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 پشکی
ی دەستوری ٩٤ب پی مادەی و  ك برزترین دەستی یاسایی ،ای عراقڕدادگای بای فید
بند یکالکرەوەیوەن و "دەبت سرجم دەستکان پوەی پا بیارەکانی ھمیشیی عراق

 .كۆتایی دەركرد بیارکیھرمی كوردستانوە،  یگازو  بارەی نوت ل 1بن،"
ژمارە  یاسایلسر نادەستوریبوونی  پداگری) ١ بیارەک بریتین ل:ین ھرە گرنگکانی ال

) ٢؛ پسندکراوەین پرلمانی کوردستانوە ل الپشتر ک  گازو نوت ی٢٠٠٧ ی سای٢٢
تواوی برھمی نوتی كگكانی ھرمی  یب رادەستكردن"حكومتی ھرم پابندكردنی 

و و ناوچكانی تر، ك وەزارەتی سامان سروشتییكانی ھرم نوتیان ل دەردەھنتكوردستان
  2".رادەستكردنی ب حكومتی فیدرای

ل باشوری کوردستان ەی دادگای بای فیدڕای ل کاتکدا دت ک دۆزی کورد بیارئم       
و دۆخی سیاسی و ئابووری ھرمی کوردستان ب توندی کوتۆت ژر ھژموون و کاریگریی 

ئاستی  -١ :داچوار ئاستی سیاست و سیستمم زۆر پدراو و گۆڕانکاری ل ھر ژمارەیکی
ستی ئا -٤ئاستی ئیقلیمی؛  -٣ئاستی پیوەندییکانی ھرم و بغدا؛  -٢ناوەخۆی ھرم؛ 

 ھر ل ،ی زۆر لۆکای ھنگلشت، کشی ل نوان ئم چوار ئاستدالم تکھ 3نودەوتی.
تا دەگات ئاست  ، تپڕبوون ب بارودۆخی ئیقلیمی وژیانی رۆژانی خک و باری ئابووریان

و ھرە ستراتیژییکی سیستمی جیھانی، وات بار گرژیی جیھانییکان ل ملمالنی روسیا 
ئوەتا، . ش لسر ھرمکاریگری ئم ل جیھاندا و گازو رەنگدانوەی لسر پرسی  ئۆکراین

                                                           
  ؟ ؟. اق،دەستوری کۆماری عرنونرانی عراق، فرمانگی راگیاندن ئنجومنی  1
2 بۆ نموون وانی  بگی رادەست بکات،"درەومیدیا پکوتت نم دەبرھ :دادگای فیدڕا" ل 

https://drawmedia.net/page_detail?smart-id=9692  یشتن١٧/٢/٢٠٢٢دەستگ  
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بۆری گواستنوەی نوتی ھرم ھر ئستا باسی ئگری ئوە ئکرێ ک دەکرێ "لم ئاستدا، 
بۆری گواستنوەی  %٦٠بر سزاكانی ئمریكا دەكوت، كۆمپانیای ڕۆسنفتی ڕوسی خاوەنی 

جی سزا پاك ی ھرمی كوردستان، ئم كۆمپانیای ئامانجی سزاكانی ئمریكای لنوت
  4ئابوورییکانی سر روسیا."

 بابتی وونوەیکی سیاسی یا ئکادیمی لپویست ھر لرەوە ئوە بین ک ھر نزیکب     
 ئوفراوانوە کی ت ک ب تگیشتن و ئاگاییدادگای بای فیدڕای ئوە دەخواز بیارەکی
ل  و مترسییکان ، دور ل ھست و نست، وروژاندن یا بچووکردنوەی کشکارە بکرێ

  . داسنوردارلۆکای حزبی یا ملمالنیکی کسیی، ئاستکی تسکی 
 ، ک ل سرەوەکشکل ھر چوار ئاستی  ، ب رادەی جیا جیا،داتدەئم وتارە ھوڵ       

ی گندەی ، ل رگای ب یکوە گردانی ئم چوار ئاست ل رگای بابتوەبکۆت ،ئاماژەیان پدرا
 یسر بابتل ترالگڵ جختکردنوەی زیل الیک وە دۆسیی نوت و گاز، ل الیکی دیکوە، 

دانیان بغدا وە گرر و بولکانی ھیوەدنییپ تی بتایب  ئاسئاست وە. لکدا لیمیتی ئیقئیقلیمیی
 کانیوتارەکئیقلیمیی یمانییوازی ھاوپش ل ستک ببراوردکارییب وڵ دەدات پشت بھ 

ل سانی  چ، لگڵ وتانی داگیرکاری بشکانی دیکی کوردستان کورد ل باشوری کوردستان
 وانی ئبنماکناواخن و ل ، ب جختکردنوەی ئوەی ک داسای دوایی ٣٠چ ل وە  شاخخباتی 

 بوون ک دواجار ئمھناکۆکی ئوەندە جدیی ناسازی و کۆمک  ھاوپیمانییاندا بردەوام
یمانییانجۆرە ھاوپ  ورە و بوە کۆتایی ھاتووزیانی گنی کوردییروەھا .نپشتشکانی الیھ 

دام ایی سانی دوای کۆتایی رژمی سئم وتارە پداگری دەکات لسر ئوەی ک ب درژ
ک دژایتی و ناکۆکییل ئیدارەدانی ھرم و پیوەندییکانی لگڵ جیھانی دەرەوەدا  ،حوسین

ئوەی ل دەستوری  ، ل الیکوە،ھبووە ل نوان دوو ھی ھاوتریبدا، ئویش ل نوان
 و ھرم پیەویان ھمیشیی عراقدا ھاتووە لمڕ ماف و دەستکانی ھرمی کوردستان

ی ئو ل زۆر رووەوە ل دەرەوەک  دەستی ئمری واقعوە ل الیکی ترەوە ، دەکات
تاندەسدەستور ی ل راقکیی عمیشت، دا ھاتوونی ھنانڵ یا تگتی لدژای وندەک 

بنما و وەک ل نوان ئم دوو ھ ھاوتریب کرێ ئم دژایتیی ش. دەەدادەستورئو 
   دا ببینین و تگیشتنیان بۆ بکین.ھولربغدا و کشکانی نوان  سرەکیە ھرسرچاوەی 

، ئم نووسین ب شوەی سرەکی پشت ب ی وتاری بردەستوەرچاوەکانل رووی س      
گ رۆژنام کوردییکان دەبستت، ک زۆربیان ل شوەی پگی ئلیکترۆنیدا بو دەبنوە. ج

دک نووسراوی خۆم وەردەگرم ک پش ئستا بوکراونتوە، یا ئوانی لوەش سوود ل ھن
  .، جگ ل ھندێ سرچاوەی ترنتوەبونکراو تا ئستا 

                                                           
4  وانت" بومریكا دەكر سزاكانی ئم بروتی ھوەی نبۆری گواستنل "، 

https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=55631 یشت٢٢/٢/٢٠٢٢ن دەستگ  
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ا گریمانیکی ئم وتارە ئوەی ک ھبژاردنکان ل کوردستان ھر چند جار دەکرن ب     
ب دەستوەی، ھر ئویش ل  یگازو  نوت و داھاتی کۆدبکرن بم دواجار ئوەی 

ی ب واتایکی دیک، جگ ل چک، وەک ئامراز !دەبتراستقین دەستی خاوەن بردەوامیدا 
و سرچاوەی تری  و گاز نوتل ئستادا و مانوە تیایدا،  ی سیاسیب دەستھنانی دەست

 ا. دیوی تری ئم گریمانیبۆ پاراستنی دەست و مانوە تیاید نکاریگرترین ئامرازداھات 
ئوەی ک ھر کاتک دەستدار کۆدی نوتی لدەستدا، ئوا ب ئگری زۆر سرەکیترین 

، نک ھر ئوە بکو پشتگیریی سرچاوەی ھز و ئامرازی مانوە ل دەست ل دەست دەدات
  !جماوەر و تنانت الینگرانیشی لدەست دەدات

  

   بای فیدڕای و کاردانوەکانەکی دادگای بیار 
کاردانوەی جیا جیا، ب ھۆی بووە  ،ل ماوەیکی زۆر کمدا کی دادگای بای فیدڕای،ەبیار 

تی لزراوە تایبراقو  داممی کوردستان و عرک .داحزب و ناوەندە جیاجیاکانی ھندھ  ل
تا بووە  دستانی پیوە دیاروروژاندنی ھست و نستی خکی کورزیاتر  راگیندراوەکان

کان پن راوەراگیاندزۆرک ل ل راستیدا عقنییت و وەمدانوە ب زمانی یاسا و دەستور. 
مسعود بارزانی (سرۆکی پارتی دیمۆکراتی  راوەکیل راگیاندموون ن ل دژایتی. بۆ

" روونی ھاتووە ک یی عکوردستان)دا بی فیدڕای بایاری دادگوت و ببارەی نراق لی گاز
ھرمی كوردستان بیاركی تواو سیاسیی و پچوانی دەستووری عراقی فیدڕا و، ئامانج 

بارزانی  ." جگ لم،لی دژایتیكردنی ھرمی كوردستان و دژی سیستمی فیدڕایی عراق
وو توانایكییوە برگری بۆ ھموو الیك ئاشكرا دەكین ك ھرمی كوردستان ب ھمدەشت "

" و ،ب شوەیکی "باوە جگ لوەی بارزانی 5."دەكاتل ماف دەستوورییكانی خۆی 
، بیارەک ب "تواو بینینی دیاردەکان رەش یا سپیب لژر ھژموونی کلتوری یکالکرەوە، 

دای لگڵ اشکرائ دژایتییکیل  راگیاندراوەکی بارزانیبم سیاسی" لقم دەدات، 
ستوھدرکدا سی" ،ی موقتکیماندر بارزانی "ھاوپس ." کدا دەنووستویت ز لڕ

و بیارەکان  ی ھرمگازو  لبیارەکانی دادگای فیدڕای دەگرین تایبت بدۆسیی نوت
 ت دژایتییشتنانیا ئم نایکانگیری،  6ان."و ناچارمان دەکن بڕزگرتن لبیارەکئیلزامین

 ،ل الیکی ترەوە درسوە بارزانی دوو ھاوپیماندا، وات ل الیک ، ل نوان ل ھوستدا
 ک دەوەمان پتی ئتایب ب ،نووکروی بۆ ھ تی داھاتوی لکان بۆ دروستکردنی حکوموھ

م ناکۆکیی ل کۆمار، دەکرێ ئ پۆستی سرۆکپرسی ب تایبتی تریش یکالکردنوەی  ،عراق

                                                           
5  وانب یاندراوەکبۆ دەقی راگ: https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=55432   ەستگهيشتن د

١٧/٢/٢٠٢٢  
6  detail.aspx?Jimare=201295-https://www.sharpress.net/all     ١٧/٢/٢٠٢٢دەستگهيشتن  
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ەکی دادگای بای فیدڕای عراق گرنگ و بیارھویستی بارزانی و سدردا ب قد خودی 
ی ل و دژایتی وتبت دەربارەی ئم ناکۆکیگیکالکرەوە بت. بب ئوەی زیاترمان 

 رسد بپرسین ئایا ک ھوستی موقتداب ھر حاڵ پویست  دا،بارزانی و سدرھوستکانی 
ک ئوە چیی کوات ، و پارتیدا ئوەندە ناکۆک بت لگڵ ھوستکی بارزانی رەوتکیو 

بردەوامی مانوە و لسر پ بوەست و توانای  7وا دەکات ک ئم ھاوپیمانییب ھر حاڵ 
ی گرنگترە ل دۆسی، کۆمار لسر کورسییکی سرۆک ی پارتیھبت، وە ئایا بڕاست شڕ

ئایا مکوڕ بوونی بارزانی ب بردەوامبوون ل ھردوو ھوستکانیدا، وات ل  ؟دگازو  نوت
ی، بارزانی و پارتی یسرۆک کۆمارل الیک وە شڕ لسر پۆستی  گازو یی نوت سدۆ

ب بۆچوونی خۆم جیاوازییک ئوەندە  برەوڕووی ئگری شکستکی پشتشکن ناکاتوە؟
ئم جیاوازیی ببت ھۆی دواجار ک دەکرێ ل نوان دوو ھاوپیمانکدا ی گورە و جددی
   خنجردا!-لگڵ سدر و حلبوسی نوان بارزانیھاوپیمانییکی تواوەتی ھوەشانوەی 

خۆ دزینوە ل  نزیکترە ل ئگریھوستی سرۆکی ھرم، نچیرڤان بارزانی،      
ب  تا ھر شتکی دیک. سرۆکی ھرمالین ھرمی کوردستانوە  ل ەکبیارجبجکردنی 

