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:                                                                                                  دةستثصك  
وانني بة ئاساين بلَصني كة تا ئصستا هيض جوآلنةوةيةكي سياسي ـ جةماوةري لة كوردستان نةيتوانيوة دةت          

مارة ذبةأادةي أةويت أيفراندةم بة ماوةيةكي ئةوها كةم ئةم أادةية لة جؤش و خرؤشداين جةماوةري و كؤكردنةوةي ئةم 
لةم وتارةي . اسي زؤر و هةمةأةهةندي هةلَدةطرص باس و خوفراندةميأ .زؤرةي خةلَكاين كوردستان  بةدةست هبصنص

بةردةستدا لةأووي ثصناسة و ناوةأؤكي سياسي ـ فيكريدا بريؤكةي أيفراندةم لة ثةيوةنديةكي ضأداية لةطةلَ بريؤكةي مايف 
دا، لةأاستي. ضارةي خؤنووسني وةكو ثرةنسيثصكي سياسي كارثصكراو وة هةروةها وةكو بريؤكةيةكي ياسايي نصونةتةوةيي

ة لة أووة أصفراندةمبةم ماناية، أيفراندةم مايف ضارةي خؤنووسينة لةحالَةيت ثيادةكردنيدا وة مايف ضارةي خؤنووسينيش 
 لة أووي فيكري و ثيادةكردنةوة لة فراندةميألةم ووتارةمدا هةولَ دةدةم  تيشك خبةمة سةر أةويت . رةنسيثيةكةيةوةث

و لةم أةوتة و أاوةستان لةسةر ئةمأؤي أةوتةكة و هةروةها قسةيةك لةمةأ ماوةي أؤيشتو: ضوارضصوةيةكي زةمةنيدا
.                                                                                                                    ئةطةرةكاين بةردةم ئةم أةوتة لة داهاتوودا

                             
 لة قالَبصكي فيكري و سياسيانةدا، ثصويست بة خوصندنةوةيةكي  نةتةوةيي ـ سياسيانة فراندةميأ       هةلَسةنطاندين    

وةكو دواجار  فراندةم دةبصيأأةويت . هةر لة أؤشنايي  ئةم خوصندنةوةيةشدا دةشص هةلَوصستةي لص وةربطريص. دةكات
طةشةكردنيدا، بة ثةيوةندي لةطةلَ مةسةلةي زةمةن،  سةرهةلَدان و ص لةدةبثأؤذةيةكي نةتةوةيي تةماشابكرص، بةم ثصيةش 

ئةوةي ثةيوةندي بة . قؤناغي كورختايةن و مامناوةندي و درصذخايةن: خوصندنةوةيةكي ستراتيذيانةي سص قؤناغي بؤ بكرص
 جوطرايف دياريكراو كة ئةميش  ئاخاوتنة لةم أةوتة لة ثانتاييةكيفراندةميأةوة هةية، ديارة باس لة فراندةميأجوطرافياي 

دواجاريش نةك هةر سرووشتية، بةلَكو ئةطةرصكي بةهصزيشة كة ئةم أةوتة زوو يان درةنط ثانتايي . باشووري كوردستانة
ة لة فراندةميأبةهةر حالَ ئةوةي ئةمأؤ هةية و مةبةسيت ئةم ووتارةية أةويت . جوطرايف هةموو كوردستاين مةزن بطرصتةوة

.                                                                  وة بةثةيوةندي لةطةلَ دؤزي كورد لةم بةشةي كوردستانداستانكورد باشووري
بةثصي ئةم .            لةم وتارةدا هةولَ دةدةم بؤضوونصكي مةهنةجي و تيوريانة، بؤ تصطةيشنت لة أةويت أيفراندةم، ثيادة بكةم

ةم وةكو دياردةيةكي فيكري لة قالَيب كاردانةوةيةكي بةثةلةي وةخيت دةردةضصت و دةكةوصتة ضوارضصوةي بؤضوونة أيفراند
بةمةش أيفراندةم دةبصتة خاوةين خوصندنةوةيةكي مصذوويي . خوصندنةوةيةكي فراوانتر كة سص أةهةندي طرنط دةطرصتة خؤي

 بةثةيوةندي لةطةلَ دؤزي كورد لة باشووري كوردستان بةم مانايةش أيفراندةم. و سياسي و داهاتووييانةي دياريكراو
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  وةكو ثأؤذةيةكي نةتةوةييفراندةميأـ  1
 لة كوردستان وةكو ثأؤذةيةكي نةتةوةيي تةماشا بكةين و هةلَسةنطصنني، ئةوا بة ئاساين دةتوانني باس لة فراندةميأئةطةر 

أةهةندي ئاوأدانةوةي مصزوويي و خوصندنةوةيةكي أةخنةطرانةي مصذوويي ـ سياسيانةي ) 1:  بكةينفراندةميأدي سص أةهةن
أةهةندي خوصندنةوةيةكي ئةمأؤي جيؤستراتيذيانة و ) 2 هةر لة دروستبووين دةولَةيت عرياقةوة؛ كوردستان باشووري

 و ئةطةرةكاين شكست و فراندةميأتنةأووي ستراتيذي هةروةها خس ) 3سياسيانةي دؤزي كورد لةم بةشةي كوردستان؛ 
هةلَبةتة لصرةدا ثرسياريش ئةوةية ض جؤرة  سةركةوتنصك و لة ض ديدصكةوة؟ ئةم شصوة ميتؤدةي نزيكبوونةوة . سةركةوتين

و  يان خوصندنةوةي بةم شصوةية أصك لة خوصندنةوةيةكي زانستيانةي ناسيؤناليزم، وةكو ئايديؤلؤذيا فراندةميألة 
ناسيؤناليزميش، جا هةركاميان بصت كوردي يان غةيرة كوردي، لةسةر سص كوضكةي . جوآلنةوة و ثرؤطرامي سياسي، دةضصت
هةرلصرةشةوة طرنطة ئةوة بلَصني كة ناوةأؤكي طشتطريي ئةم ثصكهاتة سص كوضكةيي . مصذوو و ئصستا و داهاتوو قةراردةطرص

ئةطةر بؤ منوونة خةبات بؤ ئؤتؤنؤمي و فيدرايل . لةحالَةتصك بؤ يةكصكي ترية  دةطؤأص بة ثصي زةمان و جصطة )أةهةندي(
دا وةكو دةربأي سياسي و ئايديؤلؤذيانةي ئةم شصوة خةباتة يةكسةر أةنطدانةوةي ناسيؤناليزمبصت، ئةوا لة ناوةأؤكي 

، ئةوا ديسان أةنطدانةوةكة ، لةاليةكي ترةوة ئةطةر خةبات بؤ سةربةخؤيي بصتناسيؤناليزمدةبص لةسةر هةرسص أةهةندي 
بة مانايةكي تر ناسيؤناليزم بة ناوةأؤكصك كة جةخت . لةسةر هةرسص أةهةندةكة دةبصت، بةآلم بة ناوةأؤكصكي زؤر جودا

لةسةر فيدراليزم دةكات، خوصندنةوةي بؤ أابردوو و ئصستا و داهاتوو زؤر جياواز دةبصت لة ناوةأؤكي ئةو ناسيؤناليزمةي كة 
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       :                                                                                 ـ  أةهةندي ئاوأدانةوة1 ـ 1
بوو لة " مؤدصرن" ئاشكراية كة يةكصك لة أووداوة مصذوويية هةرة طرنطةكاين أؤذهةآليت ناوةأاست هاتنةكايةي دةولَةيت 

 وة دواتر بةشصوةي أةمسي لكاندين باشووري 1921وة درووستكردين عرياق . سةرةتاي بيستةكاين سةدةي أابردوو
يةكجار طرنطة لة مصذووي هاوضةرخي  باشووري كوردستان وة كوردستاين كوردستان بةم دةولَةتة دةستكردةوة فةسلَصكي 

ئةوةي كة طرنطة بطوترص ئةوةية كة عرياق ثأؤذةي دةولَةتصكي عةرةبية هةرضةندة كؤمةلَةي نةتةوةكان و . مةزن بةطشيت
. باشووري كوردستان بكرصتخوازياري ئةوةبوون كة مامةلَةيةكي تايبةت بةرامبةر ) بةريتانياي مةزن ( هصزي كؤلؤنياليست 

 سالَةي أابردووي دةولَةيت عرياق، ثصويستة بةر لةهةرشتص 83لة ئاوأداناوةيةكي مصذوويي بةثةلةدا هةلَسةنطاندين ئةو 
صمي بةعس ذ سالَةدا كصشةكةي تةهنا لةطةلَ أ83 لة ماوةي ئةم كوردستان باشووريجةخت لةسةر ئةوة بكرصتةوة كة كورد لة 

نةبووة و بةس، بةلَكو بة درصذايي كات لةطةلَ دةولَةيت عرياق بووة، ئةو دةولَةتةي كة بةر لةهةر شتصك  2003 – 1968لة 
دةربأي ثأؤذةيةكي عةرةيب ـ بةريتاين بوو، ثأؤذةي بنثصكردين خةوين كورد بوو لة سةربةخؤيي و كوردستانيبوونيدا، لة 

 حالَ بؤ ئصمةي كورد زؤر طرنطيشة لة كايت كاركردن لةطةلَ بةهةر. شصوةي سةروةرييةكي نةتةوةيي تةواو و بص مةرجدا
 سالَة كوردستانيانة و نةتةوةييانة بصت ئةطةر مةبةست طةياندين 83أةهةندة مصذووييةكةدا، خوصندنةوةمان بؤ ئةو 

 83ئةم لةم خوصندنةوةيةشدا بة طشيت . ة بة سةربةخؤيي نيشتماين و سةروةري نةتةوةيي تةواو بصتكوردستان باشووري
هةرضي كورد لة  ) 1992 – 1921(  سالَدا 71لة ماوةي  : 2003 – 1992 وة 1992 – 1921سالَة بة دوو ماوةي جياواز دةبينص، 

و بة دميوكراسيكردن و بة ئاشيت و  ذياين هاوبةش لةطةلَ عرياقي "  برايةيت "ة دةرطاي ل هةولَيدا كة كوردستان باشووري
 و ذ شةأصكي دوور و درصوة لةةي بؤي طةأا كة ئةوةي كةضي، طوزةران بكادا )كوردستان باشووريعرياق بةبص (عةرةيب 

لةم ئاووأدانةوةية دةتوانني بة . هتد زصتر نةبوو...يدياي لة جؤري هةلَةجبة و ئةنفال و ذسياسةيت ئينكار و كؤمةلَصك ترا
كي هاوبةش لة نصوان كوردستان و عرياقي عةرةيب ئاساين ثةحنة أاكصشني بؤ ئةزمووين كورد لة ئاشيت و بيناكردين عرياقص

يةكص لةو دةرسانةي كة دةكرص لة ئةزمووين ئةم ضوارساآلنة هةلَصنجني ئةوةية كة . 1974 تاوةكو ئاداري 1970لة ئاداري 
 بة ثصكهاتةيةكي ئؤتؤنؤمي لةسةر بنةماي دابةشكردين دةسهةآليت سياسي لة نصوان ناوةند و هةرصمي ئؤتؤنؤميدا، دةكرص

) هةرصمي كوردستان(بأيارصكي دةسهةآليت ناوةندي يان ثاشطةزبوونةوةي ناوةند، بةأ لة ذصر ثصي هةرصمي ئؤتؤنؤمي 
 كة بة ئاشيت دةستيثصكرد و بة 1974 – 1970ئةو دةرسي ساآلين . بكصشرصتةوة و كورد هبصنرصتةوة سةر دؤخي سفري سياسي
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 كوردستان باشووريدواتريش شةأةكة بة شكستصكي طةورة بؤ كورد لة  كؤتاييهات و 1974شةأصكي خوصناوي لة ئاداري 
دا دةسهةآلت بةدةست ناوةندة و دةكرص ئةم )ئؤتؤنؤميناوةند ـ هةرصمي ( ثصدةلَصت كة لة ثصكهاتةي تةواو بوو ئةوةمان

.                              ستانناوةندة ثةشيمان ببصتةوة و حالَةيت ملمالنص بطةأصتةوة بؤ ثةيوةنديةكاين ناوةند و هةرصمي كورد
لة ئاكامي شكسيت عرياق لة شةأي كوةيت و أاثةأين و  كوردستان باشووري          لة اليةكي ترةوة ضونكة كورد لة 
 وة فةراهةمكردين جؤرصك لة ئاسايش بؤ هةرنةبص بةشصكي باشووري كوردستان 1991كؤضأةوي طةيل كوردستان لة بةهاري 

 1992ثةميانانةوة، بؤي لوا كة كؤضأةو بكات بة سةركةوتين سياسي و تواين ثةرلةماين كوردستان لة بةهاري لة اليةن هاو
 دةبص أاست و أصك جةخت 2003 -1992كةواتة لة ئاوأدانةوةيةكي كوردستاين و سياسيانة بؤ فةترةي . بةرهةم هبصنص

بكرصتة سةر ئةوةي كة بةلَص ضونكة كورد لة 1992 تواين تا أادةيةكي باش بةخؤ ببص و لةم بةخؤبوونةشدا  ئيدارةي خؤي و 
بةم ئاماذةية مرؤ دةتوانص لةطةلَ بووين دوو طةمارؤ و كؤمةلَص تةهديد و بووين . خةمآلندين مالَي خؤي مسؤطةر بكات

تواين   لةماوةي دووازدة سالَي أابردووداكوردستان باشووريسةرضاوةي دةولَةمةندي زؤر سنوورداريشدا، كورد لة 
ثصشكةوتين جؤراوجؤر بةدةست هبصنص. هةلَبةتة ئةو ثأؤسةي بةخؤبوونة بة خؤبأياردان لةسةر ذياين خؤ دةيتواين 

ثصشكةوتين زؤر زياتريش بةدةست  هبصنص ئةطةر ملمالنص تصكدةرةكةي ثاريت دميوكرايت كوردستان و يةكصيت نيشتماين 
بة طةأانةوةي كورد بؤ :  سالَي أابردوو ئةوةمان ثصدةلَص 83ة خوصندنةوةي كةواتة لةم طؤشةبينينةوة و بةم شصوةي. نةبوواية

لة اليةكي . 1992 تا 1921ضوارضصوة عرياقيةكة طةأانةوةية بة شصوةيةك يان شصوةيةكي تر بؤ بارودؤخي ماوةي نصوان 
لةدةستنةداين ئةوةي كة لة ترةوة جةختكردن لةسةر سةربةخؤبوون بة ماناي كوردستانيكردين كصشةكةي، ثصداطرتنة لةسةر 

لصرةدا دةبص بطوترص كة بةر لة كةوتين دكتاتؤري . بةدةستهاتووة، بةلَكو بيناكردن لةسةري ) 2004 – 1992( دووازدة سالَ 
عرياق و دواي كةوتنيشي، بة ثصضةوانةي ئةوةي كة كوردستانيبووين ئةزمووين دووازدة سالَة جةخت بكرصتةوة، زؤر جار 

جةختيان لةسةر ئةوة كردووة كة ) بة موناسةبة و بةبص موناسةبة ( ةرثرساين كورد لة أاطةياندنةكانياندا لصرة و لةوص ب
بصطوومان ئةم شصوة ". عرياقيةكان لة شيمايل عرياق توانيويانة لةم ساآلنةدا ئةزموونصكي دميوكراسي ثيادة بكةن " بةلَص 

