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،  بةخؤيةوة نةبينيوةيئاسودةيي و نةك هةر ئارام،  عيراقةوة بةستراوةةيت بةدةولَيكوردستان لةوةتا
 ي كة كورد طةليكييةئةمةش لةبةر ئةوة ن،  عيراقيش سةرجةم طةاليني ئارام تيكداينيماية كو بووةتةبةلَ
 ي عةرةب يان ئةونةتةوانةي قةوميشةِرو شؤِرة وةك هةنديك دةمارطري و  ضةكيرو عةشقطيوةئاذا

ي و  بة ئازادويسيت كورد ثييكو لةبةر ئةوةبةلَ،  ثروثاطةندة دةكةنكورديان بةزؤر ثيوة لكاندوون
نة ةمرؤييا ماف هةموو ئةو بةفةراهةم كردينويسيتثي،  هةيةي خؤ مافة سياسيةكايندةستةبةر كردين

هةتا ئةمرؤ كة جيهان بةرةو ، م بةداخةوةالَبة، ن تر دةميكة فةراهةم كراوهةية كة بؤ نةتةوةكاين
 يكةض;طةيشتووة بةطةليك ثيشكةوتن ِراايةتيش دةسيتمرؤظ و هةنطاو دةينَ،  طةورة طةورةيئالَوطؤِر
 كة يةرؤذطاريكدا لةئةمةش ، ة نةطةيشتووي خؤ مافةسياسيةكاين بةسةرةتاكاينكورد دةسيتهيشتا 

دةر  ادة بة لةِريطوِريةيةك طةرموو  ئةندامن لةناويدا بةيةشنادةولَةتة زهليزئةو و نةتةوة يةكطرتووةكان
 ي ميللي هيشتا لةبةرانبةر ستةميكةض، ةن ديكتاتؤرةكان دةكي سةردةمنةماين و  مرؤظ مايفيثروثاطةندة

 سياسيةوة ينةلةروو و و  ياساييةوةيووِر لة نة  كوردي داخوازيئةطةرض! نةتةوةيةك بيدةنطن
يش نةتةوة يةكطرتووةكان يضكة،  مرؤظ نيني مافةكاين طةردوويني جارنامة بةندةكاينيثيضةوانة

 ييةكستةويهةلَ، ت بؤ عيراقيةكانالَ دةسةي طيرانةوةيلة ثرؤسة و  صدام حوسيني رذيملةثاش روخاين
  وةك ئايةتوللة عةيل دييني مةرجةعيكي قسةلةكاتيكدا! نةكرد  طرنطيوةها مةسةلةيةكلةسةر ي جد

 طةليك ي ضارةسةريكة دةشيت كليلخةواند كورد يزواخ طوييان لةدايكةض،  بةهةندطرتيانسيستاني
  بةو كوردتدارةكاينالَ حزبة دةسةي هةردوو سةركردةيئةطةرض،  طرنط بيت لةناوضةكةدايكيشة

 ينامةيةكيان ئاراستةي و ي خؤيان دةربِر دلَطراينشةرمنؤكانة و بوون ازيِرنادابةشكردنة 
نامةية نةك  م ئةوالَبة، ردك ئةمريكا تةيةكطرتووةكاينالَ ووي سةرؤكيجؤربوش و نةتةوةيةكطرتوةكان
  سياسيكتةيب مة ئةنداماين لةهةسيتطوزارشيتتةنانةت ،  كوردستاني خةلَك طشيتياتةعبري نةبوو لةِر

  خؤيانة ضونكةي ئةمة مةسةلةو نةزةربةهةر حالَ،  نةدةكردشيان خؤ حزبةكاينيةيتسةركرداو 
ذوويذايبةدريمةبةسيت و  كوردستان خواستيك خةلَيةواِر يبزووتنةوة و  كوردي ضةوسانةوةي مي 
  حزبة برذوازيةكاينيبةرذةوة و  خواستهةميشة،  لةو حزبانة جياواز بووة كوردي زةمحةتكيشيخةلَك
 ثشكيان ويستويانةكة سوِراوةتةوةئةوبزووتنةوانة  و  كوردي بورذوازيبةرذةوةند ية تةوةرسةرلة كورد 

