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اق : دەستوور و یەکڕیزی  ر
 هەرێیم کوردستانی عێ 

 

اق  ی
ی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عێ  ی

 وتاری نوێنەری تایبەتیی سکرتێ 

ن هێنیس پالسخارت  خاتو جینیی

 

 زانکۆی کوردستان 
  ٢٠٢١ی ئایاری ١٩چوارشەممە، 

 

 میوانانن بەڕێز،   
 ئامادەبووانن خۆشەویست،  

 
دەمەوێت بە سوپاسکردنن زانکۆی کوردستان دەست ن   بکەم بۆ بانگهێشتکردنم بۆ ئەم چاالکییەی ئەمڕۆ. 

ە ئامادەم.  ی
 شانازییەیک گەورەیە و خۆشحاڵم کە من لێ 

  
من ئەمڕۆ دەمەوێت گەر ڕێگەم بدەن زۆر بە ڕاشکاوی قسە بکەم. مەبەست لە سەرنجەکانم هەم  

ن ڕاستگۆیانە و بنیاتنەرانە هەوڵ تەحەددی کردنە و هەمیش بۆ هاندا کردنەوەیە بۆ ئەوەی بتوانیی  بێی
نن

وگرفتەکان و کێشەکانن سیستەم.    بدەین لەپێناو دۆزینەوەی چارەسەر بۆ هەندێک لە گێی
  

م وەک کورد دەڵێت  
ا
بە واتایەیک تر، رەنگە هەندێکتان ئەم رایانەی منتان لە رادەبەدەر بە ڕاشکاو بزانن بەڵ

 ەیە بتگریەنێت." "دۆست ئەو کەس 
  

دەبا رووبەڕووی ببینەوە. لە هەندێک لە گفتوگۆیەکانم لە هەرێیم کوردستاندا دیدە دەربڕاوەکان، پێمان  
انەن. لە هەمان کاتیشدا، ئەمە یەکێکە لەو شتانەی کەمن پی ی سەرسامم.  ی

خۆش بێت یان ناخۆش، دلێ 
وڕا تەنها بۆ مەبەسیی کۆبوونەو  ە بێت و بەس بەڵکوو پێویستە لەپێناو هەروەها نابێت ئاڵوگۆڕی بێی

 باسکردنن کرۆیک بابەتەکان بێت بە مەبەسیی دۆزینەوەی چارەسەر.  
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 ئامادەبووانن بەڕێز و خۆشەویست، 

 
وو و  ژ ی

ۆڵکردنن چارەنوویس یەکێک پێویستە بۆ هەر کەسێک. بە سەیرکردنن مێ  خەبانی نەپساوە بۆ کۆنێی
ن کە ئەم دۆخە بە تایبەنی بۆ خەڵیک هەرێیم  جوگرافیای ئەم ناوچەیەش، بە ڕای من با ە بڵێیی شێی

کوردستانیش راستە. سەیرکردنن رابردوو بەسە لەم رووەوە و هەروەها ئێستا و ئایندەش پڕە لە نادڵنیانی و 
 مەتریس. 

ن ئەوەیە کە ئەم قەوارە  ئێستا کات و قوربانییەیک زۆری ویستووە.   ىئۆتۆنۆمييه ئەوەی کە ئێمە دەیزانیی
م
ا
،  بەڵ ی

وەک هەر شوێنێیک تری ئەم جیهانە، ماف و ئازادیيەکان هەروا بە ئاسانن بەدی نەهاتوون. نەخێ 
  . ن  هەرگێی

  
ن وا مه  هەر بە مسۆگەری  ئوتۆنۆمييه زانن ئەم جۆرە ئەوەی من دەمەوێت بیڵێم ئەوەیە کە هەرگێی

 ڕی پێویستیدایە.  هەتاهەتانی دەمێنێتەوە. هەر بۆیە یەکڕیزی بۆ مانەوەی ئەم قەوارەیە لەوپە

ی سیستەیم   ن ی
لە ڕاستیدا، من هەر وەک لە هەفتەی رابردوودا بە ئەنجوومەنن ئاسایشیشم وت کە هێ 

ی  ن ی
نی ئەو گرێبەستانەوە سەرچاوە دەگرێت کە لەنێوان پێکهاتەکاندا هەیە کە ئەمانیش هێ 

ن ی
فیدڕایل لە بەهێ 

 . خۆیان لە ئاشتەوانی و یەکڕیزی نێوان کۆمەڵگاکانەوە وەردەگرن 
  
تەکە بە قەد ئەو پەیوەندییەی کە پێکهاتە جیاوازەکانن بەیەکەوە گرێ دەدا  

ا
اقيش، وڵ ی

سەبارەت بە عێ 
ە. بە زۆریش ئەم خەڵکە جیاوازانە پێویستیان بە ئاشتەوانی نێوان کۆمەڵگاکان هەیە.  ن ی

 بەهێ 

ە لە جیاوازی و فرە ئایین و ئێستا هەرێیم کوردستان بە دڵنیاییەوە و بە شێوەیەیک بۆماوەنی و بەرفراوان پڕ  
 دایەوە.  

