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  مريزا نامؤمريزا نامؤ ....  ....   طرنطتررةطرنطتررة  خؤ ئامادةكردن لة أاثرسيخؤ ئامادةكردن لة أاثرسي
أصكخراوي أاثرسي كوردوستان كارصكي زؤر طرنط و سةر سوأهصنةري لة ، لةوةتةوةي دامةزراوة

بصطومان سةر سوأمان و خؤشحالَي من لة مةأ كارةكاين ئةم . كوردوستاين باشوردا ئةجنام داوة
ةم بزوتنةوةية توانيوةيةيت ذمارةيةكي زؤر ئيمزا كؤ بكاتةوة بزوتنةوةيةوة ثةيوةندي بةوةوة نيية كة ئ

كة زؤربةي ئيمزا كةران دةنط بؤ سةربةخؤيي كوردوستاين باشور دةدةن و داواش دةكةن كة اليةناين 
ت أاثرسييةكي فةرمي ئةجنام بدةن تا بة شصوةيةكي ياسايي كورد لةو بةشةي الَخاوةن دةستة

 خؤيان بطةن ضونكة ئةو ئةجنامة ضاوةأوان كراوة لة الين هةموو كوردوستاندا بة مافة أةواكاين
كوردصكةوة وة ثصضةوانةكةي جصي سةر سوأمان دةبصت ئةطةر دؤزي نالةباري طةيل كورد لة باشوري 

يت دةرةكي لةطةلَ عةرةبدا خزصنراونةتة ئةو الَكوردوستان لةبةر ضاو بطرين لةوةتةوةي بة زؤري دةستة
   .كة لة دواي جةنطي جيهاين يةكةمةوة بة عصراق ناو دةبرصتتة دةستكردةوة الَو

 سةر سوأمان و خؤشحالَي من لةوةوةية كة ئةم بزوتنةوةية دياردةيةكي نوص و نامؤي هصناية كايةوة 
بةوةي كة تواين ذمارةيةك أؤشنبريي كورد لة دةوري يةكتري كؤ بكاتةوة و بؤ ئاماجنصكي هاوبةش و 

اردةي لةم جؤرة زؤر بةدةطمةن أوو دةدةن و هةتا ثصشةواياين أؤشنبرياين كورد دي. دياريكراو كار بكةن
كة سةر بة يةك خصلَ يان حيزب نةبن بةدةطمةن لةيةك نزيك دةبنةوة ضونكة ئةوةندة حةز لةيةكتري 

، كةلتوري طةالين تردا هةية لةطةلَ ئةوةشدا كة أؤشنبرياين كورد شارةزاييةكي باشيان لة زمان و. ناكةن
و كارةكاين يةكتري ثشت طوص  م زؤر بة دةطمةن طوص بة كوردصكي تري سةردةمةكةي خؤيان دةدةنالَبة

   .دةخةن بص ئةوةي ناوةرؤكي ئةو كارانة هيض ثةيوةندييةكي بةو ثشتطوص خستنةوة هةبصت
ٍ هةر وةك سةرؤك خصلَةكان ر أؤشنبرياين كورديش حةز دةكةن بة تنها كار بكةن و خاوةين تةاي هة،

لةطةلَ ئةوةشدا كة زؤربةي أؤشنبرياين كورد كاري زؤر بليمةتانةيان ئةجنام داوة . بري و داهصنانصكيش بن
م ئةم تاك أةويية سنوردارييةكي مةزين هةية و زيانصكي زؤريش بة الَبة، لة بوارة كاين كاري خؤياندا

ا طةيل كورد دةزطايةكي ئةمةش هؤي سةرةكيية كة تا ئيست. بزاظي أزطاري خوازي كورد دةطةيةنصت
نيية كة لصكؤلًينةوة و شيكردنةوة بكات تا ستراتيجيةتصكي كاريطةر بؤ  سةربةخؤي بري كردنةوةي شياوي

لة كاتصكدا كة ذمارةي ئةم جؤرة دةزطايانة ضي بة صين بن يان ئاشكرا لة ناو . طةيل كورد صننة ئاراوة
كة هةر كام بةثصي ثسثؤأييان كار لة بواري جياوازدا  اتطةالين تردا خؤي لة دةيان و بطرة سةدانيش دةد

   .دةكةن و أاثؤرتةكانيان دةبنة بنةماي بأيار و ياساكاين طةلةكانيان
لةطةلَ ئةوةشدا كة ثةيوةندي نصوان ئةنداماين بزوبنةوةي أاثرسي هصشتا لةسةر بنةماي دؤستانة و يةكتر 

