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  مستةفا طةرمياينمستةفا طةرمياين ...  ...  سثي سثي أاثةأيين أاثةأيينوو   سوور سوورأاثةأيينأاثةأيين

  سويد
لة باشووري كوردستاندا لة هةمبةر ديكتاتؤري عةرةبة ، مةزنترين ذاپةذيين كوردي سةدةي بيستةم1991بةهاري 

دةبينييةوة،لةم } كة ئةوسا خؤي لة دةسةآلتداري بةعسييةكان و سةددامي ذووخاو دا{،هةصگريساشؤضثنييةكاندا
ة ساصةدا كوردستاين باشوور گؤذانكارييةكي زؤري بة خؤييةوة بينيوة، چ لة ذووي چةندايةتييةوة و چ سيانز

 گؤذانثكي زؤر يدا لة كوردستاين ئازاد لةم كورتة مثژووة،يةوة،لة گةص هةموو كةم كوذييةكانيدالةذووي چونايةتي
استةمة لة گةص پثش ذاپةذيندا يان لة گةص كة ئ،لة بوارةكاين ئابووري و كؤمةآليةيت و ذامياري دا ذووي داوة

پارچةكاين تري كوردستاندا بةراوورد بكرث، دةتوانني بصيني خثرايي گؤذانكارييةكان لةم ساآلنةي دواي ذاپةذيندا 
 ساصة ئازادي ية 13پثش ذاپةذين زياتر بووة،ئةم ئةزمووين لة خثرايي گؤذانكارييةكاين هةموو سةدةي بيستةمي 

 100 ساص و ذثگةي 10دةتوانث هةر ،ئةگةر كوردستان لة عثراق جيابثتةوة:ةملاندين،يةكةمدوو خاصي بؤ س
لة گؤذانكارييةكاين خؤي ببذث،واتة كورد لة چاو عارةيب عثراق تواناي خؤگؤذين و خؤگوجناندين لة گةص !ساص

و سةقامگري دستان درثژخايةن ئةگةر ئاشيت ناوخؤيي كور:دووةم} فةريكة دميؤكراسييةتدا زياترة  {
 پاريت،دةتوانن پثكةوة هاوكاري بكةن و  وئابووريي پةرةدةسثنث وحيزبة كوردستانييةكان،تةنانةت يةكثيت،بث

  .. هثدي هثدي خؤيان ببنة جثگةي متمانةي يةكتر وخةصكيش ئةوسا متمانةيان پث دةكات
   سپيذاپةذيين ياين دميؤكراسييةت و ذيفراندؤم

 خؤيان لة ،كوردستان و حيزبةكان، بةصكوو هةموو خةصكي باشووري كوردستانئثستا نةك هةر حكوومةتةكاين 
 دةسةآلتداري سياسي كوردستانهةر ئةوةندة بؤ . بةردةم وةرچةرخانثكي مثژوويي و چارةنووس سازدا دةبيننةوة

بة بؤ ئةوةي دةنگ ! ساص ژثردةست بووين عثراق بكةن71 ساص ئازادي كوردستان و 13كة بةراووردثكي ،بةسة
بزوتنةوةي ريفراندؤم الي كةم مانگث پثش هةصبژاردنةكاين   زؤر پثويستةهةروةها بة بذواي من! ذثفراندؤم بدةن

عثراق لة ذثگةي خؤ پيشاندانثكي مليؤين يةوة خؤي بة ذاي گشيت جيهان بناسثنث،بؤ ئةوةي لة ئثستاوة 
ة بةرامبةر ئةمةريكادا،دةتوانث بة ئاشكرا يش ل}ك. س. د{پشتيوانةي نثونةتةوةيي بؤ خؤي مسؤگةر بكات،ديارة 

 هةصبژاردنةكاين عثراق ذةت ،ةكاين خؤياندابث ئةوةي لة ذاگةياندن{ ذثفراندؤم دةربذثبؤ  خؤيپشتيواين
 خباتة كارلة بةرامبةر ئةمةريكادا } لة بانثك و دوو هةوا{ واتة سياسةيت خودي ئةمةريكا،كة بريتيية}ةوةبكةن

لة هةمبةر ئةمةريكا و جيهاندا }ذثفراندؤم { بؤ پشتيوانيكردن لة}دميؤكراسي {ووي دةتوانث بيان}ك. س. د{
ا وةرچةرخاين مثژوويي بةكار بثنث و لةم قؤناغة مثژووييةدا بؤ الي دوو مليؤن ئيمزا با داتةوةو لة گةص جةماوةرد

