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"كورد با لة دوذمنةوة فصري سياسةت بصت ؟؟؟"   

سياسةت خؤي لة خؤيدا هونةرة ، سياسةمتةداريش وةك دةرهصنةر واية ، ئةطةر دةرهصنةرةكة 
بة توانا بوو دةق و رووناكي و دةنط و مؤسيقاو ئةكتةري بة تواناي هةلَبذاردو رصنمايي راست 

 و ثوختة ثصشكةش دةكات و دةبصتة هؤي ئةوة بصطومان بةرهةمصكي جوان.. و رةواين كردن 
بةداخصكي طةورةوة دةلَصم كة ... دلَخؤشي و دةستخؤشي بينةراين ، ثصضةوانةكةشي راستة 

سياسةت الي كورد نة هونةرةو ، نة سياسةمتةداركانيشي دةرهصنةري بة توانان تاكو ببنة 
لَمان لصدةكرصت هصشتا  سالَي رةبةقة فص80مايةي دلَخؤشي طةلةكةيان ؟؟ئصمةي كورد ماوةي 

مرؤظي زانا " ثةندصك هةية دةلَصت .. فصرنةبووين بزانني ضؤن فصلَي فصلَبازان ثوضةلَ كةينةوة 
باشة ئصمة لة اليةن هةمان مارةوة ضةندين " نابصت دووجار لةهةمان كوونةوة مار ثصوةي بدات 

 !!!جار ثصوةيداوين و هصشتا هةر دةست بة هةمان كوونة مارا  دةكةين ؟

   ئةطةر وانيية سةرجنصكي ئةم خاآلنةي خوارةوة بدةن و بزانني تا ض رادةيةك ئصمة كةلَكمان 
 لة ئةزموونةكاين ديكة وةرطرتووة بة تايبةت لة دوذمناين كورد ؟

سوورياو توركيا بةقةدةر ئامسان و رصسمان بؤضوونيان لصكدوورة و كةضي بؤ  .1
 سالَ كة هيضكام 40ةسةد ثاش زياتر لة بةرذةوةندي خؤيان و دذايةيت كورد بةشار ئ

ئيستا كة .. لة سةرؤك كؤماري توركياو سووريا سةرداين وآليت يةكتريان نةكردووة
مةسةلةي كورد هاتة طؤرص و بؤ ئةوةي نةهصلصت كورد بطاتة مافةكاين وا سةري 
القـؤزاي خؤي هةلَطرت بةرةو ئةنكةرة ، راستة مةبةسيت تريشي هةية وةك داواكردن 

ة توركيا تاكو لة طةلَ ئيسرائيل دةست بكةنةوة بة دانوستان بةآلم مةبةسيت سةرةكي ل
سووريا تةنيا وآليت عارةبية كة ثةيوةندي ديثلوماسي لة طةلَ .. دذايةتيكردين كوردة 

ئيسرايلدا نيية ، بةآلم كة كار طةيشتة بةرذةوةندي هةرضي دروومشة عرووبيةكاين 
 .يلي توركيا كةوت ببصتة ناوبذيواين لة طةلَ ئيسرائيلهةية شةقصكي تصهةلَدا و دةخ

توركياو ئصران ، ئةم دوو وآلتة جطة لةوةي دوذمين باوةكوشتةي مصذوويي يةكترن دوو  .2
رذصمي تاسةر ئصسقان رقيان لة يةكترة ، توركيا هةر بةناو ئيسالمة ئةطةر نا فري 
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 كؤنةثةرسيت و ئيسالمي بةسةر ئيسالمةوة نيية ، بةآلم ئصران رذصمصكي تا ئةوثةري
كةضي هةر رؤذ نا رؤذصك يان تورك لة ... تؤندرؤية و تا بيناقاقاي عةمامةو ريشة 

تارانة يا فارس لة ئةنكةرةية ، ئةمةش تةنيا بؤ بةرذةوةندي خؤيانة كة نةهصلَن كورد 
 !!!ببصتة شتصك ؟؟ ئاخر تورك و فارس دذايةت كردنيي طةيل كورد نةبصت ناطةنة يةكتر 

