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  نةجيب باآليينةجيب باآليي ..  .. ئايا كورد لةم قوناغةدا لة بةغا بةهصز بن باشترة يان لة كوردستان؟ئايا كورد لةم قوناغةدا لة بةغا بةهصز بن باشترة يان لة كوردستان؟

 
بو وةالمدانةوةي ئةم ثرسيارة ثصويسيت بة رونكردنةوةي ضةند خالصك 

  :هةية ئةوانةش
بة درصذايي مصذؤ كورد توشي زور مةرطةسات و شكةست و بص ئومصدي -1

 يان برياروةرطرتن بةدورةوة بوونةتةوة، ضونكة لة سةنتةري برياردان
رودةدا، يان هةتا  بوون وة ئاطايان لة دةروبةري خوي نةبوو كة ض دذيان

لةو كومثلؤ و  طةر ئاطاشيان لص بوواية ئةو هصزو دةستةالتة نةبوو كة رص
ثيالنة دوذمنكاريانة بطرن كة بونةتة هوي شكةست و كوتايي هاتين بة 

 ليدةرةكاين طةيل كورد، لة دةهان شورش و كوشتين زور سةركردة و
  . هةموو ثارضةكان

 ضونكة كورد لة بنكةي دةستةٌإلت و لة سةنتةري بريارةوة بةدوور بوون بوية تا ئصستا سةربورو -2
تةجروبةي ئيداري و سياسيان زور كةمة، وة تاكو تةجروبةيان لة ئةتةكصت و ثروتوكويل سياسي و 

وص بة منونة ئةم قسةية بضةسثصنني دةتوانني تةجروبةي ديثلوماسيش زور كةم و الوازة، طةر مبانة
 كةضي تا ، سالة كوردستان وةك نيمضة والتصكي سةربةخؤية14باشوري كوردستان باس بيكةين كة ئةمة 

 كارطة بةرهةمهصنةرةكان، ( (ئصستا هيض سةروسيماي سةربةخويي وةرنةطرتووة بطرة لة ذصرخان
   .) )هتد. …ثروذةي ئاوخواردنةوة وةسائيلي طواستنةوة، تةزوي كارةباو 

  . دةزطا مةدةين و دميوكراتيةكان لة روذنامةطةري ئازاد بطرة تاكو بريوراي سةربةست  هةروةها
بة ناو هةموو شتص هةية بةالم لة راسيت و واقعدا، ئيدارةكاين كوردستان لةم هةموو سازي و دةزطايانة 

ومةلطاي سظيل ئصستا لة كوردستانا تةوذمي تاكة حزب و بص بةهرن، بة ثصضةوانة لة جيايت دروستكردين ك
تاكة سةروك و تاكة ئيدارة بةهصز ترة، لصرةشدا زور فاكتةري ئوجبةكتيظ و سوجبةكتيظ رؤيل خويان 

  . دةبينن كة لصرةدا ناتوانني باس بيكةين
مانة ئةوانةي كة  رصزو حورمةمت هةية بو ئةو هةموو ئةندا، و تا ئصستا ثةرلةمامنان هةية1992لة سايل 

لة ثةرلةماين كون و ئصستا دا هةن، بةالم دةتوامن بة ثةرلةقازي كوردستان يان بأةقازي كوردستان 
ناوبنصم نةك ثةرلةماين كوردستان، ضونكة تا ئصستا شةفافيةت و رون و زةاليل لة دان و ستانةكاين 

بةر ئةو هةموو كارة نا رةواييانةي دذ روي نةداوة، وة بةرام) ) كؤن و تازة ( (ثةرلةمانةكاين كوردستان
  . كومةلطاي دميوكرايت و دةستاليت قانون رودةدةن بصدةنطن

باس لة  مانطصكة ثةرلةماين عصراق دامةزراوة دةبينني بة زيندويي و بة شةفافيةت كة ضي ئةوة نزيكي
ةربةستدا بةرصوة وة لة ضوارضصوةي بريوأاي س هةموو شتص دةكرص و دانشتنةكان بة شصوةيصكي ئةشكةراو

دةضن كة ضي لة كوردستان ئةو هةموو دانشتنانة تا ئصستا بة شاراوةيي و لة هويل قفل كراو دا ئةجنام 
داوون، بص ئةوةي طةل بيزاين كة ئايا نوصنةرةكانيان لة ثةرلةماندا ض باس دةكةن و بة ض شصوة داواي 

