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  ييهشام ئاكرة. . ةم و طةأاندنةوةي شارة كوردستانيةكانةدةمي راثةأيين سصي
بة راثةأيين يةكةم ،  كة تيايدا هةموو خاكي باشووري كوردستان أزطاركرا1991ئةطةر سةرهةلداين بةهاري 

اري دووةم كة تيايدا شارةكاين هةولصر و سلصماين و دهؤك بؤ ج، دابنرصت و سةرهةلداين دواي كؤأةوة مليؤنيةكة
ئةوة ئيستا باشترين كاتة بؤ أزطاركردين شارة هصشتا داطريكراوةكاين ، بة راثةأيين دووةم دابنرصت، أزطاركرانةوة

كة دةكةونة نصوان شاري مةنديل لة خوارووي باشووري كوردشتان و شةنطال لة أؤذئاواي باشووري ، ةكوردستان
  . كوردستان

بةلكوو ، بةست لة راثةأين بةهصض شصوةيك شةأي ضةطداري رووت نيةمة، سةرةتا دةمةوص ئةوة ئاشكرابكةم
مةبةست خستين دةسةلَايت ئةو ناوضانةية بؤ ذصر دةسةلَايت حكومةيت هةرصمي كوردستان بة بةكارهصناين هصزي 

  . جةماوةر و ياساي أةوايي خؤثاراسنت لة تريؤر و تريؤكاري و طوصطرتن لة دةنطي جةماوةر
ئامادةنةبن و أازي نةبن لةسةر بةأصوةبردين هةلَبذاردنصكي طشيت و ، اق و هصزةكاين ترئةطةر حكومةيت عصر

زؤر لكصنراوةكاين باشووري كوردستان ويستة كورداين دانيشتووي شارة بةثص، أاثرسييةك لة باشووري كوردستان
تيايدا .  أاثرسي بطرصتةوةراثةأينصك كة جصطاي. بة راثةأينصكي جةماوةري بة كوردستانةوة لكصنرصن، بة عصراقةوة

ن بة حكومةيت ثةيوةستبووأةتكردنةوةي  جةماوةري كوردستان ثصشاين دونيا دةدات كوردستانيةيت خؤيان و
  . مةركةزيةوة

صصكي زصأين  دةليظة و فورسةتجارصكي تر، تصرؤريستان و عةرةبة توندأصيةكانةوة) ئاقلَمةندي (لةم أؤذانةدا بة هؤي
ضيتر لة و  أزطار بكةن، لة أؤي ئيداري و نةتةوةيييةوة  تةعريبكراوةكاين كوردستانبؤ كورد أوخساوة شارة
عصراق خةريكة دةكةوصتة قوناغصكي ترسناك و تريؤريستان هةأةشةيةكي طةورة . بةغداوة بةأصوة نةبرصن

  . دروستيان كردوة و لةوانةية تا ماوةيةكي تريش ئةو مةترسية هةر بةردةوامبصت
 كوردستانيةكان لة هةرصمي كةركوك و موسلَ و دذايةتيكردين تريؤكاران بؤ  سةر شارةيستان بؤهصرشةكاين تريؤر

ثصويستة ببنة جصطاي نيطةراين ثاريت و يةكيةيت و هةموو ، طةيل كوردستان و كوردي دانيشتووي ئةو ناوضانة
ة هةموو كورد بة يةك دةست نةك تةنيا نيطةراين بةلكوو باشترين فورسةت، دةسةلَات و رصكخراوةكاين كوردستان

ستةكان لة شارةكاين و يةك دةنط هاوكاري كورداين دانيشتووي ئةو شارانة بكةن و بة زةبري هصز تريؤري
  . نصنكوردستان أاو

ئةمريكا و هةموو ولَاتاين ، كورد دةكوذن و كوردبوون بؤتة تاوان لة عصراقي دواي سةددام، تريوريستان بة ئاشكرا
 كورد  تؤأةيطةيل  شالَاويتوانن أصطا لة بةردةمدة، ئةمريكا و نة عصراقي الوازنة . ةو أاستييةندونيا ئاطادراي ئ

  .  نةزانن بؤ كوردبطرن يان مايف ثاراسنت لة تريؤركاري و كوشنت بةشةرعي
ئةو . بؤ كوردستان بة شصوةيةكي شةرعي داطريدةكرصت، لة عصراقدا هيض شتصك بةشصوةيةكي شةرعي ناكرصت

بؤ منوونة شاري ئاكرص بة شصوةيةكي أةمسي و لة ، شةرعي نيية، ي ئيستا بؤ هةرصمي كوردستان دانراوةةنةخشةي
 سةر بة لة أؤي ياساي عصراقةوة شاري ضةمضةمالَ، ياساي حكومةيت عصراقدا سةر بة شاري موسلَة نةك دهؤك

 ياساكاين دةربارةي شارة  هةمووحكومةيت عصراق و ئةمريكا يان دةبص.  نةك سلصماينثارصزطاي كةركوكة
ئةمريكا و عصراق هةر ض ياسايةكي دذي كوردة جصبةجصيان .  نةكةنان جصبةجصبكةن يانيش جصبةجصكوردستانيةكان

