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  اوي طؤأانكاري بنةأةيت لة كوردوستاناوي طؤأانكاري بنةأةيت لة كوردوستانننبانطةوازصك لة ثصبانطةوازصك لة ثص

  
لة كاتصكدا كةوا يةك شنةباي ئازادي هةيل كردوة لة جيهان و هةرضي ميللةتاين كوصلة كراو ذصردةستو 

 خؤيانن ضونكة  بةأص كردين كارواين ئازادي كردين وا خةريكيداماف خوراو هةية لة سةرتاسةري جيهان
و هةر بؤيةشة لةوةتةي مصذو نوسراوةتةوة بة مليؤنةها زادي هيض مانايةك نابةخشصذيان ديارة بة بص ئا

 مشةخؤرو لةوالشةوة هةرضي دكتاتؤرو.  كةس طياين خؤيان بةخت كردوة لة ثصناوي ئازاديمليؤنةها
ذو طةندةلو مرؤظكوذو هةية وا لة ترسي ميللةتةكانيان ثشتيان بة ديوارةوة ناوة بةالم ئةوانة ديارة لة مص

هيض فصر نةبون ضونكة ميللةتصك كة بأياريدا بة ئازادي بذيصت ئةوا هيض هصزصك ين ية بتوانص أصطاي ثص 
  . بطرصت جا قورباين يةكان هةرضةندة طةورة بن

لة  أؤذ لة دواي أؤذ وا نةخشةي سيستةمة دكتاتؤرو طةندةلو ضةوسصنةرو ناعةدالةتو بص ياساييي يةكان
 يةك دةضصتةوة كةضي نةخشةي أةنطاوأةنطي ميللةتاين ئازادو وا لة هةلكروزانةوةيةو زياتر لة

  . ثةرةسةندنداية
ميللةيت كورديش لة بةر ضةند هؤيةكي مصذوييو كؤمةاليةتيو جيؤثؤليتيكي ئةوا ماوةي دوو هةزار سال 

ئةطةرضي . زياترة ذصردةستة وة خةريكي خةباتكردنو قورباين دانة لة ثصناو ئازاديو كةرامةيت
ل  ثلةي جيا جياي هةية وة تاواين جينؤسايد بة هيض جؤرصك بةراورد ناكرصت لة طةشسانةوةضةو

رةكي ثص ي هةلسصت دذ  مةرج ين ية تةا اليةنصكي دةش خؤيضةوسانةوة ضةوسانةوةي سياسيو ئابوري
  . بة ميللةتصك

 أصطاي ئازادي وة دةرةكي ياخود خؤأسكي هةر هةمويان كؤسثصكن لة،  بةالم هةمو جؤرة ضةوسانةوةيةك
  . ميللةتان داناكاسصن هةتا ئةم كؤسثانة هةمو بة ال نةنصن

 ناوةكةي بوةتة سيمبؤيل ئازادي خوازي تواين لة أاثةأينصكي بص هاوتادا لة وا تةاةميللةيت كورديش ك
ثاش قورباين دانصكي   بة شصكي كوردوستان لة دةست أذصمي ئةنفالضي بةعس أزطار بكات1991سايل 
أاستة ئاوايت هةرة طةورةي ميللةيت كورد لةم .  بة هيواي ئةوةي لة ذصر ضةتري ئازادي تةواودا بذيصتزؤر

واتة أزطار بون لة ضةوسانةوةي نةتةوةيي هاتة دي بةالم كؤسثةكاين أصطاي ئازادي زؤريان بة ، أاثةأينة
 مؤنؤثؤلكردين حوكم لة بة، طةندةيل، ناعةدالةيت، شةأي براكوذي، سانةوةي سياسيوضة. قييت مانةوة

سةر بناغةي وراسيو خصزاين تةا بةشصكن لةم كؤسثانةي كةوا ميللةيت كورد دةبص لة هةملةتصكي 
  . ئاشتيخوازانةدا اليانبةرص

 كةوا لة ذصر  بؤ هةمو ئةم ميللةتانة هةلكةوتبصئصستا وا ثص دةضص لة سةرتاثاي جيهان هةلصكي نوص
ستنةوةي هةيل لةم جؤرةش جؤرصكة لة تاكتيكي ميللةتان بؤ طةيشنت قؤ. ضةوسانةوةي خؤمايل دةنالصنن

