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 بةريتاين كؤلؤنياليسيت، نةوت بوو،  عيراق كوردستان بةدةولَةيتيباشور  لكاندين لةهؤكارةكايني يةك

بؤ ي  بةهيزي وسياسي ئابوريثيطة، و نةوتة زؤرةخاوةن ئةي  كورديدةولَةتيك،  بةوة كردبوويباش درك
كةداخوازيية   بؤ خؤش دةكايزةمينة و  ثيوة دةينيئةوثيطةية ثالَ، ثةيدا دةيب لةناوضةكةدا

،  كوردستانيش بطريتةوةي ديكةثارضةكاينص و  كوردستان نةوةستي باشوري هةرلةسنوورنةتةوةييةكاين
 دروست  بؤ سةر بةرذةوةندييةكايني زؤريمةترسيةك، مةدائةوكؤلؤنياليستةو لةوسةردة ئةوةش بؤ

 ي هينان بةضارةنووسي كؤتاييبؤية بِريار،  بؤثةيدا دةبوو لة ناوضةكةداي ثتريسةرئيشةيةك دةكردو
 ي دةستكردو تازة دامةزراوداو بةدةولَةيت)  موسألوياليةيت (ئةوناوضةيةي سالَة) 8(ي  نزيكةيهةلَواسراو

  كردينيبةجص ثي ثةسةند تربوو لةجيلةشكركيش و ةبرو زةنط بةكارهينان لكاندو زيعيراق
 .  كوردداخوازييةكاين

ي، عيراق حكومةيت  كوردستان لةطةأل نيشتمايني رزطارخيوازي جوالنةوة دانوستانةكايني لةتةواو
، ووة كوردستان بي باشورناوضة نةوتيةكاين،  نةطةيشنت بةجؤرة ريكةوتنيكلةهؤكارةكاينص يةك

،  نيودةولَةيتلةسةر ئاسيت) ي ساردو دوو بلؤكيشةِر (ديارة لةوسةردةمانيشدا،  كةركوكبةتايبةيت
 ي لة تاوان وشةِري كوردو يب دةنطثشت لةداخوازييةكايني و  عيراق لةحكومةيت ثشتواينسياسةيت
  .  سةركورديان قةبول بووةي ناِرةوايسةثينراو

ئةطةر فةرامؤش  و  دةست بردن بوو بؤ كةركوكي هؤكار1991 ثةِريين را وشكسيت1975 ي جةزائريثالين
ئةو  و  كورد يب سةركردايةيتينيودةولَةتيةكان هةلَةيةكي و  نةدان بةهاوكيشة ئةقليمصطو و كردن

 ي ئيستاو شوين ثيطةيئةقليمانة و  ئةو هاوكيشة نيودةولَةيتيلةساية ئةوا،  يلَ كةوتبيتةوةيئاكامانة
،  ريكخراوو ئامادةيجةماوةري و سةربازي و  سياسي وةك هيزيك بووين لةناوضةكةدا بةتايبةيتكورد

 دذايةيتيوكوردستان وةك ثيطةيةك) ئةمريكا ( دونيايزهليزترين هيز سةر تريؤر لةطةألي لةشةِريبةشدار
 ةبارترة ئةوا ئيستا لةهةمووكات ل كوردستايني نةتةوةييثرؤذة و  داخوازييةكانيئةطةر،  تريؤركردين

ثي دانةطرتن ، دةردةضي ثيشتر راست  ئةزموويني ريك ثيضةوانة كوردستايني سياسبؤسةركردايةيت
  . دةكةويتةوةص و  يلَ رةضاو دةكريي نوي شكستيكيئاكام، ناوضة تازة رزطار كراوةكان و لةسةركةركوك

 كورد دةدا كةهاين،  كوردستايني نةتةوةييثرؤذة و  ئةمريكا بؤ داخوازييةكان نةكردين دذايةيتي سةرةِرا
ئةوةشدا  لةطةأل، سازش لةسةرضاوةنووسيان نةكاتص و  ئةوناوضانة دابطريثي لةسةر داواكردنةوة

و جغزصئةوراستية لةبةرضاوبطري دةيبي بةرجةستةي خؤ بةرذةوةندييةكايني كةئةمريكا لةني 
 ص ئةمريكا بةجي هةمووشتيك بةتةماصبؤية ناكر، شةكان كي رةوايةيتي دةكا نةك لةروانطةبانطةشةكاين