ی
 فرە زمانن ئەمەش بە ڕوونن لە سەردانەکەی ئەمدواییەی پاپا فرانسیسدا رەنیک

نی و بووژانەوەی بەرچاوی هەرێیم کوردستان لە هەبوونن ئەم  يه یەکێک بۆى هه  
ن ی
بڵێت بەهێ 

 جیاوازییانەوە سەرچاوەی گرتووە. 

نی دژەکان" یەکێک بوو لەو هۆکارە بناغەییەی کە بووە هۆی ڵێت "یەکییەش یەکێک هەتتا دەتوانێت ب
دروستبوونن هەرێیم كوردستان و بە دڵنیاییشەوە هەر ئەم بنەمایەشە کە دەتوانێت ئایندەی مسۆگەر 

 بکات.  
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اق و هەرێیم کوردستانيشدا ناکۆیک سیایس هەیە و زۆربەی دیموکراسییە   ی
تان، لە عێ 

ا
  وەک زۆربەی وڵ

ا
بەڵ

ەکانن  ن ی
ن و نەهامەتیدا تێپەڕیون.   بەهێ  ڕشیی

 ئەمڕۆش دوێین  بە هەمان دۆخن شەڕ و خوێێن

ن مانای توانابوونیەنی  ی
ین شێوە   ى كه وەله هیچ پێویست بە وتن ناکات کە کوردستانێیک بەهێ  بە باشێی

 بەرژەوەندییەکانن بپارێزێت. بە پێچەوانەوەشەوە، پەرتەوازەنی دەبێتە هۆی الوازی. 
  

اقی فیدڕالیش، نەک هەر بێگومان، هەرێمە   ی
بوونن عێ  ن ی

ن و یەکگرتوو دەبێتە مایەی بەهێ  ی
کوردستانێیک بەهێ 

 ناوخۆنی دەبێتە هۆی 
بوونن ن ی

 ناوخۆنی بگرە جیهانیش. هەروەها گومانیش لەوەدا نییە کە بەهێ 
لەسەر ئاسیی

بوونن دەرە ن ی
 .  كيشبەهێ 

 ئامادەبووانن بەڕێز و خۆشەویست،  

ی  راههەوروپانی ، دەتوانم لە ئەزموونن خۆمەوە پێتان بڵێم کە فه من وەک سیاسەتمەدارێیک پێشووى ئ
مكردنن

 زۆر جیاوازی فەرمانڕەوانی هەیە، کارێیک سەختە. 
 دیموکرایس، بە تایبەتیش ئەوەی کە ئاسیی

ە ئاسا بەدی نایەت   ن ئەمە زۆر ڕاستە کە دیموکرایس درێژخایەن لە کۆمەڵگاکاندا لە چاوتروکانێیک موعجێی
انە هەیە. بەڵکو سازشک  ردن پێویسیی بە ئارامگرتین لەڕادەبەدەر و بریاری شێلگێی

  
 شتەکان بە ئاراستەی بەرژەوەندنی 

. ڕەنگە هەتتا بۆ پاڵنانن بێئارایم ئاساییە و من بە تەواوی ئاگادارم لی ی
اویش بێت.    هاوبەیسژ زیاتر ویسێی

م بە شێوەیەیک مسۆگەریيانە پێویستە پرۆسەی دیموکرانی کانی  
ا
 بدرێیی  بۆ ئەوەی بتوانێت گەشە بکات. بەڵ

ئەمە رەنگە ڕوو بدات. پێویستە کارلێیک تەندروستانەی ئۆپۆزسیۆن و حکوومەت و پێکهاتەی پارتە   
 ناوخۆنی و هەرێیم و نیشتمانن ڕێگەپێدراو بێت.  