 وەروونی گوزارەش لی خۆدزینخواست و ئاراست  ک دەياردەکات کاتبى دادگاى ەک
چوار رۆژ دواتر نجیرڤان  8."جكردن نابترزى واقعيش قابيلى جبهر ئهسهله"باى فيدراى 

تى ستیهبهر دادگا مهگهبوو، ئهرم زامانهوتى ھهى نهر دۆسیهرانبهگا بهى دادكهبیاره"یاند ڕایگه
ھر  ،دیارە 9".ج ناكرترزى واقیع جبهر ئهسهله م بیارهوا ئهكى كوردستان سزا بدات ئهخه

 وەی دوپات کردەوە کت، ئرۆکی حکومسرور بارزانی، سک دواتر، مند رۆژزوو چ
بالی ھرمی کوردستان قبوکراو نیی و ھرمی کوردستان دادگای بای فیدڕای "بیارەکی 

ل ھمان ئاراستدا سرۆکی  10".ب ھموو شوەیک داکۆکی ل ماف دەستوورییکانی دەکات
و ناشبت كاری جكردن نییهو جبهقابیلی قبوڵ م بیارهئهفرمانگی یاسایی پارتی دەت "

اتیژی پارتی ئوەی ک  ب رست ھر ل سرەتادا کوات دەکرێ ب ئاسانی بین ک 11."پبكرت
دەنگ بیارەکی دادگای فیدڕاییوە نچ و جارکی دیک دەست بکاتوە ب زیندووکردنوەی 

"من "گوکتپویش گفتوگۆی تاقئ غدا، کڵ بگل ککۆن کۆتایی گای  و بر ل

                                                           
م بل کاتکدا ئوەی ل نوان س الینی کوردی، سوننی و سدردا مۆرکراوە وەک ھاوپیمانی ناوی ھنراوە،   7

سدر  وئوەى ل نوان پارتى ر سیوەیلی) دە "دواجار برپرسی پیوەندییکانی پارتی دیمۆکراتی کوردستان (ھوشیا
"یشتنگکتکو یاداشتى لب ،وتن نیککر یلبوسیدا ھو ح. ب :وان
https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=55592  یشتن٢١/٢/٢٠٢٢دەستگ  

8   :بۆ نموون وانیاندراوە ببۆ بینینی دەقی راگhttps://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=55437   

  ١٧/٢/٢٠٢٢ەستگهيشتن د
9  etail.aspx?Jimare=201423d-https://www.sharpress.net/all  ١٩/٢/٢٠٢٢دەستگهيشتن  

10  etail.aspx?Jimare=201417d-https://www.sharpress.net/all   ١٩/٢/٢٠٢٢دەستگهيشتن  
11  ail.aspx?Jimare=201405det-www.sharpress.net/allhttps://  ١٩/٢/٢٠٢٢ن دەستگهيشت  
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دا. دەکرێ ب ئاسانی ئم ژمار و دوورودرژ ل نوان ھولر و بغداھاتووچۆیکی ب ھ
یاندراوی ستراتیژە لچیرڤان  راگن ١٩/٢/٢٠٢٢(ل ( وە کنینت "بخودواى غدا بهر بهگهئهدە

نوان ر بكرت و گفتوگۆى جدى لهسهچاره م كشانهتوانرت ئهوا دهڕت ئهگهر دهسهچاره
ھر ل ھمان ئاراستدا قسکر ب ناوی حکومتی ھرمی کوردستان  12."ست پبكاده ردووالھه

" دەردەوامدەبین لراق بتی عڵ حکومگل مک  13."گفتوگۆو ئسر کراستیدا ھ ل
 ، ب روونیسای دواییدا ١٥  لھر نب ،بگڕتوە ئرشیڤی راگیاندنکانی حکومتی ھرم

برپرسانی حکومت ھمان ئم  ، ئگر نین ھزاران جار،ت ک سدان جاربۆی دەردەکو
 ن بغدا بگر و بولوە ھرووی کرداریی وەی لئ یان داوە، بیاموتنھیچ پکککر ی

برپرسانی حکومت، ب تایبتی دەستدارانی  ،. جگ لم شوە راگیاندنانجگیر و کۆتایی
و پیوەندی ژر  دەرەوەی دامزراوە رەسمییکانھوڵ و کۆششی  کوندەھر زوو پارتی، 
، ب ئومدی ب کاریگریکردن و ب ئسرکردنی بیارەکی دادگاک، تا رادەی لبیرکردن ،بژر

دەکرێ ئم جۆرە ک بیین ئوە . بم ھر زوو پویست بیارەک یو لبیرچوونوە سبوون
یمی( گمگ کان) خۆدزینزراوە رەسمییر بۆ دەرەوەی داموەی چارەسوە و گواستن پ

ریسک و مترسی بت، وەک بۆ نموون دەستبردنی بغدا بۆ ئاستی ئیقلیمی و رککوتن لگڵ 
ھاوتریب ل الیکی ترەوە، . پشتشکن بت تورکیا، ک ئمیان دەکرێ بۆ ھرمی کوردستان

ھر  ،)گم سیاسییکانوات خۆدزینوە و جگۆڕک ب پانتایی ( ل یاریکردن شوازەلگڵ ئم 
 ، ک لزوو دەرکوت ک الینی حکومتی ھرمی کوردستان (تۆ ب نونرانی پارتی

) ھوی ب نونتوەییکردن (تدویل)کردنی کشی شن ئامادەبوونکۆنفرانسی ئاسایش ل میون
دەربارەی  یو بیارەکی دادگای فیدڕا گازو نوت تایبت ب دۆسیی  ینوان ھرم و بغدا

م دۆسیگفتوگۆدا یانئ ئاماژە ب سرور بارزانی، بوە مم بارەیڵ  ی خۆی. لگکی"لشاند" 
دواییی دادگای بای فيدرالى دەربارەی  باسمان ل بیاری ئم، دە "شنئمریکی ل میون
خزمتی سقامگیریی دۆخی عيراق و  د كهل ھرمی کوردستان کر گازياساى نوت و 

ئاشکرای ھبت  14".چارەسرکردنی کشکانی ھرمی کوردستان و حکوومتی فیدرالى ناکات
 ستکبممری ھرپرسانم بدا ی ئوم ھل ک وەیو ئن نتالیکان دەویی پشتگیری ل

                                                           
12  etail.aspx?Jimare=201423d-https://www.sharpress.net/all  یشت١٩/٢/٢٠٢٢ن دەستگ  
13  :وانب x?Jimare=201487detail.asp-.net/allhttps://www.sharpress  یشتن٢١/٢/٢٠٢٢ دەستگ  
 كان،"مریكییهالی ئه یاندهی دادگای فیدرایان گهكهرم بیارهشاندی ھه، "زەمن پگی  14

https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=55531   یشتن١٩/٢/٢٠٢٢دەستگ  

 جگای سرنج ک سردی ئم ھوا وا نووسراوە وەک ئوەی ل عراق و کوردستان ئمریکییکان بوونیان نبت
ئم سردە بژاردەی زەمن . بم ئاسان نیی بزانین ئایا بۆ ئوەی راستوخۆ و ل نزیکوە ئم ھوایان پبگینرێ

یا ھر ل سرەتادا ل دەزگایکی رەسمی حکومتی ھرموە سردەک بم شوەی نووسراوە و بۆ زەمن  خۆیتی
  نردراوە!
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 پچوانوە دەکرێ الین ھوستی ھرمی کوردستان بکن، بئاگا لوەی ک ب
ل راستیدا جگای  !ل ھرم ل بغدا ھبژرن تا پشتگیریالینگیری  نودەوتییکان

الینگیری "بو سادەیی" حکومتی ھرم باوەڕی واب ک حکومتی ئمریکا  سرسوڕمان
کی عراق ل برامبر ل دادگایکی ئمریکی، ل بابتی سکایھر پشتر  کاتک ،ھرم دەکات

ل راستیدا ھرمی کوردستان لمڕ فرۆشتنی نوت ب ئیسرائیل، ھرم کیسکی دۆڕاندووە. 
 ی لیاردادگای فیدڕاوت و گاز بی ندۆسی تی  ی دووەمیدا لتایب ب ستنپشتئاماژە بب 

ھمان ناوەڕۆكوە  ریش بشت"پدادگای فیدڕای دەت  .بو بیاری دادگا ئمریکییک بستووە
 كلیراق کوتی عرژەوەندی وەزارەتی نبدا لیسم كمریكا لو دژی وەزارەتی دادگاكانی ئ

دەشکرێ بیاری دووەمی دادگای فیدڕای پیامک  15ە."سامان سروشتییكانی ھرم بیاریداو
کشک مدەن، ئم  بت بۆ دەستدارانی ھرم: "بووەست ھوی ب نودەوتیکردنی

جگای سرنج و گرنگیی ک تا ئستا ھیچ ھزکی سیاسی عراق، ھزکی یارمتیان نادات." 
ن دوور ن نزیک پشتگیریان بۆ دەستی ھرمی کوردستان و  ،ئیقلیمی یا نودەوتی

) ١: ھنجینلم راستیی دەکرێ ب ئاسانی دوو دەرەنجام  .ھوستکانی دەرنبیوە
، ب ئگری زۆر، یارمتی ئم دەست نادات بۆ گازتدویلکردنی دۆسیی نوت و 

دەکرێ ) ٢؛ ھی ل نوان ھرم و بغدا یی کناھاوسنگیباری الری لو راستکردنوەی 
بۆ ئوەی یارمتی ھرم  ،ھیوا ھچنین لسر ھزە دەرەکییکان ل سیاستیبردەوام بوون 

ەی ئو ئگر ،ب ھر حاڵ ،چونک .، کاریسی ل بکوتوەبرامبر بغدا تگیری بنشبدەن و پ
زە کھب ک وەیتی ریفراندەمدائحا ر وەک لروویدا ، ھ جنیا بت می کوردستان برھ ،

!نبم   
ل ھاوبش  کیجگای سرنج ک ھر چندە سانک یکتی نیشتمانی، وەک حزب     

ی "ل تاریکیدا" دەستکوتووە، بم ل دواکوتنی گازو  ست، بشک ل "خر و بری" نوتدە
جیاوازییکی  داراگیاندراوەکبکارھاتوو ل خۆی و ل زمانی فرمی راگیاندنی ھوستی 

، تتنان.16 تی ھوستی مسعود بارزانیدا، بدیدەکرێدا، ب تایبروون لگڵ ھوستی پارتی
یکک ل ئندامانی سرکردایتی ئم حزب (بس جبار فرمان) دوورتر دەچ و دە  دواتر،

"بیارەکی دادگای فیدڕای دەستووریی و ل دەستووردا نوسراوە ک سامان سروشتییکان 

                                                           
  ١٧/٢/٢٠٢٢دوەم راگیندراوی دادگای فیدرای لسر نوتی ھرم، ، شارپرسپگی   15

https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=201347   یشتن١٩/٢/٢٠٢٢دەستگ  
ن ل جگای سرنج ک راگیاندنی ھوستی یکتی نیشتمانی کوردستان ل رگای راگیاندنکی رەسمی، بۆ نموو 16

وان: ب زاری قسکری رەسمی ئو حزب.ئاستی مکتبی سیاسی، نبوو، بکو تنھا راگیاندنکی زارەکی بوو لسر 
ستگیشتن دە  https://nrttv.com/detail/7989"یکتی ھوستی خۆی ل بارەی بیارەکی دادگای فیدڕاییوە راگیاند." 

