی که  ئه و ده سکه وته  سیمبۆلییه  له  الیه کی تره وه  زه ربه 
 .                                                                      کوردستان له  ڕوانگه ی سیاسه تی واقعییه وه

          دواجار له وانه یه  تاه بانی بتوان خزمه تکی گه وره  به  کورد بکات ئه گه ر پۆسته  
 که ی به کاربن بۆ هنانه کایه ی قه یرانکی سیاسی و دیپلۆماسییانه، ئه گه ر له  ڕۆژانی سه رۆککۆمارییه

 ، هه رچه نده  باوه ڕم وایه  کورد له  باشووری له  ڕگه ی قه یرانکی ئه وهاوه. هه ره  دوایی پۆسته که شی دابت
ورد ده توان ڕاستی نیگه رانی و کوردستان کاتکی زۆری له ده ستدا و زۆریش دره نگ که وت، گه لی ک

په یامی الیه نی کوردیش له  .  ترسه کانی خۆی له  مه ڕ دواڕۆژی  سیاسی  باشووری کوردستان بگه یه نت
قه یرانه که دا ده توان ئه وه  بت که  ڕاسته  کورد به شداری له  هه بژاردنه کاندا کردوه  و ڕاستیشه  که  هه ندێ 

، به م له  مه سه له  بنه ره تیه کاندا کورد به  زۆره ملی زۆرینه ی عه ره بی جارکی تر پۆستی ده ستکه وتوه 
 ، دون به  حوکمی زه بر و زه نگ و تۆقاندن، به م ئیمۆ به  حوکمی زۆرینه ی مافه کانی زه وتده کرنه وه

جگه ی خۆیه تی که  بم ئه و  ).  ینهبه شوه  و مه رجه کانی نه ته وه ی سه رده ستی زۆر(به  ناو دیمۆکراسی 
 :  باره  قورسه ی که  له سه ر شانی کورده  له  پرۆسه ی دامه زراندنه وه ی عیراق دوو که ڕه ت زۆر گرانه

جارکیان فه راهه مکردنی بنه مایه کی دیموکراتی و عه لمانی بۆ ده وه تی عیراق و ئه وه ی تریشیان 
ه  کؤمه ک زه مانه ته وه  که  ئه گه ر پاشه کشه  ڕوویدا له  ئاستی سیسته می وه ده ستھنانی فیدرالیکه  ب

به  بۆچوونی خۆم زۆر ئاسته مه   . سیاسی له  عیراقدا ئه وا کورد هه رنه ب خۆی به و زه مانه تانه وه  بگرته وه
!                                            استدا چۆکدابداته که ی بکات که  له  هه ردو ئ)عه ره بی(که  کورد بتوان وا له  به رامبه ره  

          عیراقی ئیمو تا ڕاده یه کی زۆر هه ر عیراقی دونیه  و زۆرینه ی عه ره بییش ده خوازێ عیراقک 
دامه زرنته وه  که  زۆر له  هی دون جیا نه بت، هه ر نه ب له  ڕووی هه وستی  زۆرینه ی عه ره بیه وه  له  

.                                                                                                       کوردمه ڕ دۆزی
       

 
 

هه موو خوارکردنه وه کان له م وتاره دا، جگه  له  په راوزه کان، به  مانای : تبینیه کی گشتی* 
                                                                     .                           جختکردنه وه  هاتوون
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:په راوزه کان  
 

وازی کوردستانیبوون  الپه یوه ندیه کانی زۆربه ی هزه  کوردستانیه کان له گه ڵ یه کتردا  ڕه نگدانه وه ی )  1
ئه م بابه ته  به  شوه یه کی فراوانتر له  الیه ن  .   پوه دیارهالوازی کولتوری سیاسی دیمۆکراسییانه ی

.   2001، زستانی 30 ژماره  گزینگ،بوانه  بۆ نمونه  گۆڤاری  . نوسه ری ئه م وتاره  قسه ی له سه ر کراوه  

و

و

                                        .10/4/2005، الشرق االوسطڵ ڕۆژنامه ی بوانه  گفتوگۆی تاه بانی له گه )  2
                                             .3، ل 17/3/2005  کوردستانی نوێبۆ ده قی وتاری تاه بانی بوانه   )  3
                                 .10/4/2005، الشرق االوسطگفتوگۆی تاه بانی له گه ڵ ڕۆژنامه ی )  4
   13/4/2005  :ده قی چاوپکه وتنه که) 5
} HYPERLINK "http://www.pukmedia.com/hewall/arabicnews" { 
 قی گفتوگۆیه که  له ڕۆژنامه ی ده)  18/4/2005( ، وه  ڕۆژی دواتر17/4/2005 ، سه ته الیتی العربیه)  6

