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ڕاستە ئەم&ۆ دەرگای دیبلۆماسياتی جيھانی بەڕووی کورد کراوەتەوە کە ئەمەش لە ژ�ر کاریگەری ڕاستەقينەی 

جيھانگيری و بچووک بوونەوەی دونيا د�ت لە بن فشاری سەردەمی تەکنەلۆژیا و ئينتەرن�تەوەیە کە گەورەترین 

و نەتەوە مافخوراوەکان داد�ت،بە5م سەرەڕای ئەمەش دۆستی ستراتيژی و ھ�زی لەبن نەھاتووی   گەلپا.پشتی

باشترین ھ�ز و پا.پشتی بۆ . کورد و گە5نی کوردستان تەنھاتاکی کورد و پارچاکانی تری کوردستانن

. ئاوای کوردستاندایەھەڕەشەوگۆڕەشەی بەعسيە تازەکانی ئ�راق لە قو=یی ستاتيژی باکور و ڕۆژھە=ت و ڕۆژ

ھەربۆیە دەب�ت لە ڕووی ستراتيژیەوە پەرە بە پەیوەندیەکانی دانيشتوانی ئەم بەشانە و خە.ک و خاکی باشووری 

  کوردستان بدر�ت شان بەشانی حيزبە سياسيەکانيانيان

خۆی سوريا و ئهمڕۆ زۆر له دەوڵهتهکانی ناوچهکه و جيھان به ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ دەست له کارو باری ناو

ڕۆژئاوای کوردستان وەردەدەن جا به چهک، پارە يان تهنانهت ناردنی ھێزی چهکداری بۆ ئهوەی لهگهڵ ڕژێمی بهعس 

ڕەنگه ئهمه له بواری کاری ھهوڵگری و سيخوڕيدا کارێکی ئاسايی بێت، . دژ بهخهڵکی سوريا بجهنگن يان به پێچهوانهوە

کوردستان کارێکی لهم بابهتهتان کردبێت بۆ يارمهتی دان و چهکدارکردنی خۆ ئهگهر بهرپرسه کوردەکانی و حکومهتی 

 کورد له ڕۆژئاوا ئهوا کارێکی خارپيان نهکردووە، به=م کێ پڕچهکبکرێت و دژ به کێ؟ 

ئاشکريه که لهت لهتکردنی کوردستان چ کاريگهريهکی دەروونی خراپی لهسهر ھهموو تاکێکی کورد بهجێھێشتووە، 

ئهوانهی ئهمڕۆ له ڕۆژھه=تی ناوەڕاست ڕوودەدەن . رنگه ھهوڵبدرێت بۆ کهم کردنهوەی ئهم کاريگهريهھهربۆيه زۆر گ

 له ئێراق و باشووری کوردستاندا دەستيان پێکرد، ھهر ئهمهش بوو به پێشينه بۆ گۆڕانکاری به ١٩٩١سهرەتا له ساڵی 

ئێستا زۆر له جاران ڕوونترە که نهخشهی . وام دەبنپهلهو له ناکاوەکانی ناوچهکه،که له ئێستا و له داھاتوشدا بهردە

ڕۆژھه=تی ناوەڕاست واخهريکه جارێکی تر دادەڕێژرێتهوە، بۆيه زۆر گرنگه ئێمهی کورد له ئاست ئهم 

ئهگهر کورد له باشوور يهکدەنگ و يهک ڕيز بن ئهوا به دڵنياييهوە دەتوانين بڵێين که تهجروبهری . گۆڕانکاريانهدابين

بووە و دەبێته ھهوێنی ئازدی و ) سهرەڕای ھهموو عهيب و عارەکانی(اشوور له بيست ساڵی ڕابردووحوکمڕانی ب

تهنانهت يهکگرتنهوەی کوردستانيش چيتر به ئامانجێکی زۆر سهخت و خهونی . سهربهخۆيی پارچهکانی تری کوردستان

وردێک، تهنانهت ھی ئهوانهش که تا ئهم شاعيران تهماشا ناکرێت، بهڵکو دەبێته واقيعێکی بهرجهستهو ئاواتی ھهموو ک

  . ساتهش باوەڕيان بهم يهکگرتنهوەيه نيه



به بڕوای من پێويسته ھهرچی زووە ھهڵمهتێکی نيشتمانی بۆ کۆکردنهوەييارمهتی مرۆيی له خۆراک، نهوت، گاز، 