١٧/٢/٢٠٢٢  
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ییتی فیدڕاتی حکومدەس وت لنانی نو دەرھ کانراقییواوی عکی تم  17".موئ
ستی بس جبار فرمان زۆر نزیک، تنانت یکانگیریش، لگڵ بۆچوونی خودی ھو

  دادگای بای فیدڕای!
زۆر جیاوازە ل ک بازنی ھرە الوازی حکومتکی ئستای، گۆڕان، بزاڤی ھوستی        

 ت لنانرپرسانی پارتی، تیاندراوەکانی بستی رەسمیراگوی ھ تیش. بر چاو گرتنی کبل
 لگڵ ئوەشدا ئم حزبپگی سیاسی و جماوەری الواز و پ کشی ئستای گۆڕان، 

و راشکاوان ل راگیاندراوکدا پنج دەخات سر ئو راستییی ک تا ئستا دۆسیی نوت 
ۆڕاندا . ل راگیاندراوی گاوەدا مامی لگلدا کرو تاریکی ل کوردستان ل ناڕوونی گاز

وە کختکراوەتج " ،زبھتی ناوەند بڵ حکومگوە لنم الیم لرتی ھوەی حکومبۆئ
ئب پشتئستور ب ب پشتیوانی خک، بۆئوەی پشتیوانی خک بدەستبھن ئب ل ھمو 

کوات جگ لوەی ک گۆڕان ل  18".ھنگاوەکانی ل رۆشنایی دا و ب ئاشکرا کاربکات
، ناکاتبیاری دادگای فیدڕای  "نادەستوریبوونی"و  "سیاسیبوون"اندراوەکیدا باس ل ب راگی

م حزبئ  وخۆبناڕاست نجرتخادە شپس   وت وی نفافبوونی" دۆسیگاز"ناش  ل
بس نیی بۆ ئوەی گۆڕان شانی  ی گۆڕانھرگیز ئم راگیاندراوە ،ل الیکی ترەوە .کوردستان
 بت یا ل ھر دۆسیییکی دیک گازو یتی، جا ل دۆسییی نوت اریوە ل برپرسیخای بکات

ئاخر بزاڤی گۆڕان  !ب رکابرەرەھا و بادەستی ک ئاشکرای پارتی ل بیاردان تیایاندا بت، 
ئگری  دوای بیارەکی دادگای فیدڕای الینکانی دیکش (جگ ل پارتی) دەب ھموو و

جا چ سیناریۆی دووبارەبوونوەی بکاربردنی ھز  لبر چاو بگرن ی خرابترین سیناریۆروودان
اریۆیی رککوتنکی نرویدا، یا ب سی ئوەی ک دوای ریفراندەمھر وەک ، بت ل الین بغداوە

)، بم ئمجارەیان ل ٦/٣/١٩٧٥یر (ل ئی رککوتنی پشتشکنی جزارئیقلیمی پشتشکن ل جۆ
راق و تورکیانری سیناریۆ !وان عگئ کیجا ئایا للوھادا گۆڕان  گئ کانی دیکیان چیو حزب

   دەبت و . . .ھتد؟ چی شئو کاتھی ی و چیئستایان برپرسیارییتی  دەبت بین:
      ستوھ ک لکی ک گای ئاماژەیبکرێ،ج ئاماژەی پ ویستپ ی کان، ککستوھ 

دراوی برھم ساح داننان ان. جگ لوەی ک راگیبووە سرۆک کۆماری عراقساح ھم بر
کشیکی چارەسرنکراوە و داوای دایلۆگ بۆ چارەسری  گازبوەی ک مسلی نوت و 

داننانکی "ناڕاستوخۆی" تیای ک ئم دۆسیی گندەی تیای  کشک دەکات، بم لوالشوە 
ئم داننانی دوایی وا دەکات ک برھم ساح خۆی ل ھوستی دەستدارانی ھرم  وە رک

ک ک کوردستان" نزیک ببت، رای گشتیی جیا بکاتوە و ھنگاوکیش ل رای گشتی "ھرمی
 م دۆسییئ ی وایگوومان پتی خۆیلببوونی "رەوایندەر گب دەست داوەر  "،لبر لوە ھ

                                                           
17s://nrttv.com/detail/8143http    یشتن٢١/٢/٢٠٢٢دەستگ  
18https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=55451    یشتن١٩/٢/٢٠٢٢دەستگ  
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وەشی  ئیاری دادگای باماشای بوە تنییرئ ک لجۆر رای گشتی ب کی زۆر" لشب" ک
"دەبت میکانیزمی گونجاو بۆ چارەسری کشکان برھم ساح دەت: فیدڕای دەکات. 

دور ل گندەی و خراپ بدۆزرتوە، ھروەھا داوا دەکات داھاتکان بۆ خزمتی ھاوتیان و 
وەبردن بڕبنر19."نکاربھ  

کانی ەھزە بشداربووھموو دواجار ھوستکی کۆکرەوە ک دەکرێ ھوستی رەسمی      
ک دوای تواوبوونی کۆبوونوەی ئنجومنی وەزیرانی   بتھوستئو ، حکومت بت

راگیندرا. ئم ھوست، جگ لوەی جخت  بسترا) ٢٣/٢/٢٠٢٢(ک ل  ھرمی کوردستان
بیاری دادگای بای فیدڕای دەکاتوە، بم لوالشوە باس ل  "الینداریتی"سر ل

ندنی ھزە دژی ھرمی کوردستان. لم بارەیوە جومترسییکی گورە دەکات ک ئویش 
 وە دەتناوی حکوم ر بکیاره"ئهقست و دوور نییهی بهشتی دیكه م بیاری  دوادا دب

 سنوورییکان و داخستنی فۆکخانکانی رم و داگیركردنی خار ھهشی بۆ سهشكركله
، ل رگای ئم یکم جارە ل رووی رەسمییوەجگای سرنج و گرنگیی ک  20بدوادا بت."

ی دەکرت. ئم شوازە ل نزیکبوونوەندنی ھز جوئگری باس ل  راگیاندراوکی فرمییوە،
دوای خریک ئستا، ) دەستدارانی ھرم ١دوو ئگری ل دەخوندرتوە:  کفرمی ل کش

یارەکدەرچوونی ب شت رۆژ لن؛  ،ھدەگ کشتی کجدیی ٢ل وەیئ ری دیکگم ئب (
ب ئگری جوندنی ھز تنھا شتکی تاکتیکی بت و مبست لی ترساندنی  دانئم ئاماژە

تیانی ھی ترسھاودانم ختۆکگای ئر ک لوەی دواجار خت بۆ ئم بستکردن  رو ھ
ل دەوری دەستدارانی ھرم دواجار جۆش و خرۆش بدرێ بۆ ئوەی ، یوەب مترسی

. ل کاتکدا ئم نبک داراندەستئم شگیران ل ھوستی و برگری کۆببنوە و پشتگیری 
پیام چیی، بم دەتوانین بین ئم جۆرە مبستی حکومت ل دانی نازانین  یب پشتاستی

نک تگیشتنکی جددی ل کشک، ئوا ھر ل ئستاوە  ،بت ئگر مبستک تاکتیکی
ل حاتی ریفراندەمدا ختۆکدانی ھست و چۆن ئاراستک نک ھر ھی بکو ھر وەک 

کاریس ئامز  دیسان ێ ئم جارەشیان بکاربردنی ھمان ئامرازنست، کاریسئامز بوو، دەکر
ئوەی ل سیاستدا ب ھست و نست ھستت سر  :وتومگبت. دواجار من ل جگای تر 

ئگر  .روویدا ٢٠١٧رک ئم ل ریفراندەمکی  پ، ئوا دواجار ب خسارەت دادەنیشتوە.
بیارەکی دادگای لگڵ  ، واقیعبینی و وریایی زۆرەوە مادەستداران ب حیکمئمجارەیان 

                                                           
19   :بۆ نموون وانرۆککۆمار، بیاندراوی سبۆ بینینی دەقی راگ  

https://www.sharpress.net/all-detail.aspx?Jimare=201336   ١٧/٢/٢٠٢٢دەستگهيشتن  
  تۆخکردنوەک ھی نووسرە.

20 وانی  بگنپیاره " زەمتدوای خۆیدا دهن بهترسی داگیركردنی كوردستای دادگا مهكهجوتیار عادل: بنھ،ل "  
https://www.zamenpress.com/Details.aspx?jimare=55661&fbclid=IwAR001FXePhijWo9uko0Sj3PENFvo84EN

ERDjt_NzglU9p-jmJI1dkzfll_k  یشتن٢٣/٢/٢٠٢٢دەستگ  
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ب ختۆکدانی ھست و نستی خکوە سیاستکی ک دەکرێ ڕالیدا نکن و وا بزانن دبای فی
بغدا بکرت، ئوا کارکی ئوھا بھداچوونکی کوشندە دەبت و ب سرکوتووان برامبر 

     !ل ریفراندەم کوتوەباشتر ناب لوەی ک  دەرەنجامکشی ب ئگری زۆر
  

  نوت، دەستگندەی، 
یکجار  یکبکاربردنک یکک لو چمکانی ک سانک، ل بواری رەخن ل دەست، 

ل  یکک لو چاکیی ئابووریانی ک گازکرتی نوت و . گندەیی چمکی ،ھبووە فراوانی
بشکی ھرە گرنگ ل تبینی  .راوەکلسر زۆری قسی ئم چمکوە  رگای بکاربردنی

 ک لزۆر ی سیاسی بگکوانانی سیاسی و کۆمدەنی، چای مگکان، کۆمسیاسیی نالی
 ڵگندەئم کرت ک  بووە گشتی ئوە بووە ک یکک ل کش ھرە جدییکانی ئم کرت ئوە

 .فافمواو ناشم پکی دروستبیشتنگت مکم چستاش ئتا ئ رە فراوانی یبۆ  و ھ
وە ئایا دەکرێ مبستمان چیی  گندەیئایا ئم کاتک دەین ک نکراوە، بو مانایی 

 ینبب م دیاردەیکانی ئترسییرە  یئاستمدواجار ستراتیژیھ ئاستی جیا جیادا، ک ل 
و دی ل "ئاسایشی نتوەیی" ھرمی کوردستان وەک ھڕەشیکی ھرە جدگندەی 

  دەرکوێ؟ئو بشی کوردستان  ی"ئزموون"
و  ندل گوتاری رەخن ل دەست نتوانرە رەھ بم ک ،ب جختکردنوە ،دەموێا لرەد     

ترسیدارەکانی  ئاسترە می دیاردەی ھندەرەگوەی ھندنۆ بکرێب فراوان و دروستی خو ،
بکرێ ب بنمای ستراتیژ و نخشڕگای سیاسی بۆ  خوندنوەیدواجار ئم  وە

  .م دیاردەیل قینکی راستوەیرەوڕوبوونب  
 ،ی ھرمی کوردستانداسا سیحکومانی  سبریل دەمک، ل راستیدا زۆر      

 دووە و چووەتسنوورە خۆجیی (لۆکای)یکانی تپڕکر ب کردار ،گندەىمترسییکانی 
. باشوورى کوردستان و نیشتمانی ھڕەش ل ئاسایشى نتوەیىئاستی ھرە مترسیداری 

زۆر دەمک پویست بوو خوندنوەیکی دیک بۆ دیاردەی گندەی بکرێ ھر لبر ئمش، 
 ی لندەش گوەیندنو خوی ئپ و بو کاری رۆژان کھاتکان پییندە کارگیو رەھ 

ئاستکی ستراتیژی ھرە ل  ئم دیاردە کوشندەی بکو ،دەزگاکانی دەوتدا قتیس نکرێ
  . مترسیداردا پناس و تگیشتنی بۆ بکرێ

رەھند یا دیاردەی گندەیم لم چوار  21ل بابتکمدا) ٢٠٠٩(بر ل ئستا ساڵ  دوانزە     
ئم چوار ئاستش ل پناس کردووە، ک  وە)ئاماژەی پدرا ٣(ک ل سرەوە الپڕە  دائاست

، ئوەمان پدەن ک گندەی ب شوەیکی پشتشکن وە ل ئاستکی ھرە ستراتیژیدا کۆیاندا
 ی" کو "کرمباشور یی کورددۆزرەگی داکوتیوە و بووە ب موو  ی کوردستانلھ ل

                                                           
21 وان٢٥/٧/٢٠٠٩باشووری کوردستان دوای "اسین، یبورھان أ.  :بگژی سیاسی و ئرزھرووی داھاتوودا: ئ رەکان ب،" 
 www.burhanyassin.com دا بوبۆتوە١٥/١٠/٢٠٠٩ماپڕی نووسر ل  ل
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 ئو ھیی ک تا ئستا کراوە ەکدا کۆڵ و کرمی کردووە. ب واتایکی دیکدۆزئاستکانی 
 یشتن لگڕ تمیلندەوە بووە  دیاردەی گئ یو بنچینر ئسو داڕشتنی گوتاری سیاسی ل

 م کرئاستی ناوخۆی ھ نھا لت م دیاردەیئ(کییخۆج ئاست وات)وەک بۆ بینراوە دا ،
  دزوەکانی کارگی و . . .ھتد.   نموون مسلی بندیوار، محسوبییت، چاوپۆشی ل دیاردە

ا وتووم ک ئم دەب گندەی ل چوار ئاستدگ ،، ب جختکردنوەی ناوبراومدال وتار     
ببنین و چارەسرەکانیش ھر لم چوار ئاستدا فۆرمو بکین ب پیی ئوەی ک کۆگ و 

