
 ڕۆ2ی ئ)ران لھ بھلبھلھی ڕ)فراندۆمدا

لھ جۆرەکان چوارچ)وەی جیۆپۆلیتیکیھکھی خۆی پاراستووە و وەک  زەمانی م)ژووە تاکو ئھمڕۆ بھ جۆرێمانی ت)دا نییھ، ئ)ران لھ د)روگ
بھرگھی ئھم ھھموو ھ)رشھ و  بۆ گھمھ سیاسییھکانی خۆی لھ ناوچھکھ بھتایبھتی و دونیا بھ گشتی. ھھر ئھمھشھ کھ در)ژەی ھھیھناوەند)ک 

بھ  استھوخۆی یۆنانداڕسیاسی و ئابووری و کۆمھJیھتییانھی گرتووە کھ ڕووبھڕووی دەبن)تھوە. ئ)رانییھکان لھ سھردەمی داگیرکردنی 
 تادەرسیان وەرگرتووە و خۆیان لھ داگیرکردن و حوکمی ڕاستھوخۆی وJتان و نھتھوەکان پاراستووە  تایبھت شارە دەو2ھتی ئھسینا

ئھمڕۆش ھھمان سیاسھت پھیڕەو دەکھن، بھ تایبھت دوای شۆڕشی جمھوری ئیسالمی ئ)ران ئھم جۆرە لھ سیاستھ زیاتر کاری پM کراوە 
ن، ئیمارات تا دەگاتھ ع)راق و سوریا. سھیر لھوەیھ زۆر جار ئ)ران وەک ئھفغانستان، پاکستان، بھحرەی-ئھمھ وەک لھ فھلھستین، لوبنان

 و کۆنتڕۆ2ی جوJنھوە ئیسالمییھ سونیھکنشیان کردووە لھبھرژەوەندی خۆی بھکاری ھ)ناون. عیزم ئیدارەپانشی

ئھگھر بیر)ک لھ کوردستان بھ گشتی و باشووری کوردستان بھ تایبھت بکھینھوە ئھم سیاسھتھ پڕمھترسیدارەی ئ)رانیھکانمان بۆ 
 دەردەکھو)ت.

سھر کوردستان بکھین بۆمان بھدیار دەکھو)ت کھ لھ ڕ)گھی سیاسھت)کی زۆر  گھر سھیری چھند نموزەج)ک لھ سیاسھتی ئ)رانییھکان لھ
و دژبھیھک ئاراستھ بکھن کھ دوورمھودا کورد نھتوانM لھ بچوکترین دەرفھت و  چھپارچھییامھوە توانیویانھ کورد بھ پارھ)من و ئار

  -بۆ نمونھ: بب)تھ خھتھر بھسھر ستراتیژی ئھمنی قھمی ئ)رانیدا. حا2ھتدا

ی ئاب ھ)زی کھمیان بۆ ل)دانی حزبی دیموکراتی ئ)ران لھ کۆیھ ھ)نا. سھیر لھوەیھ ئھم ھ)زە کھمھ لھ ھاتن ٣١ئ)رانیھکان بھر لھ 	-１
. ئھم ھ)زە ھیچ کاریگھری نھبوو بۆ ل)دانی حیزبی دیمۆکراتی ئ)ران کردان ھی یھک)تی پارتیدا گوزەریو چووندا بھ ھھردوو ناوچ

 ، ئھبM ئھم ھ)زە بۆ ھاتب)ت؟؟ھھموو کھس ئھوەی ئھزانی

ی ئاب بوو وەزعی پارتی بھرەو خراپی چوو پاش فشاری ی.ن.ک و ٣١ھواوی )زە لھ بنجینھدا زەنگی ڕ)کھوتنی تئھم ھ
پھکھکھ، ئھمھ وای کرد پارتی ڕ)کھوتنھکھ لھگھڵ حوکومھتی ع)راق بھ سھرپھرشتیاری ڕاستھوخۆی ئ)رانیھکان بخر)تھ بواری 

لھ شھوی ھ)رشھکھی بھعس (صدام) و پارتی بۆ ھھول)ر لیژنھیھکی باJی ئ)رانی لھسھری ڕەش چاود)رو  ج)بھج)کردنھوە. ھھر
یھ ۆ(چونکھ ئھمھ ویستی ئ)رانیھکان نھبوو) ب نسھرپھرشتیار بوون. سھحبی (ی.ن.ک) لھ سل)مانی ئ)رانیھکان نیگھران بوو

 M(ی ن ک) نزیک بویھوە لھ ھھول)ر ئیرانیھکان پ)شی ھاوکاری زۆری (ی ن ک)یان کرد کھ بگھڕ)نھوە. سھیر لھوەیھ کات
و دیگھ2ھ دوا سنوور بوو کھ دانرا. لھم ڕۆژەوە ئھم دوو زۆنھ (سھوز و زەرد) بوە ئھمری واقیع  نییان لM کردڕ)گر یھکانعسبھ

 کھ ئھندازیارەکھی ئ)رانیھکان بوون.