ورد و سأينةوةي ناسنامة كوردستانيةكةي وة لةبةركردين بةرطصكي أاطةياندنانة دةخزصنة ناو هةولَي بةعرياقيكردين ك
.                          عرياقيية، كة بة ناوةأؤك، مبانةوص و نةمانةوص، عةرةبية و طةأاندنةوةي كورديشة بؤ ناو قةفةسي عرياق
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حةز و هةست ونةسيت ضةند كةسصك ثصويستة لةم بةشةدا بةر لةهةر شتصك ئةوة بطوترص كة بزووتنةوةي أيفراندةم تةهنا 
نية كة دواجار دةخوازن هةلَوصستةيةك لة سياسةت و بارة جيؤستراتيذيةكان وةرطرن بةبص ئةوةي بة الين كةم هةولَي 

دواجار ئةم بزاظة ثصويسيت بة خوصندنةوةيةكي أصك و درووسيت باري سياسي و ستراتيذي . ئةوةيان دابص كة لةم بارة بطةن
.                 انةوةي هاوسةنطي هصز و تصطةيشتين ئةكتةرة سياسية نصودةولَةيت و ئةقليميةكانيش بطرصتة خؤيهةية، كة لصكد

لة خوصندنةوةي باري سياسي و ستراتيذي ئةمأؤي باشووري كوردستان دةتوانني زؤر بةطشيت باس لة دوو دانة بؤضوون، 
ة كة خيتاب و  كوردستانباشوورييزبة تةقليدية كوردستانيةكاين يان أاستتر بلَصني خوصندنةوة بكةين؛  يةكصكيان هي ح

أصك ئةو شصوة بؤضوون و خوصندنةوةية . ةكاين سةدةي أابردوو نزيكترة_1960كان و _1950خوصندنةوةيان لة هي ساآلين 
 باشووريي كة سةرضاوةي هةلَسووكةوتكردين ئةم حيزبانةية لةمةأ مةسةلةي دامةزراندنةوةي دةولَةيت عرياق و كصشة

بؤضوونةكةي تريش كة دةتوانني ثصي بصذين دذةبؤضوون، .  وة بة تايبةت دواأؤذي سياسي ئةم بةشةي كوردستانكوردستان
ثص لةسةر ئةوة دادةطرص كةوا ئةمأؤ، بةتايبةت دواي تصكشكاين دةولَةيت عرياق  بارصكي ئيقليمي و نصونةتةوةيي زؤر جياواز 

.                                ةكاين سةدةي أابردوو، لةطؤأصية_1990شيت و بة تايبةت هي ثصش لةوةي ساآلين سةدةي ثصشوو بةط
 و هةلَسةنطاندنةكاين كة دةبنة سةرضاوةي باوةأثصدان فراندةميأ             بؤضوونصك كة دةتوانرص لة ضوارضصوةي بريؤكةي 
دا و خوصندنةوةيةكي جياواز بؤ تةواوي فراندةميأةوةي بةهةرنةبص بةشصك لةو خةلَكانةي كة ضاآلكن لةناو بزووتن

مةسةلةكان ثص لةسةر ئةوة دادةطرص كة خةلَكي كوردستان بواري هةية داواي زؤر زياتر بكات و ئةو شتةشي كة داواي دةكات 
كصشةي كورد بةثصي قورسي و ئالَؤزي . بة طفتوطؤي دةورووبةري مصزةكاين ئةجنوومةين حوكمأاين لة بةغدا بةدةست نايةت

 بة تايبةيت بةهؤي سياسةيت شؤظينيستانةي نةتةوةي سةردةست و ناأووين سياسةيت ئةمريكا  كوردستانباشووريلة 
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 بة شصوةيةكي جيددي  كوردستانباشووري كورد لة طةيللةمةأ مةسةلةي كورد بارصكي ئةوهاي هصناوةتة طؤأص كة ئةطةر 
اسي هاوكصشةكة نةكاتةوة، ئةوا بة ئيحتمايل زؤر كورد ئةم جةولةيةش بري لة هةلَتةكان و هةذانصكي ستراتيذي و سي

.      دةكرص وة بطرة ثصويستيشة ئةم أةوت و بزووتنةوةية بصت كة ئةم هةلَتةكانة ثصويستة فةراهةم بكاتفراندةميأ. دةدؤأصنص  
ةين و هةمةئاسيت، سةرضاوةي              لة خوصندنةوةيةكي سياسي و ستراتيذيانةي ئةمأؤكةدا، ثصويستة هةمةالي

:                                                                                                                                       تيؤريانةي خوصندنةوةكة بصت
 بة زماين هةندص ثرنسيث فراندةميأستة بزووتنةوةي خالَصكي هةرة طرنط ئةوةية كة بةلَص أا: سياسةيت ئةمريكا) 1             

و ئوسويل ياسايي نصونةتةوةيي بانطاشة بؤ مايف ضارةي خؤنووسني بؤ خةلَكي كوردستان دةكات، بةآلم ئةوة ماناي ئةوة 
ص نية كة خةلَكاين ضاآلك لةناو ئةو بزووتنةوةية ئينكاري بووين حالَةتصكي سياسي و ستراتيذي دةكةن كة لة كؤمةلَ

 و كةوتين أذصمي 2001ي سصثتةمبةري 11طؤأانكاري بيست سالَي دوايي كةوتؤتةوة، بة تايبةيت هي دواي 
.     ئا لةم سؤنطةيةوة دةكرص بطوترص كة سياسةيت ئةمريكا شتصكي يةكجار طرنطة بؤ هةر طؤأانكاريصك. دكتاتؤر،كةوتؤتةوة

اـ ئةمريكا جارصك ثشيت : يكا دةكرص خؤي لة ضةند خالَصكدا بدؤزصتةوة             خوصندنةوةيةكي تةقليدي بؤ سياسةيت ئةمر
لة كورد كردووة و دةكرص ئةم جارةش ثشت لة كورد بكات؛ ب ـ ئةمريكا متمانةي ثص ناكرص؛ ج ـ سياسةيت ئةمريكا بة هيض 

ناطؤأصتةوة؛ ه ـ ئةمريكا شصوةيةك لةطةلَ هةلَوةشانةوةي دةولَةيت عرياقدا نية؛ د ـ ئةمريكا تورك و عةرةب بة طورد 
ئةم شصوة بؤضوونة زؤر ترسناك و زةرةرمةندة و هؤكاري كات و طؤأانكاريةكاين ناو . هتد...بةرذةوةندي خؤي باشتر دةزانص

ئةو كاتة دةحيساب ناطرص و لة أووي مامةلَةكردن لةطةلَ دياردة سياسي و ستراتيذيةكان لة ضواضصوةيةكي نةطؤأاودا كار 
يةش هةلَطراين ئةم بؤضوونة أصطة بةخؤيان نادةن كةوا بري لة هةندص ئامرازي خةبايت تازة بكةنةوة، وةكو بؤ بةم ثص. دةكات

 ئريادةي خةلَكي كوردستان كارا بكرص و بكرصتة وةرةقةيةكي فراندةميأمنوونة لة أصطةي بزووتنةوةيةكي جةماوةري وةكو 
.                                رياق و دواأؤذي ناوضةي أؤذهةآليت ناوةأاستفشار بؤ سةر ئةكتةرةكاين ثةيوةنديدار بة مةسةلةي ع

جطة لةمةش لةم ضةند .              وةكو ئاشكراية زؤر كةم دياردة هةن لةطؤأانصكي بةردةوامدابن بةقةد جيهاين سياسةت
سالَةي دواييشدا طؤأانكاريةكي زؤر بةسةر سياسةيت ئةمريكادا هاتووة وة وادةزامن لة هةموو ئةم طؤأانكاريانةش طرنطتر 

قةبوولَكردين طؤأانكارية لة ناوضةي أؤذهةآليت ناوةأاست بة ئاماذة و مةبةسيت دميوكراتيزةكردن. نةك هةر ئةمة، بةلَكو 
 سةرؤكي ئةمريكا،. ئيمأؤ ئةمريكا باس لة ثأؤذة و هةولَي ضاآلكانة بؤ دميوكراتيزةكردين أؤذهةآليت ناوةأاستيش دةكات

ي كوأ، لة ووتارةكةي نؤظصمبةري ثاريدا كة دةربارةي ستراتيذي ئةمريكا بوو بةرامبةر أؤذهةآليت ناوةأاست، )بؤش(جؤرج 
 شةست سالَة دميوكراتيزةكردين ناوضةي أؤذهةآليت ناوةأاسيت كردؤتة قورباين ثاراستين ئةمريكائةوةي جةخت كردةوة كة 

ئايا باوةأ بةم بؤضوونة بكةين يان . دةية ئيستيقرار بكاتة قورباين دميوكراتيزةكردن ئامائةمريكائيستيقرار، بةآلم لةمةودوا 
 بةم قورسية ئةمريكا يةكةميان،: نا، ئةمة بؤخؤي ثرسيارصكة، بةآلم بةهةرحالَ ضةند شتصكي طرنط هةن كة دةبص بيانزانني

ةربازي ـ ئيمثريايل كالسيكي ، بةلَكو هاتؤتة ناوضةي أؤذهةآليت ناوةأاست تا مبصنصتةوة، نةك هةر مانةوةيةكي س
 كة ماوةيةكة باسي لصوةدةكرص أؤذهةآليت ناوةأاسيت مةزن هي ئةمريكاثأؤذةي . مانةوةيةك بة طؤأانةوة و لةثصناوي طؤأان

 ناوزةد كراوة زؤر طفتوطؤي هصناوةتةطؤأص، أصك دةخزصتة ناو  ناوةأاستأؤذهةآليتو ثصشتريش بةناوي شةراكةيت 
 لةم طؤأانكاريةدا ثصويسيت بة هةندص دؤست هةية كة ئامادةبن ئةمريكائةوةي كة زؤر طرنطة . ئةم بؤضوونةوةضوارضصوةي 

ئةم دؤستانة جصطةي متمانة و نةفةس درصذ بن .  بكةن ناوةأاستأؤذهةآليتبيناو ئيستيسمار لةسةر ئةم ثأؤذةي طؤأيين 
ةبص وة لةوصشدا بةرذةوةنديةكانيان لةطةلَ بةرذةوةنديةكاين هةروةها لةمةش طرنطتر بةرذةوةنديان لةم طؤأانكاريةدا ه

، بةلَكو بةثلةي يةكةم لةبةر ئةمريكاكورد دةتوانص أصك ئةم جؤرة دؤستة بصت، نةك لةبةر خاتري . ئةمريكادا يةكانطري بنب
يذي دةهصنصتة طؤأص ئةمة أصك حالَةتصكي هاوثةمياين سترات. بةكوريت كورد بةرذةوةندي لة طؤأانكاريداية. خاتري خؤي

ئيسرائيلي لص  (ئةمريكاةية كة نزيكترين دؤستاين  ناوةأاستأؤذهةآليتبةلَص هةر ئةم ثأؤذةي . لةنصوان كورد و ئةمريكا
أةدكردنةوةي ئةم ثأؤذةية لةاليةن ميسر و : دذي أادةوةسنت يان هةرنةبص هةلَوصسيت نصطةتيظيان هةية بةرامبةري) دةربضصت

جا مةسةلةكة بةو سادةيية نية كة ئةمريكا تورك و .  بةبص هاوثةميان دةهصلَصتةوةئةمريكاأؤذةيةي توركياوة أصك ئةم ث
بةثصي ثرةنسيثصكي كؤين هصنري كيسينجةر دةكرص . عةرةب بة كورد ناطؤأصتةوة، بةلَكو لةم خالَةوة دوو شيت زؤر طرنط هةية

 ثصويسيت بة دؤستطةلصك هةية ئةمريكائةمأؤ .  بنئةمريكانزيكي دوو اليةن دذي يةكتربن بةآلم هةمان ئةم دوو اليةنة دؤسيت 
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 لةم طؤأانكارية بطرن بةبص ئةوةي هيض شتصكيان ئةمريكا كة لةطةلَ طؤأانكاريدا بن و ثشيت  ناوةأاستأؤذهةآليتلة ناوضةي 
ثصستيةيت و دةكرص زؤر لة  باسي دةكات نةك هةر خراث نية بؤ كورد بةلَكو ثأ بة ئةمريكائةم طؤأانكاريةي . لةدةستدابصت

. ي أاي طشيت بة طرنط و زؤر هةلَدةطرنئةمريك ميللةيت ئةمريكا و سيستةمي سياسيدووهةميان، قازاجنيشي بصت؛ 
وادةزامن .  دةكرص أصك هاوكصشةكة بطؤأص لة بةرذةوةندي كورد كوردستانباشووريهصنانةسةرجادةي سةدان هةزار كةس لة 

ري ئةمسالَيش كاتصك مةسعود بارزاين بة ثؤل برصمةري طوتووة كة ئةطةر هةندصك شصوةي كة لة سةرةتاي مانطي ذانيوة
شلَةذاين برصمةر بةم . ناتةواوي ضارةسةري بةسةر بةرثرسةكاين كورددا بسةثصندرصن، ئةوا ئةوان دةطةأصنةوة بؤ أاي خةلَك

1970 بة ضاوصلكةي ئةمريكا سياسةيت ةيخوصندنةوسصهةميان، قسةيةي مةسعود بارزاين أصك ئةم بؤضوونة دةسةملصنص؛ 
كيسنجةر، أةنطدانةوةي طرصيةكي سايكؤلؤذي ـ " شاطردصكي "كاين سةدةي أابردوو و ديتين ثؤل برصمةر تةهنا وةكو  _

شتصك لة سياسةت و ثةيوةندية   هيضضوارةميان،كورد ثصويسيت بةجمؤرة خوصندنةوة ضةوت و تةسكبينانة نية؛ . مصذوويية
دةولَةتة طةورةكان بةرذةوةندي خؤيان لة هةموو كةس و اليةنصك باشتر " ةكاندا نية ئةوةمان ثص بلَصت كة نصونةتةوةيي

أصك بةثصضةوانةي .  بلَصت كة بةرذةوةندية هاوبةشةكان كامانةن ئةمريكاو كورديش، بؤ منوونة، ثصويست ناكات بة " دةزانن 
ي طؤأانكاريتان دةوصت و ئصمةي ئةمريك ئصوةي ئةمريكيدا بأؤين، ئصوةي ئةوة كورد دةتوانص بلَصت كة ئصمة ئامادةين لةطةلَ

لة أاستيشدا زؤر جار لة سياسةتدا ئةكتةرصكي . كورديش ئةمةمان دةوصت و دةتوانني ئامراز و ئةزمووين ئةم طؤأانكارية بني
 زهلصزصك لة خوصندنةوةيةكي زؤر بضووكي مةيداين سياسةيت نصونةتةوةيي وة بطرة تاكة ثسثؤرصكيش أاستتري هصناوة لة

 تةسةووري تايبةيت خؤي هةبص دةربارةي ثأؤذةي  كوردستانباشووريهةر لصرةوة دةكرص كورد لة  . سياسي يان ستراتيذيدا
لة اليةكي تريشةوة . كة لة بةرذةوةندي هاوبةشي كورد و ئةمريكا ثصهةلَدةطرص ي ئةمريكي)أؤذهةآليت ناوةأاسيت مةزن(

دةبص . ةمريكا دةكرص ثصويست بةوة بكا كة كورديش زةريبةي ئةم دؤستايةتية بدات، زوو يان درةنطدؤستايةتيكردين ئ
 لة ناوةأاسيت  كوردستانباشووريئةمريكاش باش لةوة حالَي بكرصت كة دؤستايةتيكردين ئةمريكا لةاليةن كوردةوة لة 

كورد و ئةمريكا ثصويست بة " دؤستايةيت" هاوكصشةي كةواتة. دةريايةك لة ئةنيت ـ ئةمريكانيزم شتصكي ئاسان نية بؤ كورد
لة بؤضوونصكي ئةوهادا، دةكرص مرؤظ بثرسص، بؤ ناكرص ئةمريكا سةرماية سياسيةكةي . دان و وةرطرتين دوواليةين دةكات

