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 ٥١٠٢ی سپتاهبری ٥٢بەپێی ڕاگەیاًذًی دەّڵەتی ُەرێن ّ پطتیْاًیی زۆریٌەی حیسبەکاًی باضّْری کْردستاى، 

گّْهاى لە باضّْر ّ دەرەّەی کْردستاى ئەم  ّەکْ ڕۆژی گطتپرسی بۆ سەربەخۆیی کْردستاى دیاری کراّە. بێ
 .ًەّەی بّْەڕەّتە یار ّ ًەیاری خۆی ُەیە ّ بەچەضٌی جیاّاز ڕەًگذاًەّە ّ کاردا

ُەر ّەک چاّەڕّاًێص دەکرا، ئێراى ّ تْرکییە، بەپێی بەرژّەًّذیی خۆیاى ّ بە تایبەتی بە ُۆی هەترسیی 
کارداًەّەی سەربەخۆیی باضّْری کْردستاى لە ًێْ کْردەکاًی باکّْر ّ ڕۆژُەاڵتی کْردستاى، لە بەراهبەر ئەم 

 .یە دەدەى بریارە ڕاّەستاّى ّ ُەّڵی خۆیاى بۆ پێطگرتي لەم ُەًگاّە هێژّّی
دەّڵەتی ًاّەًذیی عێراقیص کە ًایِەّێ ئەم ّاڵتە دّّ لەت بکرێ، دژایەتیی خۆی لەگەڵ ئەم ڕەّتە ڕاگەیاًذّە.  

بەپێی دیپلۆهاسی ّ یاسای ًێًْەتەّەیی، دەّڵەتەکاى بۆیاى ًیە پێص ڕاگەیاًذًی سەربەخۆیی، پطتیْاًیی خۆیاى لەم 
 .چەضٌە ُەڵْێستاًە ڕابگەیەًي

یەکاًی کْردستاى، دژی پێکِاتٌی ُەرێن بّْى، بەاڵم  ی دەّڵەتی ُەرێوی کْردستاى، دەّڵەتە دراّسێپێص پێکِاتٌ
یە دابٌێي ّ تەًاًەت  یەکاًی ژیاى ّ گۆڕاًی بارّدۆخی عێراق ّ ًاّچە، ئەّاًی ًاچار کرد کە داى بەم ڕاستی ڕاستی

 ٥١ّە، دەّڵەتی ُەرێوی کْردستاى پتر لە ُەّڵ بذەى پێْەًذیی بازرگاًی ّ سیاسی لەگەڵ بگرى. لەالیەکی دیکە
یەکەی بۆ گۆڕاًی ستاتْسی خۆی ببڕێ ّ ببێتە ّاڵتێکی ًْێ ّ بچێتە  ساڵە بًّْی ُەیە ّ تەًیا هاّە قۆًاخە فەرهی

ًیْ بٌەهاڵەی دەّڵەتەکاًی جێِاًەّە. لە ڕاستیطذا دەّڵەتی عێراق لەهێژە زۆرتر لەسەر الپەڕەکاًی یاسای بٌەڕەتیی ئەم 
. ساڵیاًی ساڵە کە بەضی عەڕەبی )بە سًٌّْە ّ ضیعەّە( ّ ُەرێوی  دا بًّْی ُەیە ُەتا لەسەر عەرزی ّاقیعّاڵتە

 .دەکرێتەّە کْردستاى ّەکْ دّّ دەّڵەتی جیا دەجّْڵێٌەّە ّ پەتی پێْەًذیاى گەلێک لەرزۆکتر لەّەیە کە بیری لێ
یەکی بە ُێس لەبەراهبەر گطتپرسی  هی، دژایەتیلە باضّْری کْردستاى، بێجگە لە ڕەّتی گۆڕاى ّ ُێسێکی ئیساڵ 

 .ًەکراّە
لەالیەى خەڵک ّ زۆریٌەی حیسبەکاًی باضّْری کْردستاى، پێطْازی لە ئیذەی گطتپرسی کراّە ّ دەکرێ ئەم بساڤە 