 و هةر ض ياسايةكيش كوردستان بة يةكةوة طرصبدات جصبةجص ناكةن و دذايةتيي  و كردوة مالَ بةسةرمانكردوة
  . دةكةن

. بةشصكي أزطاركراو و بةشصكي داطريكراو، كوردستان بة شصوةيةكي ياسايي نةكراوةتة دوو بةشكةواتة باشووري 
نابص لة اليةن كوردةوة أصزيان لص ، كة بة طوصرةي ياساكاين عصراقيش تةواو نيية، ئةم شصوةيةي دابةشكردن

اتدارين كورد نة دةست بة بةلَام بة داخةوة دةسةلَ. بطريصت و دةكرص بة شصوةيةكي ياساييش ثؤضةلَ بكرصتةوة
 كاتص عصراق بة شصوةيةكي أةمسي خراية ذصر. ثرؤسةي ياسايي دةكةن و نةش ثةنا بؤ هصزي طةل و راثةأين دةبةن

بطةأصتةوة ذصر دةسلَايت حكومةيت  دةكرا اليةين كوردي ئامادةنةبا جارصكي تر، ئةمريكا و بريتانياوة) ئينتيدايب(
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ئيستاش بؤ شارة داطريكراوةكان و هةموو كوردستان دةكرص . كي ياسايي كردبا بة ثرؤسةيةانمةركةزي و دةستي
  . ةو ثرؤسةيةياسايي بكرصت و أاثرسي بةشصكة لدةست بة ثرؤسةيةكي 

لة ، بةشصكي تري ثرؤسةي ياسايني،  لة شةأي تريؤر و ثاراستيين هاولَاتياين كورد لة كوشنت و بأينخؤثاراسنت
 وراثةأين و سةرهةلداين طةيل كوردستان لة. عصراق ثصيان ناكرصت كورد بثارصزنكاتصكدا ئةمريكا و حكومةيت 

 خؤثاراسنت  وشارارنةدا بة هاوكاري شارةكاين تري كوردستان بةشي سصيةمي ثرؤسةي شؤرشي طةالنن بؤ مانةوة
  . و مايف دياركردين ضارةنووس

دةسةلَايت و  طةل: لة ولَامدا دةلَصم، ئةو راثةأينةلةوانةية خوصنةر بري لة مةترسي توركيا و ولَاتاين تر بكةن بؤ 
دةتوانن هةموو شارةكاين كردستان أزطاربكةن ، ئةطةر هوشيارانة مامةلَة لة طةلَ ئةو راثةأينة بكةن، كوردستان

وةك كونترؤلَكردين . مووين باشووري كوردستان لة سةر ئةزبةبص ئةوةي كاردانةوةيةكي خةتةرناكي هةبصت
 شاري  سةنتةريين كوردستان و دةركردين عةرةبةهاوردةكان و دةستكاري نةكردن و هصشتنةوةيهةموو شارةكا

  .  بةبص دةستكاريةكي ئةوتؤكةركوك
ثصويستة هصرشي تريؤريستان بؤ سةر هاولَاتياين كورد بة بص كاردانةوة و هةلَوصستصكي بوصرانةي كورد 

كة ببصتة هؤي ترساندين هةتتا عةرةبة ، يستان بدةندةبص كورد دةرسصكي ئاوايي ثصشاين تريؤر. تصثةرنةبصت
  . هاوردةكان و أاكردنيان لة كوردستان

تريؤريستةكان ، ئيستا دةمي زةبرة، كايت سةبر نةماوة؟ ؟ ؟ لة كوصن، كوأاين تؤلَة بة سةبرة ئةمما بةزةبرة
نابص . كي هةية خؤيان بثارصزنكةواتة كورد هةموو مافص، خةريكة بةرةو كوردستان دصن و نةفريعامي كورديان داوة

كوشنت و دةركردين كورد لة شاري موسلَ و بةعقوبة و شارةكاين تري كوردستان و كوشتين كورد لة شاري بةغدا و 
  . بةبص راثةأينصكي كوردانة قورتاربصت، فةلوجة

ت لة شارة بة تايبة، كورد هيض مجوجؤلَصك بكةن ناتوانن، هةر كاتصك تريؤريستةكان لة عصراق بنبأبكرصن
بؤ  لة دةستدا خاين سةددامي فورسةتصكيانكايت أؤلة  كوردياليةين . سنووريةكاين كوردستان لة طةلَ عصراق

 و هاتنيان بؤ سنووري ئيستاش لة دواي سةرهةلداين ئةو تريؤريستانة. وو شارةكاين كوردستان هةمأزطاركردين
ت و شارةكاين كوردستان خبةنة ذصر دةسةلَايت هةرصمي فرسةتصكي تر بؤ كورد هاتووة تةعريب بنبأبكا، كوردستان
  . كوردستان
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