  سةرف بكات هةروةك كوردستانباشووريدا لة )أؤذهةآليت ناوةأاسيت مةزن( وةكو سةرةتا و منوونةيةك لة ضوارضصوةي
ئةمريكا دؤستصك و ثشتطريصكي : كايت خؤي بؤ منوونة لة كؤرياي خواروو كردي كة دواجار سةركةوتين بؤ هةردووال تيابوو

دةستكةوت لة خوارووي أؤذهةآليت ئاسيا و كؤرياي خوارووش ثصشكةوتين كؤمةآليةيت ـ ئابووري و سيستةمصكي 
                                                                                                                .                             دميوكراسي بةدةست هصنا

بةر لة هةر شتصك مةبةست لة عرياقي عةرةيب عرياقة بةبص : هصزة ناسيؤناليسيت و ئيسالميةكاين عرياقي عةرةيب) 2             

 لة ثةيوةنديةكي بةردةوامدا بوونة  كوردستانباشوورية هصزة سياسيةكاين كوردستان لة ئاشكراية ك. باشووري كوردستان
لةطةلَ هصزة عةرةيب و ئيسالميةكاين عرياقي عةرةيب بؤ خةمآلندين ضوارضصوةيةك كة تيايدا مافةكاين كورد بة أةمسي 

كورد ئيتر بوو . كةوتنة قؤناغصكي ضأبوونةوةهةر لةطةلَ لصدان و تصكشكاندين عرياق لة شةأي كوةيت ئةم هةوآلنة . بناسرصن
لةطةلَ ئةوةي كة .  ئيدارة دةكرد كوردستانباشووريبة خاوةين ثةرلةمان و حكومةيت خؤي و بةشصكي باشي لة خاكي 

. ثصويست بوو ئةم حالَةتة نوصية اليةين عرياقي عةرةيب وا لصبكات كة ئيتر سص و دوو نةكات لة ثصزانيين مافةكاين كورد
ةلَ ئةوةشدا كة ثرةنسيثي فيدرايل بؤ كوردستان قةبوولَ كرا لة كؤنطرةي ظيةننا، بةآلم هةر ئةو اليةنانة لةسةرةتاوة لةط

مامةلَةي فيدراليان كردووة لة طؤشةبينينصكي شؤظينيسيت عةرةبيةوة و لة ضوارضصوةي ئةو بريؤكة عةرةبية كالسيكيةي كة 
ئةم بريكردنةوةيةش شصوة و دةربأي جؤراوجؤر و لة .  اليةين عةرةبيدا لة عرياقبة درصذايي كات باو بووة لة بريكردنةوةي

يةكبووين خاكي عرياق بة كوردستانيشةوة؛ قةبوولَنةكردين : حالَي جوداجودادا خؤي بينيوةتةوة، لة هةمووشيان طرنطتر
ان وةك بةرطري و سياسةيت دةرةوة كردين دةسهةآلتة هةرة طرنطةك)ئيحتيكار(كةركوك وةكو شارصكي كوردستاين؛ مؤنؤثؤيل 

و ئابووري و سياسةيت دراوي لةاليةن حكومةيت مةركةزيةوة؛ قةبوولَنةكردين هيض جؤرة زةمانةتصكي نصونةتةوةيي، 
قةبوولَنةكردين ئةوةي كة كورد خاوةين سوثاي خؤي بصت يان مايف طةأانةوةي هةبصت بؤ أاي خةلَكي كوردستان لة 

ئةم حالَةتة بةأووين أةنطي داوةتةوة لة طفتوطؤكاين اليةين عرياقي عةرةيب لةطةلَ . كي ئازادداص)أصفراندةم(أاثرسيةكي 
واتة  ) 2003لة ناوةأاسيت ئةثريلي ( ثصداضوونةوةيةكي بةثةلة بة أاطةياندنةكةي كؤبوونةوةي ناسرية . اليةين كوردستاين
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ةكات كةوا نة ووشةي كورد و نة ووشةي كوردستان لةم ضةند أؤذصك دواي كةوتين أذصمي سةدام، بة أووين ئةوة خويا د
لةمة خةراثتر لة بةندي ! أاطةياندنةدا نةهاتووة،كةضي اليةين هةرة طرنطي بةشداربوو لةم كؤبوونةوةيةدا اليةين كوردي بوو

تةمي فيدراليية  سصهةمي ئةم أاطةياندنةدا هاتووة كة سيستةمي سياسي عرياق لة داهاتوودا فيدرايل دةبصت، بةآلم ئةم سيس
كؤمةلَصك  ) 2002دصسصمبةري (ثصشتريش لة كؤنفرانسي لةندةن . تةهنا دواي ثرسكردن بة خةلَكي هةموو عرياق دةضةسثص

ئاخر لة خالَي . ثرةنسيث أصطةياندران كة لة كؤيدا زؤر دوورة لة بةبص ثصضوثةنا ناساندين مافةكاين خةلَكي كوردستان
رانسةدا، كاتصك باس دصتة سةر جينؤسايدكردين كورد لة ئؤثةراسيؤين بةدناوي ئةنفالدا، وا هةشتةمي أاطةياندين ئةم كؤنف

جارص ضؤن دةبص قةبوولَ بكرص كة بةبص . ئةنفال كردووة" هاونيشتيماين "  هةزار 182,000باسكراوة كة أذصمي سةدام 
اس لة قأكردين جووةكان بكرصت بةبص ئةوةي ناوهصناين ووشةي كورد باس لة ئةنفال و قوربانيةكاين بكرص، وةكو ئةوةي ب

ئةرص ئةمانة هاونيشتيماين بوون يان تةواو بة ثصضةوانةوة؛ لةبةر ئةوةي كةمترين أادةي ! ناوي خودي جووةكان هبصندرصت
وا لةأاستيشدا ئةمانة هةر هةموو مافصكي هاونيشتيمانيان ثص أة. مايف هاونيشتيمانيان نةبوو، ئةنفالكردنيان مومكني بوو

لةبةرئةوة ئةنفالكران ضونكة كورد بة طشيت لة كايت أذصمي سةدام أازي . نةبينران وة لةسةر ئةم بنضينةيةش ئةنفالكران
كاتصكيش باس هاتؤتة سةر أاثةأين و . نةبوو هاونيشتيماين بص بةو شصوةيةي كة أذصمي شؤظينيسيت بةعس دةخيواست

دا "عرياقية " تيفازة دةكرص و أاثةأيين كوردستان لةناو ئةم ئينتيفازة  تةهنا باس لة ئين1991ي بةهاري ")ئينتيفازة("
ئاخر أاثةأين يةكصكة لة أووداوة هةرة طرنطةكان لة مصذووي هاوضةرخي كوردستاندا وة حةشارداين لةناو . شاردراوةتةوة

بؤ فةلَةستينيةكان . ي كوردستانبةرطصكي عرياقي عةرةبيدا طوناهصكي زؤر مةزنة بةرامبةر بة مصذوو و خةبايت سياسي خةلَك
توانيان بة هةموو جيهان بسةملصنن كة لة هةموو زمانةكاندا تةهنا ووشةي ئينتيفازة بةكاربصت، بؤ كورد نةتوانص بة عرياقي 

ئةمة تةهنا مشتصكة لة خةرواري كؤنفرانسي "! ئاخر ئةوةي كوردستان ئينتيفازة نةبوو بةلَكو أاثةأين بوو " عةرةيب بلَص 
بةآلم طرنطة ئةوة بطوترص كة ئؤثؤزيسيؤين عةرةيب و ئيسالمي . ندةن كة لصرةدا بة ووردي  ناكرص باسي لصوة بكةملة

ئةوانةي باس لة فشاري ئةمريكي دةكةن . لةوكاتةدا لةوثةأي بصهصزيدا بوو وة ثصويسيت بة هةر يارمةتيةك هةبوو" عرياقي"
سةرضاوةي ناو . و شصوةيةي كة دةرضووة، ئةوا ئةو بؤضوونةش تةواو نيةي مومكني بة)لةندةن(كة أاطةياندين كؤنفرانسي 

ئةم دوو . خودي كؤنفرانسةكة وا دةردةخةن كة كورد دةيتواين دةستكةويت زياتر بةدةست هبصنصت لةو كؤنفرانسةدا
و نائاطايي دا بةأووين كةمي باوةأي نةتةوةيي )لةندةن(منوونةيةي ئةنفال و أاثةأين لة أاطةياندين كؤنفرانسي 

.                                      سياسييانةي نوصنةراين كورد كة لة كؤنفرانسةكةدا بةشدار بوون دةردةخات، نةك فشاري ئةمريكا
            شؤظينيزمي هصزة عرياقية عةرةبيةكان بة هصزة ناسيؤناليست و ئيسالميةكانةوة، لة هةلَوصستيان بةرامبةر فيدرايل و 

ةكاين كورد بة جوانترين شصوة دةركةوت دواي كةوتين أذصمي سةدام وة بةتايبةيت بة ثةيوةندي لةطةلَ دةمةتةقصكردن و ماف
ي ئةمسالَ بةشصوةيةكي أةمسي )مارس(ي ئادار 8بأياردان لةسةر ياساي بنضينةيي بةأصوةبردين عرياق كة لة أؤذي 

ئةم بةلَطةنامة دةكرص .  بةآلم هيض اليةنصكيشي بةتةواوةيت أازي ناكاتئةم ياساي كاتيية هةموو اليةك أازي دةكات،. دةرضوو
ئةم ياساي كاتيية دؤكومصنتصكة كة لة باشترين حالَةتدا ) 1:  لة باشترين حالَةتدا سص شصوة زةرةري لص بكةوصتةوة

ئةم ياساي ) 2وا دةخات؛ ضارةسةري ملمالنصكاين كورد لةطةلَ ئةوةي كة سبةينص جارصكي تر دةبصتةوة دةولَةيت عرياق، د
كاتيية لة لةبارترين زةمةندا دصت كة تيايدا كورد بوارصكي زصأيين بؤ أةخساوة كة تيايدا دةتوانص كاربكا بة مةبةسيت 

كورد بة ئيمزاكردين ئةم ياساي كاتيية ) 3دةكات و ئةم دةرفةتةي لص دةدزصت؛ ) تةمجيد(طةيشنت بة ئاماجنةكاين، كورد سأ 
لةسةر داةمزراندين دةولَةيت عرياق، ئةو دةولَةتةي كة سبةينص مافةكاين كورد ئينكار دةكات، بةلَكو لةوةش موافةقةي كرد 

    .                                                                                                                               خةراثتر دةكةوصتةوة طياين كورد
دا، كة هةلَبةتة بةشصكي طرنطي هةر دةستوورصكة، جةخت كراوة )ثصشةكيةكةي(          لةم ياساي كاتييةدا، هةر لة ديباجةكةي 

بةكارهصناين ئةم ضمكة زؤر مانا دةبةخشص و طرنطي تايبةيت ). واتة يةكبووين نيشتيماين عرياق " (الوحدة الوطنية" لةسةر 
مي ثأؤذةي شؤظينيسيت عةرةبية كة دةربأةكةي يةكبووين عرياق، وةكو خاك و ناسنامة و يةك ئةمة أصك بةردةوا) 1: هةية

عةرةيب و (و دوو ناسنامة ) كوردستان و عرياقي عةرةيب(ئةمةش أصك دذي ئةو بؤضوونةية كة دةلَص دوو خاك .  نيشتيمان
مرؤظ بة أاشكاوي . هةية) عرياقي عةرةيبثأؤذةي كوردستاين و ثأؤذةي (وةهةروةها لةوةش طرنطتر دوو ثأؤذة ) كوردي

دةتوانص بلَص كة يةككردين ئةم دوو ناسنامة و ثأؤذةي سياسي و خاكة أصك قةبوولَكردين فةلسةفة و بريؤكةي شؤظينيسيت 
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هتد ... سالَي أابردوودا كة لة حالَةيت ثراكتيكيدا بةعةرةبكردن و هةلَةجبة و ئةنفال و 83عةرةبية لة عرياق كة بةدرصذايي 
وة يا  " االتحاد االختياري" بةكاربردين ئةم ضةمكة لة ديباجةدا أصك ئةوة دةردةخات كة ئةو مةسةلةي ) 2.لصكةوتؤتةوة

يةكيةيت ئارةزوومةندانة كة اليةين كوردي بةكاريهصناوة و دةهصنص، تةهنا بؤ بةجنكردين كوردة و خاثاندنصكي سياسيانةي 
ئاخر ثصويست ناكات مرؤظ زانا بصت لة بواري سياسةت بؤ ئةوةي . ان كراوة و دةكرصتةقليديية كة لةطةلَ خةلَكي كوردست

لةاليةكي ) واتة يةكيةيت " (اتحاد"لةاليةك وة " يةكبوون  " (وحدة"بزانصت كة جياوازي ئةرز و ئامسان هةية لةنصوان ووشةي 
وين أذصمي بةعسي قةبوولَكردووة، ئةو كورد جارصكي تر أصك بؤضو" وحدة " زؤر بةكوريت قةبوولَكردين ووشةي . تر

بؤضوونةي كة دوصنص بة ئاطر و ئاسن نةتواندرا بةئةجنام بطةيةندرص، بةآلم ئيمأؤ لة ثةجنةرةي برايةتيةوة ترسي 
.     واتة عرياقصكي يةكثارضة كراوةتةوة" عراقأ موحدأ"دا جةخت لةسةر )52(جطة لةمةش لة ماددةي . بةئةجنامطةياندين هةية

       ديارة لصرة مةبةست ئةوة نية كة بة ووردي هةموو بةندةكاين ئةم ياساي كاتيية خبةينة بةر تيشكي باس و      
لة بةندي ضوارةمدا هاتووة كة . لصكؤلَينةوة، بةآلم هةرنةبص هةندصك لة خالَةكان زؤر ثصويسنت كة ئاماذةيان ثص بكرص

ئةمة أصك أووتكردنةوةي جوآلنةوةي سياسي .  نةتةوةيي و مةزهةيب نيةفيدرايل لة عرياق لةسةر بنضينةي أةطةز و ئيتين و
. كوردستانة لة ناوةأؤكة نةتةوةييةكةي و دامالَيين أووي نةتةوةيي و كوردستانية لة أووي ئةو فيدراليةي كوردستان

لةأاستيدا :  بيينلةأاستيدا ئةمة زؤر كةمترة لةوةي كة بطرة خودي أذصمي بةعسيش كايت خؤي شايةين طةيل كوردستاين
ئةوةبوو كة أاثةأيين ضةكداري كوردستان داين ثيانرابوو وةكو ) 1970ي ئازار 11(يةكص لة خالَةكاين بةياننامةي ئازار 
        .                                                          بصطومان ئةم بةندة طرنطيةكي زؤري هةية. جوآلنةوةيةكي نةتةوةيي ئازادخيواز

، بةندي ج هاتووة كة هةر عرياقيةك مايف بةبص قةيد و شةريت هةبص كة لة هةر جصطايةكي عرياق 16            لة ماددةي 
سبةينص عةرةبةكان لة عرياق بة كأيين مولك لة كوردستان ) 1: لةم خالَةدا دوو مةترسي جددي دةردةكةون. ي هةبصت ")تملك("

كوردستامنان لص دةكأن يان هةرنةبص بةشصوةيةكي جددي جوطرافياي كوردستان " ئاشتيانةبرايانة و "بةشصوةيةكي زؤر 
ئةم خالَة دةبص بة أصطر لةثصش تةسفيةكردين ثامشاوةكاين سياسةيت تةعرييب أذصمي ) 2تةسك دةكةنةوة و دةشصوصنن؛ 