  . بة ئاماجنة هةرة سةرةكي يةكةيان ئةميش ئازادي تةواوة
ئةوةتا أؤلةكاين ئةم ميللةتة قارةمانة وا خةريكي بةرثاكردين قؤناغصكي نوصن لة مصذوي ميللةيت كوردا 

ضةندة شصوازؤ جص بة جص كردين ئةم قؤناغة زؤر هةر. ئةمةش هةرةسهصنانة بة دوا كؤسثي أصطاي ئازادي
جياوازة لة طةل جص بة جص كردين قؤناغةكاين ثصشو كةوا ثأؤسةي أزطاركردن بو لة ضةوسانةوةي 

ضونكة ئصمة ئصستا أوبةأوي دوذمنصكي ،  كةوا خةبايت ضةكدارانةي لة خؤي دةطرتةوةنةتةوةييو دةرةكي
دةستهصناين مافة بنةأةيت يةكانة كةوا بة ثص ي ياساي نصو دأندة نابينةوة بةلكو مةبةست تةا بة 
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 مرؤظ بؤ هةمو كةسص دابينكراوة وة ةوتننامة نصو دةولةيت يةكاين مايفدةولةيت وة بة تايبةيت أصكك
بؤية جص بة جص كردين ئةم قؤناغةي ئصستا . دةسةالت ثابةندة بةوةي بؤ هاووالتيان دابيين بكات

نو مانطرتنو سكاال بةرزكردنةوة تيخوازانة لة خؤي دةطرصت وةكو خؤثيشانداشصوةيةكي بة تةواوةيت ئاش
  .  أصكخراوة نصودةولةيت يةكاين لص ثرسراو لة أةويت مافة مرؤظبؤ بةردةم

كوردةكاين ناوةوةو دةرةوةي ووالت وا خةريكي ثتةوكردين أيزةكانيانن بؤ ثصكهصناين سةكؤيةك كةوا 
ان لة خؤي بطرصتةوة وة مةبةست بة دةستهصناين مافة بنةأةيت يةكانو هةمو دؤستاين ئازادي لة كوردوست

ئطةرضي وا ضاوةأواندةكرا كةوا أصكخراوة سياسي . ئةجنامداين طؤأانكاري أاستةقينةية لة كوردوستان
يةكاين جطة لة هةردو حيزيب سةرةكي ثصش هةمو اليةنصك بةم ئةركة هةلسن بةالم ديارة لة بةر ضةند 

  . ناتوانن ياخود ئامادة نني ئةم ئةركة خبةنة سةر ئةستؤي خؤيانهؤيةك ئةمان 
جا لصرةوة ئةو أاسيت دووبارة دةبصتةوة كةوا تةا ميللةت بة هةمو توصذةكاين يةوة دةتوانص طؤأنكاري 
أاستةقينة لة كؤمةلطادا بسةثصين ضونكة ميللةت جطة لة بةرذةوةندي طشيت هيض بةرذةوةندي يةكي تري 

  . وةندي حيزبيو ضينايةيت ين يةوةكو بةرذة
 أةشنوسصك كةوا هةلساوة بة ئامادةكردين ش دةستةي ئامادةكردين هةملةيت طؤأنكاريبؤ ئةم مةبةستة 

برييت ية لة ليستصكي ئةو داواكاري يانةي ضاوةأواندةكرصت خبرصنة بةرضاوي بةرثرساين هةردوو 
وةأواين ثصشنياري زياترة لة اليةن هاووالتياين وة ضا  أصكخراوة نصودةولةيت يةكانئيدارةي كوردوستانو

 أوو دةكةنة كوردوستان  يانةش شاندصكي كوردةكاين دةرةوةئةم داواكاري ثاش داأشتين. كوردوستانةوة
هةر . بؤ ثأكردنةوةي ئةو أيزةي كةوا لة كوردوستان وةكو بةرةيةكي طؤأانكاريو ضاكسازي ثصكهاتوة