  . ص ببةستي خؤي خوديهيز و بةرين و  ثانيكورد ثشت بة جةماوةر بةلَكو دةيبص، يلر
 مةسةلةداو ي لةهةندي دوو ِروانةسياسةيت و  عيراقي خاك ئةمريكا لةسةر يةكييتسووبووين

دذ بة   عيراق كؤني ثيشوو كةحكومةتةكايني تةنيا ئةو سياسةتة رةطةز ثةرستانةيهةلَنةوةشاندنةوة
 ئةمريكا دةيكاو لة يوبانطةشانة ئةو دميوكراسيةت ئةوا،  كوردستان بةِريوةيان بردووةيخةلَك

 و راسيتص و  بؤناميني ئةوتؤيبةلَكو مانايةك، نةك هةردةكةويتةبةر طومان وليثرسينةوة، ناوضةكةدا
  .  لةدةست دةداياستطؤر

1 



www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان 14:04 10-1-2005

 ئةوسياسةتة رةطةز يدةيب ثيشةك، كوردستان بدؤزيتةوةي ةوا بؤ كيشةري ضارةسةريكص خبوازي ئةوة
ي و  عيراق هةلَوةشينيتةوةو بيطيرينةوة ئةودؤخة ئاسايحكومةتةكاين  سةر دةسيت عةرةيبيثةرستانة
 يهيما، وكراسيانة بؤ كيشةكة ديتة ثيش دميي ضارةسةريكي ئةوجا زةمينةي خؤي ثيشوويسروشتية

ي و ئابووري و  عيراق و كوردستان ئةوة نيشان دةدةن كةئةو بونيادة سياسرووداوو ثيشهاتةكاين
 ي باشووري خةلَك داخوازييةكاينيدان بة الين كةمص  عيراقي ناتوان عةرةيبي ئيستايتيةالَكؤمة

ص و  بلويتةنانةت طةربؤ،  بؤ بدؤزيتةوةي دميوكراسيانةي وضارةسةريكصبن، ) فيدراليةت (كوردستان
 كةخؤيان مؤريان كردووةو لةوةوثيش دانيان يريككةوتنانة و نةك لةوبةلَين ئةوا،  بؤ بِرةخسيدةرفةيت
 كوردستان ي بؤ سةر خاكيلةشكركيش و هيزة بةكارينن ثةشيمان دةبنةوة بةلَكو ئامادةن، ثياناوة

  .  كؤنيبة ناوعيراقي  ديكة وةك رذيمةكاينصوبكةنةوة سةرلةن
ثرسراوةتيةي بةثيشهاتةكان لةوقؤناغة هةستيارو ثِر ليكةوتؤتة  كوردستايني سياسسةركردايةيت،  ثي 

  هةلَبذاردنةكاينيبةشدارص و  ديكة دابطرناوضةكاين و نيو دووِريانيك يان دةيب ثي لةسةر كةركوك
يان دةيب ص،  نةكرصبةجص ج كايتي ئيدارةيياساي ) 58(ي نة نةكات تا مادة ئةوشارو شارؤضكاشارةواين
 صئةوةش بةثي،  ئةو ناوضانة بكاتي وسازش لةسةر ضارةنووسيخؤي  خباتة ئةستؤي ميذووييئؤباليك

  . ؟ ! !  كوردستانية ئيستا لةموستةحيالتةكاينيئةو بارودؤخة
 تةيار كردووة كةركوك  كوردستانيان ثييؤ كراوةو خةلَك بي راثةِرين بانطةشةي لةدواي هةربؤية ئةوة

 ي لةسةر ئةرزي ثراكتيكيئةوا لةو ماوة هةستيارانةدا ثيويستة خبريتة وار، كوردستانة) يدلَي و قودس(
 كوردستان يئازادي و  يب هيزو الوازةو رزطاري سياسي يب كةركوك قةوارةيةكيكوردستانيك و واقيعيدا
مةدنيانة بةِريوةبربيت ي و  جةماوةرثيويستة بةهةموو شيوازيك خةبايتص و  بؤ نامينيؤ ئةوتيمانايةك
 كوردستان ي باشووري كةخةلَكي ئةو ميكانيزمة ريفراندؤم بكريت بؤ هةلَبذارديني لةجوالنةوةيوثشتطري

  . ص دادةنري بؤيئةوة نةك عيراق هةلَيدةبذيرن لةطةأل
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