، وات ھر وەک ل سرەوە ان"موقوەماتی" بوون و ھزی دەستیش ھر لو چوار ئاستد
می؛ ) ئاستی ئیقلی٣) ئاستی پیوەندییکانی ھرم و بغدا؛ ٢) ئاستی ناوەخۆی ھرم؛ ١: گوترا

٤.(ندەی گم ئاستانر باسی ئوە سمڕدواتر دەگ) .تیودەوئاستی ن (  

* * *  

  ھداوە:ان سری یبھاوتر ستیدە یکک ل دەرھاوشتکانی گندەی ئوە بووە ک دوو
و ھموو دامزراوە  ئنجومنی وەزیرانپرلمان و (وات  رەسمى ستیل الیکوە دە
 حزبدوو  22(یا تۆ ب قوڵ)ی شاردراوە ستیکچى ل الیکى ترەوە دە ،)رەسمییکانى تر
قاچاغچتى ب  ،کۆمپانیا وەھمییکان ،ى رەشیئابوور ستی قویوات دە "،خاوەن "میلیشیاک

 شب تایبتی و کحزبکۆمپانیا زەبالحکانى دوو  ،سامانی نیشتمانینوت و سرچاوەکانى ترى 
ب سک مازەکانى دوو بنھکی دوو حزبیی . ئی دوانکھاتتی پسک خر م تدەس

 شکستخواردووەکاندا،" وات تدەو" الوازەل ک، کالی تی رەسمی لی، وە دەسکریبھاوت، 
 تی کقوڵ یا شاردراوەدەسی ،دەستدایی لقینت و قودرەتی راستکی  و دەسالی ل

، دەست قو دەست رەسمییکی ل ناو چینگیدا توند ب بارمت گرتووەئم  .ترەوە
ت ک گورەترین رک ئم شوازەی ل بونیادی دەس !و بازرگانی پوە دەکات ئاراستی دەکات

بۆ تواوی سیستمی سیاسی ل یارمتیدەری دیاردەی گندەلیی، ب ئاکامی ھرە مترسیدارەوە 
  .ھرمی کوردستان

، ب پی ئم جۆرە یکک ل ئاکام ھرە مترسیدار و کمرشکنکانی دیاردەی گندەلی      
توانیویتی دۆزی کورد بکات ب دۆزکی دوور مودادا ی ل ئوە بووە ک گندە ل خوندنوە،

یان دۆز و قزیی  وەی دیکم ئب ،تان یان دۆزی رەوای خکی کوردســـــــ دوو لت: یکک
لســر حســاب و جســتی دۆزە رەواک توژکی تماح و چاوچنۆک ک وەک "مـــــــــشــخۆر" 

راســـتیدا   .دەژی باشـــوریل زموونی کورد بووە لک دۆخی دۆز و ئر مئ  کوردســـتان ل
ئو بۆ برجســـــتکردنی ئم  و ھســـــتپکراو ی زیندوســـــای رابردوودا. وەک نموونیک ٣٠

 "تییتی "دوو لســـتادا حائ لوەیی  ئڕ دۆســـیمی لی دادگای فیدڕایارەکدوای ب ل ک
جمسرییکی ئاشکرا دروست بووە ل ھوستکان: -جوتی ھرمی کوردستان گازنوت و 

م لب ،رانیارە نیگم بیی بخۆر تا بتداری مشـــژی دەســـردا تورامبکی زۆر،  بکخ
بکو بۆت  خکزۆرینی نبۆت ســــرچاوەی خر و حســــانوەی  گازک پی وای نوت و 

، ســـرچاوەی خۆدەومندنکی ب ســـنووری توژکی دەســـتداری مشـــخۆر و چاوبرســـی

                                                           
بۆ گوزارشت لthe deep state(  ( ل بواری لکۆینوە ل گۆشنیگای زانستی سیاسییوە دەمک چمکی دەوتی قوڵ 22

" رەسمییکی، بم ئوەی تریان دەستی قوڵ و بوونی دوو دەستی ھاوتریب، یککیان دەست "بینراوە
.تورکیای یسترجتی تیادا بدەس ریببوونی دوو دانیی و ھاوتتی دوانم حائ ی کتانو وک لکی .شاردراوەی  
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وا دەزان دواجار بیارەک دەبت ھۆی زیان  ، ب ســـادەیی،چونک .پســـندە وەالببیارەکی 
ئوەشـــی لم بارەیوە جگای ســـرنج گیشـــتن بو توژە تماح و چاوچنۆکی دەســـت. 

 رانییردەوام دەخوازن نیگب (فیـــدەکـــانموســـــــت) خۆر وتـــدارە مشـــــــدەســـــــ ک وەیئ
ۆزی خکی کوردستان و برژەوەدنیی نیشتمانییکانی راستقینکیان ب پردەی رەواییتی د

ئم خک پردەپۆش بکن، ل راســـــــتیــدا ل گوتــارەکــانیــانــدا وا خۆیــان دەردەخن ک ئوان 
  ل ماف رەواکانی خکی کوردستان! و راستقینن برگریکاری ژمارە یک 

      ۆ گومان نییموەی ئل ک کلى رەواى گشــیبوونی کھ،  ردەوامىراســتیدا ب ل ک
توژکى خۆپرست بردەوام  رەوای دۆزە مل پشت ھى ئدرژە، بم  و مژوویکى دوور

نک . ئم توژە پاراســتووەخۆی برژەوەندییکانی ۆی حشــارداوە و خو تماح و چاوچنۆک 
 مئ کو ئامادەشــ، بێدەپارز دۆزە رەوایبى ئو برژەوەندییکانى خۆی لســر حســ ھر

لسم تى و  ابک رەوایتایب رژەوەندییقوربانى ب سکبکانی خۆیت. .  .  
کشـــکانى ل راســـتیدا ئمۆ بشـــکى گرنگ ل ملمالن و کشـــمکشـــى ھولر و بغدا      

شاردراوە دەست رەسمییکى ھرمى  گای بکربردنیل ر بم لوالشوە، ندەستى 
 خکی کوردســــتانوەک کشــــى رەوا و برژەوەندییکانى  چونک کشــــکان ،تانوەکوردســـ

نا ن وون وناســـــــدە دەکرنر  و ش دۆزە رەواکنای ما غدا دەکرنوە. بم  رەو رووى بب
خکى کوردستان باجى ملمالنیک دەدەن ک ن ھى خۆیان و ن ھى برژەوەندى و ئاسایشى 

کو کب ،وەییشــیانتنندەى چاوبرســى و چاوچنۆک و گتى شــ کارانیشــاردراوەى دەســ
ک  "."کوردییســـانردەوام دەبینین کب وای کردووە ک یتم حار ئھ تبھ و ب ھ ب
ھش دەکن سر "کوردایتی" وەک ئوەی "کوردایتی" برپرس بت ل حاتی بوونی ناڕەوا 

وەک شــرپنج کوتۆت گیانی دۆزی رەوای ل راســتیدا ک  ،مشــخۆردەســتداری توژکی 
   .ژمارە یک ، وە بم مانایش "کوردایتیی" راستقینک بۆت قوربانیو کوردایتی کورد
      ،کی دیکواتای کى بیلســـــــک مالی ل ،یغدا دوو رووى ھڵ بگوت لى نشـــــــک

شتمانیی/نتوەیی ساییکانى پارتى ، بم ل الیکى ترنی ستى کۆمپانیا نایا سلى دە ەوە م
ب کایکى ســـــــتراتیژى و ھرە ھســـــــتیار ل  وەھمییکانى قاچاغیکردنو یکتى و کۆمپانیا 

 ھر ل چوارچوەى ئم بۆچووندا . ل راســــتیداو نیشــــتمانییوە رووى ئاســــایشــــى نتوەیی
کژموونی چاالکی دەمتى شــاردراوە" و ھئاســتى "دەســ تی ئیقلیمی و لودەویشــدا نبۆت 

لبردەم کارســـــاز و وەبرھنر و  یشبارگرانییک بســـــر کشـــــى رەواى کورد و رگرک
رمایخوازیارن ى بیانىدارســــ کار،کندەتدارانی گدەســــ زراو لی و پارندەگ دوور ل ، 

ل توەگالنى حکومتى  نزیــک رابردووکیبکن. رووداوەکــانى  داوەبرھنــان ل کوردســـــــتــانــ
 تورکى ئنرژى)ھرمى کوردســـــتان ل ھندک ســـــودا لگڵ (د ن ۆ)ى نرویژى و (گینل 

ــای دیک (دواتریش رۆزنفتی روســـــــی) ــانی ــا چ رادەیکى و زۆر کۆمپ ، ئوە دەردەخن ک ت
ر دەســــســــترســــى بى مگج تى شــــاردراوە بووەتى ترســــناک دەســــکرەســــمیی ت

ھشتنوەی رککوتن پنجا ساییکی  ب شاردراوەیی و ل تاریکی. وەشوورى کوردستانبا
، رککوتنک ک بۆ خۆی بۆت ناونیشــــان و ئردۆغاننوان نچیرڤان بارزانی و رەجب تیب 

پناسی ئم حاتی دوانییی دەست، دەربکی ھرە برجستی ل ماھییتی دەستی 
  وردستان! ھرمی ک

ل الیک  :دەســـتندوو جۆر ل ھر یکیان ب جیا خاوەنی ل راســـتیدا پارتى و یکتى      
. ئم حات دوو ئاکامی زۆر دەســـتى شـــاردراوەل الیکی تریشـــوە رەســـمى و دەســـتی 
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 ڕایچارەنووسی ئم دوو حزب، سرەزۆر ئستم، تنانت نامومکینیش،  )١ گرنگی ھبووە:
مانوەی ھر یککیان بۆ ئوەی ) ٢ ھموو جیاوازی و ملمالنکانیان، ل یکتر جیا بکرتوە؛

گى حکومت و پرلمان و  ل الیکوە ل رحزبدوو  مئ دیکیان بۆت پشمرج و زامنکار:
 وە، واتتکانى دەســــــمىدەزگا رەســـمیی وە ل رگى یشـــو ل الیکى تر دەســـتى رەس

وات ، کانیان و چاالکیی ئابووریی نایاســـــاییکانیان و کۆمپانیا وەھمییکانیانوەحزبیی کۆمپانیا
ۆنترۆڵ ھردوو دەســـــتی شـــــاردراوە و رەســـــمییان ک وە،یانچاالکیی ئابووریی رەشـــــکان
(وات ئو دوو جمســـــــرە  بۆ ماوەیکی دورودرژ ئوەی ک یکردووە. ئوەى جگى گرنگ

کی ترەوە) دەســالی تی شــاردراوە لک وە دەســالی ى تی رەســمی لگر یمانى"لھاوپ 
   .نبووو پارزراو گردراو وە ب یکوەحزبئو دوو  "ستراتیژی

و (جالل تابانی) ب ھر حاڵ ل دوای کۆچی دوایی سکرتری گشتی یکتی نیشتمانی       
اری بۆتوە چیتر پیوەندی ئم حزب و پارتی لسر ئو دۆخ ناھموارەی ئو حزب دووچ

 بارمتگیراویبنیی، بکو دەتوانین زیاتر باس ل حاتی  یکی ھاوسنگبنمای ھاوپیمانی
ۆر یکتی ل دەستی پارتیدا بکین و ئامرازی ئم حاتی ب بارمتگیراوییش توژکی مشخ

ئگرچی ل دوای کۆنگرەی چوارەمی  ناو یکتین. "دەستی شاراوەی"و برژەوەندخوازی 
بۆ رزگاربوون لم  ار الین یکتییوە دنییوە ھست ب خواست و ھوک لیکتی نیشتما

ل  شتکی زیاتر نیی لم ھوندا ھبووەیی، بم ئوەی تا ئستا گیراو بارمتبحاتی 
  و ھنگاو بۆ دواوە!دو والشوەلبم ، ھنگاوک بۆ پشوە

* * *  
ەی ک ل ھرمی کوردستان گازنوت و ل مسلی خاوەنداریتی خکی کوردستان ل ئو 

یی  ،ھنی زۆرینوەی دەستوردا الیی نووسینۆسپ ر لھ وە کینخت بکوە جئ گرنگ
نی الینی لوەی داخوازییکا و بوونتوەی ســـــردەســـــت، وات زۆرینی عرەبی ســـــرکوت

چارەســـــــرکردنی ئم بابتدا ل دەســـــــتوردا ب ل بری ات. کوردی لم بارەیوە قبوڵ نک
سپردرای شوەیکی ریشیی و ب پچ و پنا،   شوەیک ل ناڕوونیئم مسل ھستیارە 

ا ئوەی زۆر روون، وە ئمشم ل لکۆینوەیکدھر حاڵ  ب .ل دەستوری ھمیشیی عراقدا
 ک ل راق کیی عمیشــــــو ٢٠٠٥دەربارەی دەســــــتوری ھوەکردبوە ،ۆتختکردۆت23.ج  ل

ســــــرجم خکی عراقن ل ھموو  یكمو گازوت و "ن ی دەســــــتوردا ھاتووە ک١١١ی ەدام
دەربارەی ن توواش ھیتر یشـــــت تری دەســـــتوردا مادەی ل ەندچرھ 24ھرم و پارزگاکاندا."