ئةو )  واية بلَصني عةرةبة كؤلَؤنيستةكانيا باشتر(بةعس، ضونكة ئةو كاتة دةكرص لة باشترين حالَةتدا عةرةبة هاووردةكان 
خان و مولكةيان لصبسةندرصتةوة كة كايت خؤي لة ثأؤسةي تةعريبدا دةستيان بةسةردا طرتووة، بةآلم هةر لة هةمان شوصن 

ها يان بةلَكو هةروة) هةر بةو ثارةيةي كة وةكو قةرةبوو وةريدةطرن(دةرفةتيان بدرصتص كة مبصننةوة وة مولَكي تازة بكأن 
.  عةرةبة هاووردةكان مايف قةرةبووكردنةوةيان هةية53ئةوةتا هةر بةثصي ماددةي . ثصيان ببةخشرص بة ثصي ئةم ماددةية

ئةوةي كة سةراين كورد ئاطاداري نني وة زؤر ثصويستة ئاطاداري بن ئةوةية كة لةأاستيدا منوونةي وا هةية لة جيهان كة 
جا . ونيةوة أصطة نةدات بة نةتةوةي زؤرينة كة خاك بكأص لة ناوضةي ئؤتؤنؤميداناوضةي ئؤتؤنؤمي بؤي هةية لةأووي قانو

دةبص ئةوةش بلَصني كة مةترسي ! لةبةر ئةوة  هةر بؤ منوونة لةم خالَةدا فيدراليةكةي كورد لة ئؤتؤنؤميش كةمترة 
ؤذةيةي كة لةاليةن دةستةي ئاشيت بةثارةكأيين خاكي كوردستان لة داهاتوودا زؤر بة أاشكاوي جةخيت لةسةر كراوة لةو ثأ

 كران لةأصطةي هةردوو  كوردستانباشووريو ئايندة ثصشكةش بة هةردوو سةركردايةيت هةردوو حيزبة دةسهةآلتدارةكةي 
بؤ خوصندنةوةي دةقي ثأؤذةي دةستةي ئاشيت و ئايندة ( .كةسي يةكةم لةم دوو حيزبةدا لة سةرةتاي مانطي كانووين دووهةمي ئةمسالَ 

                                            ).                                                                                                       3، ل2004 / 1 / 9كوردستاين نوص وانة بأ
ةآلحيةيت قانوونيةوة تا أاددةيةكي زؤر دا حوكومةتة ئةقليميةكان و ثارصزطاكان لةأووي س)25(             لة ماددةي 

بةأصوةبردين دةولَةمةنديةكاين سرووشتيي عرياق بة أاوصذكاري لةطةلَ حوكومةتة ئةقليمي و : وةكويةك حسصب دةكرصن
                                                      .                                                                                                  ثارصزطاكان دةبصت

 لةذصر 2003ي ئادار 19 باس لة ضارةسةري مةسةلةي كةركوك و هةموو ئةو ناوضانةي تر كة تا 53              بةثصي ماددةي 
يش ئةم ماددةية شتصكي طرنط دةسةملصنص ئةو.  دةكرصت2006دةسيت حكومةيت بةعس بوون تا سةرةتاي سالَي 

قةبوولَكردنصكي ثرةنسيثية كة ئةم ناوضانة قابيلي ئةوةن قسةيان لةسةر بكرص و دلَةأاوكصي اليةين كورديش دةردةخات 
دةكرص ئةمةش مةبةسيت ئةم . بةرامبةر بة كوردستانيبووين ئةم ناوضانة، يان هةرنةبص اليةين عةرةيب وا بؤ خؤي تصدةطات

بةم ماناية . كة سص دانة ثارصزطا بةيةكةوة دةتوانن يةك ئيقليمي فيدرايل دروست بكةنلة هةمان ماددةدا هاتووة . اليةنة بووة
 5 تا 4ئةطةر اليةين كوردي بؤي هةبص يةك دانة ئيقليمي فيدرايل دروست بكات، ئةوا اليةين عةرةيب لة ثراكتيكدا بؤي هةية 

 ئةطةر اليةين كوردي 61بةثصي ماددةي : وصتةوةبةم ثصيةش شتصكي يةكجار طرنط لةم مةسةلةية دةكة. ئيقليم دروست بكات
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 5 تا 4، ئةوا عةرةبةكان مايف )كة ئةويش دةكرص لة ملمالنصي ثاريت و يةكصتيدا ببص بة قورباين(يةك مايف ظيتؤي هةبصت 
.  بصتسص ثارصزطاي عةرةيب بة يةكةوة دةتوانن هةر شتصك بة ظيتؤ أةت بكةنةوة كة لة بةرذةوةندي كورددا. ظيتؤيان هةية

دواجار زؤرينةي عةرةيب لةم قؤناغةدا ئةو كاتة دةحةسصتةوة كة ئةم مايف ظيتؤية بة تةواوةيت لة دةستووردا 
ئينجا قةبوولَكردين فيدرايل لةاليةن كوردةوة بةبص ظيتؤيةكي بص سص و دوو و بةبص سوثاي خؤي و بةبص زةمانةيت .البربدرصت

ئةوةتا ئايةتوآل . هتد...شوو، عرياقي كيميابارانكردين هةلَةجبة و ئةنفال و نصونةتةوةيي طةأانةوةية بؤ ناو عرياقي ثص
سيستاين ناخوازص نةتةوة يةكطرتووةكان ئةم ياساي كاتيية قةبووللَ بكةن و بأياري داوة لةطةلَ نوصنةري كؤيف ئةنانيش 

 هةلَوصستةش ئةم ظيتؤ كرض و كالَةية كة هؤيةكي طرنطي ئةم. كؤنةبصتةوة ئةطةر نةتةوة يةكطرتووةكان ئةم ياساية بئافرصنصت
.                                                                                                                                             لة سةرةوة ئاماذةي ثصكرا  

اق لةسةر بنضينةي المةركةزي دةبصت وة بةم ثصية حوكومةتة ئةقليمي و  بةأصوةبردين دةولَةيت عري56             بةثصي ماددةي 
.                                                                                                                                  ثارصزطاكان بةيةكةوة باسكراوون

لةم ماددةية و لة هيض ) 1: ةتة بة كةركوك و ناوضة بةعةرةبكراوةكان، طرنطي تايبةيت هةية، كة تايب58             ماددةي 
ئةوةي طرنطترة بة . شوصنصكي تري ئةم ياساي كاتييةدا باسي ووشةي بةعةرةبكردن ناكرص ئةمةش زياتر لة دةاللةتصكي هةية

اخر تةعريبكردين كةركوك وة دةربةدةركردين ئ. ناوي ئاسةواري تةعريب دةبات" مولكيةت"و " عةقاري"ضمكي كصشةكاين 
مانةوةي عةرةبة هاووردةكان، )  2دةيان هةزار خصزاين كورد لةم شارة و لة ناوضةكاين تر كةي طرفيت عةقاري و مولكيةتة؛ 

ص كة هصنراوون بؤ كةركوك و ناوضةكاين تر، لةو ناوضانةي كة بؤيان هصنراوون، وة هةر لةم شوصنانة خاك و خانوويان ث
) 3ببةخشرصت، هةرضةند ماددةكة باسي طةأاندنةوةيانيش دةكات بؤ ئةو شوصنانةي كة لصيوة هاتوون خةتةرصكي جيدديية؛ 

دواخستين مةسةلةي كةركوك وة ثصدانةطرتن لةسةر كوردستانيبووين كةركوك أةوايي بةخشينة بة ئيدديعاي كوردستاين 
.           ة، كة ئةمةش أصخؤشكةرة بؤ دؤأاندين كةركوك)كةركوك(وين نةبووين يان هةرنةبص طوماخنستنةسةر كوردستانيبو

            لة شصوةي سياغةكردين ياساي كايت وة هةروةها شصوةي كاردانةوة و مامةلَةكردين اليةين شيعة لةسةري ئةو 
نصية لةأصطةي دةستةواذةكردن ملمالنصي سياسي و ديثلؤماسي هةرةقورس لةبةردةمي كوردة، ئةم ملمال) 1:ثةيامةمان دةداتص كة

ئةم ملمالنصية توند و تؤلَتر دةبصت لةطةلَ نزيكبوونةوةي دانةوةي . لةسةر ياساكةدا بةم شصوةيةي كة هاتووة ضارةنةكراوة
مةسةلة هةرة طرنطة كوردستانيةكان ) 2سةروةري بة عرياقيةكان و تةسليمكردين ئةم سةروةرية و خؤكصشانةوةي ئةمريكا؛ 

دنةوةي أاستطؤيي و أاددةي ثراكتيزةكردين ئةوةي لة دةستوورةكةدا هاتووة لةأؤذاين داهاتوودا، بةتايبةيت دواي وة تاقيكر
بة ئةطةري هةرة زؤريش اليةين عةرةيب تا بؤي بكرصت لة مةسةلة هةرة . دانةوةي سةروةري بة عرياقيةكان، دةردةكةوصت

.                               دراويشة بة كورد خالَي دةكاتةوة لة ناوةأؤكةكةيطرنطةكاندا شؤظينيستانة أةفتار دةكات و ئةوةي كة   
أصك لةبةر ئةمةي كة لةم ضةند دصأةي دوايي، سةرةوة، طوترا و لةبةر هؤي تريش  :هصزة كوردستانيةكان) 3           

اقي عةرةبيدا، هصزي ثارتة سياسيةكان و لةملمالنصي سياسي و ديثلؤماسي داهاتوودا لةنصوان كوردستان و اليةنةكاين عري
لصرةوةية كة لة داهاتوودا ئةم هيزة سياسيانة . تواناي فةرزكردين داواكارية كوردستانيةكان بةهيض شصوةيةك تصرص ناكات

ثصويستيان بةوة هةية كة هةموو توانا جةماوةريةكاين كوردستان وةطةأخبةن و أصطةبدةن كة جادةي كوردستان بةو شصوةي 
لة .  ثصويستة طوزارش لة خؤي بكات و ئةو هةذانة سياسي و ديثلؤماسية فةراهةم بكات كة كوردستان ثصويستيةيتكة

اليةكةوة ثاريت دميوكرايت كوردستان و يةكصيت نيشتماين كوردستان دةخوازن بة خةلَك بلَصن كة ئةوان أةوايي 
ةلَبذصردراو هةية كة بةثصي بؤضووين ئةوان دةربأي ئريادةي نوصنةرايةتيكردين خةلَكي كوردستانيان هةية و ثةرلةمانصكي ه

خةلَي كوردستانة، بةآلم لة لة اليةكي ترةوة بة هيض شصوةيةك أصطة بةوة نادةن كة لة دةرةوةي كؤنترؤل و ئريادةي ئةم دوو 
ادةية كة ئةوان لة ناخةوة ئاخر هةر ئةو ئريادة ئاز. حيزبة بواري دةربأيين ئريادةيةكي كوردستاين سةربةخؤ و ئازاد هةبصت

لةبةر ئةوة نةك هةر ضيتر ئةم دوو حيزبة دةربأي بةتةواوةيت ئريادة و خواستة سياسيةكاين خةلَكي كوردستان . دةترسصنص
نني بةلَكو بوونةتة ئةو هصزانة كة أصطة نادةن بة هيض شصوةيةك ئةم ئريادةية بةشصوةيةكي ئازادانة خؤي دةرببأص و 

لة أاستيدا بة ثصضةوانةي نيشانداين أصزطرتن لة ئريادةي خةلَكي .  لة سياسةتة كوردستانيةكانداشوصنثةجنةي هةبصت
ةوة وة بةردةوامي ئةم شةأة تا ضةند سالَصك بنثصكرا، 1994كوردستان، ئةو ئريادةية لةأصطةي شةأي خؤكوذي لة ناوةأاسيت 

لةطةلَ ئةوةي كة . دابوون لةطةلَ ئةم شةأة وصرانكارانةدالة كاتصكدا ئريادة و بةرذةوةنديةكاين كورد تةواو لة دذايةتي
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، بة أؤلَصكي كاريطةرانةي ئيدارةي ئةمريكي، ملمالنصي ثاريت و يةكصيت 1998ثةميانصكي ئاشيت لة واشنتؤن مؤركرا لة سالَي 
ة كة )خةندةئامصزتراذيدياي (شتصكي تراذيكؤمي . لةشصوةي لةتكردين جةستةي باشووري كوردستان تا ئيمأؤش بةردةوامة

باس لة أةوايةيت ثةرلةمانصك بكرص كة كةمترين هؤ و أةوايةيت مانةوةي زؤر دةمصكة لةدةست دابصت و لةمةش خةراثتر هةر 
جا لةبةر ئةوة زؤر سةير و نامومكني دةبص ئةطةر . ئةم ثةرلةمانة ضةند جارصك لةسةر دةسيت ئةم دوو هصزة هةتك كرابص

ئيمأؤش ثرةنسيثي ئةم دوو . ئريادةيةك دابنصن كة لة أصطةي أيفراندةمصكي ئازادةوة خؤي دةربأصهةر ئةو دوو هصزة أصز بؤ 
حيزبة ئةوةية كة يان نابصت شتصك لةدةرةوةي ئريادةي ئةوان هةبصت لة كوردستان، يان ثصويستة ئةو شتة لةذصر دةسيت 

اسية دميوكراتية نني كة تةحةممويل جوآلنةوةيةكي ئةم دوو هصزة خاوةين ئةو كولتورة سي. خؤيان و ئريادةي خؤياندا بصت
ئةم دوو زهلصزة لة كاتصكدا بةردةوامن لة ثاراستين . مليؤين جةماوةري، لةشصوةي جوآلنةوةي أيفراندةمصكي سةربةخؤ، بكةن

 ئةو ثأؤسة نصطةتيظانةي دوو ئيدارةيي لة باشووري كوردستان، كة زؤربةي هةرة زؤري خةلَكي كوردستان دةخوازص
ئةي ئةمةية أصزطرتن لة ئريادةي خةلَكي كوردستان و بةرذةوةنديية بةرزة . بةئيسرارةوة كة ئةم دوو ئيدارةيية نةمصنصت

                          نةتةوةييةكان ؟                                                                                                                                    
            هةلَبةتة لةمثةر لةم طشتطرييةدا ئةوةية كة ئينكار ناكرص لة مةيداين سياسي كوردستاندا، جطة لةم دوو هصزة، 

حيزيب تر هةن كة خوصندنةوةيان و هةلَسوكةوتيان جوداية لة دوو زهلصزةكة، بةآلم أاستيةكة ئةوةية كة تواناي ئةم هصزانة 
ئةوة ناكات كة هاوكصشةي سياسي لة كوردستان بةشصوةيةكي بنةأةيت بطؤأص بةمةبةسيت وةسةرخستين داواكارية تصري 

.                                                               كوردستانيةكان و شكاندنةوةي تةرازووي هصز لة بةرذةوةندي خةلَكي كوردستان
يةكصيت و ثاريت ضينصكي " ميليشياكرايت"يان " حيزبؤكرايت"ستان دواي ئةم هةموو سالَة لة حوكمي              ئيمأؤ لة كورد

مشةخؤري ناو  حيزب و ئيدارةكان دروست بوون كة بة هيض شصوةيةك سةرئصشةيان بةرذةوةندية نةتةوةييةكان و ئةم جؤرة 
 اليةين عةرةبيش كة ثصزانيين خؤي لةأصطةي ياساي باسانة نية، بةلَكو مانةوةي ستاتوي ئابوري و كؤمةآليةيت خؤيةيت،

كايت دةردةبأص مةبةستصكي شاردراوةي ثاراستين ئةم بارة نصطةتيظانةية لة وةختصكدا كة كورد ثصويسيت بة هةر ضركةساتصك 
                               .                             و أؤذصك هةية بؤ بة ضاكتر خؤنواندن و خةمآلندين خةبايت سياسي و ديثلؤماسي