بۆ ڕێکخراوە خێرخوازی و مرۆييهکانی چهترێکی نيشتمانیجلوبهرگ و دەرمان چ له ڕێگای حکومهت چ له ڕێگای 

به=م زۆر گرنگه به ھيچ جۆرێک ناوی ھێج حيزب و Qيهنێکيلێ نهھێندرێت بهڵکو ناوی . کوردستان ڕابگهيهندرێت

ئهمکارە خۆی لهخۆيدا دەبێته ھۆکاری پتهوکردنی ھهستکردن به . لێبندرێت له خهڵکی باشوورەوە بۆ ڕۆژئاوی کوردستان

  . و ھيوای يهکگرتنهوە زيندوودەکاتهوەچارەنووسی ھاوبهش 

گۆڕانکاری زۆر گهورە دەستی پێکردووە و ھێشتا ھی گهورەتريش بهڕێوەيه، ھهر بۆيه دەبێت حکومهت و خهڵکی 

باشووری کوردستان بهشێک له داھاتيان تهرخان بکهن بۆ ئهم ئامانجه پيرۆزە ھهر چۆن ئهڵمانيای ڕۆژئاوا ھهرچی له 

د بۆ بوژاندنهوە و دووبارە درووستکردنهوەی ئهڵمانيای ڕۆژھه=ت دوای يهکگرتنهوە، تا ئهمڕۆ توانايدابوو خهرجی کر

ئهڵمانيای تازە و يهکگرتوو بووە به بهھێزترين ھێزی ئابووری ئهوروپا، ئێمهش له باشوور دەتوانن ھهمان ڕۆل ببينين و 

. وشک و براکانمان له بهشهکانی تری کوردستانبۆ يهکهم جار له مێژووی خۆمان و جيھان ھهوڵدەين بۆ ئازادکردنی خ

لهم پێشھات و گۆڕانکاريانهی ناوچهکهمان ئهگهر به شێوەيهکی ستراتيژی و ژيرانه مامهڵه بکهين ئێمه براوەی سهرەکی 

  .قاچيان کردووين دەبين و تاکه شتێک که لهدەستی بدەين ئهو کۆت و زنجيرانهن که داگيرکهرانی کوردستان له دەست و 

 ساڵی ٢٠- ١٠ له کوردستانی باشوور دەستيان پێکرد و ڕينگه ١٩٩١ڕانکاريهکانی ڕۆژھه=تی ناوەڕاست له گۆ

بهردوری نازانم که دوای ڕوخانی ڕژێمی بهعس له سوريا و بڕينی باڵی ڕاستی ئێران له سهر . تريش بهردەوام بن

تاسهری ئێران و تاوای ڕۆژھه=تی کوردستان دەريای ناوەڕاست که ئهم ئاگرە بپهڕێتهوە بۆ ئێران و ڕاپهرينی سهر

ھه بۆيه به حوکمی پێگهی سياسی و نێودوڵهتی باشووری کوردستان پێويستدەکات که بهشێک له بودجهی . بگرێتهوە

ئهم بابهته .  ئهم بودجهيه سهرەتا تهرخان بکرێت بۆ يارمهتی مرۆيی بهشهکانی تری کوردستان١٠-٥%کوردستان له 

اەستايرە بۆيه دەبێت دوڵهت گرنگی پێبدات و حيزب دوربێت له مهسهلهيه و به ھيچ شێوەيهک تێهوە زۆر ستراتيژی و ھ

کاتێک که حکومهتهکانی ناوچهکه و جيھان به نھێنی و ناڕاستهوەخۆ چهک و تهقهمهنی بۆ بهھهڵستکارانی ڕژێم . نهگلێت

 بۆ کۆکردنهوە و ناردنی پێداويستی شتمانیچهترێکی نيڕەواندەکهن، پێويستدەکات گهل و حکومهتی کوردستان لهژێر 

به ئاشکرا وەک کۆمهک بۆ )دەرمان، خۆراک، ئاوی پاک، پێخهف و جل و بهرگ، نهوت و غاز و گاز و ھتد (مرۆيی له 

. بهمهش پهيوەندی ڕاستهوخۆ لهگهڵ ھهموو تاکێکی ڕۆژھه=ت پتهوتر دەکهين. دانيشتوانی ڕۆژئاوای کوردستان بنێرن

بهمهش ئێمه دەتوانين ڕووە شارستانييهکهی خۆمان نيشانی ھهموو دونيا . اگهياندنيش گرنگی پێدبرێتلهسهر ئاستی ڕ

  . بدەيين
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