 سیاسییەکان لە سەر هەموو ئاستەکانن

ویستە برییی بێت لە دابینکردنن خزمەتگوزاری بۆ  لە میانەی هەموو ئەمانەدا، دوا ئامانجی سەرکردایەنی پێ 
. چەقەکە پێویستە لەسەر ئەو چارەسەرانە بێت کە نوێنەرایەنی بەرژەوەندییەکانن هەموو   تیيەکانن

ا
هاوڵ

م ئەو چارەسەرانەی کە لەسەر بنەمای زۆرینەدادە خەڵیک هەرێیم کوردستان دەکەن به 
ا
زرێن ئەوە  مه ڵ

 نەوە.  ناتوانن بە دوورمەودانی بمێن 

ێت و   م هێشتاش نابێت بە مسۆگەر دابێن
ا
هەر وەک وتم یەکڕیزی ئەگەر بۆ یەکجاریش بەدەست بێت بەڵ

 بۆیە پێویستە بەردەوام کاری بۆ بکرێت. 
  



 

 

 

SPECIAL REPRESENTATIVE OF THE UNITED NATIONS SECRETARY-GENERAL FOR IRAQ 

ـل الخــاص لالمــين العــام لألمــم المتحــدة في العراقثالممـ     
 

ی بەردەوام بۆ ناو خەڵیک سادە و گفتوگۆ و کاری تۆکمە
 ىئەم "کاری ئیدامەدان" ە خۆگەیاندن و هانابردنن

اوە. کە ئەمەش نیشاندە  پێويسته   ری ئەوەیە کە پێکهاتەکان و کۆمەڵگاکان لە هەموو کاتێک گوێیان یل  گێی
  

ازان دەبێت ئەوە ئەریک سەرکردایەتییە کە رێنمانی بدات و  کاتێک کە یەکڕیزی توویسژ هەڕەشەی لێکێی
 بەرژەوەندییە دژەکان یەک بخات. 

  
تییەک

ا
 راگرتن لە نێوان دید يش لە هەمان کاتدا، ئەریک هەر هاووڵ

ی
ە کە دان بەو ڕاستییەدا بنێت کە هاوسەنیک

 وەک هەر کۆمەڵگەیەیک فرەڕا.   ریم نواندنه و بەرژەوەندییە جیاوازەکاندا پێویسیی بە سازش و نه 

سیاسەت بە "هونەری ئەنجامدانن ئەوەی دەکرێت بكرێت" پێناسە کراوە. پێمان خۆش بێت یان ناخۆش، 
ریم نواندن رەنگە  جیاوازییەکان. من ئەوەش رەت ناکەمەوە کە نه هێشتین نهیەکە بۆ ریم نواندن ڕێگە نه 

م هەرچۆنێک بێت نه ش لەپڕ ببێتە هۆی بێهیوایی
ا
ریم نواندن بۆ یەکێی دەبێتە مايەی کردنەوەی دەرگای . بەڵ

 سەرکەوتین درێژخایەن.  

ێویستە کە گیانن یەکڕیزی و بەو پێیەی کە هەموو سیاسەتێک دواجار هەر ناوخۆییە، بۆیە زۆر پ 
هاوبەشکاری بە کردەنن لەسەر ئەم ئاستە پیادە بکرێت. سیستەیم هاوسەنگ ئەو سیستەمەیە کە تێیدا 

دابینکردنن خزمەتگوزارییەکان لە هەموو کات و شوێنێکدا بە تەواوی مسۆگەر کراوە بێگوێدانە ئەوەی کە چ 
تدایە.  

ا
ێیک سیایس لە دەسەڵ ن ی

 هێ 

  .  هەموو ئەمانە، ئێمە پێویستە جیاوازی بکەین لەنێوان یەکگرتوونی لەگەڵ یەکڕانی
 لەگەڵ وتین

  
ن مانای ئەوە نییە کە ناتوانرێت   ئەوە کە تەنها کە کۆمەڵێک بتوانێت یەکگرێت و ببێتە یەک ئەوە هەرگێی

 
ی

ی تەندروستییانەی ناوخۆنی ئەنجام بدرێت یانیش ناتوانرێت چەندین دەنیک
ێن. تاووتون   جیاواز ببیسێی

ن هەڕەشە نییە و بگرە بە پێچەوانەشه  ن و دەوڵەمەندییە.   وەراجیاوازی هەرگێی ی
 سەرچاوەی هێ 

قسە و راگەیاندنن بریقەدار  ئەوەی کە شانبەشانن ئەمە گرینگە ئەوەیە کە قسە بۆ کردار بگۆڕدرێت. راسته 
م دواجار بۆ ئەوەیە کە شتەکان ئەنجام بدرێن. 