  . لقي كوردوستان لة دةرةوة بانطهصشتكراون لةم شاندة بةشداري بكةنهةمو ئةنداماين ميللةيت كوردو خة
دين ئةم قؤناغة تةا دةبصت ئاشيت خوازانة بصت ميتؤدي كاركر، وة جارصكي تريش بؤ دووبارة كردنةوة

وةكو ئؤكرانياو قريطيزيا بؤ منونة وة بة هيض جؤرصك لة جؤرةكان توندوتيذي بة كار نايةت وة هةتا 
وةالمي توندو تيذيش لة اليةن ئيدارةي هةرصمةوة نادرصتةوة ئةطةر توندوتيذيان دذ بة بةشداربواين 

بةالم لة طةل ئةوةشدا ئازادي مافة .  لة كوردوستان بة كار هصنامجوجؤلةكاين داخوازي طؤأانكاري
ةوة بنةأةيت يةكان هةردةم سصنراون وة ثصشكةشنةكراون بة خؤأايي بؤية ميللةتصك نابصت سل لةوة بكات

بة يةكةوة  لة ثصناوي ئازاديو كةرامةيت ضونكة ترسو ئازادي هةرطيز بةرزترين قوربانيش ثصشكةش بكات
  . ناطوجنصن

  : ئةمانةنثصشنياركراون ةم داواكاري يانةي تا ئصستائ
أاطةياندين جاأصكي مافة بنةأةيت يةكان بؤ هةرصمي كوردوستان لة اليةن ثةرلةماين  .1

كوردوستانةوة كةوا هةمو ئةم مافانةي تيا دابني بكرصت كةوا أصككةوتنامةكاين مايف 
ايةكي سةربةخؤو بص مرؤظ بؤ هةمو كةسصك لة جيهان دابينيان كردوة وة دةبص داط

اليةنو لص هاتوش بؤ ثاراستين ئةم مافانة دامبةزرصندرص كةوا هاووالتياين 
  . كوردوستان بتوانن لة كايت ثصويستا ثةناي بؤ بةرن

يةكطرتنةوة هةردو ئيدارة لة سةر بنةماي عةدالةت نةك بنةماي مؤنؤثؤيل حوكمي  .2
 . وراسيو خصزانيو خصلةكي

 . و فايلداور تاوانباراين ئةنفالدادطايي كردين هةمو سيخوأ .3
خةرجكردين بودجةي هةرصمي كوردوستان بة شصوةيةكي تةواو أون وة أاطةياندين  .4

  . هةمو خةرجي داهايت هةرصم لة أاثؤرتصكي تايبةتا لة كؤتايي سال
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 . بنبأكردين طةندةيل بة هةمو جؤرةكاين يةوة .5
 . حكوميو حيزيبدياري كردين سةرضاوةو ضةندي داهايت هةمو لصثرسراواين  .6
ئاشكراكردين مولكي هةمو لصثرسراواين ئصستاو ثصشوي حيزيب و حكومي و دياري  .7

كردين سةرضاوةكانيان وة طةأانةوةي هةمو ئةم مولكانةي كةوا بة ناحةق بة دستيان 
 . هصناوة بؤ ميللةت

بةرثاكردين شةفافيةتو أوين لة بة أصكردين كارةكاين حكومةت وة بة شداري كردين  .8
 . يطةري هاووالتياين كوردوستان لة ثأؤسةي دروستكردين بأياري سياسيداكار

بةرثاكردين عةدالةيت كؤمةاليةيت وة ضارةسةركردين بنةأةيت كصشةي نيشتةجص بونو  .9
 . خزمةتطوزاري ية بنةأةيت يةكان

دابةشكردين ثؤستة طشيت يةكان لة سةر بناغةي لص هاتوي نةك لة سةر بناغةي  .10
 . خصلةكيحيزيب و خصزانيو 

دياري كردين ضارةنوسي هةمو بص سةرو شوصنكراوةكاين شةأي ناوخؤ وة  .11
 . قةرةبوكردنةوةي كةسوكاريان

ثصداضونةوةي دؤسي يةي هةمو طرياوةكان لة كوردوستان وة ضارةسةركردين هةر  .12
 . ناعةدالةيت يةك كةوا لة كايت طرتنيان ياخود دادطايي كردنيان أوي دابصت