شاردراوة نية كة هصزة ئيقليميةكان هيض كاتصك ئةوةيان نةشاردؤتةوة كة دذي هةر : هصزة ئيقليميةكان) 4           

بةآلم ئةمة ئةوة ناطةيةنص كة . ثصشوةضوونصكن لة باشووري كوردستان بة ئاأاستةي طةيشتين كورد بة ئاماجنة سياسيةكاين
 ئيقليميانة وةكو ساآلين ثصشتر بؤيان دةضصتة سةر كة هةر ضؤن و بةهةر شصوةيةك حةز بكةن أةفتار بكةن ئةم اليةنة

ـ ةكان نزيكترن تاوةكو لة 1960ـكان و 1950بةطشيت، دوو زهلصزةكة ئيمأؤش لة خوصندنةوةي . بةرامبةر بة كورد
ئصران و سوريا ئيمأؤ . ؤر جيا لة هي ساآلين ثصشترخوصندنةوةيةكي هةنووكةييانة كة مةرج و بواري تايبةيت خؤي هةية ز

توركيا بة هيض شصوةيةك ئةو بوارةي نية كة بتوانص بة ... لةبن فشارصكي ئةمريكني و كانديدن بؤ طؤأانكاري طةورة و هةذصنةر
ي كزترة و لة أاستيدا توركيا لة هةموو أؤذصك باري ستراتيذ. هةوةسيت خؤي بةرامبةر باشووري كوردستان هةرضي بكات

دواجار ثصويسيت بةوة هةية كة لة طرفتة سياسية كؤنةكان، لة ناوةوة و دةرةوة، نةجايت بصت جا ض جاي ئةوةي طرفيت تازة 
لةأاستيدا ئيمأؤ هةلَةيةكي ستراتيذي لةاليةن توركياوة، بؤ منوونة هاتنة ناوةوة بةهصز بؤ ناو . بؤ خؤي خةلق بكات

دواجار ئيمأؤ وةكو ساآلين أابردوو مومكني نية ئةم !  كورد دةكات تا لة زةرةريدابصت باشووري كوردستان، زياتر خزمةيت
ئيمأؤ بةرهةمهصناين ئةم جؤرة هاوثةميانية زؤر ئةستةمة و . سص وآلتة لة دذي كورد هةرضؤن خبوازن هاوثةمياين بكةن

.                   ري كوردستان ضارةنووسساز بصتئةكةر بةرهةميش بصت ئةوا ناتوانصت بةو ثةأي نصطةتيظانة بؤ كورد لة باشوو
                                                                                  

:                                                                                          ـ  أةهةندي دواأؤذ 3 ـ 1 
 بزووتنةوةي أيفراندةم بتوانص جوآلنةوةيةكي كايت نةبصت وة بتوانص بةأووي داهاتوودا لةسةر ثص بوةستصت و  بؤ ئةوةي كة

بةرةو دواأؤذ وة بة ئاأاستةي هةندص ئاماجني ستراتيذي خةلَكي كوردستان مؤبيليزة بكات، دةبص ئةو جوآلنةوةية بةر 
) 1: جوآلنةوةية لةبةردةم دووأيانصك خؤي دةبينصتةوةلصرةدا ئةم . لةهةر شتصك خاوةن تةسووري سياسي خؤي بصت

خؤشاردنةوة لةثشت أاطةياندن و هةنطاوي تةماوي و ناديار و كةم يا زؤر، لة ئاسيت ستراتيذيدا، ثشتطرييكردن لة 
ري بة أاشكاوي باسكردن لةوةي كة ئؤتؤنؤمي و فيدرايل تةهنا دوو أووي دراوون تص) 2؛ يان ...سياسةيت دوو زحليزبةكة
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ضارةي مةسةلةي نةتةوةيي ناكةن و كورد دةبص بة أاشكاوي باس لة ضارةسةري بةتةواوةيت بكات و لةأصطةي أاثرسي 
ةوة بؤي فةراهةم ببصت كة بأيار بدات بؤ ضارةسةري بةتةواوةيت دؤزةكةي كة ئةويش هةلَبذاردين سةروةري )أيفراندةم(

.                                                                                                   نةتةوةيية لة شصوةي دةولَةيت نةتةوةيي سةربةخؤدا
ئاشكراية كة ئةلتةرنةتيظي يةكةم كورد بةرةو داهاتوويةكي ثأ مةترسيدار دةبات كة ئةويش ئةمةية ،               لةاليةكةوة

 حةزبكا و حةز نةكا بةشدار دةبصت لة دامةزرانةوةي عرياق، لة كاتصكدا ئةو كة لة ثأؤسةي أازيبوون لةسةر فيدرايل، كورد
ثشتطرييكردين جوآلنةوةي أيفراندةم بؤ زيندووكردنةوةي دةولَةيت عرياقي هةلَوةشاوة و . دةرفةتةي هةية كة ئةمة نةكات 

 بأيارة ستراتيذية خؤكوذة بةلَكو طؤأكراو، أصك ئةوة دةطةيةنص كة كورد نةك هةر لة أصطةي حيزبةكانيةوة بةشدارة لةم
ئةمة نةك هةر ضةوتيةكي مصذوويية كة بة ...تةواوي جةماوةري كوردستانيشي لةطةلَة لةأصطةي بزووتنةوةي أيفراندةم

زةرةر دةطةأصتةوة بؤ نةوةكاين ئيمأؤ و ساآلين نزيكي داهاتوودا، بةلَكو زؤر بة نصطةتيظانة دةطةأصتةوة بؤ نةوةكاين 
ضونكة ئةو كاتة ئةوان ناتوانن بلَصن كة زيندووكردنةوةي دةولَةيت عرياق فةرزكرا لةاليةن . ووري كوردستانسبةينصي باش

ثصشوةضوونصكي ... لةطةلَ ئةم ثأؤسةيةدا بووفراندةميأئةم و ئةو هصز، بةلَكو كورد خؤي لة بزووتنةوةيةكي مليؤين وةكو 
...                                  رصكي نصطةتيظانةي ستراتيذي زؤري دةبصتئةوها بؤ هةموو بةشةكاين كوردستاين مةزنيش كاريطة

                لة اليةكي ترةوة، ئةطةر بزووتنةوةي أصفراندةم دةخوازص أصضكةشكصن بصت و ئةو هصزة بصت كة لة ضوارضصوةي 
صت بةر لةهةر شتصك خؤي بثارصزصت لة مايف ضارةي خؤنووسيندا بة ئاأاستةي ضارةسةري نةتةوةيي كار بكات، ئةوا دةب

. ثشتطرييكردين دروست بوونةوةي دةولَةيت عرياق و هةموو شصوةكاين نيوةضارةسةري، جا ئؤتؤنؤمي بصت يان فيدرايل
ضونكة دواجار هةر سيغةيةك لةمانة بةعرياقيكردين باشووري كوردستان و أةواييدان دةبصت بة حالَةيت دابةشبووين 

لصرةشةوة ثصويستة بة أاشكاوي دروومشي كوردستانصكي ئازاد ببصتة ئامانج و أوحي كاركردين . كوردستاين مةزن
وة لةطةلَ ئةمةش بة أاشكاوي هةموو هةولَصك أةت بكاتةوة كة مةبةست تيايدا بصأةنطكردن و . فراندةميأبزووتنةوةي 

ة نابصت أصطة بة دوو ئةطةر بدات كة ببنة ئةم بزووتنةوةي. لةأووي ستراتسذيةوة بصجةوهةركردين ئةم بزووتنةوةية بصت
 لة طفتوطؤكاين ثشت ثةردة لة بةغدا و لصرة و لةوص ؛ فراندةميأيةكةميان، أصطةنةدان بة بةكارهصناين بزووتنةوةي : أاسيت 

سيثةوة لة أووي ثرن.  نابصت بؤ فيدرايل بةكاربصت جا ئةو فيدرالية هةرضةند بةهصز بصتفراندةميأدووهةميان، بزووتنةوةي 
.              دوواجار هةرضةند بةهصز بصت، فيدرايل أةوايي دةدات بة حالَةيت دابةشبوون و بة داطريكراوي مانةوةي كوردستان

                                                    
 

              .                                     ضؤن وة ض دواأؤذصك:فراندةميأ ـ بزووتنةوةي 2
 دةدرصت و جةختيش لةسةر أةويت فراندةميألةم بةشةي ئةم ووتارةدا هةولَي ثصداضوونةوةيةكي بةثةلةي بزاظي 

.                   سياسيانةي ئةم بزووتنةوةية و ئةطةرةكاين طةشةكردين يان بة ثصضةوانةوة، ثاشةكشة و نشووسيت، دةكرصت
    

:                                                                    فراندةميأوةي   سةرهةلَداين بزووتنة1 ـ 2 
لة كوردستان وةكو بزووتنةوةيةكي سنووردار بةشصوةيةكي أصكخراو لة ) فراندةميأ(ئاشكراية كة بزووتنةوةي أاثرسي 

 و بانطاشةكردن بؤ ئةم بريؤكةية زؤر زووتر مفراندةيأبةآلم بريؤكةي . هاتة كايةوة) 2003(ناوةأاسيت مانطي تةمموزي ثار 
لةم بارةيةوة أاست نية حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري عرياقي ئةوة طران بة خةلَك بفرؤشص كة ئةوان خاوةين . هاتووة

 لة اليةن ئةم حيزبةوة هيض ثةيوةنديةكي فراندةميأأاستيةكةي ئةوةية كة بةرزكردنةوةي دروومشي . نفراندةميأبريؤكةي 
هةلَطرتين ئةم دروومشة لة . ووة بة مايف ضارةي خؤنووسيين كورد و مايف دامةزراندين دةولَةيت نةتةوةيي كوردستاننةب

اليةن ئةم حيزبةوة تةهنا بؤ ئيحراجكردين ثاريت و يةكصيت بوو و مةبةستيش تةحةدداكردين دةسهةآليت ئةو دوو حيزبة 
ي خةراث بصت، بةلَكة لة زؤر أووةوة باشيش بووة ئةطةر لة ديدي بووة، كة ئةمةش خؤي لة خؤيدا ثصويست ناكات شتصك

لة أاستيدا ئةم حيزبة هةر لة بنضينةوة باوةأي بة ناسيؤناليزمي كوردي . دةسهةآليت سياسيةوة بؤ كصشةكة بنواأين
                                                .                              نةبووة و نية و بةلَكو بة دياردةيةكي ئايديؤلؤذي خةراثيشي دةزانص

 كردووة زؤر فراندةميأ             بةهةرحالَ، خاوةين ئةم ووتارة دةكرص بطووترص يةكصك بووة لةو كةسانةي باسيان لة 
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بريؤكةية هاوكات نووسةر و أؤشةنبريي تريش زووتر باسيان لةم . زووتر لة دةستثصكردين ئةم بزووتنةوةية لة كوردستان
 وةكو شصوةيةكي أصكخراوي وةرطرتبصت لة سلصمانيةوة لةسةر دةسيت ضةند فراندةميأسةرهةلَداين بزووتنةوةي . كردووة

بة بؤضووين خؤم ئةم ئيشكال و نيشانةي . أؤشةنبريصك، بة هةندص ئيشكال و نيشانةي ثرسيارةوة، دةسيت ثصكرد
دةستثصشخةراين بزووتنةوةكة ) 1: يش بةتةواوةيت نةأةواونةتةوةثرسيارانة بةتةواوةيت ضارةنةكراون و طومانةكان

دا هةندص شت  كوردستانباشووريثةلةيان كرد لة دةستثصكردنيدا و بة جواين حسصيب ئةوةيان نةكرد كة لة باري سياسي 
نةوةي ئةم هةرضةندة هةولَي زؤر درا، وة هةندصكيان سةركةوتووش بوون، بؤ أاستكرد. هةية دةبص لةبةرضاو بطريصت 

هةلَةية، بةآلم ئصستاش ناهاوسةنطيصك دةبينني لة طرنطيثصدان و طةشةكردين بزووتنةوةكة لة ناوضةي ثاريت لالية ك و لة 
 لة كوردستان هةولَي داوة ئةوة بسةملصنصت كة فراندةميأهةرضةندة بزووتنةوةي ) 2ناوضةي يةكصيت لةاليةكي ترةوة؛ 
خؤيي تةواوةيت هةية، بةآلم أووي أاسيت مةسةلةكة ئةوةية كة ئةم بزووتنةوةية لة بزووتنةوةكة وابةستة نية و سةربة

لة أاستيدا فشاري حيزبةكانيش هةبووة لةسةر ئةم بزووتنةوةية . كوردستان لةبن سصبةر و تةئسريي دوو زحليزبةكانداية
و تةئسرية نةبواية، طوصي بة بيانووي ئاخر ئةطةر ئةم بزووتنةوةية لةذصر ئةم سصبةر . لة كوردستان، بةشصوةي جؤراوجؤر

نةكردين ئةم خؤثيشاندانة . ي فصربيوةري ئةجنام دةدا21حيزبةكان لة نةبووين ئاسايش نةدةطرت و خؤثيشاندانةكةي 
بووة هؤي لةدةستداين دةرفةتصكي مصذوويي كة تيايدا طةيل كوردستان دةيتواين طوزارة لةخؤي بكات و مؤركي خؤي لة 

لة أاطةياندين سةرةتايي ) 3ت بةشصوةيةك كة خزمةيت بةرذةوةندية نةتةوةييةكاين كورد بكات؛ أووداوةكان بدا
دةتوانني دوورتريش بأؤين و بلَصني . بزووتنةوةكةدا هةندص ناأووين و تةم هةبوو لة شصوةي بؤضووين ئةم بزووتنةوةية

داهاتوودا، ئةمة خؤي لةخؤيدا قةبوولَكردنصكي أاطةياندنةكة باس لة شوصين شايستةي كورد دةكات لة دةستووري عرياقي 
زمنيية كة ئةم بزووتنةوةية أازيية بة دامةزراندنةوةي عرياق، بةمةرجصك لة دةستوورةكةدا باس لة مافةكاين كورد بكات لة 

دا لة دةرةوةي وآلت لةاليةن فراندةميأدذايةتيكردين ئاشكراي أةهةندي سةربةخؤيي لة بزووتنةوةي ) 4عرياقدا؛ 
بزووتنةوةي ناوةوة، بة بيانووي ئةوةي كة دواجار ئةمة خةلَكي كوردستانة بأيار دةدات سةربةخؤيي هةلَبذصرصت يان لةناو 

ئاخر ئةطةر ئةمة بزووتنةوةيةكي جةماوةري و دميوكراتيانةية، ئةوا جصطةي هةموو . سنووري دةولَةيت عرياقدا مبصنصتةوة
ئاخر . تيكردنة هةندص شت دةشارصتةوة كة بؤ خةلَكي كوردستان أوون و ئاشكرا نيةئةم دذاية: بؤضوونصكي تيادا دةبصتةوة 

بؤ لةناو بزووتنةوةيةكي وةكو، بؤ منوونة، زايؤنيزمدا جصطةي ئةوثةأي ديين و ئةوثةأي علماين و ئةوثةأي ضةثأةو و 
نصك لةناو بزاظي أيفراندةمدا ئةو ئةمة أصك سيفةتصكي حيزيب و نادميوكراتيانةية كة خةلَكا. ئةوثةأي أاستأةو بؤتةوة

ئايا ئةم دذايةتيكردين سةربةخؤيية بؤضوون و . مافةيان ثص أةوا نةبيندرصت كة دروومشي سةربةخؤيي بةرزبكةنةوة
ة لة كوردستان يان سةثصندراوة لةاليةن حيزبةكان و أاستييةكةش بة خةلَك فراندةميأي )نوخبة(قةناعةيت ئصلييت 