 كورد ضارةسةربكةن ئةم راستيةش ي ضارةنووسي سياسينةك كيشة، بةركةوي عرياقدا ةيتلة دةولَ
 عيراق كاين يةكةيبةوحالَةشةوة حكومةتة يةك لةدوا،  دةركةوتووةبةرووينطفتؤكانياندا  و لةدانوستان
 يةكيك بووة لة ي سياسي ستراتيذهةربؤيةشة طؤريين،  ئةوحزبانة نةكردووة بؤي جديحساباتيك
 لةمايف و  ضارةنووس زاتيةوة بؤ مايفيلةحوكم (ي كورد حزيبزةقةكاينتة هةرةديارو خةسلَة

) تةمومذثِرلة و اسةروسيمي بي فيدراليزميشدا فيدراليزميكواكردينالةد و ضارةنووسةوة بؤ فيدراليزم
 عةرةب برابةش يدةخوازن هاوشان لةطةلَ بورذواز كوردستان ي ئةمِرؤتدارةكاينالَ حزبة دةسةبةكوريت
 و  بؤ ئامادةدةكةن كة خؤياينيبذاردنةئةو هةلَئةمرؤش ، راق دابةش بكةن عيساماين و سةروةت

 و  ثشت دةكةنةوة داخوازيديسان، ادثاش سةدام حوسين يراقلة عي ن بؤ هةلَدةخِريني خةلَكينالَكؤمة
 يش عيراقبطرة و  كوردستانيك خةلَي بةقازاجنئةمةش هةرطيز و  كوردستاني خةلَكبةرذةوةنديةكاين

 عةرةب تداراينالَنة دةسة و هيناوة هةلَيراق بةرةو دميوكراسي هةنطاوضونكة ئةمرؤ نةعي، ناطةريتةوة
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 ي غازةكاينات لة تةسرحيووينئةمةش بةِر، هةية  كورديشة كيي يةكجاريايان بةضارةسةرولةدلَةوة بِر
ضونكة ،  وةزيراندا دةردةكةويت ئةجنومةيني سةرؤكيئةياد عةالو و راقعي ي سةرؤك كؤماريياوةر

 و بريورا جياوازةكان و  دميوكراسي داننانة بةمافيتيكالَ هةرووي ثرةنسيثيةكيك لةسةرةتاكاين
  كةلتورةكانيريزطرتن لةجياواز و  كؤمةلَطةجياجياكاين نةتةوة  مايفسةملانديني و  يةكترقبولَكردين

  عيراقي سةرؤك كؤماري غازي ياوةرئةمِرؤ  بةثيضةوانةوةيكةض، ييةكتر  مافةكاينفةراهةم كردينو 
 ي خةلَك راطشيتبيطويدانة و  كورد حزبة زهليزةكاينيلة بةردةم و  دنياي بةبةرضاوهةر لةبةرايدا

 و  دةرةوةيةكوردةكانيش كة ثيك هاتوون لة وةزير وةزيرمافةكانيان تةنانةت بيطويدانة و كوردستان
  تريشسةرجةم وةزيرةكاين و  عيراق وةزيراين ئةجنومةيني سةرؤكيجيطري و  خؤيجيطرةكة

 يتان داواكوردس لة  دةكات كة ئةودةنطانةي شؤظينييانة ئاراستةيهةرةشة،  عرياقداي نويلةحكومةيت
 ي شؤظينيزميبري و  سةدامي هةمان خةونة كؤنةكةشئةمة!  ضارةنووسي كورد دةكةنمايف و جيابونةوة