ركمان و بةعس و شيعة و ح ك ك ع  ئةم ضصشيت جمصورة كة لة هةموو جؤرة تو .3
دانةوصلَةيةك ثصكهاتوون ، ثصم نالَصن ض كؤياين كردؤتةوة؟؟؟ بةعس دوذمين 

نازامن شيعةكان ئةوةيان لة بري ماوة ( سةرسةخيت ئيسالمة و هةموو ئةمة دةزانني 
ايت شيعة لة كةربةالو  سةددام و بةعس ض حةشرصكيان بة موقةدةس1991سالَي 

بةرةي (ئيتر بة ض ثصوةرصك شيعة دةكةوصتة تةك بةعس ؟ توركماين ) نةجةف كرد ؟
بةآلم .. ي توركيان " ميت" ئةوة تا مؤخ دوذمين كوردن و جاشي ئةنكةرةو ) توركماين

ئةمانة بة برواي من ضونكة هيض بنةمايةكي " ح ك ك ع" ئةوةي سةرم لصدةرناضصت 
ية تةنيا دةيانةوص جةماوةر بؤ خؤيان ثةيدا بكةن و بلَصن ئصمةيش جةماوةرييان ني

هةين ، ضونكة كةسيش ئاوريان لصناداتةوة ، خؤيان هةلَواسيوة بة كؤنة بةعسي و 
ئةطةر وانيية ضؤن شني و !! بةرةي توركمانيةوة و دةقاو دةق دوذمنايةيت كورد دةكةن 

وي ئينساين نابصت ئةوانة دةركرصن ؟ شةثؤر دةطصرن بؤ عارةيب تةعريب ؟ دةلَصن بة نا
عةجايةب ئةي جةنابتان لة كوص بوون كة بة هةزاران خصزاين كورد بة كؤلَصك 

نةبوون ؟ دةلَصن طوناهي ) ئةوانة ئينسان( سووكايةتيةوةو بة دةسيت بةتالَ دةردةكران 
ةناب ئةو مندالَة عةرةبة ضيية كة لة كةركووك لة دايك بووة ئيستا دةربكرصت ؟ ئةي ج

طوناهي ئةو منداآلنةي كورد ضيية كة لة ذصر ضادرو كؤمةلَطةي زؤرة ملصص بةعس لة 
دايك بوون ؟ بة هةرحالَ دةلَصن لة طوندصكا كابرايةك هةبوو زؤر حةزو ئارةزووي 
هةبوو خةلَكي لة ديوةخان باسي بكةن بةآلم ضونكة هيضي لةبارا نةبوو كةس باسي 

ت تا ناوي بكةوصتة ناوان و لة ديوةخان باسي بكةن ؟ بريي كردةوة ض بكا... نةدةكرد 
ثيسايي دةكرد تا بؤ سبةي " ببوورن" كابرا هةستا دةضوو لة رصطةي كاين طوندةكة 

طرنط ئةوةية باسي بكةن .. هةموو كةس نةفرةيت لصدةكرد بةآلم بةاليةوة طرنط نةبوو 
بةعس و ( بكةن ئاخر وةرن تةماشاي ئةم ضواركوضكةية ... ئةمانةش هةروان!!! 

 ...تةنيا بؤ دذايةيت كورد كؤبوونةتةوةو بةس ) توركمان و شيعةو ح ك ك ع

براكان و هاوخةبايت دوصنص و دوذمن و درؤزين ئةمرؤ ، لة ضةشين حيزيب دةعوةو  .4
لةطةلَ ئةوةي لة ناو .. شؤرشي باآلي ئيسالمي و هةندص حيزيب شيعةو عةرةيب ديكة 

ثصكةوة هةرطيز ناكولَصت بةآلم بؤ دوذمنايةيت كورد تةباو خؤياندا ناكؤكن و دانولةيان 
 ...هاودةنط و يةك هةلَوصستيان هةية
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هةر هةموو دذي كوردن تةماشاي ) جطة لة كوصت و ليبيا( هةموو وآلتاين عارةيب  .5
بكةن وةك منوونة شةو و رؤذ قوردةثصون بؤ ) ميسرو ئةردةن و سعودية(ثةيظةكاين 