حکومتی " ک دەت گازل کگکانی نوت و  شوباھ ەیرادیئ نمون،بۆ  وەکنوت و گاز، 
ی برھمھنراوی کلگکــانی گــازفیــدڕای لگڵ ھرم و پــارزگــا برھمھنرەکــان نوت و 

                                                           
 پڕیما كھند ل، (١/١٠/٢٠٠٥" سوید و چارەنووسی باشووری كوردستان گمی دەستوربورھان أ. یاسین، "  23

وە)كوردیدا ببی: بورھان أ. یاسین، وبۆتکت ل تم بابدام و چارەنووسی باشووری ک. دواتر ئراقی دوای سوردستانع ،
  .١٨٣-١٥٣، الپڕە ٢٠٠٨دھۆک: متین، 

  ؟ ؟. دەستوری کۆماری عراق،نونرانی عراق، فرمانگی راگیاندن ئنجومنی   24
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وە دەبات.ســتئڕ25"ا ب راســتیدا م ب ی لو شــترەوەو ئکالکیرە گرنگ١١١مادەی  ھ ،ی
ماف ب ھرم و پارزگا برھمھنرەکان نادات  ،ب پنا و پچ ،ک زۆر تفســــیر ھناگرێ و

ســــــرەتادا، ل پۆســــــی  لئم ل کاتکدای ک  بۆ خۆیان گلبدەنوە! گازک داھاتی نوت و 
ھندک الینی کوردی بانگشــی بۆ کارکردن بۆ نووســینوەی دەســتوری ھمیشــیی عراق، 

و ئ یتاھادبریتی بوو لوەی ک ک لو ھ ســــووران بۆ نموون ھ ك د،كرەســــوور د ھی
 ۆب %٣٥و  تب مرھ ۆب %٦٥ ژەیر ت بنرھەردەن داكوردســـت یمرھ ل ەیگازوت و ن
. ھندرتەردەدل ەیگاز یاوت و نئ ك تب ەراو شـــــئ ۆب %٥و  تب یداتحیئ یتتھســـــەد

 ک م ئاشکرایبب ش یچھول كەی ئ یوسشنوەڕو انادەستورەم د م داخوازیییا  ،ئھ 
ج ،ســــوورە کوردســــتانییین گتکراوەئ 26.ەول ەو تاكاكدواوبوونی ، یر دوای تکســــی

ی %١٠٠ئوە راگیندرا ک، کم یا زۆر،  ەوییكورد ینیال لپۆسی نووسینوەی دەستور، 
دوای کۆتاییھاتنی پۆســــی  نموون ۆب داخوازییکانی کورد ل دەســــتوردا جگایان کراوەتوە.

 ك ئوەی راگیاند، یســــتورەد ینیژل یماندئ، یرزنجب یعدد. ســــ نوســــینوەی دەســــتور
م ئ 27".وناقنووســــــكرەد یمووبوون ھاســــــوور و یكو ھەو كورد ك یلگ یناكســــــتا"خو

 یتناھاییتۆك یادو ،دك) كپ یسیاس ۆیریب یماند(ئ یرارود بازائ ەیول كیر نزۆز وونۆچب
ن اكوردســت یكخ یناكســتاخو ل %٩٨ ك نندایگیار ،ســتورەد یشــنووســەڕر ســل گۆفتوگ
 گازل نوت و  تیخاوەنداری ەیراربەد ك ەیوئ ادیستاڕ ل 28.یدتتووناھ ادشنووسەڕو ل

کانییان، کل و داھات راقدایی عمیشــــــموو ەتواھ دەســــــتوری ھھ ک، دوور لی وردەکاریی
 چیوانــ یمۆنۆتۆ(ئ ت، لبان بــامــھ ەیراربــەد ،ك ییتر نیـاز ەور لۆز ،ئیـداری و تکنیکی

، ب واتای جختکردنوە تبوواھدا ١٩٧٠ی ئاداری ١١ل بیاننامی عس ب یمژر ین)اكوردست
راقلی عموو گوت و گاز مولکی ھوەی نل !  

ب تایبتی ل بابتی  ل نوان ھرم و بغدا، "دەســتکان"الینکی زۆر گرنگی کشــی      
بابتی دیکش گازنوت و  تانی ک  بزانرێ ئوەیگرنگ  ،و زۆر  و دەســـــــک لزۆر ک

ی کردوون زیاتر پیەوھرم ھرمی کوردســـتان ل دوای کۆتایی رژمی ســـدام حوســـین 
یا  بن.و دەســــــتور ) de jure( یاســـــا و دانپیانانی بیار ھین تا )de factoیعن" (قھی "ئمری وا

) یین لب کی دیکوەیشـــــــ ریب جۆریدوو  )ەوە٢٠٠٥دەکرێ بتی ھاوتدەســـــــ م بب ،
ئو کراون، ک یککیان  پیەول ھرمی کوردســـــتان  شـــــوەیکی ئاۆز ھلکش ل یکتردا،

 ن کتانســتوردەســم  نپشــت ئراق، بیی عمیشــدەســتوری ھ بوە لوالشــ تدەســ

                                                           
  ، یکم.٢١١ھمان سرچاوە مادەی   25
عراقی دوای سدام و چارەنووسی باشووری  ل، "و چارەنووسی باشووری كوردستان گمی دەستوربورھان أ. یاسین، "  26

  .١٦٩، الپڕە ٢٠٠٨، دھۆک: متین، کوردستان
  .٣ پڕە، ال٢١/٩/٢٠٠٥، تابخ  ۆژنامیر 27
فلكدین كاكیی، وەكو  الیكی ترەوە چی ل دەستور. ك ئازاد برواری دەربارەی كۆتاییھاتنی گفتوگۆكانی اگیاندنیڕ  28
و ڕ ماھبۆ ئیاندنرواریاگی ئازاد ب، دە م"بو دەستورە واناك٩٨ ئ%كانی كوردی تی داخوازی،داب ی %٧٥ مب

وەی ویستمان تدائ دی". بھاتڕە ٦/٩/٢٠٠٥، میدیا وان٦، الپ.            
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ئو  . بم واتــایش،)نئمری واقیعک زیــاتر ھی ( یاندەســـــــتــئو وات  ،انھــاوتریبکیــ
ــدا  ــان ل ھی ملمالنیی ئمۆ ل نوان ھرم و بغ ــاکۆکییک ــاوازی و ن نک ھر ھی جی

ئمری مادەکانی دەســـــتور، بکو رک ملمالنی ل نوان دەســـــتی  جیاوازی یکردنتفســـــیر
الی راقکواقیع لن دەســـــتوری عالی کراو لبوتی دانپیانراو و قکی ، وە دەســـــالی وە ل

 .پیەو دەکرن جیاوازی ل تفســـیری دەســـتوردا بھانیب  ،ل باشـــترین حاتدا ،، کترەوە
 یین کوە بئ تگرنگیشمی کوردستاندەسرھ مری واقیع لکانی ئ ک پدراو ھی کۆم

 کن کدوای ی ک لو رووداوی ی ن ١٩٩١لدەکدام وە دەســـــتپمی ســـــوتنی رژوە تا ک ل
ک دەستک دابمزرن ک  بخشی ککبوونیاندا دەرفتی زینیان ب ھرمی کوردستان

توانی ئم دەســـــــتی ئمری واقیع ب ھیچ الینک ن سدواجار دوای رووخانی رژمی بع
ی ٦٨٨بیاری ئمانبوون:  شگرنگترین ئو پدرا و رووداوان ێ یا نکۆی ل بکات.نادیدە بگر

و رژم ل ھز و ئیدراەی ، کشــانوەی٣٦، ھی دژەفینی ١٩٩١نتوە یکگرتووەکانی ئپریلی 
 لگڵی بشــک ل وتانی جیھان ک ئســتا ھرمی کوردســتان پک دەھنن، مام ناوچانی

 ٢٠٠٣و  ١٩٩١ئم پشـــــــوەچوون ل ھرم ل نوان . ھرم یی ئمری واقیعتدەســـــــئم 
 کی "نیمچتین دەســــدام حوســــمی ســــوتنی رژک ر لم برھ وەیان کرد کشــــی ئب

وڵ کرد ک بم ســـربخۆی" ھبت. بم ئوە شـــتکی ترە کاتک ســـرانی کورد ئوەیان قب
"نیمچ ســـربخۆییوە" بچن بغدا و ببن ب بشـــک ل پۆژەی ســـرلنوێ دامزراندنوەی 
 م "نیمچئ وە کنڕوە بگکدەستور غداوە، بب ل رەوە، واتو سم لراق، بتی عدەو

دەســتورک ، ل دەســتکاندا ی جیددیســربخۆیی" ل قابدەدات ب کۆمک ســنووردارکردن
 خکی کوردستان ل ریفراندەمکدا دەنگی ب دەستورەک %٧٥ک دواجار تنانت، کم یا زۆر، 

بۆ پیرەوکردنی دەســـــــتی . . . جگ لمش، ھندک ل پدراو و رووداوە یارمتیدەرەکان دا
ـــا، ترۆریئمری واقیع  ـــاری دژی ئمریک  ھی دوای کوتنی رژمن، لوانش برھســـــــتک

ئلقاعیدە، حاتی فوزای گشتی ل عراق عرەبی(وات بشی عرەبی ل عراق) وە ب تایبتی 
.مری واقیعتی ئم دەسزکردنی ئھب تیدەر بوون لموویان یارمڕی داعش، ھش    

* * *  

ئوەی ک چیتر  ،گازو  نوت یکھستیارەھرە ل تگیشتنی دۆسیی  شتکی ھرە سرەکی
یا چند متر چند برمیل بۆ نموون (وەک  ل ژمارەکاندا نیی گازو رنگیی مسلی نوت گ

، بکو مسلی ھرە گرنگ ک و کام الین تحکوم ب )ھتد ...و ب چند دۆالرسجا، وە یا 
ندی برژەوە ی دەستک و کام الینب بازاڕ دەکات و  انگیاندنیو  گازبرھمھنانی نوت و 

 زامن دەکات ،ن حشار داوەل پشت ئم کۆمپانیاو ئو وتانی ک خۆیان  کۆمپانیا نوتییکان
  . و دەپارزێ

 رەھند ھمووکۆدەکانی بکرتوە ئوەی ک  سرئوەی ک پویست ھر زوو جختی ل     
و ئاست گرنگ وتکانی ئابووری و سیاسییواوەتی لگازو  بواری نت دەستی پارتی ، ب 

(ھبت ئم کۆدان ل پارتیشدا ب دەست بنمایک و لو دیمۆکراتی کوردستاندان. 
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بیوێ  بنمایشدا زیاتر ل دەست نچیرڤان بارزانیدان). بم مانایش ھر ھزکی سیاسی
 متخۆی حکوو بب ب ھزی سرەکی ئوەی دەست ب تواوەتی ب دەست بھن، ب واتای 

، ناتوان ل ھردوو حکومتدال  راستقین کیھاوبش (شریک)، یا تنانت بب ب ھنب پک
ی تحکوم، یا ھر نب ب "ھاوبشی" نبت لدەستدائگر کۆدی نوتی حاتدا ئوە بکات 

قینم  راستکۆدەکانی ئ بدۆسیکاتیوە ن!  
لوەی، یا ھر نبی ھاوتریب لگڵ ئوەی، باسی بم واتایش ھر ھزکی سیاسی بر     

و  ھبژاردن بکات وەک ئامرازی گیشتن ب دەست، ئوا دەب زووتر بیر ل دۆسیی نوت
دا دۆسییئو  لگل مامل داھاتودا مشووری ئوە بخوات ک ئایا چۆن  بکاتوە و گاز
. بب ئم شوازە ل دەبن کام ھزدارێ وە کۆدەکانی ئم دۆسیی ل دەستی ک و دەک

ب بین ک "دەرھاوشتی ھبژاردن ھر چی دەبت با بب، بم  زوودەب ھر نزیکبوونوە 
ری زۆر لگتداھاتوو ئت و دەسدەستی  شدا کلیلی حکوم ر لھواندا  دائو حزبیا ئ