م ئةمة ئاسايية بؤ الَبة، ؤتة ئاستصكي أصكخراوةيي بةرزناسيين ئةندامة كانة و كؤمةلَكة هصشتا نةطةيشت
من بأوام زؤر بةوة ثتةوة كة ئةم بزوتنةوةية لة بارةيدا هةية كة ضةند . تصكداالَ طروثصكي نوص لة هةر ورهة

لة كوردوستاندا دابنصن لةبةر ئةوةي  بنةمايةكي نوص لة بواري ثالن داناين ستراتيجيانةوة و شيكردنةوةدا
ةلَة كؤمةلَصكي نةتةوةيني و ثةيوةنديان بة حيزبصكي دياري كراو يان ئايدؤلؤذييةكي تايبةتةوة ئةم كؤم

م ئةمة تةا كاتصك دةتوانرصت بكرصت كة كؤمةلَكة أصبازي خؤي بطؤأص و فراواين بكات و خؤي الَبة. نيية
ن دياري بكات و بةوةشةوة خريك بكات كة الوازيةكاين سيستةمة سياسي و سةربازييةكاين كوردوستا

ثصشنياري طؤأينيان بكات و هةولَ بدات كة جةماوةر و حيزبة سياسيةكاين كوردوستان قايل بكةن تا ئةو 
   .طؤأانكاريانة ئةجنام بدةن
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من لةو بأوايةدام ئةوةي ئةم بزوتنةوةية كة تا ئيستا بؤ أاثرسي ئةجنامي داوة و ئةو بلَطانةي 
ردوستاين باشوردا بؤ سةربةخؤيي دةر دةخةن زياد لة ثصويسنت تا بةدةستيانةوةية كة حةزي كورد لة كو

بؤ هةموو ئةوانةي أون بكاتةوة كة تا ئيستا نةيان دةزاين يان بأوايان نةدةكرد كة كوردي كوردوستاين 
بؤية باشتر واية ئةم بزوتنةوةية لة ئيستةوة خؤي بةوةوة . باشور ئازادي و سةربةخؤييان دةوصت

ت دروست بكةن و الَكوردي كوردوستاين باشور أصنمايي بكات بؤ ئةوةي ئامادة بن وسةرطةرم بكات كة 
   .بةأصوةي بةرن

ضةند سالَصكة . م لة هةموو كوردوستاندا طةورةترين دوذمين كورد ئامادة نةبونةالَنةك هةر لة باشور بة
ر جار هؤكاري ئامادة زؤ. من لة ضةندين وتاردا ئاماذةم بؤ ئةو ئامادة نةبوونة و هؤكارةكاين دةكةم

نةبونةكة بة خوريت و لة اليةن سةركردة خصلَكصكاين كوردةوة بةرنامةي بؤ داأصذراوة بؤ ئةوةي بة مةرامي 
زؤر . تايبةيت خؤيان بطةن هةتا ئةطةر ئةو مةرامة ضارةنوسي طةلةكةمان خباتة مةترسي و مةزاتةوة

هةندصك لةو . و كردؤتةوةالَيار و ئامؤذطارييان بكوردي تري بص اليةنيش لةم بارةيةوة نوسيويانة و ثصشن
م هةموان ئاطادارن كة سةركردايةيت كورد تا ضي الَبة، نوسةرانة ئيستا ئةنداميشن لة أصكخراوي أاثرسيدا

   .ئةندازةيةك دةتوانن كةم تةرخةمي بنوصنن و كرداري ذيرانة ثشتطوص خبةن
ي أصكخراوصكي وةك أصكخراوي أاثرسي لة كؤي دةنطي ئصمة دةبصت لةو أاستيية بطةين كة دةنطي بة كؤمةلًَ

تاك تاكي هةموو ئةندامةكاين ئةو أصكخراوة مةزنتر و كاري طةر تررة ضونكة تاك دةتوانرصت ثشتطوص 
م زؤر ئةستةمتر دةبصت ئةو الَبة، وة يان هةتا بص دةنطيش بكرصت، بوختاين بةدةمةوة بكرصت، خبرصت

بؤية من . صنن كة زؤربةي أؤشنبريان و ثسثؤأاين كورد لة خؤي دةطرصتكارانة بةسةر كؤمةلَصكي واوة 
طةيشتومةتة ئةو بأوايةي كة ئةم أصكخراوة أةنطة باشتر بتوانصت ئةو طؤأانكاريانة ئةجنام بدات كة تاكي 