  . تؤمار بكات
وم لة كوردستاندا نةكرث،ذثفراندؤم ذثفراندولكاندةوةي عثراق و كوردستان ئارةزوومةندانة نابث، تاكوو 

با لة ذثگةي ذثفراندؤمةوة ،ندنةوةش ذوويداتاقيكردنةوةي سةرجةمي مثژووي كوردستاين عثراقة،خؤ ئةگةر لكا
بةآلم با لة سةددةي بيست و !بثت، خؤ ئةمة لة هةردوو حاصةتدا،ئةجنام چي بثت،پةذةويكردين دميؤكراسييةتة

چونكة سبينث و لة !ةنووسي خؤي دياري بكات،نةك تةنيا حيزبةكانذاي گشيت كوردستان،چار،يةكةمدا
هةم ئةو دوو مليؤن كةسة و چةندان مليؤن مرؤضي كورد،هةست بة بووين خؤيان دةكةن و پشتيواين لة ،ئايندةدا

 ئةمة يةكةمني دان و ستاندين مثژوويي دةبث لة نثوان ذاي گشيت كورد و حكومةيت {،حكوومةيت كوردستان دةكةن
من لثرادا دةسةآليت سياسي كوردستاين خؤمان بة هةموو باصةكانييةوة دصنيا . }ايندةي كوردستاندا ئ

حكومةيت ئاندةي كوردستان }بةتةنيا{ ذيفؤرمي ئابووريدصي بشكثنن،! دةكةمةوة،ذيفراندؤم دصي كوردستانة
ةوة تاكوو ئثستا –اين لؤزان ،لة دواي پةميناسنامة و كةسايةتييةچونكة گرثيي دةرووين مرؤضي كورد !ناپارثزث

،لة ماوةي كة مرؤضي كورد،كثشةكة لةوةداية!ئةگةر ذثفراندؤم نةكرثت،هةر وابووة و لةمةودواش، هةروا دةمثنث
بكردين تةعري!  ساصدا مثشكي تةعريب كراوة،نةك هةر خاك1400 ساصدا يان تةواوتر بصثم لة ماوةي 80

 مةترسيدارترة لة }خؤتةعريبكردن{! مووسص و شوثنةكانيترمثشك،مةترسيدارترة لة تةعريبكردين كةركووك
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لة !نيوةي ئةوة لة ژثردةسيت ناترسث!دةترسث  و سةربةخؤييگريكراو،هثندةي لة ئازاديمرؤضي دا}!تةعريبكردن{
 كة بة شثوةي سروشيت لة لةش و  خؤييكانيسمةكاين بةرگريكورد ناچارة م مرؤضي،حاصةيت تةعريب كردندا

بريي مرؤضةكاندا هةية،خباتةكار،بةآلم لة حاصةيت خؤتةعريب كردندا،ميكانيسمةكاين بةرگري لة بري و جةستةي 
پثويستة سةركرداييةيت سياسي ئثمة كةسايةيت مرؤضي كورد !ئيفليج دةبث يان دةمرث دا هاووآليت كورد

بؤ ،دصسؤزة،فيداكارة،خزمةتگوزارةميهرةبانة،.. ايةتييةكي،واي هةية كورد كةس مرؤضيخبوثنثتةوة،زؤرينةي
ئةمةش !! سةرةذؤية و بؤي هةية لة ناكاو بتةقثتةوة و دؤو دؤشاو تثكةآلوبكات ياخي وبةآلم توذة و،كوردستان
و تاكثكي بةآل م هةردةم لةدصي هةمو!دصشكاو بووة غةدر لثكراوبووة  مثژوو مرؤضي كورد بة درثژاييچونكةبؤية واية

هةر دةرفةتث لة كايت خؤي تثپةذث،لةباردةچث و ئاوذدانةوة بؤي  ذاستيدا لة،ژياوة كورددا دةوصةتثكي كوردي
دووجار لة ،ك كاتدامرؤض ناتوانث لة ية{:لةم بارةوة فةيلةسويف كؤين يؤناين هثركليتس دةصث! مةحاصة

