
 هةلَبذاردن طالَتةجاِرية بة خةلَكي كوردوستان
 

 تالَةباين    دكتؤر نوري   لة كةنالَي  كوردوستان  ضاوثيكةوتنيكي22/12/2004شةوي  
هةر لة ضوارضيوةي  هةمان  .  هةلَبذاردنةكان لة هةريمي كوردوستامن بيين سةرؤكي  دةستةي 

ثاشان .ثرسي نوسينطةي هةولير ئةجنام درا بةرنامةدا  قسةوباسيك لةطةلَ كةمال غةمبار بةر
ِريبةر حةالق ئةندامي مةكتةيب  سياسي ثاريت كاري سةربةخؤ بة تةلةفون بةشداري 

ئةوةي  سةرجني  مين ِراكيشا  لةو  بةرنامةيةدا  كؤمةلَيك  قسةو  ئيعتراف  .بةرنامةكةي كرد 
ة ئوميديان  بة  هةلَبذاردنةوة  بوو لةسةر  زاري  بةرثرسان  خؤيان و ئةو ئةحزابانةي  ك

 قةومي كورد  ئةو   ئةحزايب ئةو  بةرنامةية بة  واقيعي  بة دةر  لة  حةزو  ئارةزووي. طريداوة 
ئيمة .ِراستيةي نيشان  دةدا  كة  ئةم  ثرؤسةية طالَتةجاِريةو بة خةلَكي كوردوستان  دةكريت 

 كةم و كوِري و  كيشانةوة  نية  كة بةشداراين  هةلَوويستمان بةرانبةر  هةلَبذاردنةكان  لةو 
بةرنامةكة باسيان كرد بةآلم باسةكاين ئةوان ئةتواينَ  كؤمةك  بةوة  بكات  ئينسان  مةملوس 

. تر  ناوةِرؤكي دذي  ئينساين و دذي خةلَكي كوردوستان  بووين ئةم سيناريؤية نيشان  بدات 
    بة  داويين  سياسةتةكاين  ئةواندا يزبانةي  خؤيان  حهةلَبذاردن  بؤ  يةكييت و ثاريت و ئةو

ةالَيت  ت دةس بةش و مةوقعيةت  لةهةلَواسيووة ثرؤسةيةكي  ضارةنووس  سازة  بؤ  بِريين 
بؤ  ئةوان طرنط  نية ئةم ثرؤسةية ض  بةرئةجنام و بة  قيمةيت  ض  . داهاتووي  عيراقدا 

ئةو  كارةسات و ِرؤذ ِرةشية نووقاندووة كة ئيستاو كارةساتيكة بؤية ضاوي خؤيان لة هةموو  
ئيستا  ديمةوة  سةر  قسةكاين  دكتؤر نوري .سبةيين  بةسةر خةلَكي  كوردوستان  ديت 

كؤمسيؤين    دكتؤر  لة  قسةكانيدا  دةلَيت  كة.  لة  بةرنامةكةدا  تالَةباين و بةشداربوواين تر
, ةكامنان  نادةنةوةو طوي  لة  داوةكاريةكامنان  ناطرن سةراسةري  لة  عيراق  وةآلمي  نام

يمي  كوردوستان  دةنووسن  ناوضةي كوردوستان ثاشان  ر هة بريدكتؤر دةلَي  لة  نامةكانياندا لة
دةلَي بةرثرسي  نووسينطةي كةركوك يةكيكة لة كؤنة بةعسيةكان و ثيشتر ضةندين ثؤسيت  

 بة قسةكاين  دةدات و كةمال غةمباريش  تةئكيدي دةكاتةوة  طرنطي الي بةعس هةبووة دريذة 
 سةدا هةشتاو  دكتؤر  دةلَيت لة.   هةزار كةس ناتوانن دةنط بدةن 73تةا لة  شاري هةولير 

هةلَةكان ضاك  بكةين ثاشان   كة  كاتيان  نةداوثيمان فؤرمةكان  هةلَةيان  تيداةيةو  ثينجي
. ةري  ضةندين  كةسي  تيداية شارةزانني و  كةساين بياليةن  نني دةلَيت  كؤمسيؤين  سةراس

يت  خةلَك  نايةن  بة  دةم  بةشيكي تري  قسةكاين دكتؤر  ِروةو  خةلَكي كوردوستانةو  دةلَ
كارةكانةوةو  خةلَك  ناضن  فؤرمةكان  وةرطرنةوة و خةلَك وايان  ليهاتووة  ئةبيت  شتةكان 

 ثاشان  ثيشكةشكاري  بةرنامة  دةلَيت  زانيارميان  هةية سةدان كةس. بضيتة  بةر دةميان 
 دةلَيت كة  سيستاين  طرتؤتةوة  ثاشان دكتؤر  طلةي  دةكات ونة فؤرمةكان و وةريان نةضوون بؤ

نةوة بةآلم خةلَكي  كوردوستان بةِرووي  كارةكا بة حةماسةوة  ضوون فتواي دا شيعةكان يةكسةر