ا
 باشە بەڵ

  
بایەنی بۆ هەنگاونان بۆ  ه ن ۆرەوە تا دەگاتە وازهێنان لە بەرژەوەندنی تەسیک حێی ەر لە بەرەنگاربوونەوەی تێی

  "دیدی پێشمەرگە بۆ 
ا

ی پێشمەرگە و ئەنجامدانن چاکسازی. بەڵ ن ی
" یەکێکە لە  ٢٠٢٥یەکخستنەوەی هێ 

 نانی  بەسەر دوو ناوچەی "زەرد"
و "سەوز" یان بەسەر  نمونە باش و تۆکمەکان. هەرێیم کوردستان چیێی

نی   ئاشتبوونەوە و یەکگرتن هاتووە بۆ ئەوەی سەقامگێی
هەر ڕەنگێیک تردا دابەش بێت. هەر بە ڕاسیی کانی

 سیاسیی بێتە ئاراوە. 
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اق هەموو کات لە  ی

با بێینە سەر سەروەرنی نیشتمانن . بەداخەوە، هەڵکەوتەی ناوازەی جوگرافیی عێ 
یم کوردستانيش بەدەر نییە. بە واتایەیک تر، ئێوە رووبەڕووی چەندین  قازانجی دا نییە و لەمەدا هەرێ

بارودۆخن جیۆپۆلەتییک دەبنەوە و هەر ئەم ڕاستییەش بەسە بۆ ئەوەی وا لە یەکێک بکات کە دوو جار بێی 
 بکاتەوە. 

  
 ئامادەبووانن بەڕێز و خۆشەویست، 

 
اق لە بەردە ی

یین یەکەمەوە عێ   تشژ
ی

اردنن مانیک ژ بە دڵنیاییەوە  م گۆڕانکارییەیک چارەنووسسازدایە. بەهۆی هەڵێی
تر و  اردنێیک پاک و بێگەرد بە بەشدارییەیک فراوانەوە دەبێتە مایەی دابینکردنن ئایندەیەیک سەقامگێی ژ هەڵێی

ی 
اردنەش بۆ پەیوەندییەکانن نێوان هەولێ  ژ  ئەو هەڵێی

ت. لەالیەیک تریشەوە، ئەنجامەکانن
ا
خۆشگوزەرانێی بۆ وڵ

 وپەڕی گرینگیدان.  و بەغداش لە

ئێستا، هەرێیم کوردستان بژاردەیەیک هەیە لەو رووەی کە دەتوانێت یەکگرێت و رێزی خۆی سەبارەت بە  
 بەرچاو لە چاکسازنی ئابوری و ئاسایشدا، کە  

ن بکات و پێشڤەچوونن ی
ماف و ئازادییە بنەڕەتییەکان بەهێ 

ینەی خەڵکن، ئەنجام بدات و سەرەڕای جیاوازی ژ ی
یە ناوخۆییەکانیش، کە من لەو باوەڕەم کە ئاوانی لەمێ 

 تتا لە ڕابردووشدا نەهێشتنیان زۆر ئەستەم بووبێت، دەست بەگفتوگۆ بکات.  هه

 تەبانی و یەکڕیزیدا شکست بهێنێت و بەمەش هەموو دەسکەوتەکان بخاتە   
یانیش رەنگە لە دروستکردنن

 مەترسییەوە.  

 ئامادەبووانن بەڕێز و خۆشەویست،  

 
 لەمدوایی 

ی
ەدا، بابەنی دەستووری کوردستان هاتەوە بەر باس و خواس و هەموو خەڵکیش لەسەر گرینیک

 هەبوونن دەستوور هاوڕان. 

  
ا

م لە چەند   ٢٠٠٩گەر من هەڵە نەبم یەکەم رەشنووس لە ساڵ
ا
پێشکەش کرا. چەندین هەوڵ دران بەڵ

 هێنا. قۆناغن جیادا بەهۆی نەبوونن کۆدەنگیی و سازانن سیاسییەوە شکستیان 

مافەکانیان و هەروەها  پێويسته كه   ڕێگەم بدەن با ڕاشکاوتر بم. سەرکردایەتیی سیایس و دەستوور بۆ خەڵکه 
تەکانیش دیاری بكات.  چۆنیەنی پاراستین مافەکانیشيان مسۆگه 

ا
 ر بكات و هەروەک چۆن سنووری دەسەڵ
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م چاالککردنن پرۆ  
ا
یەتییە بەڵ

ا
سەکانن تریش بە دڵنیاییەوە دەبێتە هەلێیک  راستە دەستوور گرێبەستێیک کۆمەڵ

 گرینگ بۆ هەموو پێکهاتە و کۆمەڵگاکانن هەرێیم کوردستان بۆ ئەوەی بەیەکەوە دانیشن.  