لەبەرچاّ بگیرێ، تەًاًەت ئەگەر ئەم ڕەّتە بەُەر ُۆیەک سەرًەکەّێ، ًەفسی کارەکە بۆ   ّەکْ ّیستێكی هێژّّیی
تر دەبا. پاش چەًذیي  ژّّی کْرد گەلێک پڕبایەخە. ئەم کارە دۆزی ڕزگاریخْازاًەی کْرد ُەًگاّێک بەرەّ پێصهێ

دەیە، ئەهڕۆ کْرد لە بەضێک لە ّاڵتە دابەضکراّەکەی بە جێگای خْدهْختاری، خْدگەرداًی، حْکوی زاتی ّ 
م پرسە ڕابکێطێ ّ ئەّ فیکرەی بباتە ًێْ ُتذ، باش لە سەربەخۆیی دەکات ّ تْاًیْیەتی بیرّڕای جیِاًیی بۆ ئە

یەّە. ئەم ڕەّتە لە دّاڕۆژدا کارداًەّەیەکی هێژّّیی لەسەر بەضەکاًی دیکەی  ڕەّاًی کۆهەڵگای کْردی
 .کْردستاًیص دەبێ

ّ بەضێکە لە ُەّاڵی ڕۆژاًەی بیرّڕای گطتیی جیِاى.   ئەهڕۆ پرسی کْرد ّ سەربەخۆیی، بۆتە پرسێکی ًێًْەتەّەیی
یەکاًیص ّەکْ ئەرکێکی ًەتەّەیی پطتگیری لەم ئیذەیە دەکەى، تەًاًەت  یەّە زۆربەی حیسبە کْردستاًی یخۆض بە

گطتپرسیی باضّْری کْردستاى “ڕادەگەیێٌێ کە ” كۆها جڤاكێي كْردستاى“بەڕێس جەهیل بایك، ُاّسەرۆكی 
 .”ّ ًابێت ُیچ کەسێک دژایەتی بکات  یَ ّای دیوْكراسی هاڤێكی ڕٍ
ی لەگەڵ بارّدۆخی ئەهڕۆی باضّْر کە بەرەّ گطتپرسیی سەربەخۆیی دەڕّا بەردەّام ئەم پرسیارە دێتە لە پێْەًذ

یەکاًی باضّْری کْردستاى کە بەردەّام لەالیەى دژبەراًی گطتپرسییەّە  گۆڕێ: بڵێی کێطە سیاسی ّ ئابّْری
یەکاًی لەم قۆًاخە  یپێذاگری لەسەردەکرێ، کۆسپێک بۆ گطتپرسی بێ ّ کْردی باضّْر ّ حیسبە سەرک

 یەکاى ّاز لە پێکِێٌاًی دەّڵەت ّ کیاًی کْرد بێٌي؟ دا ُەتا چارەسەرکردًی تەّاّی کێطە ًێْخۆی یە هێژّّی



یاخْد سەربەخۆیی دەکرێ ّەکْ قۆًاخێکی تازە پێٌاسە بکرێ کە ئەرکەکاًی بسّّتٌەّەی کْرد دەخاتە ئاستێکی 
ًێًْەتەّەییەّە ُەبێ، بەپێی  ّ کیاًی خۆی بە پێٌاسەیەکی جیِاًی ّ بەرزتر ّ کاتێک کْرد سٌّْر، دەّڵەتی فەرهی

هلوالًێ حیسبی ّ چیٌەکاًی ًێْ کۆهەڵگا دەتْاًێ بەرەّ چارەسەرکردًی کێطەکاًی ًێْخۆیی بڕّا ّ بەپێی یاسا ّ 
 ُاّسەًگیی ُێسەکاى، دەستەاڵت تّْضی گۆڕاًکاری بکات؟

گّْهاى ئەّەی بڕیاری کۆتایی دەدات، کْردی باضّْرە ّ ئەگەر پرسی سەربەخۆیی بەپێی  لەم ڕەّتەدا، بێ
بیرّباّەڕی ئەّاًەی کە بە ُۆگەلێک لەگەڵ پرسی گطتپرسی ًیي تەًیا ّیستی یەک یا چەًذ حیسبی پاّاًخْاز بۆ 