بة أاشكاوي بطوترص كة هةرنةبص ئةوانةي دةستةواذةي خؤيان بة ئاطاداري و دوور لة تةئسريي ناطوترص؟  دةبص لصرة 
وة بةم ثصية هةر كةس و . ، بؤ سةربةخؤيي ئةمةيان كردووة و هيضي ترفراندةميأحيزبةكان خستؤتة سةر فؤأمةكاين 

بةخؤيي، بةكار بصنصت ئةوا بة ئاساين اليةنصك ئةم دةستةواذانة بؤ مةبةسيت تري تاكتيكي، بةهةرحالَ كةمتر لة سةر
هةلَكةوت (لة كوردستان ) فراندةميأ(ئاخر ئةوةتا ئةندامي كؤميتةي باآلي أاثرسي . خيانةت دةكات لةم هةموو خةلَكة

هةلَمةيت ئيمزاكؤكردنةوة لة كوردستاندا : "لة ووتارةكةيدا لةبةرامبةر ئةجنوومةين حوكمي عرياقي دةلَصت) عةبدولآل
سةربةخؤيي نةبووة، بةلَكو لةثصناو ئةوة بووة دةرفةت بؤ طةيل كوردستان بكرصتةوة، كة ئارةزوومةندانة أصطاي لةثصناو 

ي >ضمانات<خؤي هةلَبذصرص، دوا بأياري طةيل كوردستانيش بةندة بةوةي كة تا ضةند عرياقي ئايندة مافةكاين بةّ 
ستكةوتانةي تا ئصستا بةديهصناون نايةتة خوارةوة و يةكصيت دةستووريةوة بؤ دةستةبةر دةكات، ضونكة طةلةكةمان لةو دة

بأوانة (". ئارةزوومةندانةي نةتةوةكانيش لة عرياقدا مةرجي ثصشةكيية بؤ سةقامطريي و تةنايي و دميوكراسي لة عرياقدا

 فراندةميأةكاين ثرسيار ئةوةية ئايا ئةطةر خةلَكي كوردستان دةستةواذةي خستؤتة سةر فؤأم. )1، ل2004 / 3 / 1خةبات 
 بضن لة بةغدا فراندةميأبؤئةوةي دواجار خؤي خاوةين بأيار بصت لة كايت ثرسثصكردين، نةك نوصنةراين كؤميتةي باآلي 

أازي بن لةسةر دامةزرانةوةي عرياق و باسكردن لة كورد لة دةستووري عرياقدا بكةن بة ئامانج و مةبةست؟ دواجاريش 
 بة بيانووي ئةوةي كة فراندةميأوردستان لة دذايةتيكردين سةربةخؤيي خوازاين ناو أةويت  لة كفراندةميأكؤميتةي باآلي 

ئةوة خةلَكي كوردستانة كة بأيار دةدات سةربةخؤيي هةلَبذصرصت يان مانةوة لة عرياق، لة باشترين حالَةتدا لة نيةتصكي 
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 ئةم كؤميتةية كةم 2004 / 3 / 19لة كوردستان لة ) دةمأيفران(ئةوةتا بةثصي أاطةياندين كؤميتةي باآلي أاثرسي . ثاكةوة نية
. يا زؤر هةلَوصسيت لة ياساي كايت و فيدرايل تا أاددةيةكي زؤر كؤثيصكة لة هةلَوصسيت دوو زحليزبةكة لةم دوو شتة

ةطرتن بة لةأاستيدا أصطةدان بةخؤ بؤ ثشتطرييكردن لة ياساي كايت بة فيدراليةكي كرض و كالَةوة و لةهةمان كاتدا أصط
 / 21 خةباتبؤ زانياري زياتر دةربارةي أاطةياندنةكة بأوانة أؤذنامةي (! خةلَكاين تر كة باسي سةربةخؤيي بكةن، لووتكةي دووأوويية

                                                .                                                                                                               )3،ل 2004 / 3
            

:                                                                                        هةلَوصسيت حيزبةكان2 ـ 2
ثصي كولتورصكي نادميوكراتيانة بة) 1:  دةكرص لة ضةند خالَصكدا كؤبكرصتةوة فراندةمي أبزووتنةوةيهةلَوصسيت حيزبةكان لة 

و حيزبيانةي ووشك هةر بزووتنةوةيةك دروست بصت ئةوةتا يان لةذصر دةسيت ئةم حيزبانة خؤيان دةبصت ياخود ئةم 
لة هةموو وآلتاين دونيا، بةو وآلتانةشةوة كة كةمترين ) 2بزووتنةوةية نابصت وةكو بزاظصكي جةماوةري سةربةخؤ هةبصت؛ 

دميوكراسي تياية، كاتص هةلَبذاردن يان دةنطداين جةماوةري لة جؤري دةستةواذةكؤكردنةوة لة أاددةي ثصشكةوتين 
 كرا، ئةوا بةر لة هةموو كةس سةرؤك حيزبان و بةرثرساين حكومةت بةرامبةر كامريةكاين فراندةميأكوردستان بؤ 

دا بة سةدان هةزار مرؤظي كورد أذانة سةر دةمفرانيأئايا كة لة هةفتةي . تةلةفزيؤن و ميدياكان دصن و دةنطي خؤيان دةدةن
بةرثرساين ثاريت و يةكصيت و دوو . فراندةميأجادة و بة جؤش و خرؤشصكي زؤرةوة بؤ دةستةواذةكردين فؤأمةكاين 

ئيدارةكةي سلصماين و هةولصر لةكوص بوون لة ماوةي ئةم هةفتةيةدا؟ ضةند لةمانة دةستةواذةي خؤيان خستؤتة سةر ئةم 
 هةرنةبص بؤ أصزلصنان لة ئريادةي ئةم سةدان هةزار كةسة ؟ أصزطرتين ئريادة ؟ نا نةخصر، دواجار كةي أصز لة فؤأمانة

ئةطةر ئةم ) 3ئريادةي ئةم جةماوةرة طرياوة تا ئيمأؤ بطريص، لة أاطرتين شةأ، لة يةككردنةوةي دوو ئيدارةكة، لة، لة، لة ؟؛ 
لة ثةرلةمان و حكومةتةكانيان بطرص بة بيانووي ئةوةي كة يةك مليؤن و دوو زهلصزة دةخوازن خةلَكي كوردستان أصز 

 دةنطي داوة بؤ ئةم ثةرلةمانة، ئةي بؤ خؤيان كةمترين أصز بؤ ئريادةي هةرنةبص زصتر لة 1992ئةوةندة خةلَك لة سالَي 
 ضةند هةزار دةنطصك بةسة يةك مليؤن و هةشت سةد هةزار دةستةواذة ناطرن ؟ ئاخر لة سيستةمي دميوكراتداي هةندص جار

ئةو سةركردانةي أصز بؤ ئريادةي نةتةوةكةيان قايل . بؤ طةأانةوة لة بأيارصك يان شكاندنةوةي بأيارصكي كرنط بة اليةكدا
ئةوةتا بريؤي نةتةوة يةكطرتووةكان لة ) 4نةبن كةمتريين أاددةي أةوايةتيان نية بؤ نوصنةرايةتيكردين نةتةوةكةيان؛ 

 لة دةرةوةي وآلت داناوة و بؤ ماوةي يةك فراندةميأ أصزصكي زؤريان بؤ شاندي كؤميتةكاين 2004ي ئادار 9جنصظ لة أؤذي 
 دةستةواذةي لةطةلَدا 50.000كاتذمصر و نيو لةطةلَيان بة طةرمي و أصزةوة كؤبوونةتةوة كةضي ئةم شاندة تةهنا نزيكةي 

ةماين كوردستان ضةند بايةخثصدان و شايةن بووة بؤ ئةو يةك بووة، كةضي دةكرص بثرسني هةلَوصسيت زحليزبةكان و ثةرل
لة كؤمةلَطةي دميوكراسيدا هةر أصكخراوةيةكي ) 5؛ ...مليؤن و هةشت سةد هةزار دةستةواذانةي لة كوردستان كؤكراونةتةوة

ةرجص ذمارةي لة سويد ئةطةر كؤمةلَةيةك دروست بكةيت بةم. جةماوةري بؤي هةية يارمةيت ماددي لة حكومةت وةربطرص
 كةس كةمتر نةبصت، ئةوا ئةم كؤمةلَةية بؤي هةية زؤر شصوةي يارمةيت ماددي 17ئةنداماين ئةم كؤمةلَةية لة 

كوردستان دةيدةن بة بزووتنةوة مليؤنية " دميوكراتيةي"ئةي كوا ئةو يارمةتيةي ئةم دوو حكومةتة ...وةربطرص
 لة كوردستان مووضةي ئةم يان فراندةميألة ئةنداماين كؤميتةي باآلي  ؟ ئةو أاستيةي كة هةندص فراندةميأجةماوةريةكةي 

ئازادي سةرضاوةي بذصو طرنطة بؤ ئازادي ...ئةو حكومةت وةردةطرن كارةكة باشتر ناكات، بةلَكو بطرة خةراثتري دةكات
ةت ئةوة جصطةي ثرسيار و لةأووي بؤضوونصكي دميوكراسيةوة بؤ سياس) 6بأياري سياسي و ئيختياراتةكاين؛ 

قةبوولَنةكراويشة كة تا ئصستا ثاريت و يةكصيت لة أصطةي كةسي يةكةميانةوة نةك هةر ثشتطريي بزاظي أيفراندةميان 
     !                                                                                          نةكردووة، بةلَكو تا بؤيان كراوة خؤيان لص طصل كردووة 

                    

                                                      : بة أووي داهاتوودافراندةميأ ئةطةرةكاين أةويت 3 ـ 2
هةر زوو يةكص لةو . هةر لة كايت دةستثصكردين بزووتنةوةي أيفراندةم كؤمةلَص ثرسيار و طومان بةر ضاو و طوص كةوتن

 ضؤن فراندةمي أبزووتنةوةيايا دواي كؤكردنةوةي دةستةواذةكان و طةياندنيان بة جصطةي مةبةست ثرسانة ئةوةبوو كة  ئ
أةفتار دةكات؟ ئايا ئةم بزووتنةوةية ئةسلَةن دةمصنص يان نا دواي ئةم قؤناغة؟ ئايا دةكرص باس لة بزووتنةوةيةكي 
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سة هةرة طرنطةكان ئةوةبوو كة ئايا ثةيوةندي ئةم ي ستراتيذي و درصذخايةن بكةين ؟ ئاشكراشة كة يةكصك لة ثرفراندةميأ
بزووتنةوةية ضية بة حيزبة سياسيةكاين كوردستان وة هةلَوصسيت ضية بةرامبةريان وة بة تايبةت بؤضووين ئةم حيزبانة 

 لصرةدا دوو حيزبة خاوةن دةسهةآلتةكة، ثاريت و يةكصيت، طرنطي و أؤلَي.  كوردستانباشووريلةمةأ دواأؤذي سياسي 
.                                                                                                  تايبةيت و بطرة ضارةنووسسازيشيان هةية و دةشبصت 

  
                                                                                    :فراندةمي أبزووتنةوةي  قؤناغةكاين طةشةكردين 1 ـ 3 ـ 2

ديارة هةر لة سةرةتاوة بؤضوون و دةنطي وا هةبوون كة بةلَص ئةم بزووتنةوةية شتصكي كايت نية و دةكرص ببص بة 
بة بؤضووين خؤم لةبةر كؤمةلَصك هؤ . ثأؤذةيةكي سياسي كة بة نةفةسصكي درصذةوة وة بؤ ماوةيةكي دوور و درصذ كار بكات

لة ) 1: لة هةموويان طرنطتر لةم هؤيانة. بزووتنةوةي أيفراندةم هاتووة بؤ ئةوةي مبصنصتةوةدةكرص بلَصني كة 
خوصندنةوةيةكي مصذوويي و سياسيانة و دواأؤذانةي خةبايت ضةكداري وة بة تايبةيت بة بةستنةوةي ئةم خوصندنةوةية بة 

 خةبايت ضةكداري هةرنةبص بة شصوازة جوطرافياي سياسي كوردستان، ئاستةم نية بطةينة ئةو ئاكامةي كة بةلَص
ئةو طؤأانكاريانةي بةسةر ) 2كالسيكيةكةي طرنطي خؤي لةدةستداوة وة ناتوانص لة داهاتوودا ئةلتةرنةتيظي خةبات بصت؛ 

جيهاندا هاتوون لةطةلَ تةواوبووين جةنطي سارد وة لةبةر زؤر هؤكار ئاسانبووين طةيشتين دةنطي كورد بة جيهاين 
 و وةسةرخستين فراندةميأكردنةوة لة هةندص ئةلتةرنةتيظي تر فةراهةم بووة، كة دةكرص ثةرةثصداين بريؤكةي دةرةوة، بري

لة أؤشنايي ئةم بؤضوونةوة دةكرص باس لة سص . بؤ ئاسيت ثرؤطرامصكي سياسي و ستراتيذيك ببص بةو ئةلتةرنةتيظة
.                 درصذخايةن قؤناغي) 3 مامناوةندي؛ قؤناغي) 2 كورختايةن؛ قؤناغي) 1:  بكةينفراندةميأقؤناغي ثصشوةضووين   

 
ئةم قؤناغة ئةو ماوةية دةطرصتةوة كة لة سةرةتايدا ئةم بزووتنةوةية شصوةيةكي أصكخراوةيي  :  كورختايةنقؤناغي )1

دةستووري كايت وة تا كؤتايي ئةم ماوةية كة أؤذي دةرضووين ) 2003لة ناوةأاسيت مانطي جوالي ـ تةمموزي (وةرطرت 
لةم ماوةيةدا جطة لة كؤميتةي أيفراندةم لة كوردستان ذمارةيةكي زؤري كؤميتةي أصفراندةم ). 2004ي ئادار 8لة (عرياقة 

سةريان هةلَدا لة دةرةوةي كوردستان و بةشصكيش لةم كؤميتانة بة أاشكاوي بانطةشةي سةربةخؤيي كوردستانيان كردووة 
يةكةميان، بةم مانايةي كة مؤبيليزاي خةلَكي : مشي سةربةخؤيي دوو مانا يان طرنطي هةبوو بةرزكردنةوةي دروو. و دةكةن

دووهةميان، وة ئةمةش زؤر طرنطة، بؤ ئةوةي .  فةراهةم بووفراندةميأبكرص كة بؤ سةربةخؤيي دةنط بدات كاتص كة 
 بؤ ئةوةي دواجار بؤ حيزبة  خؤي لةناو هةندص دروومشي تةماوي و ناديار نةشارصتةوةفراندةمي أبزووتنةوةي

سصهةميان، . دةسهةآلتدارةكان مومكني نةبصت كة ئةم بزووتنةوةية بؤ هةندص مةبةسيت تاكتيكي يان بؤ فيدرايل بةكارهبصنن
بؤ ئةوةي لةأصطةي بةرزكردنةوةي ووشةي سةربةخؤيي، بزووتنةوةكة ببص بة خاوةن ناسنامة و ناوةأؤك، كة هةر 

بةطشيت بؤ خةلَك ئاشكراية كة كؤميتةي باآلي . طترن بؤ بزووتنةوةيةكي سياسي ـ كؤمةآليةيتيةكصكيان لة ئةويتر طرن
ناأازيبووين خؤيان دةربأيوة بةرامبةر ) مؤفراندصأبةرةو ( لة كوردستان بةتايبةيت لةأصطةي بةرنامةي كوردسات فراندةميأ

.                                                                         كوردستانباشووريبة دروومشي بةرزكراوةي أيفراندةم بؤ سةربةخؤيي   
 1.800.000            بةطشيت لةم قؤناغي كورختايةنةدا هةندص دةسكةوت بةدةست هاتن، لةمانة كؤكردنةوةي نزيكةي 