ە تا ئ)ستا. وە ھھردەم تھھدیدی گۆڕانیان کردووە، کھ ان دروست بو ھھرگیز ئ)رانیھکان ئیعترافیان بھ گۆڕان نھکردوڕکھ گۆ	-２
زونی ھ)ز لھ ن)وانی ئھم دوو زۆنھ ھ)fی سوورە. تھنانھت لھ ھھ2بژاردنھکاندا بھ تھزویر پشتیوانیی دەیان ھھزار ات)کچونی تھو

د. ئھمھ مانای وایھ دەنگیان بۆ (ی ن ک) مسۆگھر کرد، تھنانھت لھ کۆچی کاک نھوشیروانیشدا سھرەخۆشیان لھ مام جھالل کر
ئھم دوو ھ)زە لھ کھ ئ)ستایش ئ)رانیھکان  گۆڕان وەک بھش)ک لھ (ی ن ک) دەبینن وە ھھو2ی جددیش دەدەن بۆ یھکگرتنھوەی 

 چووارچ)وەی کھلتوری ئیستای (ی ن ک)دا.
تی باJی شانی سھرکردایھلھ ڕ)کھوتنی گۆڕان و (ی ن ک)دا سھرەتا وایان دەرخست کھ ئ)رانیھکان پشتیوانن بھJم دواجار ڕاک) 	-３

ینینی تھنیایی مھسعو بھ سھرانی پارتی بۆ ئ)ران و مانھوەیان سM شھو و سM ڕۆژ لھ تاران و سھردانی مسعود بۆ بھغداد و ب
ع)راق خو)ندنھوەکھمان ئھوەمان پM دە2)ت کھ ئ)رانیھکان بھ ھاوکاری پارتی (ناوەندی بڕیاریان) بھ ئاگاداری بنھما2ھی تا2ھبانی 

ھواوی لھ باشووری چونکھ ئھم ڕ)کھوتنھ تھوازنی ھ)زی بھ ت ە کھ ئامانج ل)ی تھجمیدکردنی ڕ)کھوتنھکھ بوو.ت کردودروس
کوردستان دەگۆڕێ کھ ئھمھ بM شک لھ ڕووی ستراتیژی ئھمنی قھومی ئ)رانیھوە قبو2کراو نھبوە و بگرە خھتھریش بو، ھھر 

، ل)رە ھھم (ی ن ک) بۆ ئ)ران ھھردوو با2ھکھی ی ن ک لھگھڵ یھک کۆدەبنھوەبۆیھ دەبینین لھ دواساتی سھردانی شاند)کی باJی 
رھھمیش وەک کھس)کی قبوڵ نھکراو چ لھ الیھن ئ)رانییھکان وە چ لھ ڕ)کھوتنھکھ لھ ڕووی عھمھلیھوە کۆتایی پM دێ وە ھھم بھ

بھ قھولی خۆیان  لھڕ)گھی ئیستاش الیھن بنھما2ھی تا2ھبانی و تھنانھت کۆسرەت ڕەسو2یش دەخر)تھ دەرەوەی بازنھکھ. وە
میانڕەوەکانی ئ)و گۆڕانیشھوە لھ سھر خھتن کھلھسھر)کھوە گۆڕان لھگھڵ ی ن ک یھکبگر)تھوە لھسھرەکھی ترەوە لھگھڵ ئھوانی 

 کھم بکر)تھوە.  وازیھکانی نھھ)fن یانتردا جیا
４-	 Mو لھسھر ئھرزی واقیع دا تاکھ ھـ)زی  ەکاۆ خۆی ک)ش دنجی دونیا برسھ ێمھشھدی سیاسی لھولھ ڕۆژئاوای کوردستان کات