 سةربةخؤي كوردوستان  لة ثةيوةندية    حةالقي ئةندامي م س ثاريت كاريِريبةر. نني وا
 كؤمسيؤين  سةراسةري  هةلَبذاردنةكان  لة عيراق  ليستةكةي  قبولَ   تةلةفونيةكةيدا  دةلَيت 

  ثاشان  دةلَيت  ثييان  ووتني.نة كردين ضونكة ناوي ثارتةكةمان  ووشةي سةربةخؤي تيداية 
 ئةزامن  ِرةخنةو  من. بةخؤي و جيابونةوة بكةن رسةاي نية نايب باسي ناوةكةتان ياس

طلةيةكاين  دكتؤر نوري بؤ  كار ئاساين و شكاندنةوةي تاي تةرازوةكةية بة  بةرذةوةندي 
ئةطةر  دكتؤر . ئةحزايب ناسيؤناليسيت كورد  نةك  دلَ  سووتاين بؤ خةلَكي  كوردوستان 

 بوويستاية  دةبواية  ئةو  كارةي  نةكردايةو  نةبوايةتة  بةرذةوةندي خةلَكي كوردوستاين
ثيشةوة  لة وةك . ستان لة دؤزةخ دةنيت بةشيك لة سيناريؤيةك  كة ئايندةي خةلَكي كوردو

بةآلم ئةم   نية لةو نةرمة طلةيةيانةوة  هةلَبذاردن  لة  ئيدارياتوومت  ِرةخنةي  ئيمة لة
دةردةخةن و ئةوةش  نيشان دةدات  ند  رٍِاستيةكيش  قسانةي  دكتؤر و هاوكارةكاين  ضة

شؤظينييت عةرةيب و ئيسالمي سياسي لةم سيناريؤ  طالَتة جاريةدا هةرضي  ثيبكريت ئةجنامي  
 ئيسالمي  سياسي و ضاوتانبيهيننة بة. دةدات  بؤ  سةركووت و ثاوان كردين دةستةآلت 

  ووشةي  سةربةخؤي بة ناوي  حيزبيكةوة هةبيت شؤظينيةيت  عةرةيب  ِريطا  نادات تةنانةت
ئةي  ئاخوو سبةيين  ئةمانة  تةواوي  دةستةآلتيان  طرت ضؤن  سةيري  خةلَكي  كوردوستان  

ضؤن  سةيري  ئةو  ضؤن سةيري  ماف  و داواكاريةكاين خةلَكي كوردوستان  دةكةن . دةكةن 
 ضارةنووسي بِريارانة  دةكةن  كة  خةلَكي  كوردوستان  خؤيان  دةيدةن و ثةيوةندي بة ذيان

بةشداري نةكردن سةرضاوةكةي  ِرةخنة لة هةلَبذاردن و بانطةوازي ئيمة  بؤ  . هةية سياسيانةوة 
وةي  كوردوستانة بة ثةلكيش كردن و لكاندنةنةطةِرانةوةية بؤ دةنطي  خةلَكي  كوردوستان و 

سيناريؤيةكي  ِرةش  كة  ئةمةريكاو  .  عيراقةوة  بة دوور  لة  دةوورو  دةخالةيت خةلَك خؤيان 
هاوثةميانةكاين  بةسةر  خةلَكيدا  سةثانديان  و بووين  ميليشياو  نةبووين ئازادي و 

 خةلَك  ناديار  تر  ئةمنيةت  ئةو  بنةمايانةن كة  سيناريؤي هةلَبذاردن  ِرةش ترو  ئايندةي
مي  سال و ئي حزايب قةوميئة بة  بؤية بةشداري نةكردن لة  هةلَبذاردن و دةنط  نةدان. دةكات 
ي قسةكاين  دكتؤر نوري تالَةباين ِرووةو  بةشي دووةم. مانة و شاين  هةموسةر  ليةيتمةسئو

من  ئةمةوي بة  . بةردةميان خةلَكةو  بةوة   تاوانباريان  دةكات  كة ضاوةِروانن  شتةكان  بضنة  
دكتؤر و  تةواوي سةراين  ئةحزايب  دةستةآلتدار و  هاوكارةكانيان  بلَيم  خةلَكي  كوردوستان  

ر   بة حكوومةتيكي وا  نةبوون  كة  سةرةتاي  ترين  ثيداوويسيت  برابيتة هةرطيز  خاوةين
ريان  داوةو  ذيان و طوزةرانيان دابني  هةميشة ثةالما  خةلَك  بؤ خؤيان  ثيضةوانةوةدةستيان 

كردووة  تةنانةت خةلَك خؤيان كارةبا و ئةمنيةيت طةِرةك و دوكان وبازاِرةكانيان خؤيان  دابني  
 بة دةم  كارةكانةوة ناِرةزايةيت  نةضونئةوةي  ئةمِرؤ دكتؤر  ليي ناِرةحةتة ناوي ناوة. كردووة 
ردنيك  كة  ئيستا  ئةحزايب   قةومي كورد  طرتوويانة   خةلَكي كوردوستانة  بة  هةلَبذابةريين