 ت کوتدەبو گازی کۆدی ن ".دەستدایل   
     ئ گر ستادا لنکی حاشاھپارتی خاوەنی راستیی ک وەیئندوقو سکلیلی ئی  کۆدی ک

وتدۆسیوا کلیلی گازو  ی نت ئدەستدا ب شیان لم کلیلی ئوانئ ،چواری تیای ی دۆسی
، دۆسیی ئابووری ھرم، یکم: دەبت بدەستوەیان ب نوت و گاز نگی پیوەندیدارھرە گر

. و ...ھتد ، پۆژەی زەبلالحی وەبرھنان، گشسندنی ئابووری و کۆمیتیانی خکگوزەر
لالح و بکی زەبیوەش گرنگتر بودەجم لژمار بت بۆ  یشیھدەستدا دەب تاریکیدا" ل ل"

ی میدیایی، لشکرک ل کینی دەنگ، دامزراندنی بندیوار، ئیدارەدانی ئیمپراتۆرییکی زەبالح
ی ، دۆسیسھم ی پیوەندییکانی ھرم لگڵ بغدا؛دۆسی ،دووەم ؛. . . ھتدمیدیاکار

(دواتر ب وردەکاری زیاترەوە  .نودەوتییکان ، پیوەندییچوارەمیکان؛ پیوەندیی ئیقلیمی
.(م چوار ئاستر باسی ئوە سمڕدەگ  

ئو ئزموون سیاسییانی ک نوت مژووی رۆژھتی ناوەڕاست پیتی ل نموونی      
. زۆر ب روخانیان بووە وە وات پوکانوە وپچوانب گشکردنیان یا  و بوون کۆکیتیایاندا 

ب ھردوو جۆرەکی، وات خۆمایکردنی ( خۆمایکردنتایبتی گۆڕینی رژم، کودەتا، ھوکانی 
انی دەستی سیاسی و نوت بووە ل ، چیرۆکی دو. ھتد . و . )سرکوتوو یا شکستخواردوو

ل بارەی ئم  راستیمان ئزموونکی د. محمد موسدەق زۆر .بشک ل وتانی جیھان
شتگلک ک ل چیرۆک و بسرھاتی موسدەق تبینی  گرنگترین .پ دە انئزموونجۆرە 
 -٢؛ ؟ھستیارە دەبات دۆسیچۆن و کی دەستدارک دەست بۆ ئم  -١ئمانن:  دەکرن

دەکن  "بوری"ئوانی  -٣ ئم دەستبردن چ رۆکی ھی ل مانوە ل دەست یا لدەستدانی؛
خۆمایی  ئم سامان سروشتیی، بۆ نموون بندەھستیارەکی نوت  دۆسیدەست بۆ و 

؛ ؟رکوتوو بنس دابۆ ئوەی لم دەستبردن نوە چی دەک ،نکدەب چاوەڕوانی چی بدەکن، 
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پشتگیری خک بۆ دەستدارک وە خۆشویستی خک بۆ ئم دەستدارە، چند دەبت  -٤
 ،با بب ویستی و پشتگیرییم خۆشم دیسان ئئب وە ناکات کشی ئتدارە بم دەس

ب ی ھستیاری نوت برد، دۆسیئگر دەستی بۆ ل دەستدا بمنتوە و سرکوتوو بت 
دا ئو تابۆی و چیرۆک ئم چوار خا ب یکوە و ل یک کات .خۆمایکردنیتایبتی 

موسدەق دەگات ب لوتک ل پشتگیریی ب ھاوتا و لوتکی  .مژووییمان بۆ دەکشین ک تیایدا د
لدەستدانی نسکۆ و ھۆی  وە بئم خۆمایکردن دەبت دەست ل ئران، بم دواتر

تدەس!29   

* * *  

 تبوت و ھتی نزۆری تریش گازباب ر گوتراوە و رۆژانسرزۆری لسی ل  دەگوترێ، ک
  زۆر یارمتیدەر نیی بۆ تگیشتن ل ھستیاری و گرنگیی دۆسیک. زۆری دووبارەی و  بشی

می ل ھر گازک دۆسیی نوت و  لبر چاو بگرین راستیی جارێ زۆر گرنگ ئو     
م . ھر پیوەندیدار بل دەرەوەی پۆسی پرلمانیدای، تا رادەیکی یکجار زۆر، کوردستان
دیسان تا دەرەنجامکانی ھبژاردن چی دەبن با ببن، بم دیسان ئم دۆسیی  ،رەھندەوە

، چونک دۆسیک تا دەرەوەی کاریگری دەرەنجامکانی ھبژاردندەکوت رادەیکی زۆر 
ی بم واتایش ئوان !مامی لتکدا دەکرت رادەیکی زۆر ل دەرەوەی پۆسی پرلمانیدا

م دۆسیدەستدائ یان لردەوامی یب ل ن کوانر ئدا دەسشھتندەستیاندا دەم ت ل.وە 
 کازەی وە زۆر ب تایبتی نچیرڤان بارزانی، بو شوخانوادەی بارزانی من پم وای پارتی، 

 ، تنانت لل کوتۆتوەخوارەوەی  ئاکامانی، ئم کردووە دادۆسییمامیان لگڵ ئم 
داھاتوشدا ھر وا دەمنتوە، ئگر ھاوسنگی ھز ل ھرمی کوردستان گۆڕانکاری ریشیی 

و نبت ب  ل تاریکییوە نیت رووناکییوە گازبسردا نیت و دۆسیی نوت و 
  .پۆسیکی تواو پرلمانی و شفاف

ل الین  ،ک ل ب بارمتگرتنی کۆدەکانی نوت نئاکامان چی ئوکوات دەب بپرسین ئایا      
ل ھوڵ دەدەم،  دام بشی نووسراوی بردەستلپارتی و بنمای بارزانی دەکونوە؟ 

وەمی ئم پرسیارە بدەموە، وات  دەربارەی ئاستکانی گندەیرۆشنایی چوار خای پشتر 

                                                           
   : بوانب پیوەندی لگڵ ئابووری و دەست  گازوت و ین سرچاوەکان ک باس ل نبۆ یکک ل باشتر  29

Daniel Yergin, The Prize: The Quest for Oil, Mony & Power, (London…: Simon & Schuster, 2008). 
م یکک ل بسرھات زۆر سرنجاکش ل دوانی نوت و دەست. ئ ب تایبتی بسرھاتی د محمد موسدەق

ھرە سرنجاکشکان ل بارەی خۆمایکردنی نوت، وەک ئامرازکی ھرە کاریگر ل بدەستھنانی پشتگیرییکی 
جماوەری، تا رادەیک، بھاوتا ل مژووی مۆدرنی ئران، بم ھر ھمان خۆمایکردنیش ھر زوو بووەتوە ب ھۆی 

وات "چکی نوت" وەک شیرکی دوو سرە، دەکرێ بتگین ب دەست و دەستکت بۆ ک لدەستدانی دەست.
ماوەیک جگیر و بھز بکات، بم لوالشوە دەکرێ ھر نوت بب ب ھۆی لدەستدانی ھمان دەست. بۆ بسرھاتی 

  Yergin, The Prize. . ., 2008, pp. 438-444بوان موسدەق بتایبتی 
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وە دۆسیی  ،چوار ئاستدال  ،گردانی دوو شتی گوھری ب یکوە، وات گندەی ل الیک
، لوشوە گندەبوونی ئوەی پی دەگوترێ ئزموونی باشوری نوت و گاز ل الیکی ترەوە

  :دستانکوردستان و تنانت تواوی رەوتی کوردایتی لو بشی کور

١(  م یناوخۆی ئاستیلرداھ:  
کراون،  گازی نوت و کرتگوزەرانی خک و چاکیی ئابوورییکان ب تواوەتی وابستی  -أ 

نوت بووەت  -ب ؛نحشاردراو ،دایتاریکل  "سندوقک"ش ل ناو ککرت کۆدەکانیوە 
تایبتی  زۆر ب ،کتی)(پارتی و ی دوو ھزی سیاسی یبادەستیو ئامرازی  سرچاوە

ژکی چاوبرسی و ۆت سرچاوەی ھز و مانوەی تو. ھروەھا بپارتیرەھای  بادەستیی
بووەت دەمک  ،خۆی ل خۆیداھر ئم توژە چاوبرسی و تماحش، ک  چاوچنۆکی دەستدار،

دوور ل  ،دەست -ج؛ و دواڕۆژی ھرمی کوردستان ھنووکمترسی ھرە گورە لسر 
 کراوە، دۆسییئستادا وابستی ئم ل نک ھر ل رابردوو و  رۆی دامزراوە شرعییکان،

چارەنووسی دەستی داھاتووی ھرمی کوردستان تنانت ، دۆسییبکو بۆ داھاتووش ئم 
و  نوتھر  -د؛ بسر ئیدارەدانی دۆسیکدا نیت ریشیی ، ئگر گۆڕانکاریدیاری دەکات

ب تایبتی دەروازە گومرگییکان، دەرفتی ب  ،سرچاوەکانی تری دەرامت ندا، ل پایشیاگاز
، ب تایبتی پارتی، ک لشکرک ل میدیاکار و ب ھژمار ئامرازی داوە دوو حزبی دەست

 ر ومیدایی و رکخراوی سیخوڕی و ھواگیری و میلیشیای تایبت ب حزب و لشکرک بندیوا
نتن. . .ھتد بژمای گرنگی راگرتنی دەسز و بنک رەگمووی کۆمش ھمانئ وەتا ، کئ .

 وت  دا١٥/١١/٢٠٢١لداھاتی ن دە (مانرلرۆکی پس) قواز فایم  ٩٠٠رملیۆن دۆالرە، ب
 ٥٥٠ ک تشە. ھروەھا دەدۆالر ملیۆن ٣٥٠ئوەی "دەچت خزنی وەزارەتی دارایی" تنھا 

ھر ئم راگیاندنی سرۆکی پرلمان  30ملیۆن دۆالر ل داھاتی نوت بۆ حکومت ناگڕتوە.
دوور ل کۆنتۆڵ و  ،گازئو راستیی پشتاست دەکاتوە ک تا چ رادەیک دۆسیی نوت و 

تاک  یراستیئیدارە دەدرێ.  ، دادوەری و میکانیزمکانی چاودری دارایی،تی پرلماندەس
ک وەیم ژماران ئر ئسردە لکیش پنووسالبدادەکرێ رۆژنام   مانرلرۆکی پس ک

 لیکچوون ل نوان سرۆکی پرلمان و ئو رۆژنامنووس چیی بم ئایا ،باسیان دەکات
 ک مان راستی دەکباس لھن؟  :ی ئاسانکمردووکیانوەھ بشن لب تی دەس

   ! رۆحی کشکھر ئمشھردووکیان وەک یکن، دا، گازو  ل دۆسیی نوت ینراستق

٢(  غدا: ئاستیلڵ بگیوەندی لپ   
تمبری پکی سریفراندەم ل مانگ و ھفتکانی دوایب تایبتی وە  ،دال سانی رابردوو

کانی دۆسی زۆربی ب روونی دەرکوت ک ،ی ھر ئو سای ئۆکتۆبر١٦ھرەسی  و ٢٠١٧

                                                           
30   :بۆ نموون وانبhttps://nrttv.com/detail/4794  یشتن١٥/١١/٢٠٢١دەستگ  
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 داراننبت ک بۆ دەست ئو دۆسیانتنھا  "رنخب"پشتگوێ تر لگڵ بغدا دەکرێ 
. ئوەی لم خا سنوورییکان و فرۆکخانکان و گازو نوت ، وات سرچاوەی داھاتن

ب  ، کلگڵ بغدا "پسردراو و جی ناکۆکینھندێ مسلی "ھ نوەندەدا دەبت قوربانی
ھیچ ئاسۆیک  دیک،ب واتایکی  !ب تایبتی مسلی خاک ،ستراتیژینھرە مسلی ھر حاڵ 

چوونک رەھندە نایاسایی و ناڕوون و  رێ،بۆ چارەسرکردنی کشکانی ھرم و بغدا نابین
دیوی ل "بو شوەیی ک  و فۆکخانکان ، گومرگگازو  ی نوتکاندۆسیشاردراوەکانی 

وەھمی ردا دەکرێ" انمامگڵ ر لگکورتی ۆل کانگیر نین. زۆر براقدا یحی دەستوری ع
نی دەستور جبجکرداوای  نی کوردییالیل کاتکدا  ناکرێ و نگونجاوە ک :و زۆر ب چی