 يبؤيةليرةوة ثرسياريك خؤ، ئيمة مافةرةواكاين و  كوردي لةميذينةي كيشةيعةرةبية لةمةِر ضارةسةر
 ييك بةتالَةوة بة لؤذيكِرؤ بةدةسيت عةرةب كةئةميتدارانةالَ ئةم دةسةدةكريت بثرسني ئاخؤ و دةسةثيين
 يمالَدا ضؤن وةي جةنطيتفاق و  ثِرلة ضةكيتالَ لةسبةينيي دةسةدةبيت،  قسةدةكةنةوةترسناك

 هةرلةبةرايدا ضاومان ينةرانةئةو نوي! ؟ يبةض و كةواتة دةنطدان بةكي؟ داخوازيةكامنان بدةنةوة
بؤية وةها ؟ ندا ضؤن مافةكامنان ثيشيل بكةنتياالَ دةسةيداخؤ لة داهاتوو، ليسووردةكةنةوة

 يشتووة سةرئةجنامةكةنةِر  خؤيانةنطياينِرتيايدا  دميوكراسي بذاردنيك كة هيشتا سةرةتاكاينهةلَ
 ضارةنوسي لة ثةرلةماين و راق دةشكيتةوة سياسي عيي سةر شانؤ هيزة كؤنة ثةرستةكاينيبةقازاجن

و خي شةِراييةوةبةدلَنيي و كوردستان باشتر نايبزةكاين لةشةرةناوخؤييةكاينناوي تريشيحزبة زهلي  
كوردستان ئةوةية كة  و  عيراقي خةلَكينالَ كؤمةيئةرك،  خؤيةوةي داهاتوويخاتة هةطبةدة كوردستان

 ي ئةركيبة جؤريك خةلَك، ئينجا بري لةدةنطدان بكةنةوة و بذاردن لةثيش ضاو بطرن هةلَميكانيزمةكاين
يتسةرشانيتة بةردةم سندوقةكاين، داواكارييةوةبة ةزايةيت ناِرياِر ويشةيةك ،  دةنطدانبضيا كينةك تة

 ي لة خؤيدا جؤرة سيناريويةكي عيراقدا خؤي هةلبذاردن لة ئيستايئةطةرض.  بكاتةوةيلةكؤأل خؤ
 ضونكة يةكيك  دةبيتي عيراق ناياساي نيودةولَةتيش هةلبذاردينيدةنا بةثيي ياسا، ئةمريكاية

دا ي ئاسايي تيدا ئةجنام دةدريت لةباريك هةلبذاردينيتةالَ هةلبذاردن دةبيت ئةو وولةمةرجةياساييةكاين
 يلة ض باريك،  دنياوةي عيراقة بةثيش ضاويستا ئييبةالَم ئةوةهةلومةرج،  سةقامطري بيتيئاسايش و بيت

اردن ذ ئةمريكا لةوة دلَنيادةكةنةوة كة هةلَب زووراق زوو عي سةرايني نةطوجناوو نالةبارداية كةضئةمين
 بة ي هةلبذاردن ثةيوةنديستاوة ئةوة رونة كة مةسةلةكةواتة هةرلةئي! !  خؤيدا ئةجنام دةدريتيلةوادة

  ديارةبةرووينكة ، ي ئةمريكا لةناوضةكةدا وادةخوازي عيراقةوة نيةوبةرذةوةند طةالينيبةرذوةند
هيزةسياسية عرياقيةكان  و راقدا كؤتاي ثيبهيين طواستنةوة لةعيي قؤناغيةةكان ئةويةكيك لةئاماجن

 يب  ئةمرؤدا ئةو ثشكتانةو دةبيتيثييان بةليت لةعيراق و بطوازيتةوةي  نوي لةداطريكاريقؤناغيكبةرةو 
؟  عيراق دةكاتيرؤ ئةم كيشةسياسيةكاينيم ئاخؤ ئةمةضارةسةرالَبة،  رازينبيثي دووليكردن و يةك

؟  دةهيين عيراقي ناخؤبةكارةساتة خويناويةكاين يكؤتاي و  ئارام ئةمينيعرياق دةخاتةوة سةرسكةيةك
  ؟  ناكريتيلَ ي خويناوي شةِريكيئةمة ئةطةر
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