ي 21ثيشاندانة مةزنةكاين وة هةروةها خؤ.  لة دةرةوةي وآلت50.000 وة نزيكةي  كوردستانباشووريدةستةواذة لة 
هةروةها .  كةس5.000فصربيوةري لة دةرةوةي كوردستان، كة مةزنترينيان هي ستؤكهؤلَم بوو بة بةشداري نزيكةي 

دووانزةيان لة دةرةوةي وآلت و يةكصكيان لة  (فراندةميأ كؤميتةي باآلي 13نووسيين ياداشتصك وة ئيمزاكردين لةاليةن 
 كؤميتةوة بة زؤر اليةن، بةتايبةيت نةتةوة 13ةمان ياداشت بة دةستةواذةي هةر ثصشكةشكردين ه). كوردستان

هةر بة ثةيوةندي لةطةلَ داين . فراندةمي أبزووتنةوةييةكطرتووةكان، سةركةوتنصكي ديثلؤماسي طرنط بووة بؤ 
نة بةطةرمي ثصشوازي دةستةواذةكان بة اليةنةكاين ثةيوةنديدار هةندص سةركةوتين ديثلؤماسي بةدةست هاتووة، لةما

 ـ سويد، لةاليةن سةفارةيت بةريتانياوة لة  كوردستانباشووري بؤ سةربةخؤيي فراندةميأشاندي كؤميتةي باآلي 
 لة دةرةوةي وآلت لةاليةن بريؤي نةتةوة يةكطرتووةكان فراندةميأهةروةها ثصشوازيكردين شاندي كؤميتةكاين . ستؤكهؤلَم

كؤبوونةوة لةطةلَيان بؤ ماوةي كاتذمصر و نيوصك سةركةوتنصكي طةورةي ديثلؤماسي بوو بؤ و ) 2004 / 3 / 9(لة جنصظ لة 
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هةلَبةتة بأياري كؤميتةي باآلي كوردستان بة ثاشطةزبوونةوة لة خؤثيشاندانة سةرتاسةريةكةي . فراندةمي أبزووتنةوةي
ئايا بيانووي نةبووين ئاسايش .  بووي فصربيوةري، هةنطاوصك بوو بؤ دواوة، بطرة هةنطاوصكي زؤر نصطةتيظانةش21

وةكوهؤيةك بؤ ئةجنامداين ئةم خؤثيشاندانة سةرتاسةرية لة كوردستان دةتوانص ضةند قانيعكةرانة بصت، باشترة ئةم 
.           بصطومان دةتوانرص دواأؤذ تيشكي زصتر خبرصتة سةر. ثرسيارة بؤ تاكة كةس و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بةجص هبصلَني

  
.  سةركةوتين تةواوي بةدةست نةهصنا لة قؤناغي كورختايةندافراندةمي أبزووتنةوةيئاشكراية كة :  قؤناغي مامناوةندي)2 

بةم ماناية،  بأياردان لةسةر . بصت بةر لة بأياردان لةسةر دةستووري كايت فراندةميأسةركةوتنةكة دةكرا مسؤطةركردين 
 خستة  كوردستانباشووريتةحةفوزصك خةبايت كوردي لة " كورديش بةبص هيض دةستووري كايت بة دةستةواذةي نوصنةراين

، بة ثةيوةندي لةطةلَ مةسةلةي دواأؤذي فراندةمي أبزووتنةوةيواتة خةبايت . دواي هصلَي بأياردان لةسةر دةستوور
 قؤناغي أاطواسنت لة ئةم قؤناغة دةكرص هاوتةريب بصت لةطةلَ. دةولَةيت عرياق، ثصيناية ناو قؤناغي مامناوةنديةوة

 وة 2005هةولَةكاين دامةزراندنةوةي دةولَةيت عرياقدا لةأووي دةستوور و حكومةتصكي داميي كة لةوانةية تا كؤتايي 
لةم قؤناغي مامناوةنديةدا .  درصذة بكصشص، واتة تا هاتنةكايةي دةستووري داميي و حكومةتصكي هةلَبذصردراو2006سةرةتاي 

 لة كوردستان و دةرةوة ثصويسيت بة خؤأصكخسنت هةية بة نةفةسصكي درصذتر وة بة زصدةكردين توانا مفراندةي أبزووتنةوةي
هةر لة ئصستاوة دةبص ئةوة بطوترص كة ئةم بزووتنةوةية ثصويستة هةموو هةولَصك . جةماوةري و فيكريةكاين بزووتنةوة

، بة ثشتطريي نةتةوة يةكطرتووةكان، فراندةميأبدات بؤ ئةوةي لةم ماوةي أاطواستنة هةرنةبص موافةقةي أصكخستين 
بةآلم طرنطة كة لةهةمان كاتدا ئةم بزووتنةوةية هةولَي ئةوة بدات كة ئةطةر ئةمة فةراهةم نةبوو . بةدةست هبصنصت

 بةآلم ئةم جؤرة. صكي ناأةمسي أصكبخاتفراندةميأبةيارمةيت كؤمةلَطةي مةدةين نصونةتةوةيي و أصكخراوة ناحكومةتيةكان 
ة فةراهةمكردين ئاسان نية و لةوانةشة ئةو تةئسرية ضارةنووسسازةشي نةبص بة ئاأاستةي طةياندين كورد فراندةميأ

. بأيار لةسةر ضارةنووسي خؤي بدات) بةثشتطريي نةتةوة يةكطرتووةكان(صكي أةمسييةوة فراندةميأبةوأؤذةي كة لةأصطةي 
ةوة هةية، طرنطة طؤأانكاري زؤر بةسةر ئةم فراندةميأوتنةوةي ئةوةي ثةيوةندي بة شصواز و ميتؤدي أصكخستين بزو

لة بزووتنةوةيةكي كاردانةوةي بةثةثةلة بؤ بزووتنةوةيةكي أصكخراوةي : اليةنانةي بووين ئةم بزووتنةوةية دابصت
                                                                    .                                                                             دميوكرايت جةماوةري

  
ئةم قؤناغة بةطشيت ئةو كاتة دةست ثصدةكات كة قؤناغي أاطواسنت تةواو دةبصت دةولَةيت عرياق بة  :قؤناغي درصذخايةن) 3

ربارةي ئةلتةرنةتيظةكاين خةبات، جطة لةوةي لةسةرةوة باسكرا دة. دامةزار و دةستوورةكةيةوة دةبصتة أاستيةكي سياسي
لةوة دةضصت كة كورد ئيتر بةشصوةيةكي طشيت لة داهاتوودا شصوةي تري خةبات بةكارهبصنص كة تيايدا سوودوةرطرتن لة 

ضيتر خؤأصكخسنت و خؤثيشانداين جةماوةري شيت . زؤربةي هةرةزؤري توانا جةماوةريةكةي خةلَي كوردستان وةربطرص
. ئةوةي دوصنص فةراهةم نةبوو  و كوشتنص كؤمةلَي بةدواوةبوو، سبةينص مومكني دةبصت. و بة ثصضةوانةوةنامومكني نني، بةلَك

ئةمةو ثاشةكشة لة خةبايت تةقليدي و بةسةرداضووين كات بةسةر هةندص ميتؤدي خةبات و خواسيت ئاشكراي خةلَك كة 
ر ضارةنووسي خؤي بدات، تومخي طرنط و بطرة أاستةوخؤ، بةبص ضاوةأصكردين بأيارةكاين ثشيت ثةردة، بأيار لةسة

.                                                                                                   باآلدةست دةبن لة سياسةتة كورديةكاندا لة داهاتوودا  
 بكرص كة دةكرص كورد فراندةميأ باس لة بزووتنةوةيةكي              لةم طؤشةبينينةوة دةتوانني بلَصني هةر لة ئصستاوة دةكرص

 بةلَكو لة بةشةكاين تري كوردستانيش، وة ئةمةش هةلَبةتة، اليةين  كوردستانباشووريبطةيةنص بة ئامانج نةك هةر لة 
اسي و ة لة ثةيامة كولتوري و سيبزووتنةوةيجطة لة ئةمة ئةم . ة لة قؤناغي درصذخايةندا)فراندةميأ(ذيؤثؤليتيكي 

ئايديؤلؤذيةكةيدا كؤمةلَصك سوودي زؤر طرنطي هةية بؤ طةشةكردين ناسيؤناليزمي كوردي بة ئاأاستةي دةولَةمةندكردين 
ئريادةي تاكي كورد ) 1: ناوةأؤكة دميوكراتيةكةيةيت و بةهصزكردنيةيت لة ئاستة ناوضةيي و نصونةتةوةييةكةيدا

جةخت دةكاتة سةر ) 2صي دةبصذرص دميوكراسي أاستةوخؤ بةهصز دةكات؛ بةشصوةيةكي تازة و أصطةي بةهصزكردين ئةوةي ث
ئةم ئريادةية وة بةشصوةيةكي دميوكراسيانةتر وة بةرجةستةتر تاكي كورد بة سياسةت و دواأؤذي ئةم تاكةوة خةريك 

 بةشصوةيةك كة كؤمةلَي كوردةواري دةكا بة خاوةن كاريطةري أاستةوخؤ لةسةر أةويت ناسيؤناليزمي كوردي،) 3دةكات؛ 

 14



باس لة مايف ضارةنووس و سةروةري لة اليةين تاكةكةسي و بةكؤمةلَي ئةم دوو مةفهوومة ) 4ثصشتر فةراهةم نةبووة؛ 
بؤ كؤمةلَطةي نصونةتةوةيي بوارصكي ) 6أؤلَي نصطةتيظانةي حيزب و حيزبايةيت كةم دةكاتةوة؛ ) 5فةراهةم دةبصت؛ 

 دواجار باسة لة فراندةميأةلَةكردن لةطةلَ دؤزي كورد خؤ بدزنةوة، ضونكة موناوةرةي كةم دةهصلَصتةوة كة لة مام
ثرةنسيثصكي ئةم أصكخراوة جيهانيية و لة ميتؤدصكي ياساي نصونةتةوةيي كة زؤر جار بةكارهاتووة بؤ يةكالكردنةوةي 

تة كة بة سةربةخؤيي خؤي ملمالنصكان كة بة شصوةي تر ضارةسةريان هيض مومكني نةبووة، دوا منوونةش تةميوري أؤذهةآل
ضةكي قأكردن وبةكؤمةلَ كوشتين كورد لةدةست دوذمن دةردةهصنص، ضونكة خؤي ضةك ) 7ةوة؛ أصفراندةمطةيشت لة أصطةي 

لة ) 8ئاخر بةم شصوةية كورد دوذمنةكةي أووتدةكاتةوة لة أةوايي بةكارهصناين ضةك، واتة زةبر و زةنط؛ . بةكارناهصنص
. مؤرصكي ئاشتيخوازانةي دوور لة بةكارهصناين زةبر و زةنط دةدات لةبزاظي أزطارخيوازي كوردستانأووي نصونةتةوةييةوة 

                                                                                                                                                                         
                                                                                                       ثارتة سياسيةكان                        2 ـ 3 ـ 2

ن بة هةر لة سةرةتاوة ثصويستة ئاماذة بؤ ئةوة بكرص كة كولتوري سياسي دوو زحليزبةكة نامؤية بة دياردةي مامةلَةكرد
دلَصكي فراوان و بةبص نيشانداين نيطةراين و كاردانةوةي نصطةتيظانة بةرامبةر بة سةرهةلَداين هةر بزووتنةوةيةكي 

جةماوةري، بةتايبةت ئةطةر ثانتايي جوطرايف ئةم بزووتنةوةية هةموو كوردستان بطرصتةوة و ذمارةي ثشتطرانيشي بة 
ة، اة باشترين حالَةتدا، بة ثةردةيةكي تةماوي فراندةمي أمبةر ئةم بزاظيهةلَوصسيت ئةم دوو حيزبة بةرا. مليؤنةها بن

هةلَوصسيت تا ئصستاي ئةم دوو حيزبانة لةسةرةوة ئاماذةي ثصدراوة، . يشة" موقةددةس"داثؤشراوة و بطرة هةلَوصستةكة نا 
اظي أيفراندةم لة أؤذاين وة ئةمةي لةم بةشةي ئةم وتارةي بةردةستدا طرنطة بطوترص مةسةلةي هةلَوصستةية لة بز

بة بؤضووين خؤم شةأي كورد لة بةرامبةر دامةزراندنةوةي دةولَةيت عرياق، لة أووي سياسي و قانووين و . داهاتوودا
وة تصبيين ئةوة دةكرص كة لةم شةأةدا أؤذ بة أؤذ كورد . ديثلؤماسيةوة، لة باشترين حالَةتدا دواخراوة بؤ أؤذاين داهاتوو

ئةوةتا دوو زحليزبةكة لةأووي ثرةنسيثيةوة أازيبووين خؤيان دةربأيوة لةسةر هةلَوةشانةوةي . ر دةبصمةوقيفي الوازت
وة . هصزي ثصشمةرطة، وة بةوةي كة هةموو هصزةكاين ضةكداري لة عرياقي داهاتوودا لةذصر فةرمانأةوايي بةغدادا بصت

ريكا بة ئيحتيمايل زؤر هصزة سياسيةكاين عرياقي هةروةها بة ئةطةري زؤر هاوتةريب لةطةلَ كةمبوونةوةي أؤيل ئةم
لة ثصشوةضوونصكي . عةرةيب هةنطاو دواي هةنطاو دةطةأصنةوة دواوة لةوةي كة لةمةأ فايلي كوردييةوة بأياريان لةسةر داوة

جؤش و ) 2 طةأانةوة بؤ ضةك؛) 1: ئةوهادا ئةم دوو حيزبة دةكةونة بةر دوو ئةلتةرنةتيظ، كة من سصهةميان تةسةوور ناكةم
وادةزامن لةبةر زؤر هؤ طةأانةوة بؤ ضةك، هةرنةبص . خرؤشداين خةلَكي كوردستان و أصطةدان بة هةذاندين شةقامي كوردي

ضةك بةرامبةر بة كص، ئةمريكا ؟ كةواتة ئةلتةرنةتيظي دووهةم وة طةأانةوة بؤي نةك ... لةم بار و دؤخةدا هيض مومكني نية
بةآلم ثرسيار ئةوةية تا . بصتة زةروورةتصك كة نة ثاريت وة نة يةكصيت ناتوانن خؤيان لص البدةنهةر ئةطةر دةبصت، بةلَكو دة

 ضؤن أةفتار فراندةميأ بةكوص طةيشتووة ؟ وة ئايا لة طةأانةوةي بةئاشكراي حيزبةكان بؤ فراندةمي أبزووتنةوةيئةو كاتة 
 خؤي بؤ ئةو ئةطةرانة ئامادة بكات فراندةمي أبزووتنةوةيتاوة ة دةكةن ؟ ئايا باشتر نية هةر لة ئصسبزووتنةوةيلةطةلَ ئةم 

.                                                            و بة ئاأاستةيان كار بكات ؟ ئةمانة هةندص ثرسيارن دةكرص كردنيان ثصويست بصت
 دةيةوص ببص بة هصز و فراندةمي أبزووتنةوةيةطةر              بةهةرحالَ شتصك دةبص بة أاشكاوي بطوترص ئةويش ئةوةية ئ

بة هةموو شصوةيةك خؤي ) 1: توانايةك كة تصري بةدةستهصناين خةونة سياسيةكاين خةلَي كوردستان بكات، ئةوا ثصويستة
هيوا و ئاوات بيناكردن وة حيسابكردن لةسةر هاريكاري و ثشتطريي بص مةرج ) 2لة طةمةي دوو زحليزبةكة بثارصزص؛ 