بةداخةوة كة كايت ثصويست بؤ خؤ   .ئةندامةكاين و كةساين تريش نةيان توانيوة تا ئيستا ئةجنامي بدةن
امادةكردن شتصكة كة ئصمةي كورد لة كوردوستاين باشور بة دةستمانةوة نيية ضونكة هةنصك لةو ئ

هةنطاوانةي كة من زؤر بة طرنطيان دةزامن زؤر ثصش ئصستا دةبوو ئةجنام بدراناية و دواكةوتنيان زيانصكي 
   .دوا خستنيشيان ئةو زينانة زياد تر دةكاتهصجطار زؤري لة طةلةكةمان داوة و هةر أؤذصكي 

من ضةند جارصك لةمةو ثصشيش نوسيومة كة يةكةم كارةكاين ثةرلةماين كوردوستان لة دواي هةلَبذاردين 
جوطرافياي كوردوستاين باشوري دياري ، دةستؤرصكي بؤ كوردوستان دابناية:  دةبوو ئةوة بواية كة1992
 بكرداية كة لةذصر فةرماندةيي سةركردةيةكي بص اليةن و سوثايةكي نةتةوةيي دروست، بكراية

هةلَبذصردراوا بواية وة لة اليةن وةزارةيت برطرييةوة سةرثةرشيت بكراية كة وةزير دةبوو كةسصكي 
   .وكردنةوةي نةتةوةيي دامبةزراندايةالَدةزطايةكي ب، هةلَبذصردراو بواية لة ثةرلةماين كوردوستاندا

 دا لة اليةن ثةرلةمانةوة بنراية 1992وةي سةرةوة بؤ خؤ ئامادة كردن لة سالَي ئةطةر ئةو ضوار هةنطا
وة حكومةيت هةرصمي ، ئةوا ئصمة مصذويةكي زؤر جياوازمان دةبوو بؤ ئةم سيازدة سالَةي أابردوو

حكومةيت هةرصمي  وة، كوردوستانيش جصطاي متمانةي زياتري جةماوةر و كؤمةلَطاي نصونةتةوةيش دةبوو
ستان دةيتواين دةستكةويت زياتر بؤ طةيل كورد بةدةست صنصت وة داواي زياتريش بكات ضونكة كوردو

   .ئةو وةختة وةك حكومةتصكي جصي متمانة ضاوي لص دةكرا نةك وةك ضةند خصلَصكي ضةك دار و سةرةأؤ
،  كةركوك دا و ئازاد كردين2003ئصمة هةموو بينيمان كة دواي لةناو بردين أذصمي عصراقي لة سالَي 

ضي زيانصكي طةورةي لة طةيل كورد دا ضونكة لة أوي ثراكتيكيةوة نةدةتوانرا كةركوك " ئامادة نةبوون"
خبرصتةوة سةر كوردوستان لةبةر ئةوةي كوردوستاين باشور وةك يةكةيةكي سياسي و سةربازي و 

كومةتصك بوو بؤ خؤي بةلَكو هةر سةرةك خصلَ و سةرةك حيزبصك و لؤردصكي شةأ ح، ئيداري بوين نةبوو
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تصكي لةو جؤرة ضةند الَلة سوضصكي ئةو بةشةي كوردوستاندا وة طةأانةوةي كةركوك بؤ ذصر دةستة
شةأصكي تري ناوخؤي بةدةمةوة دةبوو بة تايبةيت ضونكة ئةو شارة لة أوي ستراتيجيةت و طرنطي 

ية لة باقي شارةكاين تري طرنط تري هة ئابوري و دصمؤطرافياي شارةكةوة ثصطةيةكي زؤر ئالَوز تر و
يت كورد الَئصمة بص هيض دلَة أاوكصيةك دةتوانني بلَصني كة ئؤبالَي لةدةستداين دةستة بؤية. كوردوستان

 دا دةطةأصتةوة بؤ ئامادة نةبوين كورد كة 2003لة سالَي  بةسةر كةركوكدا لة كايت ئازادكردين عصراقدا
وة يان هةر وا ، اردةيةك نيية كة ضاو ثؤشي لص بكرصتئةمةش دي. يت هةبصت بةسةر شارةكةداالَدةستة

سةرثصييانة مامةلَةي لةطةلَ بكرصت ضونكة دةيان سالَة طةيل كورد بؤ ئازاد كردين كةركوك و ثاراستين 
ثصناسةي كوردي ئةو شارة و دابني كردين سةرضاوة ئابورريةكاين بؤ طةيل كورد بة هةزاران قورباين 