بو ناشفافیی  ندێ دۆسیی ترھو  گازو  ی نوتدۆسی وە،ترەچی ل الیکی ، کاتبک
 ستدارانی ھرم بردەوام بنە: ل الیکوە بغدا موچی موچخۆران بنرێ بم دەونبمن
 ستیارلھ م دۆسیوەی ئشتنتی ھسیاستاریکیدا ان ک  لوتە نکانی و ھیچ بو داھات

ی چارەسری ھموو کشکانی کاندەرەنجام: ل ئیستادا کلیل. رادەستی بغدا نکنوەناوخۆ 
بردەوام بوون . نگازو  گڵ بغدا بارمتی دەستی دۆسی ناڕوون و ناشفافکی نوتدیک ل

لسر ئم سیاست دەکرێ سرکشیکی ئوتۆ مترسیدار بت (ل جۆری سرکشییکی 
ئزموونی ھرمی قوارە و ریفراندەم) ک دواجار وجودی تواوی ئوەی پی دەگوترێ "

ر مژ رەوە و چارەنووسساز!رتکوردستان" بخاتکالکی یڕەشسی و ھ  
ی ی ئۆکتوبر١٦ و کاریسکی ٢٥/٩/٢٠١٧ی کریفراندەم ل دوایدەمک، وە ب تایبتی      

 .ھنووکیی ە ب زەرورەتکیمسلی رککوتنی ھولر و بغدا ب توندی بوو ،ەوە)٢٠١٧(
ل ئم حکومتی ک ئستا  ،تکردۆتوەبم ھر وەک ل نووسراوکی پشترمدا ئوەم جخ

فرمانەوایی بدەستوەی ب ھیچ شوەیک ناتوانت لسر بنچینی دەستوری عراق ھرم 
 31، لگڵ بغدا رک بکوێ.گازو  نوت دۆسیی، ب تایبتی دۆسیکانداو شفافیت ل ھموو 

ب توندی ھرمی کوردستان ابردوودا سانی ر سادە: ل کیلبر ھۆیزۆر ب تایبتی ئمش 
، ک وابستییکی ئابووری مترسیدار لگڵ تورکیا و کۆمپانیا نوتییکانحاتی  راوەتخ

کراوە و لسر سربخۆ، ئم وابستیی رگ بم حکومت نادات ک ب شوەیکی ھرگیز 
ل راستیدا دەتوانین ب.  کبکوێو شفافبوون لگڵ بغدا ر دەستوررچکی کۆمک یاسا و 

 ییستم وابئ یین کتورکیائاسانی ب کان و بوتی و گازییوەندە  کۆمپانیا نترسیدارە ئم
 وەی کئاستی ئ یشتۆتنجا ئیتر گپ وتنککتی رتایب م زۆر بکان، بوتیین ستییبگر

کییچیرڤانساردۆغان-ی نمی کوردستانی، ئرانیھ " ککردووە بۆنییکۆ بۆ نیمچ "
  !  زۆر ب تایبتی تورکیاکۆمپانیا نوتییکان و ئو وتانی ل پشت ئو کۆمپانیانوەن، 

                                                           
31  " وانتربریش مدتر و ھقو کاریس تی فرتوفك سیاسری ٣٠ سیدارتر دەکات"،کاتمب٢٠١٧ی نۆڤ،  

http://burhanyassin.com/Siyaseti%20Firtufell%2011.2017.pdf  
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   ل رووی ئیقلیمییوە:) ٣
) چونک ئم ، سرەوەئم ئاستی کشک زۆر پیوەندیدارە ب ئاستی پشترەوە (خای دووەم

دراوی ھگر ئیقلیمیی ک ئاستندنندرەھ ککھت ککشوان ئاستی ئیقلیمی کن و  شن ل
  ئاست "عراقییک" وات پیوەندی نوان ھولر و بغدا. 

، دەستدارانی ئمۆی ھرم چارەنووسی ھرم و دەستی داھاتووی ئم ھرمیان      
ب ھزکی ئیقلیمی (ب دیاریکراوی  -گازلسر نوت و –ب کۆمک مام  ل ئاستی ئیقلیمیدا،

ندی گرنگی ھرەھ س برنھ دانم گرکردووە. ئ ستداوە و وابم  -أ: نتورکیا)وە گرئ
 مڕل رگرکی ھرە گورەکۆسپ و بۆت  و وابستیی، ھر وەک ل سرەوە وترا، گردان

ئم گردان و  -ب؛ داو بغدا ل نوان ھرم گازی نوت و دۆسیچارەسرکی دەستورییانی 
 کردنستتورکیاوە واب توندیب نی برکی نوەیش یوەندیدار  و بران پکانی ئرژەوەندییب

ھو  ، راستوخۆ یا ناڕاستوخۆ،. ئمش وا دەکات ک ئران ب ئامراز و رگی تردەکات
ل مسلی گۆڕانکاری ریشیی تورکیا  -ج؛ بسنتوەتۆ ل ھرمی کوردستان ئوە بدات 

 ستاوە دەخوازێ بزانئ ر لکو ھب ،وە ناوەستکاردان ن و بالی مدا برتی ھدەس ل
 انئم گۆڕانکارییبسردا دت، وە ئایا تا چ رادەیک یکی سیاسیی دەستی ھرم چ گۆڕانکاری

اوە نیی ک ئم برژەوەندییان تا ئستا . شاردرندەب لگڵ برژەوەندییکانی تورکیا یکانگیر
و بۆشی گرنگ . تورکیا زۆر مبستیتی لسر دەستی پارتییوە ب باشترین شوە پارزراون

کی سیاسی ،کشوەچوونر پھ م دالرھ ل،  کانی لرژەوەندییبوت و دۆسیدا گازی ن
ەی پارتی و یکتی، ب تایبتی پارتی، کش ئوەی ک ئوشک پارزراو بن نک پچوانکی!

بووکانیان قزە ئیقلیمییزە یانئامادەن بۆ ھھ رج نییت، مب می کانی ترسیاسییری ھ
کرێ ل ئستادا، وە روو دە -د ؛ھمان شت قبوول بکن، ھبت لبر زۆر ئیعتیبار کوردستان

سیناریۆیی گورە بخین روو ئویش  ل داھاتوویکی نزیک یا مامناوەندیدا، مترسییکی
رەینکغدا و ئوتنی بکڵ تورکیا رگکانی پارتی لیوەندییپ ندە راسترچنھا . ھر تسل

فراوانترە و باڵ دەکشی بۆ فرەڕەھند و دۆسییی نوت و گاز نیی بکو پیوەندییکی زۆر 
بم  ، ل باشور و ھندێ بابتی تردیدی ھاوبش لسر رۆژئاوای کوردستان، بوونی پکک

ب جددی بروڕووی دوو بژاردە کرایوە: یکم، بردەوام بوون ل الین بغداوە ئگر تورکیا 
ب مامی "نادەستورییان ب نوت و گازی ھرموە" یا رککوتن لگڵ بغدا وە کۆتاییھنان 

یا ؛ مای بارزانی)و بن پارتیلگڵ راستتر بین بو پیوەندییی ک ھیتی لگڵ ھرم (یا 
ک لبردەم دادگای ھۆبی بازرگانی  دۆڕاندنی ئو کیسی ، ک ئویشدووەم بژاردە و ئگر

، یا ریسککردن و بھزە ل پاریس ھی، ک ژیاندنوەنشی ل ماوەی داھاتوودا ئگرکی کراوە
لرەدا دەکرێ مترسی ھرە گورەی جا نجا ساییک. و بردەوام بوون لسر رککوتن پ

بیار لسر ئوە بدات ک  و ریسککاندا داھاتوو ئوە بت ک دواجار تورکیا ل نوان ئگر
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ساڵ بر ل ئستا ب  ٤٧کۆدەکانی نوت و گازی ھرم رادەستی بغدا بکات، ھر وەک چۆن 
باشوری کوردستانی  انی جونوەی چکداریران کۆدەکپی رککوتنی جزائیر شای ئ

 وەکنرکردەی جووک بوو سدەم ین کرد، کدام حوسفای بارزانی رادەستی سال مستم
گلکی  ""شۆڕشی ماھیتی رادەستی شای ئرانی کردبوو، وە بم پیشئو کۆدانی 

ملت" (ستوەکال ڕی بش" کراوی گۆڕیبوو بproxy war(!32      

٤(  ولتئاستی نوە:دەوۆزە:  یییان ئاشم بئ تبت -أھو دەویئرژەو انب ی دەنک
دیدار ھی، لم ئاستدا پیوەن ن لم دۆسییدااو برژەوەندیی ییان ھی ل ھرمگازنوتی و 

ب ن کانیا. ئوەی گرنگ لرەدا تگیشتنی ئم وتانی ل شوازی پاراستنی برژەوەندییدەبن
لم شوازانی پاراستنی  ، دەکرێ یککیشدا ھرم یگازل دۆسیی نوت و باشترین شوە 

پشتگیریکردن بت، ب راستوخۆ یا ناڕاستوخۆ، بۆ مانوەی دوو ھزە  برژەوەندی
کیان کۆمپانیا نوتییکان، ک ھند -ب؛ ل دەستدا، ب تایبتی پارتی ھرمسرەکییکی 

ر وەک ھ تی سیاسی لکیدەسکمان، یی دوو بنم دەربروەی تریشیان  انھرەسمی و ئ
یایدا کۆمپانیا رووسییکان (ب تایبتی روسنفت) ئم سیفتیان ھی، ک تل زۆرک  ."شاراوە"

ی ل الیکی ترەوە سوودمندن، رک وەک ئو حات ی روسیائۆلیگارککاندەوت ل الیک وە 
 ل تی کمی کوردستاندەسرداھ یھ ریان لشی شتی کوردی بکانی دەسئۆلیگارک :

 ک. ئم ئو کس بیانییان دەگرتوە ڕابکانی نوتع -ج؛ خر و بری نوت دەستدەکوێ
 خاوەن کاریگریین، ک بگومان لرەشدا گندەی رۆکیسودمند و دا گازل دۆسیی نوت و 

شیوازی کبا ل یمای ھکی ئدا." ر و چاڕابانع"   
  

  دەرەنجام
ھموو ئگرک بڕووی نووسین دەربارەی پشوەچوونکان ک ل کاتی رووداودان و ھشتان 

کانشوەچوونپ .میشت ئاستنانت ،کی ئاسان نییوە کاررووی زانستیی وە کراوەن، ل
بکو ب کاتژمر دەگۆڕن. ل داھاتوویکی  رۆژکی تر، یك بۆرۆژھر ماوەی رووداوەکان نک 

، کاتک سرۆک کۆمار و ئاراستی رووداوەکان روونتر دەبتوە نزیکدا زۆر شت روون دەبنوە
ھ ،کی دیکک یا ھۆیھۆی وەی، بی ئزرێ. گریمانتی نوێ دادەمردرێ و حکومدەبژ

                                                           
ب تایبتی لم بارەیوە ) زۆر نووسراوە. ١٩٧٥-١٩٦١لسر بابتی ھرەسی جونوەی چکداری باشوری کوردستان ( 32

بریان ر. گیبسۆن)ەوە نووسراوە و ل الین شفیقی حاجی خدر لکۆینوەیکی ئکادیمی، ک نامی دکتۆرای، ل الین (
  وەرگدراوەت سر زمانی کوردی:

Bryan R. Gibson, Sold Out? US Foerign Policy, Iraq, the Kurds, and the Cold War, (New York: Palgrave, 2015). 
بورھان یاسین، "چند   ب تایبتی شکستکی، بوان:بۆ لکۆینوەیک ب کوردی ھر دەربارەی ئم جونوە چکداریی

 کوردستانی باشوور،" ل وەیی کورد لتوەی ننکداری جوباتی چک دەربارەی خرنجکگرتن، سژمارە گۆڤاری ی
  وە.  بوبۆت، ٢٠٠١ئوەی ئمۆ سیاست سبی مژووە، . ئم وتارە دواتر ل کتبی نووسردا، ١٣٨-١٠٥، الپڕە ١٥
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رگکرێ ئنجبی جیاری دادگای فیدڕاری بگم وتارە زیاتر ئم ئب .کی کراوەی
 وەکینکۆواوی لی تئاراست شمر ئھ ،گریمان ی کردووە بیارەککردنی بجبج

  دەکات. 
     ستائی تا ئوانو کاردانناوی پارتیی ت و بناوی حکوم ی بوانتی ئتایب وە،، ب 

ھودان بۆ ئوەی کشک بکرێ  -أگترینیان ئمانن: ای ک گرندبیستراون ھندک ئاماژەیان ت
ک کشبی خی -؛ بوخستنی  تاکتیکی ھرپڵ بۆ سگنجام لئ کۆتایی و ب گفتوگۆی ب