اكارصكي طشيت تايبةت بة سكاالي هاووالتيان دذ بة بريوكراسيةتو داودةستنيشانكردين  .13
كةوا هاووالتيان بتوانن أاستةوخؤ سكاالي بؤ ، ةندةيل لة دامو دةزطاكاين حكومةتط

 . بةرزكةنةوة
دذ بة  وستان وة ناين هةنطاوي كاريطةرئافرةتان لة كورد بةرةو ثصشربدين ذياين .14

 . ان لة كوردوستاندياردةي خؤسانتدنو خؤ كوشتين ئافرةت
أزطاركردين دامو دةزطا زانسيت يةكاين وةكو زانكؤو سةنتةرةكاين لص كؤلينةوة لة  .15

 . دياردةي حيزبايةتيو طةندةيل
 . اناين بص دةرامةتكؤمةككردين خةلقاين بص كارو خصز .16
 . طرنطيدان بة ثصشربدين باري ذياين كةم ئةندامان لة كوردوستان .17
ة بنةأةيت يةكان وةكو ئاوو كارةباو ضاودصري دابني كردين خزمةتطوزاري ي .18

تةندروستيو دامودةزطاكاين ثةروةردة بؤ طوندةكان بة مةبةسيت ثصشوةضوين باري 
 . ذياين جوتيارانو سنوردانان بؤ دياردةي كؤضي طوند بؤ شار

 وة ئةم داواكاري يانة ثصويستيان بة ثصشنياري تر هةية هةروةكو ثصشتر لة سةرةوة ئاماذةي بؤ كرا
  . خةلقاين كوردوستان هةمويان بانطهصشتكراون بؤ ثصشكةشكردين ثشنياري زياتر

ندصك ثصكدصت لة بؤ مةبةسيت ئامادةكردين ئةم هةملةتة ضاكسازي يةش ئةوا ئصستا خةريكة شا
 كةوا لةم زووانة بةرةو كوردوستان بةأص دةكةوص وة دةستةي ئامادةكردين ئةم كوردةكاين تاراوطة

ةتة جا ضي لة أصطاي تاراوطة ثصشوازي لة هةمو كوردصك دةكات بؤ بةشداري كردن لةم هةملهةملةتة لة 
 أاستةو خر بصت ياخود ثشتطريي كردن بصت ياخود ثصشكةشكردين ثشنيارو ئامؤذطاري ينبةشداري كرد

  . بصت
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يةنةكي طرنطيشة ئاماذة بؤ ئةوة بكرصت كةوا ئةم هةملةتة بة تةواوةيت خؤأسكة وة لة اليةن هيض ال
دةرةكي بة هةر جؤرصك بصت كؤمةكي ناكرصت تةا ثةيوةندي لة طةل أصكخراوة نصودةولةيت يةكان نةبصت 

  . كةوا ئةوانيش دةرطايان كراوةية بؤ هةمو مرؤظصك
 هصزة فرة أةطةزي 1546ةوة ئةوا بة ثص ي بأياري ئةجنومةين ئاسايشي ذمارة لة اليةين ئاسايشيش

ين ئةمريكاو بةريتانياو كؤرياي خوارو لص ثرسراون بةرامبةر ئاسايش لة يةكان بة تايبةيت هصزةكا
ئةم هةملةتة ثصشتر لة أصطاي كةنالة ديبلؤماسي  كوردوستانو عصراقيش بؤية دةستةي أصكخستين

يةكانةوة ثةيوةندي دةكات بة نوصنةراين ئةم سص ووالتة وة ئاطاداريان دةكاتةوة كةوا ئةوان لص ثرسراو 
ةر بة هةر توندو تيذي يةك كةوا كاربةدةستاين هةردو ئيدارة بةرامبةر بة شداربواين ئةم دةبن بةرامب

  . هةملةتة بة كاري بصنن
ياخود ثصشكةشكردين ثصشنيار تكاية ،  لةم هةملةتةبةشداري كردن، مةبةسيت أوونكردنةوةي زياتربؤ 

:ثةيوةندي بكة بة ثةيوةندي طشيت  
Email: a7825836@unet. univie. ac. at
Tel. 0043 650 2 18 2005 
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