  . بث گوومان ئةو ذووبارةش كات ومثژووة}. ذووباريكدا مةلة بكات
       

  عارةيب،كوردي،توركيذاگةياندين 
هةر لة پاش ذووخاين سةدامي ديكتاتؤرةوة،بگرة پثش ئةوساش دةسگا ذاگةياندنةكاين   
لثييان كرديينة ، ذؤژنامة تووركييةكان،ة تةلةفزيؤنة شؤضثنيستةكاين عةرةيبة تايبةيت كةناصداگريكاران،ب

نيازي بآلووييان كردةوة كة گوواية،كوردةكان ! بث جث و جثبةدرؤ لة، ذؤژنامةدا وچاووذاو ولة سةدان بةرنامة
ذؤژنامةوان و سياسةمتةداراين كورديش كةوتنة داوي !! هةية  نيانادامةزراندين دةوصةيت كوردست

كاية سياسيةكة !!!كورد دةوصةيت ناوث،نةخثر وا نيةو لة جث بثجث ووتييان !!ك و عةرةبةكانةوةربةرنامةوانة تو
لةم !نةخثر وا نيية.. بؤئةوةي سياستمةداري كورديش بصث،كورد دةوصةيت دةوث.. وان بؤية دةصثنخؤي لثرةداية،ئة

دةسگاكاين ذاگةياندين كوردي و شيكارة سياسييةكامنان لة بةرنامكاين تةلةفزيؤنةوة،دةصثن ووآلتة ،الشةوة
لة ذاستيدا توركيا و !!دةترسثنهاوسثكاين عثراق لة دميؤكراتيزةكردين ذؤژهةآليت ناوةذاست لة ذثگةي عثراقةوة 

ئيسالمي دا دميؤكراتييةت مةحاصة،بةصكوو لةوة دةترسثن كة لة وئثران لةوة دصنييان كة لة عثراقي عارةيب 
زياين گةورةي بؤ وكوردستاين عثراق بؤ هةتاهةتايي لثك بترازث و دميؤكراتيزة نةبوونةوة، وعارةبستاين عثراق

دواجار هيوا دارم دةسةآليت سياسي كوردستان لةمةودوا  بؤيةن هةبثت ندي باآلي نةتةوةيي ئةوابةرژةوة
نةك ،ئاشتبوونةوة لة گةص عارةبستاين عثراق بكاتة تاكتيك و ئاشتبوونةوةي نثوخؤيي كوردستان بكاتة ستراتيژ

  !!بة پثچةوانةوة
ةو دوو مليؤن كوردة و ث،هةر وةكوو چؤن ئك بذواي بة مايف دياريكردين چارةنووسي خؤي هةب. س.  د،هيوادارم 

نةك دووساصي تر سياسةمتةدارةكامنان } ئةمذؤ ذؤژي چارةنووسة{ندان مليؤين تر ئةمذث بذوايان بة وةية كةچة
چونكة !و شيكارة ذاميارييةكامنان بثنةوة سةر تةلةفزيؤن و بصثن ئةمةش هةصةيةكي تر بوو وةكوو فيفيت فيفيت

تة سةر تث ضث و بؤماين ذوونبكاتةوة كة بؤچي ذةفراندؤم نةكرا، هةزار شيكاري سياسي بثدواي دوو ساصي تر 
  !ئةمذؤمان بؤ ناگةذثتةوة.. ئةسا بة گوثرةي قسةي فةيلةسوويف يؤناين هثركليتس

ك پثويستة لةم كاتةدا بؤ ذاي گشيت كوردستاين ذوونبكاتةوة،كة ئةگةر . س. د،بة بؤچووين من وة هاهةر 
ئةي ئةگةر بيانويستاية بؤ لة  ؟!ئايا دةتوانن بة زؤر بة سةرياندا بسةپثنن،عارةبستاين عثريق فيدرايل نةوثت

ا كايت ئيدارةي هةر بچوكترين پرسيار بؤچي لة ياسيان  بؤ ناكةن؟! ذاديؤوتةلةفزيؤنةكاننانةوة ذثكالمي خةسيت
صگةي زؤرة كة كي كوردستاين عثراق بةخةص پةيذةوي ناكةن ة-كةركوك  ئاسايي بوونةوةي  بؤ58عثراقدا بذگةي 

  !!فيدراصي لة گةص خةصكي كوردستاندا پةسةند ناكةن خةصكي عةرةبستاين عثراق
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