خۆدزینوە ل  -جبغدا ب مبستی سکردن یا "لبیربردنوەی" بیارەکی دادگای فیدڕای؛ 
یکردنی دۆسیک، بئاگا لوەی ک ب نودەوت -ەیکی راستقینی کشک؛ دبرەوڕوبوونو

یکردنی دۆسیی نوت و گاز ب زیان و شکست بۆ دەستدارانی ھرم و دەوتدەکرێ بنو
ک دەکرێ  ،ختۆکدانی ھست و نستی خکی کوردستان -رسیاستی نوتییان بشکتوە؛ 

.بزۆر ئامانجی ھ   
ب  چارەسری ب واتای ئوە دت ک دەرگای ھرم بب گازدۆسیی نوت و مانوەی      

روو ب ھر جۆرە موغامرە و کش و ھڕەشیک، ھر وەک چۆن ل دەمنتوە، کراوەیی 
  ریفراندۆم بوو. و سرکشییکی رابردوودا بینیومان، ک دواھمیشیان موغامرە

     ل می کوردستان، جگرکانی ھزە سیاسییستی ھوو  ھب کشک پارتی، ئامادەن ک
ئوە  "رەش یا سپیی" نبینن وەک پارتی دەیکات. دەکرێ ھۆیکیش بۆ ئم جۆرە ل ھوست

بت ک ھموو ھزە سیاسییکانی دەرەوەی پارتی یا ئوەتا "موستفید" نین یا ئوەتا زۆر 
ب پارتی ک بشی شری  کمتریان دەست دەکوت ل داھاتی نوت و گاز، براورد

ل بردەکوت، ئوە جگ ل ھژموونی نزیک ل رەھای پارتی لسر دۆسیی نوت و گاز. 
یا دوو روویی سیاسیان تیای یا  دەرباونستا ک تا ئالیکی دیکوە ھموو ئو ھوستانی 

ھرگیز ھوستی حزبکانی دەرەوەی ، ڵاحھر ب " .کاریگرین و ب حۆراگیاندراوی "ب ر
بشی ئوە ناکات ک رگای سیناریۆیی کاریسئامز بگرێ، ل جۆری، بۆ نموون، پارتی 

ی ١٩٧٥ی ئاداری ٦لیکگیشتنکی پشتشکنی ئنکرە و بغدا، ل جۆری رککوتنی جزایری 
نوان عراق و ئران، یا جوندنی ھز دژ ب ھرم ل حاتی پابندنبوونی ھرمی کوردستان 

    ادگای فیدڕاییوە!  ب بیاری د
* * *  

بۆ گۆڕینی دەستی سیاسی ل ھرمی کوردستان، ب شوەیک ک چیتر پارتی و یکتی 
 وەی ک تنھا ئم بلشتی تری پویست زۆر بادەست و بیاردەری سرکی نبن، 

بردنوەی ھبژاردن (وەک پدراوکی ژمارەیی)  ش. بم مانایتبرھم ب ھبژاردنی گشتی
برژەوەندی ناکراو لسر دەرەنجامی ھبژاردن ل یبوات تنھا ک ب ئاسانی،  اکاتن زامنی ئوە

. نئستا بگۆڕدر بنماکانی دەستیزامنی ئوە بکات ک ھزەکانی دەرەوەی پارتی و یکتی، 
سانک حاتی نوێ ھاتۆت کایوە ل ماھییتی دەستی خۆمای ل ھرمی کوردستان: تا 
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بوونی چک ب دەستی دوو ھزی سرەکییوە، زامنی مانوەی ئم  چند ساک پش ئیستا
رکی دیک فاکت کنسا" بم بب، دوو ھزە بوو جا "دەرەنجامی ھبژاردن چی دەب با

، ب تایبتی پارتی، ک رەدادەست زەھدوو  وئوەک کارتی بھزی  ،ھاتۆت ناو ھاوکشکوە
نوت و گازە." پشتر ھبژاردنکان، کم یا زۆر ل ژر "رەحمتی" ئویش کارت یا تۆ ب چکی "

راون، بم ل ئستادا ھبژاردنکان، جگ ل لولی ئنجامدحزبدا  "میلیشیای"تڤنگکانی لولی 
تفنگ، کوتوونت ژر "رەحمتی" دۆالرەکانی نوت و گازیش. ئگر دۆسیی نوت و گاز 

مانایی چیتر کۆدەکانی ئم دۆسیی مترسیدارە  گۆڕانکارییکی ریشیی بسردا نیت، بو
ھبژاردنکان ل ژر کاریگری نگتیڤان و سبری قورسی ل دەستی حزبدا نمننوە، دەکرێ 

ب  ئستورپشت تنھا ، بتوانھیچ ھزک ب ئاستم ل داھاتوودا نوت و گاز دەربچ، ئگرنا 
   .ست بکاتدرو ی ھبژاردن، حکومتکاندەرەنجام

     نئامانج، الی م بئاسانی، ب ب چیرڤان بارزانی، دەتوانتی نتایب ۆ پارتی، بمئ   
زە جیھانییکان و ھوتییزی ئیقلیمی، کۆمپانیا نندیدارەکان (ھویپ  یوەندیدارەکان بپ

دەست خۆی تایبتی شخسی  ئگر پارتی، وە ب) بترسن بوەی ەوەگازدۆسیی نوت و 
دەکون  کۆمپانیا و وتانییکانی ئم گازئوا تواوی برژەوەندیی نوتی و  ەن،بدلدەست 

 بدەن کب کۆمپانیا نوتییکان . ل ھمان ئاراستشدا دەتوانن ئو پیام مترسی جددییر ژ
 ،گۆڕانکاری ل دەستدا حاتی دۆڕاندنی پارتی ل ھبژاردنکان وەل  ،نیی ھیچ زەمانتک

ئرژەوەندییانزراو بنزامنکراو و  تانم بتورکیا پار ی روو بیم قسئ کپارتی دەم .
(وات ھزە کردووە، ئستاش ھر ئم قسی دەکات! پرسیاریش ھبت ئوەی ئایا ئوانی تر 

   ؟نڕ بگۆی لم واقیع تاچ، کنبچی دەتوانن لم رووەوە چی دەن وە سیاسییکانی تر) 

گندەبوونی دۆسیی نوت و گاز ئاکامی ندەیان ل شتانی تا ئستا گورزی کوش ئو     
برکوتووە، ھبت جگ ل خراپی کاریسئامزی باری ژیان و گوزەرانی خک، ئزموونی 

ل ئاستی تنانت و  باشوری کوردستان، دۆزی کوردە ل ئاستی عراقی و ئیقلیمی
. زۆرن ئوانی ل نووسین و گوفتاریاندا ب گشتی یدا، ھروەھا رەوتی کوردایتینودەوتیش

ھشی "بویژدانان" دەکن سر تواوی رەوتی کوردایتی (ک ل گوھر و ماھیتیدا گوتار 
خونبینین ب سربخۆیی ھی وتکی داگیرکراوە و ھی و چیۆکی نتوەیکی ستملکراوە، 
 مووی لش ھموە)، ئکو ئازادیییشتنگتئاکامی توە د  مووم ھئ" دەخوازێ ب ک

ریی دەرەنجامی، ب س و دووی، کوردایتیی"! ئم نک ھر بۆ ھنووک ای و خراپکگندە
، زیانی و نوەکانی داھاتوو روو ب داھاتوو ،کاریسیکی راستقینی، بکو ل درژبوونوەیدا

ک  ی،ئم ل کاتکدا دەکوت! یتییکوردا رەوتئم بر داھاتووی  ھرە گورە و کوشندە
 ڵ ھاوکات لگڕوە لتی و ناسیۆنالیزمی کوردی رووبوە کوردایی تریشو ئاراست گۆش
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جگای خۆشیتی ک ئم مترسیی  .کوردایتی ب ی ئایدیۆلۆژی دژکۆمک ھڕەش و توژم
  زۆر ب جددیتر وەربگیری.

* * *  

ز، بۆ ئوەی ھولر بگات ب رککوتن لگڵ بغدا، پشمرجکی ھرە گرنگ و چارەنووسسا
زۆر ، ل دۆسیی نوت و گازدا تیکوتووەک  وابستیییحاتی رزگاربوونی ھرم لو 
ی خۆم ڕب باوە، ب ھۆی رککوتن پنجا ساییکوە، رککوتنک ک ب تایبتی لگڵ تورکیا

یستی گواستنوەی نوت! زۆر ب زۆر زیاترە ل ھندک ژمارە و مسلی تکنیکی و لۆج
، ک تا تواو دژ ب یکی ھن و وابستیی دوو دان پابندبوونسادەیی: ھرمی کوردستان 

 :مستغدا ئر و بولوتنی ھککوا رکرێ ئرنیی چارەسوەی ریشش ب تییو دژایئ
"گوماناویی" رژەوەندیی دەرەوەوە، ب تایبتی ب تورکیاوە ل رگای بب یکم، وابستیی 

پابندبوون ب  ھیپابندبونکی ناکۆکیش لگڵ ئو وابستیی ک دووەم، ، وە وەنوتییکان
ل رووی مژووییوە ئم رک ل حاتکی مژوویی دەچی ک ھی  دەستووری عراقوە!

دبونییان ب بغداوە ھبوو )ە ک تیایدا پارتی و بارزانی ل سرکوە پابن١٩٧٤تا  ١٩٧٠سانی (
ل رگای رککوتنکی ئاشتی چوار ساییوە، بم لوالشوە ل حاتکی وابستیی 

ەھندی ڕکی فرەککوتنبی رقا ١٩٧٢وابستیی ل م ئ .بردەوامدا بوون ب تھرانوە
ران رازی ای ئشملی ڕدا ب فۆوزەیرانی ئو ساحک ئیدارەی نیکسۆن ل مانگی وەرگرت کات

می ران، ئیسرائیل و ویالیت یکگرتووەکانی ئمریکا یارمتی بارزانی بدەن دژ ب رژبوو ک ئ
ی بو کاتدەرەنجامی  دا.غئ ییستم وابناویئرە خوکی ھڕغدا بوو شڵ بگل،  ل

ککوتنی شای ئران و ب رناویی ە خوڕشئم ، ک دواجار ١٩٧٥تا ئاداری  ١٩٧٤ئاداری 
ژوویی ی نسکۆیکی مشکداری توچنوەی جو ش، بمسدام حوسین ل جزائیر تواو بوو

  !بوو

دەستی ھرمی ک ھی ئوە نیی ی دوای بیارەکی دادگای فیدڕای ھرگیز حات     
 ک کوردستان بتوانستی خست و ندانی ھتودی ختۆکم ربچارەسکشم  ی کبکات. ئ

بایکۆتی  %٧٥ئم خک ب رژەی کم یا زۆر ئوە لبیر بکات ک ھمان  دەست ناب
 راقی کرد وە دەبرە دوایی عکانی ھبژاردنت ھدەس ب م بایکۆتئ وردی جیددی و ب

ل ئاکامی ئوەوە می ک ئم بایکۆت دەرەنجادیراس بکات و باشتریش ھر زوو بگات ئو 
وە. ختۆکدان ئم الدەستد ھا،ی، نزیک ل رادەی رەک دەست باوەڕ و متمانی خکھاتووە 

ان" تواو بب. لم رووەوە وموبۆ ھحات چارەسر ناکات، بکو دەکرێ ب کاریسیک "
ل شان حزبکانی دەرەوەی پارتی و یکتی برپرسیاریکی تایبتیان دەکوت سر 

دەنگی سیناریۆ کاریس نانکان و ھزەدەستنیشانکردنی ھم ر ەو ،کانئامشدا لزۆر ۆشنایی
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نوت و گاز مانوەی دۆسیی  گوترێ کب پارتی و یکتی، ب تایبتی ب پارتی، ب انکاوشرا
بم شوەیی ک ھی دەکرێ سر بدات ل کاریس و نسکۆیکی مژوویی ل جۆری نسکۆکی 

  33!١٩٧٥ئاداری  ئاداری

 

                                                           
33  ستا، لش ئک پنم وتارە ساری ئنووس ک گای ئاماژەیکجگایکییا  جگایج  ترسییم متردا، باسی ل

کردووە، وە لوشدا ب جختکردنوەوە برواردی حاتی ئستای وابستیی ل نوان پارتی و تورکیام لگڵ حاتی 
  بارزانی ل الیک وە ل الیکی ترەوە ئرانم کردووە. یمژوویی وابستیی پارتی و مال مستفا