                                                                                                                                                       .بوبۆته وهخه بات
 {                                                                           : بوانه1546بۆ ده قی بیاری )  7

HYPERLINK "http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8117.doc.htm" {                    
                                                             .                                  سه رچاوه ی پشوو) 8
                    .                                                                                                                                                سه رچاوه ی پشوو)  9

                            .                                                       1، ل 6/2004 /16، خه بات) 10
.                                                               3، ل 12/1/2004، خه بات) 11
                                                             7/6/2004 : بۆ ده قی نامه که  بوان، بۆ نمونه) 12

 { HYPERLINK "http://www.kurdistannet.org" }  
بۆ بابه تک ده رباره ی کاری کۆمیسیۆن و بابه ته  په یوه ندیداره کان بوانه  جه وهه ر )  13

، 14/1/2005 و 13ڕۆژانی خه بات، ، له  ..." و92فه رمانی پۆل برمه ری ژماره  "نامق سه لیم، 
                                                                          .                                 9هه ردووکیان ل 

، گفتوگۆ له  گه ڵ دوو وه زیری )هه لۆ ئه مریکا(به شی کوردی ده نگی ئه مریکا، پرۆگرامی تایبه تی )  14 
                      .     8/1/2004)شه فیق قه زاز. عه بدوره زاق میرزا و د(ئیداره کانی سلمانی و هه ولر 

 15                                                  2005/1/19: ڕادیۆ سه وا، به شی ڕاپۆرته   نوسراوه کان)  
{ HYPERLINK "http://www.radiosawa.com,/" } 

                                                   .                              2، ل 12/1/2005خه بات، ) 16
                                                                           2005 /19/1االنصاط المرکزی، ) 17

                        { HYPERLINK "http://www.pukmedia.com/" } 
، که  له هه ندک سایتی کوردی   "ڕه وتی ڕیفرانده م له  کووه  بۆ کوێ"بورهان یاسین، .   د بوانه)  18

، 2004 له  ناوه ڕاستی ئه پریلی } "HYPERLINK "http://www.kurdish {بوبۆته وه  بۆ نمونه  له   
  .      به  شی کوردی

نزیکه ی شه ش  (1987به ر شاوی ئه نفال که وتن وه  چۆن هه ر زوو له  پایزی ده رباره ی ئه و ناوچانه ی که  
1987 ئۆکتۆبه ری 17(بیاری ئه وه  درا که  ئه وانه ی له  )  مانگ به ر له  ده ستپکردنی ئۆپه راسیۆنی ئانفال

 موو مافکیان ئه و  هه ی، که  له  الیه ن ڕژمه وه  دیاریکرابوو، ههئه  دیوی وه  ده که ونه  )
 ، هه تا بگره  مافی وه رگرتنی خۆراک، وه  به  پی هه مان بیار،  له  قۆناغی لده سه ندرته وه
ئه نفالدا، ئه و خه کانه ی ئه و دیوی هه که ده بوایه  به ته واوه تی )  واته  سه ربازیی(به جگه یاندنی
                                                                     .                                   له ناوببردرن

 ئه و  پرسیاربه  شوه ی)  ڕاسته وخۆ دوای که وتنی ڕژمی به عس(نوسه ری ئه م وتاره  هه ر زوو )    19 
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ه ریکه  ئایا کورد خ:  پرسیاره که  به م شوه یه  بوو.  ئه گه ره ی خسته  ڕوو له  کؤمه ک کۆڕ و نووسیندا
 ،  ، بۆ نمونهده وه تک دامه زرنته وه  که  دوایی له  هه مان ده وه ت داوای مافه کانی بکات؟ ئه م پرسیاره

22/8ی سوید له  )مالموێ(، کۆڕکی ترله  شاری 19/4/2003کراوه  له  کۆڕک له  شاری ستۆکھۆلم له  
، جگه  له  چه ند 2004نگی ژه نوه ری  وه  چه ند کۆڕک له  کوردستان له  سه ره تای ما2003/

.                                                   38ژماره  گۆڤاری گزینگ نووسراوکیش، له وانه  بۆ نموونه    
       
 

 }        :تکایه  پش بوکردنه وه ی ئه م وتاره  له  هه ر شونکی تر، په یوه ندی بکه  به  نووسه ر به م ئیمایله
HYPERLINK "mailto:burhanyassin@hotmail.com" }                                                
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