رەنگە ببێتە مایەی نەهێشتین جیاوازی و ناخۆشییەکان و قبوڵکردنن خەڵیک تر و هەروەها، گەر پێویست   
ووی یەکێی و هەروەک چۆن رەنگە ببێتە مایەی زاڵبوون  داوای بووردن و رێزگرتن لى مايه  ببێته بێت،  ژ ی

ە مێ 
ڕکی ی سیاسیی و هاوبەشکاری و چەقبەستوونی نێوان پارتە سیاسییەکانیش.    بەسەر کێێی

 هەروەها دەکرێ ببێتە مایەی هەلێیک زۆر باش بۆ دروستکردنن شانازی بەرەوپێش و متمانەش.  
  

 و بەرپرسیارنی ئەمە دەرفەتێکیشە بۆ بەروونن دەستنیشانکردنن  
ن ی
 یاسانی زیانن دامو  هێ 

دەزگاییش. ناڕوونن
 هەیە لەسەر ئاسیی فیدرایل و هەرێیم کوردستان. 

بە هەر حاڵ، گەر ئێوە دەتانەوێت پرۆسەکە سەرلەنوێ چاالک بکەنەوە ئەوە پێویستە بە رێیک و دروسیی  
ن ڕقی هەڵچوو بە كه دەبێتە مایەی بێمتمانەنی   ئەنجایم بدەن. بەڵێین بۆش و جێبەجێنەکراو م  زیاتر. هەرگێی

 گرن.  رمه وە

  
بێین  تا ئێستاش هەر پەتایە و هەموو کون و کەلەبەرێیک گرتووەتەوە بەشێوەیەک   ن بحێی ن شەڕی سیایس و حێی

مابێت کە پرۆسەی سیایس لە خزمەنی ئەواندا خەڵک متمانەی بەوە نه  ر گه کە جێگەی سەرسوڕمان نییە  
 گۆڕانکارییەک.  بێت یان ببێتە مایەی هیچ  

  
 دووبارە، گەر ئێوە ئەمە دەکەن ئەوە بە ڕێیک و دروسیی ئەنجایم بدەن. 

 بێگومان دیکۆمێنیی ئەنجام پێویستە لەگەڵ دەستووری فیدرایل گونجاو بێت.  

ئەمە خۆی لەخۆیدا گرفتێیک تری دروست کردووە چۆنکە دەستوری فیدرایل بەرچاوڕوونن تەواوی تێدا 
م جێبەجێکردنیان بە    نییە. لەو کاتەی

ا
 تێدا جێگێی کرا بەڵ

ڵە دەکرا بنەما گشتییەکانن
ا
کە دەستوور گەڵ

دران.  ی
 یاسایەکانن دواتر سپێ 

دوای شانزە ساڵ نەبوونن ئەم تایبەتمەندییە بووەتە سەرچاوەی مشتومڕی بەردەوام لە نێوان حکومەنی   
اق و حکوومەنی هەرێیم کوردستاندا. هەر بۆیە چارەسەرێیک د ی

رێژخایەن لەوپەڕی پێویستیدایە. من عێ 
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اق ڕێز لە هەموو  ی
ن لەسەر ئەوەی کە کانی ئەوە هاتووە عێ  دڵنیاشم کە ئێمە هەر هەموومان کۆکیی

 پێکهاتەکانن بگرێت.  

 ئامادەبووانن بەڕێز و خۆشەویست،  

 
سەدەکانن   لە کۆتاییدا ڕێگەم بدەن با جارێیک تر جەخت لەسەر گرینگیی ئەو دەسکەوتانە بکەمەوە کە لە

 رابردوودا لەالیەن خەڵیک کوردستانەوە بەدەست هاتوون.  

 پرسیارەکە ئەوەیە کە ئایە چۆن ئەم دەسکەوتانە درێژە و پەرە ن   بدەین?  

لە کاتێکدا کە نەتەوە یەکگرتووەکان لەگەڵ ئێوەدایە، ئەوەش گرینگە کە پێش هەموو شتێک ئەوە بزانن کە   
 ەن.  هەر هەمووتان لەم پرسە بەیەکەو 

 دەستتانە ناو یەکڕیزی وێڕای جیاوازییەکان کلییل 

 