ئیرانیھکان زیاتر لھ تورکھکان و ئھسھدیھکان ترسیان بۆ دروست دەب)ت بۆیھ ئ)ران  مایش دەکات، ئیترکاریگھر و توکمھ خۆی ن
تورکھکان نھکھیانا بھ ھاوکاری ڕوس و ئھسھدیھکان پ)شنیاری لھتکردنی ڕۆژئاوا دەکات بۆ ھ د)ریھھر زوو لھگھڵ تورکھ دوژمن

ھک لھ ش)وەکان دروستکردنی ھھمان لھ ناوچھی جھرابلس و بگرە تھجریدکردنی ناوچھکھ لھ کورد. کھ بھم سیاسھتھ بھ ش)وەی
(دوو زۆنھ، سھوز و زەردەکھ) لھو)دا وە ئ)ستاش لھ چھندین الوە ھھو2ی جددی دەدەن کھ نائارامی بھ ھاوکاری (پارتی) لھ 

ت بکھن. خۆ ئھگھر ئھم دوولھتیھ یان دووبھشیھ ڕووی نھدابا بھ د2نیاییھوە ئ)ستا ئھگھر ھھردوو بھشھکھی ڕۆژئاوادا دروس
لھ ھھموو ئھم گھمھ سیاسیھ خھتھر و ق)زەونھی دژبھکورد  نھیشگھیشتنایھ سھر دەریا ئھوا ھھنگاوی زۆر گھورەشیان بڕیبوو.



دا بۆ مھرامی داگیرکھران و لھبھینبردنی خھونی انی ترئھوە (پارتی) تاکھ ھ)زی بھکارھاتووە بھ دەست ئ)ران و داگیرکھر
 کوردیدا.

وریا وەک دەو2ھت نھماوە وە ع)راقیش بھ ھھمان ش)وە سئ)ران ئیمڕۆ لھبھردەم ھھرەشھی ترەمپ و ئھمریکایھ، لھ کات)کدا 	-５
ۆست)کی لھ ناوخۆ و ھیچ د حھدیاتی زۆر گھورەدایھ. حکومھتی ئاکھپھلھوپھڕی ب)ھ)زی و شلوقی دایھ .. وە تورکیا لھبھردەم تھ

. دەرەوەدا نھماوە، بگرە ھھمووی کردوون بھ دوژمنی خۆی، تاکھ دۆستی لھ ئ)ستادا ئ)رانھ کھ دوژمنھ م)ژووییھکھی خۆیھتی
ئ)ران بھ عھبادی مورتاح نیھ ھھو2ی ھ)نانھوەی مالیکی دەدر)ت، لھ کات)کدا ناوچھکھ لھبھردەم گۆڕانکاریھکی گھورەدایھ تھنانھت 

 ئھگھری زۆر ھھیھ جوگرافیای سیاسی ناوچھکھ گۆڕانکاری ت)بکھو)ت.ڕەنگبM یان 

ئ)ران جگھ لھم ھھموو فشارە ئابووری و سیاسیھی لھ سھریھتی، ھھموو ھھو2)کی ئھوەیھ جھبھھی شھڕەکان بۆ ڕوبھڕوبوونھوەی 
لوبنان و یھمھن، ھتد. ھھمان تھجروبھی سوریا و ع)راق و  ئھمریکا و ڕۆژئاوا لھ دەرەوەی سنووری خۆی بھھ)ز بکات وەک

ڕۆ2ی ئ)ران لھ باشوور وەرگرین بھتایبھت کھ ئ)ستا (بھلبھلھی) یھک)ک لھم بھجھانھ باشور و ڕۆژئاوای کوردستانھ وە ئھگھر 
 ڕ)فراندۆم زۆر زەق بووەتھوە، ئ)رانیھکان وا نیشان دەدەن کھ دژن وە تورکھکانیش ھھڕەشھی لھشکرک)شی دەکھن.

ئھمھ لھ کات)کدا ھھرچی دۆستی کورد ھھیھ لھ دەو2ھتھ دوستھکان و ڕ)کخراوە جیھانیھکان ڕۆشنبیران و کھسایھتیھکان تھنانھت ( یو 
ئ)ن)یش ئامۆژگاریماندەکھن کھ ئھم فھوزا و بھلبھلھی ڕ)فراندۆمھ ڕابگرین و دوای بخھین تا کات)کی گونجاو و لھبار. ئھگھرنا ھھموو 

ین و پشتیوانیھکانیش نام)نن. کھچی پارتی و ھاوائاوازەکانی (ئسرار) دەکھن وە تورکیاش سھرباری ھھڕەشھی شت)ک لھ دەست دەدە
 لھشکرک)شی بھ پ)ی مھعلوماتھکان ب)دەنگھ و بھش)کھ لھ پالنگ)ڕییھکھ.