ئةم دوو حيزبة بةبص حسصيب دان و وةرطرتن و دوور لة طؤشةبينيين . ةاليةن ئةم دوو حيزبةوة، ضةوتييةكي طةورةيةل
دةسهةآلتةوة ناتوانن هةلَسوكةوت لةطةلَ هيض بزووتنةوةيةكي جةماوةري بكةن، ئاخر ئةمة كولتوري سياسيانة، 

زؤر ئاستةمة، هةتا بطرة ) 3عةقلي ئةم حيزبانةية؛ بةرذةوةندي تةسكي حيزبايةتيش هصزي داطريكةر و بأياردةري 
 لةاليةك، وة فراندةميأمومكينيش نية، كة خالَصكي سازش لةنصوان بؤضووين تةسكي تاكتيكيانةي زحليزبةكان لةمةأ 

  مومكنيفراندةمي أبزووتنةوةيتصأاماين ستراتيذيانة و سةربةخؤييانةي خةلَكانصكي بصاليةن و دلَسؤز دةربارةي هةمان 
دا لةو باوةأةدابن كة زحليزبةكان هةروا دةستة و ئةذنؤ و فراندةميأئةطةر خةلَكاين سةربةخؤ لةناو بزاظي ) 4بكرص؛ 

لةأاستيدا دةبص كةساين سةربةخؤ . ، ئةوا ئةو باوةأةيان ضةوت و سادةيةفراندةمي أبزووتنةوةيبصاليةن دةبن بةرامبةر 
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 سةربةخؤيان هةبصت ئةويش ئةوةية كة ئةطةر طومان دةكرص كة هةرزوو لةناو ئةو بزووتنةوةية ستراتيذصكي أوون و
يان داطريكردووة، ئةوا ثصويستة خةلَكاين سةربةخؤ هةولَبدةن بزووتنةوةكة ئازاد بكةن فراندةمي أبزووتنةوةيزحليزبةكان 

صطةي ئةو هةولَي داطريكردنة وة ئةطةريش لةو باوةأةدان كة داطرينةكراوة بةآلم مةترسي داطريكردين لةسةرة ئةوا دةبص أ
 بةطشيت فراندةمي أبزووتنةوةيهةر هةلَوصستصكي تر دوور لةم هةلَوصستة دةكرص بة كاريسة بؤ . بةهيض شصوةيةك نةدةن

 و ئاسةوارصكي سياسي فراندةمي أبزووتنةوةي و شكستصكيش بصت بؤ بريي سةربةخؤيي ناو فراندةميأتةواو ببص بؤ ئيمأؤي 
 لة دواأؤذدا؛ ئةو كةسانةي لةذصر ثةردةي بصاليةين تا ئصستا ئامادة فراندةمي أبزووتنةوةيت بؤ بريؤكة و نصطةتيظانةشي ببص

زحليزبةكان بكةن، " ناثريؤزي"دا دةسيت زحليزبةكان، هي ئةو يا ئةويتر، بن و ياريةكي فراندةمي أبزووتنةوةيبوونة لةناو 
شتصك لةكايت خؤيدا ئاشكرا دةبصت، طةمة ناثريؤزةكانيش لةأؤذي هةر : هةتا زووة باشترة دةست لةم طةمةية هةلَطرن

.                                                                                                                                               خؤياندا أيسوا دةكرصن
                                                               

دةرةجنام                                                                                             ) 3
 وةكو دةربأصكي ئايديؤلؤذيانة و سياسيانةي ناسيؤناليزمي فراندةميألةم ووتارةمدا هةولَي ئةوةم داوة كة بريؤكةي 

، بؤئةوةي ببصتة ئةو ئامرازي خةبايت سياسي و ديثلؤماسيانةي فراندةمي أبزووتنةوةيماناية بريؤكة و بةم . كوردي ببينم
.  بة لووتكةي سةركةوتن، وةكو ئةلتةرنةتيظصكي ستراتيذي بينراوة كوردستانباشووريضارةنووسساز لة طةياندين خةلَكي 

 بزووتنةوةي و سةوداي سياسيكردن بة بريؤكة و شانبةشاين بؤضوونصكي ئةوهاش مةترسي بة تاكتيكي مامةلَةكردن
.                                                                                                                             خراوةتة ذصر تيشكي باس فراندةميأ

فيكريدا، سص أةهةندي طرنط دةطرصتة خؤي كة ئةمانيش              هةروةك ضؤن ناسيؤناليزم بةطشيت، لة ناوةأؤكي 
يش لة فراندةميأأةهةندةكاين ئاووأدانةوة و خوصندنةوةي ئيمأؤيي و هةلَطرتين تةسةوورصكي ستراتيذيانةية بؤ داهاتوو، 

ابص تةهنا  نفراندةمي أبزووتنةوةيبةم ماناية . خوصندنةوة نةتةوةيية ستراتيذيةكةيدا هةمان ئةو سص أةهةندة وةردةطرص
بزووتنةوةي جؤش و خرؤشداين جةماوةر و سوودلصوةرطرتنصكي كايت يا تاكتيكي بةلَكو أةوتصكي بة ناوةأؤكي ئايديؤلؤذي 

. نةك دةربأي هةلَضوونصكي كايت بصت بةلََكو خوصندنةوةيةكي هةمةاليةين بصت: بصت) كوردستاين(و سياسي نةتةوةيي 
 باشووري نةك هةر بكا بة ئةلتةرنةتيظصكي سياسي هةنووكةيي بؤ فراندةميأ دةكرص  بةم شصوةيةأصفراندةمنزيكبوونةوة لة 

 و بةشةكاين تريش ببص بة ئةلتةرنةتيظصكي ثأ بة  كوردستانباشووري، بةلَكو بطرة لة خةبايت درصذخايةين كوردستان
 لة دذايةتيدا بووة لةطةلَ ئةو لة ئاوأدانةوةيةكي مصذووييانةدا ئةوةمان بؤ دةردةكةوص كة خةوين ئازادي كورد. ثصست

 بةزؤر لكصندراوة بة دةولَةيت عرياقةوة وة فيدرايل لة باشترين خالَةتدا نيمضة ئازاديةك  كوردستانباشووريأاستيةي كة 
دةكرص فيدرايل لة هةندصك . مسؤطةر دةكات وة كة ئةو نيمضة ئازادييةش وابةستةية بة هةلَسوكةويت نةتةوةي سةردةست

.                                                                                                      ة أةواييكردين داطريكردين كوردستان بصتحالَةتدا ب
 باشووري             لة أؤشنايي بؤضوونصكي ئةوهادا، دةكرص ئةوة بلَصني كة بؤ زامنكردين دواأؤذصكي باشتر بؤ خةلَكي 

لة هصنانةكايةي دكتاتؤري ") دميوكراسي("، دواأؤذصك كة دوور بصت لة مةترسي بةكارهصناين ضةكي زؤرينة تانكوردس
. زؤرينةي عةرةيب، ثصويسيت بة هةلَتةكانصكي جددي هةية كة بةرهةمةكةي طةياندين كورد بصت بة سةروةري نةتةوةيي

لةأاستيدا  .ن بؤ نةوةكاين دواأؤذ لة كوردستان مسؤطةر بكاتتةهنا ئةم سةروةرية نةتةوةييةية كة دةتوانص دواأؤذصكي أوو
و اليةين عةرةيب ) بة هةموو هصزةكانةوة(هةموو ئةو شتانةي كة لة ثرؤسةي طفتوطؤ و دانوساندن لة نصوان اليةين كوردي 

ين عةرةيب تةهنا ئةوة نيشان دةدات كة الية) بة هةردوو أةوتةكةي، هصزة ئيسالمي و ناسيؤناليستة عةرةبيةكان(
لةأاستيدا طوتاري سياسي . لةطةلَئةوةدا نية كة كورد بة مافةكاين بطات و نةوةكاين داهاتووي بة دواأؤذصكي أؤشن شاد بنب

ترسي هةرة طةورةش لةم جؤرة . اليةنةكاين عرياقي عةرةيب هصشتان هةر طوتارصكي شؤظينيستسة لةمةأ كورد و مافةكاين
ةيب طةيشتؤتة قةناعةت كة دميوكراسي نةك هةر مةترسي نية بؤ هةذةمؤين ئةو اليةنة طوتارةدا ئةوةية كة اليةين عةر

ئاخر ئةوةتا ئايةتوآل . وةك نةتةوةي زؤرينة، بةلَكو بطرة أصك ئةو ئامرازةية كة ئةو هةذةمؤنيةيان بؤ مسؤطةر دةكات
     ".حق ارید به الباطل’  رب آلمة"ةبصذص سيستاين لة هةموو كةس و اليةنصك دميوكراسيترة بةثصي لؤذيكة عةرةبيةكةي كة د

لة أؤشنايي ئةم تصطةيشتنةوة، ئةطةر كورد لةم بارودؤخةدا تةكانصكي سياسي هةذصنةر بة بارةكة نةدات لةأصطةي           
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ةرية دا، ئةوا دةكرص لة باشترين حالَةتدا ضارةسفراندةمي أبزووتنةوةيكاركردين تةواوي خةلَكي كوردستان لةضوارضصوةي 
بؤ ئةوةي ئةم بزووتنةوةية سةركةوتووانة بة دوائامانج بطات، دةبص جصطاي . أاستةقينةكةي كصشةي كورد دواخبرص

ئةو . موزايةدةي حيزيب تيادا نةبصتةوة و تةهنا و تةهنا ئريادةي خةلَكي كوردستان تيايدا سةردةست و بأياردةر بصت
 ضارةسةر  كوردستانباشووريتصري ئةوة ناكات كة كصشةي كورد لة فيدراليةي لة دةستووري كاتيدا هاتووة نةك هةر 

. بكات، بةلَكو ئامرازي سأكردين كورد و هصز و تواناكانيةيت لة زةمةنصكدا كة كورد دةكرص زؤر زصتر بةدةستبهصنص
ية و بة ئةطةري تصثةأبووين ئةم زةمةنة لةبارة، بةبص بةكارهصناين بة شصوةيةكي ضاآلكانةتر، ضةوتيصكي سياسي هةنووكةي

.                                                                                                   زؤريش كاريسةيةكي مةزن دةبص بؤ نةوةكاين سبةينص  
 بطوترص كة             هةلَبةتة لة خوصندنةوةي تومخة هةرة كاريطةرةكاين مةيداين سياسةتة كورديةكان ناكرص ئةوة

 لةسةر خوانضةيةكي زصأين ثصشكةش كراوة و ئةوةي لةسةر كوردة تةهنا دةسيت بؤ  كوردستانباشووريدةولَةيت كوردي لة 
لةاليةكي ترةوة دةكرص بةئاساين بطوترص كة بارودؤخة ذيؤ سياسيةكان بةهيض شصوةيةك وةك . ببا و ئةم دةولَةتة وةرطرص

 سالَ زصترة 80ؤذصك ئاسانترة كة كورد بة جيهاين بلَصت كة كؤمةلَطةي نصونةتةوةيي هي دوصنص نني و ئيمأؤ لة هةموو أ
 و هةموو ئةو تراذيديانةي لةو ثصوةلكاندنة قةبوولَ كردووة و ئصستا كايت ئةوة  كوردستاينباشووريغةدري بةزؤرلكاندين 

.                                                   أزطار بكاتهاتووة ئةم كؤمةلَطة نصونةتةوةيية أصطة بة كورد نةطرص كة خؤي لةم زولَمة
دا دةبص بة شصوةيةكي زؤر فراندةمي أبزووتنةوةي            هةرنةبص ئةو خةلَكانةي كة تةواو بصاليةن و سةربةخؤن لةناو 

دةبص كايت . ستان خبةملَصننأاشكاوانة و بة هةلَسوكةوتصكي زؤر دميوكراسيانة طوتاري خؤيان بة ئاأاستةي خةلَكي كورد
كورد . ئةوة بةسةردا ضووبصت كة كورد تةهنا داواي قورباين و قةبوولَكردين مالَوصراين لصبكرصت بةناوي خةبايت نةتةوةيي

بةو أاددةيةي كة لةاليةن سةركردةكاين ضاوةأواين قورباين و خؤبةكوشتداين لصكراوة، لةاليةكي ترةوة بةأاددةيةكي 
 و فراندةمي أبزووتنةوةي لةمةأ  كوردستانباشووريهةلَسوكةويت سةراين كورد لة . ريادةي نةطرياوةكةميش طوص لة ئ

خواسيت كورد لة بةدةستهصناين سةروةري نةتةوةيي تا ئصستا كةمترين أاددةي أصزطرتين ئةم سةركردانةي لةمةأ ئةو 
 مليؤن 2كة خؤي ثيشاندا لةأصطةي نزيكةي (ية لةوةش خةراثتر، ئةو ئريادة. ئريادة أةوايةي خةلَكةكة ثيشان نةداوة

بؤ فيدراليةكي بةنيوةناضلَي بةكارهات، كة ئةمةش بنثصكردين ئةو ) دةستةواذةوة، كة دةكرا زؤريش لةم ذمارةية زصتر بصت
                                                              .                                                                                   ئريادةيةية و هيضي تر

              بة بةكارهصناين نزيكةي دوو مليؤن دةستةواذة بؤ وةدةستهصناين فيدرايل، ماناي ئةوة دةبةخشصت كة بؤ يةكةم 
بةآلم تا ئةو جصطةيةي . كاتجار كورد بة ئريادةي خؤي قةبوولَي دابةشبوون و بةداطريكراوي مانةوةي نيشتيمانةكةي دة

تةرتيبايت فيدرايل شصوةي طفتوطؤ و تةهنا بأياري سةركردة كوردةكان وةرطرص، بةبص خستنة ثالَي  دوو مليؤن دةستةواذةي 
ضونكة ئةو كاتة دةكرص لة داهاتوودا هةرنةبص بطوترص خؤ . خةلَكي كوردستان، ئةوا دةكرص ئاكامة نصطةتيظةكاين كةمتربن

 بزووتنةوةيثصويستة ئةوانةي كة لةناو !  سةركردةكان دةنط و ئريادةي خةلَكي كوردستاين لةثشت نةبووئةو بأيارةي
دا ضاآلكن و خؤيان لةأووي حيزبيةوة بة سةربةخؤ دةزانن زؤر بة ترسصكي طةورة و ويذدانصكي زيندوو لةطةلَ فراندةميأ

ةوتييةكي ئةوها كةوا ببصتة هؤي ئةوةي لةاليةن نةوةكاين دا كار بكةن، نابص أصطة بدةن كة بكةونة ضفراندةميأدياردةي 
يشن و بة ويذداين زيندووةوة لة فراندةميأئةوانةي لة دةرةوةي أةويت . سبةينصوة وةبةر نةعلةيت مصذوو خبرصن

 بزووتنةوةيهةلَوصستةدان بةثةيوةندي لةطةلَ دؤزي نةتةوةكةيان هةروا بة ئاساين ناتوانن زةأبصك بةسةر تةواوي 
 باسة لة ئريادةي نةتةوة و هةر تاكصكي فراندةميأئاخر دواجار . دا هبصنن و لةسةر ئةم جؤرة هةلَوصستة بذينفراندةميأ

نةتةوة و هةلَوصستةية لة مصذوو وخوصندنةوةية و شصوةيةكي هةرة شارستاين و دميوكراسي و هاوضةرخانةية بؤ 
ئيمأؤ دةرفةت و تةحةددا لةثصش دةرطةي هةر كوردصكة، . وةييداوةدةستخستين خةوين خةلَكي كوردستان لة سةروةري نةتة

ثرس ئةوة نية ئايا ئةو دةرفةت و تةحةدداية لةأاستيدا لةثصش دةرطةن يان نا، بةلَكو ثرسيار ئةوةية ضؤن بةرخورديان 
                                                                               !                                                                           لةطةلَدا دةكةين
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