هةلَبذاردنيك   كة  خةلَكي كوردوستان  باش  دةزانن ض  ئايندةيةكيان  بؤ  .  بة  طيانيانةوة 
 بن هةمووي لة خةلَك  ناتوانن بؤ كاريك حةماسي. مسؤطةر دةكات  ستةمي ميللي و ثلة دووي 



كة   بةشيك لة ووآلتيك  بة ئةكرينةوةةكيشريت و بة  زؤر  نةخشة  ئدوور  ضاوي  ئةوانةوة
ئاواتيك  ئيستا  خةلَك  هةيةيت . هةموو ذيانيان لةو ووآلتةدا طؤِري بةكؤمةلَ و كوشتارطا بووة 

 ئةحزايب قةومي دةيكةن بة ناوي  لَ كاريكبؤ  سةربةخؤي و جيابوونةوة ثيضةوانةية لةطة
   ثةيامي سةركوويت بؤ بن دةسيت ئةو دةستةآلتةيخةلَكي كوردوستاني هةلَبذاردنةوة  طيِرانةوة

خةلَك  نةفرةيت  لةم  ثرؤسةية  هةية  خةلَك  ئةم  هةلَبذاردنة بة ضالَيكي ِرةش . ثيية 
تالَةباين و بارزاين  ئةيانةويت بة ضةثلَةِريزان ئةم  .  نايةوي بضيت بة  ثرييةوة  دةزانيت

زؤر وورياترن  بةوةي  فالَن شار  زيِري   وة  بةآلم خةلَكي كوردوستان لةوةواقيعةتة  بشارنة
ئةمانة  هةموو  ناِرةزايةيت خةلَكن . تيدايةو  فآلنة  شار حةياتةكةية  ضاوبةس بكرين  

ريكخستين ئةم ناِرةزايةتيانة  دةتواينَ  وةآلميك  بداتةوة خةلَكي كوردوستان  ئايندةيةك 
خؤيان خوازياريين خةلَكي  كوردوستان  ئةبيت  زؤر  باش  بؤيان  ِروون  بيتةوة  دياري بكةن كة 

ات و ئارةزوويانةوة كة ئةم  هةلَبذاردن و ئةم  ثرؤسةية  ضةند طالَتةجاِري و ضةند دوورة  لة ئاو
  هةولَي بؤ دةدةن و  دكي  كوردوستان  باش  بزانن  ئةوةي  ئةحزايب قةومي  كورئةبيت  خةلَ. 

واينيشان  دةدةن  ضارةنووسي  خةلَكي  ثيوة  بةندة مةهزةلةية  ئةوان  ئةيانةويت  بة دةنطي 
ئةحزايب قةومي  كورد ضةند  كورسيان  هةبيت هيض  . خةلَك  كورسي دةستةآلت بؤ خؤيان بكِرن 

ا  ئةوةت. ثةيوةندي  نية بة باش بووين ذياين خةلَكةوة ثةيوةندي هةية  بة بةشي  ئةوانةوة 
ش هةلَبذاردن كورسيةكانيان دابةش  كردووةو سةرؤكي  زؤر بة ئاشكراو  بةيبدوو دلَي ثي

حكوومةت و ثةرلةمانيان دابةش كردووة ئيتر  خةلَكي  كوردوستان  ض  كارةن  لة  ِروانطةي  ئةم  
  حيزبانةوة  تةا  وةسيلةي مؤر  كردين  شةرعيةت دانن بة  دووبارة كردنةوةي  دةستةآليت

ئةمِرؤ  نة ِرةخنةو نة طلةي و طازندةي شةرمنؤكانة  ناتواينَ  .ئةم حيزبانة  بؤ  دةورةيةكي تر 
ِرؤشن بةرانبةر  وةآلمي  جيدي بة  وةزعي سياسي ئيستاي كوردوستان  بداتةوةو هةلَوويسيت

ي ِرؤشن و هةلَوويست و  سياسةتيك  كة  ئةمِرؤ دةتوانيت  وةآلميك. هةلَبذاردن  دياري بكات 
كاريكة حيزيب كؤمؤنيسيت  بكات كي كوردوستان دياري ضارةنووسيكي سياسي و ئينساين بؤ خةلَ

ئةبيت  . كريكاري عيراق و كةمثيين ِريفراندؤم بؤ سةربةخؤي كوردوستان بة ِرييان  خستووة 
وار ضيوةي خةلَكي كوردوستان  ثيش هةلَبذاردن  ثرسيان  ثيبكريت  كة  ئةيانةويت لة ض

 بةيب  ئةم  ثرسة . عيراقدا مبيننةوة ياخود  دةوولَةيت  سةربةخؤي  خؤيان  ثيك  دةهينن 
بؤ  ئةم  كارو ئايندةية  با . ئاوات و ئارةزووةكانيانة  هةر بِرياريك لة  سةرو خةلَكةوةيةو  دذي

ؤ سةربةخؤي كوردوستان لة دةوري حيزيب كؤمؤنيسيت كريكاري عيراق و كةمثيين ِريفراندؤم  ب
 .كؤببينةوة 
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