يا ئةو تةجروبة درصذة لة حكومةت، ثاراستين مايف ئةوان، ئصستا بوو هةر كوردص هةية بثرسص ئا
  هتد ضييان بة سةر هاتن كوا ئةجنامةكان؟؟.. ثةرلةمان، وةزارةتةكان، روذنامةطةري ئازاد و
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خالصكي تر كة دةتوامن بة منونة لةبريبصنم ئةويش ئةوةية كة كورد وةك قوناغي يةكةم، وة وةك سود -3
وةرطرتن لةتةجربةي ئيدارةي دةولةت ثصويستة خوي نزيكي سةنتةر بيكةن، واتة لةوص خويان يةك 

بينني هةندص خبةن، بةهصزبوون و وجوديان لة بةغدا شتصكي زور ثصويستة، ضونكة لةم ماوة كورتةدا دة
كاري باش وة لة بةرذةوةندي كوردا روداوون وةك كووبونةكاين والتة دراوسصكاين عصراق لةم دووايية دا 
لة ئةستةنبول ئةطةر بةرصز هوشيار زصباري وةك وةزيري دةرةوةي عصراق لةو كوبونانةدا ئامادة نةبواية 

ئةو بابةتة   بة ئاساين رةت بيكاتةوة وئةوا نةدةتواين ئةو ثصشنيازةي توركيا لةمةأ شاري كةركوك وا
  . لة روذةظي كوبونةكاندا دةربصنص
بةرهةم ساحل ئةو برطة سراوةي سوصند لة كايت سوصند خواردن دا لةبري .  يان سوصندي دةستور ئةطةر د

نةهصنا بواية ئةوا دةبوو بة شتصكي لةبريكراوو، بصجطة لةوة كة هةر شتص يان كارص نةك لة سةر ئاسيت 
 ردستاين عصراق، بةلكو لة سةر ئاسيت هةرصم و جيهان دذي نةتةوةي كورد لة هةر جصطايص روو بدا،كو

  . كورد ئاطايان لص دةبص و دةتوانن رصطة لة نةخشة خراثةكاين دذ كورد بطرن و بةسةردا زال بنب
ة سةنتةري كورد ستراذييصكي درصذخايةن ثالن بيكةن، كة بة ثصي ئةو ثالنة ستراتيذيية، بتوانن ل-4

ئةو دةور و هصزة هةيان بص كة بصجطة لة  عصراقي تازة برياروةرطرتن لة كايت وةرطرتين هةندص بريار بوو
بتوانن هةندص  ضةسثاندين هةندص خال و بأطةي تايبةت و طرنط بة كوردةوة لة دةستوري داهاتوودا،

ازةكاين عصراق دا بسةثصنن، بو ثروذةو نةخشةي دواروذيش بوو كوردستان بة سةر ثةرلةمان و حكومةتة ت
  . ئةوةي بنب رصخوشكةرصك و طةرصنتيصك بوو سةركةوتن لة كايت داخوازي جيابونةوة دا

ضونكة بةو رةوشةي كة ئصستا لة كوردستان هةية طةر جياش ببينةوة وةك جيابوون و سةربةخويي 
يةكان داخوازي ثصكةوةذيان  سال زياتر جارصكي تر توركة قوبرس32 قربسي بةشي توركي لص دص، كة دواي

لة طةل بةشي يوناين دةكةن، ضونكة ئيدارة فاشلةكةي رؤوف دانكتاش بة بريوكي ناسيوناليسيت 
بةرتةسك نةيتواين خةلك تصر بيكا، وة خةلكةكةش قينيان بة درؤمشة موجةرةدةكان نةهصنا، بووية كايت 

 وة شةرت و ،ثالن و ستراتيذي سياسي بصكة رةطةزي نةتةوايةيت يان داخوازو حةزي نةتةوايةيت بة بص 
مةرجي ذياين سةردةم لةبةرضاو نةطرص و بةرذةوةندي زللة هصزو نةخشة ستراتيذيةكان رةضاو نةكرص، 

ئارماجنة  ئةوا تةنيا بة حوكمي سوزو عاتيفة و خواسيت رةطةزي نةتةوايةيت ناتواين بيطةية
  . دارصذراوةكان

د لة بةغداد كاري سياسي باش ئةجنام بيدةن رصطةي ئازادي و لة كوتايي دا دةمةوص بلصم ئةبص كور
سةربةخويي كوردستان نزيك تر دةكات لةوةي كة تةنيا لة كوردستان مبصنني و بةغداد ثشت طوص خبةن، 

  !!!!دةبص لةم قوناغة نازكة دا فيكرو قاضمان لة بةغدا بص، دل و ضاومان لة كوردستان بص
 جنيب باإليي
nbalay80@hotmail.com  
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www.kurdsun.de  
 

2 

mailto:nbalay80@hotmail.com
http://www.kurdsun.de/

	ئايا كورد لةم قوناغةدا لة بةغا بةهصز بن باشترة يان لة كوردست