   .داوة
ري هاو ثةميانان هةلَبذاردنصكي تر لة كوردوستاين باشور و عصراق دةرخواردي ئصستاش كةوا بةزؤ

كة  ثصش هةلَبذاردن و دواي هةلَبذاردنيش ئةو سةركردانة بةسةختص تصدةكؤشن، سةركردةكاين كورد دراوة
تا حيزب و  وة خواسيت دةنطدةراين كورد ثشت طوص خبرصت، ت وةك خؤي مبصنةتةوةالَهةلومةرجي دةستة

ت دابةش بكةن نةك بة ثصي دةستور الَة كوردةكان بتوانن بة ثصي أصككةوتين صين نصوان خؤيان دةستةخصلَ
مةترسيش ئةوةية هيض كام لةو أصككةوتنة صنيانةي كة . يان خواسيت دةنطدةراين كوردوستان

 كوردةوة نيية سةركردةكاين كورد لةطةلَ يةكداو لةطةلَ دةرةوةدا دةي بةسنت ثةيوةندي بة ئامادة كردين
يت خودي ئةو كةسانةوة هةية كة هةتا الَبةلَكو ئةو أصككةوتنانة تةا ثةيوةندي بة دةستة، ’تالَبؤ دةستة

لةطةلَ ئةندامةكاين خؤشياندا هيض شةفافيةتصك و سةر أاستييةكيان نيية نةك هةر لةطةلَ طةيل كورددا 
   .ر خباتة مةترسييةكي طةورةوةئةمةش وا دةكات كة كورد لة كوردوستاين باشو، بة طشيت

بؤية من دةلَصم أاثرسييةك لة سةر سةربةخؤي كوردوستان بص ئامةدة بوون هيض سودصكي ثراكتيكي نيية 
هةتا ئةطةر لة سةدا سةدي خةلَك دةنط بؤ سةربةخؤي بدةن ضونكة كورد لة كوردوستاين باشور لة أوي 

هةر وةها ئةطةر كورد هةر كاتصك . امادة نةكردووةسةربازي و سياسيةوة خؤي بؤ هةنطاوصكي لةو جؤرة ئ
ئةوا ئةو كاتةش ثصويست بة أاثرسي ناكات ضونكة أاستييةك هة لة ياري سياسةت و ، ئامةدة بوو

تدا بة درصذايي مصذوي مرؤظايةيت كة هةلَة و أاسيت ئاساي ثوضةلَ دةكاتةوة ضونكة هةلَة و أاسيت الَدةستة
ةر طةلصك ئامادة بوو هةلَوصستصك وةرطرصت وة ئامةدة بوو أوبةأوي هةر ت لةوةوة دصت كة ئةطالَدةستة

وة ثصطةي خؤي بثارصزصت ئةوا هةلَوصستةكة أاستة وة ئةطةر ، جؤرة دةرئةجنامصكي ئةو هةلَوصستة ببصتةوة
لةم أووةوة دؤزي كورديش لةمةأ هةر . ئةو طةلة ئامادة نةبوو وة دؤأاندي ئةوا هةلَوصستةكةي هةلَة بووة

هةركاتصك ئصمة . ت ثةيوةندي بةو أاستية مصذوييةوة هةية نةك أاستيية ئاساييةكةالَكصشةيةكي دةستة
ئامادة بوين و توانيمان سةروةري خؤمان بةسةر كوردوستان وة يان هةر شوصنصكي تردا بسةثصنني و 

أانديشمان ئةوا ئصمة ئامادةش بني بةرطري لص بكةين بةرامبة بة هةر نةيارصك ئةوا ئصمة أاستني و ئةطة دؤ
هةلَة بوين بص ئةوةيّ ذمارةي ئةو ئيمزايانةي كؤي دةكةينةوة كة كارةكةمان لة أوي ياساي و أةوشيت و 

لة كؤتايدا دةمةوصت تكا لة ئةنداماين بةأصزي  .مصذوييةوة كارصكي أةوا بووة هيض كاري طةرييةكي هةبصت
 خؤيان بؤ ئةوة بةكار صنن كة كوردوستاين باشور يتالَأصكخراوي أاثرسي بكةم كة هةموو توانا و دةستة

لة أوي سياسي و سةربازييةوة ئامادة بكةن ضونكة تةا فاكتةرصك كة كاريطةري دةكاتة سةر أصذةي 
ئازادي و سةروةري نةوةيةك ئامادةبووين ئةو نةتةوةيةية كة بتوانصت ئةومافانة بةدةست صنصت و بؤ 

   .هةميشةش بيان ثارصزصت
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