خۆیان نیشان دەدەن کھ زۆر ناڕەحھتن لھمھڕ پرسی ڕ)فراندۆمدا لھ کات)کدا خودی ئ)رانیھکان لھ ھھموو کھس و الیھن)ک ئ)رانیھکان وا 
شارەزای زیاتری پارتین بھقھو2ی خۆیان (پارتی پھروەدەی خۆیانھ)، ئھوان چآک ئھوە دەزانن کھ پارتی ھھرگیز کار بۆ دەو2ھتی کوردی 

نیھ تھنانھت ئھمھ الی خھ2کی کوردستانیش ڕوونھ کھ پارتی بۆ بھرژەوەندی حیزبی و کھسی و بنھما2ھیی  ناکات بھ2کو بگرە باوەڕیشی پ)ی
بۆ ڕزگاربوون لھم ھھموو ک)شھیھی ت)ی کھوتووە پھنای بۆ (ئھحساسی قھومی) بردووە. ئ)رانیھکان لھ ھھموو الیھک زیاتر ئاگاداری ئھم  وە

بارزانی و پارتی خھریک بوو لھناو ی ئابدا ٣١خۆیان سھخfھت نیشان داوە؟؟ ھھروەک چۆن لھ حھقیقھتھن، ئھی کھواتھ ئ)رانیھکان بۆ وا 
بارزانی لھ وەزع)کی  بچن ئ)رانیھکان بھ ھانایانھوە ھاتن بھ ھھمان ش)وە ئیستاش درکیان بھوە کردووە کھ پارتی و بنھما2ھی مھسعود

 کردنی ئھوانھ. چونکھ بM ئھوان ئاسان نیھ گھمھکردن بھ چارەنووسی کورد.خراپدان ھھر بۆیھ یھک)ک لھ ئامانجھکانی ئ)رانیھکان ڕزگار

ئھگھر گریمان ڕ)فراندۆم کرا دەرھاویشتھکانی چین؟؟ وە باشوری کوردستان لھم کھشھی ئ)ستای چی بھسھر د)ت؟؟ ئھوەی ڕوونھ دروست 
ندین سا2ی تر ھ، کھ ئاسھوارەکانی تا چوژمنایھتیھیھکتر و چآندنی تۆوی حقد و د بوونی دوو بھرەی دژبھیھک تا ئاستی تھخوینکردنی

 ، کھ کوردستان دابھشبون)کی خھتھرناک بھخۆیھوە دەبین)ت:بھردەوام دەب)ت. لھ الیھکیتر ھھموو ئاماژەکان ئھوەمان پM دە2)ن

 ی دەبنھوە بھش)ک لھ ع)راق.ھ عھمھلب ١٤٠کھرکوک و مادەی  -ا

 کر)تھ سھرەن)زەیھک دژ بھ پ)شکھوتنھکانی ڕۆژئاوا.ورکیا تھنانھت ئ)رانیھکانیش دەھھول)ر و بادینان قوبرس)کی تر دەبن بۆ ت -ب

 سل)مانی (ھھتیو) دەم)ن)تھوە لھم ن)وەندەدا بھبM ھیچ کاریگھری و قورساییھک النی کھم بۆ ماوەیھک. -ج

 (سوماڵ) بھJم بی اعترافی دەولی.وە ھھتا لھ حا2ھتی بھ2)شدا بۆ ھھمووی چی ڕوو دەدات؟؟ برسیھتی و شھڕوکوشتار ھھمان ژینگھی 

دروستبوونی ژینگھیھکی سیاسی و ئابووری و کۆمھJیھتی لھم چھشنھ لھ باشووری کوردستان لھ قازانجی ک)دایھ؟؟ تۆ بf)ی ئھمنی قھومی 
کوردستان)کی یھکگرتوو، وە یا ئ)رانیھکان کوردستان)کی لھم چھشنھ بھ قازانج دەبینن یان ئ)رانی لھم جۆرە دەرئھنجامھ سوودمھند نھبM؟؟ ئا

 پشتیوان بھ دەو2ھتھ گھورەکانی جھیانی لھ نزیک سنووری خۆی؟؟

ووریای خھتھرناکترین ھھو2ی  یانیدەب)ت لھوپھڕی ئارام ،وایھ ی مھند و سامناک)ەریایھکھ)منی و ئارامی ئ)رانیھکان وەکو (د
 دوژمنکارانھیان بین.
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