گّْهاى دەبێ چاّەڕەّاًی ئەّەی  ێ، بێچەّاضەکاری، ڕاگرتٌی دەسەاڵت ّ بێ پێْەًذی بە ّیستی کْردی باضّْر ب
دا بەضذاری ًەکات یاى دەًگ بە سەربەخۆیی ًەدات ّ خْازیاری هاًەّەی  بیي کە کْردی باضّْر لەم گطتپرسییە

 .لە چْارچێْەی عێراقذا بێ
ە یەکاى، دەرفەتی باضی لەدەست داّە، ئەگەر ئێو بەداخەّە کْرد لە هێژّّی خۆیذا زۆرجار بە ُۆی کێطە ًێْخۆی

هاى  ی ًەرێٌی بەزەییاًە دادّەری ّاًەهاى لە ُەڵەکاًی پێطّْهاى ًەگرتبێ، ئەّە هافی ّەچەکاًی داُاتْهاًە کە بێ
یەدا بیر لەسەر چەًذ خاڵێک  یەدا پێْیستە ئێوەی ڕۆژُەاڵتی لەم ُەلْهەرجە ئاڵۆزە هێژّّی لەسەر بکەى. لەم پێْەًذی

 :بکەیٌەّە
یە قەبّْڵ کەیي  ْردستاى ّەکْ کێطەی ئەم بەضە لەبەرچاّ بگریي ّئەم ڕاستییەکاًی باضّْری ک کێطە ًێْخۆی .٠

کە ئەّ هافی خەڵکی باضّْرە ُەتا بەپێی بەرژّەًذیی خۆی لەگەڵ دەسەاڵت ّ حیسبەکاًی خۆی ُەڵسْکەّت 
 .بکات ّ بڕیار بۆ چارەًّْسی خۆی بذات

ەکاًی دیکەی کْردستاى. باضتر ئەّەیە سەرەڕای ی لەُەر حاڵەتێکذا ًەکەّیٌە ًێْ ضەڕ ّ هلوالًێی ُێسە سیاسی .٥
سەبارەت بە تەّاّی ڕّّداّەکاًی کْردستاى ّ جیِاى، ُێس ّ ّزەی   هافی ڕادەربڕیي ّ ُەبًّْی ُەڵْێست

هاى لە ڕۆژُەاڵتی کْردستاى  ڕێگایەک بۆ چارەسەرکردًی کێطەی ًەتەّەیی خۆهاى لەسەر دیتٌەّەی ًەخطە
ّ ” کاسەی گرهتر از آش“پێْەًذی لەگەڵ بەضەکاًی دیکەی کْردستاى ًەبیٌە کۆبکەیٌەّە ّ فارش گْتەًی لە 

کْردستاًی باضّْر سەربەخۆ بێ یاى ًا، ئێوە ّەکْ کْردی ڕۆژُەاڵت پێْیستە سیاسەتی ”. دایە هِرباًتر از هادر“
ی خۆهاى خۆهاى ًەبەستیٌەّە بە ڕەّش ّ بارّدۆخی ئەم بەضەی کْردستاى ّ بەپێی ُەڵسەًگاًذى ّ بەرژّەًذی

 .هاى لە ڕۆژُەاڵتی کْردستاى بڕۆیي بەرەّ پیری خەبات بۆ هسۆگەڕکردًی هافی ًەتەّەیی
گرتي لە سیاسەتەکاًی دەسەاڵتی کْردستاى لە پێْەًذی لەگەڵ پێطێلکردًی هاڤی هرۆڤ، دێوْکراسی،  ڕەخٌە .٣

ُەڵسْکەّتیاى لەگەڵ  بارّدۆخی کْردەکاًی ڕۆژُەاڵتی کْردستاى لە چْارچێْەی ُەرێن، ُەرّەُا ضێْەی
ئێراى، بە تایبەتی ئەگەر لە دژایەتی لەگەڵ بەرژّەًذیی ًەتەّەیی ّ بە زیاًی ئێوە بێ ّ ُتذ، هافی بێ 

ُەڵگرتٌێکی  ڕێسی ّ ڕق ئەهالّئەّالی ئێوەیە، بەاڵم ڕەخٌەگرتٌێک کە ُاّڕێ لەگەڵ ڕێس ّ پێطٌیار بێ، ًەک بێ
 .کْێر

 
 