 .يةكثارضةيي خاكي ئصراق 

ئةمةريكاو بةريتانيا ، بةريتانيا ئةو داطريكةرةية كة مالَي كوردي كاولكردو دابةشي  .6
كرد بةسةر ضةندين وآلتدا كة تا ئيستا طةيل كورد دةنالَصنص بةو دةردةوة و ئةمةريكاش 
هةمان ئةمةريكاية كة ضةندين جار كوردي فرؤشت بة نةوت بؤ بةرذةوةندي خؤي ، خؤ 

 مان لة برية ضيكرد بة كورد ؟ ئيستاش وا خةريكة 1991 و 1975هةر هيض نةبصت 
 ...هةمان نيشانة دةردةكةوصت و هيضي بؤ كورد ثص نيية 

ئص باشة كورد لةو هةموو ئةزموونة كة نزيكةي سةدةيةكة سوود وةرنةطرصت ؟ رووداوةكان 
ة بؤ بةرذةوةندي طةلةكةي وةرنةطصرص ؟ ئةوة طوماين تصدا نيية هيض فصري سياسةت نةبوو

رةنطة هةندص كةس بلَصن نةخصر وانيية كورد سياسةت دةزانص و شارةزاية لة تاكتيك و !!! 
 :من ئةلَصم نةخصر وانيية لةبةر ئةم هؤيانةي خوارةوة ... فرو فصلَي سياسةت 

ئةطةر كورد سياسةيت بزانياية ، هةرطيز ثةناي نةدةبرد بؤ وآلتاين دوذمين دةوروبةري  .1
 ..لة دذي يةكتر

ورد سياسةيت بزانياية ، رصطاي نةدةدا طروثصكي وةك بةرةي توركماين وةك ئةطةر ك .2
 .دومةلَ لةسةر جةستةي كورد درووست بصت و ببصتة مارةكةي شصخ ئؤمةر بة طياين

ئةطةر كورد سياسةيت بزانياية ، هةرطيز برواي بة سةرةك حيزبةكاين ئؤثؤزسيؤين  .3
 بة ديكؤمينت و بة شايةدي اليةين عارةب و شيعة نةدةكرد و مايف كوردي بة ئاشكراو

سصهةم فةراهةم دةكرد و نةيدةداية دةست قةزاو قةدةر ضونكة ئةزمووين سةدةيةكمان لة 
 ..طةلَيان هةية

ئةطةر كورد سياسةيت بزانياية ، نةدةبوو ئةو هةموو خةمسارديية لة مةسةلةي  .4
رانةوةي كةركووك و ناوضةكاين ديكةدا بكات ، دةبواية رصطةي لة ئاثؤرةي طة

ئاوارةكان نةطرتاية بؤ طةرانةوة بؤ جصطاي خؤيان ، ضونكة هةتا دوابكةوص 
طةرانةوةيان قورستر دةبصت ، ئةوانةش كة طةراونةتةوة ثةيتا ثةيتا هةراسان دةكرصن 

 .لة اليةن عارةب و توركمان و بطرة لة اليةن هصزي ئةمةريكاوةش

اوخؤ هةرطيز رووبدات ، كة رووشيدا ئةطةر كورد سياسةيت بزانياية ، نةدةبوو شةري ن .5
ئةمةش نةكرا ثاش رووخاين سةددام .. دةبواية هةر ثاش شةرةكة يةكيان بطرتايةوة 

دةبواية كت و ثر هةردوو ئيدارةكة ببوايةن بة يةك ؟؟ تازة تازة دةلَصن يةكدةطرينةوة 
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ئةمة ضؤن بةآلم وةزارةتةكاين دارايي و  ناوخؤو ثصشمةرطايةيت لة طةلَ نيية ؟؟ ئةي 
 يةكطرتنصكة ؟؟؟

ئةطةر كورد سياسةيت بزانياية ، هةرطيز نةرمي نةدةنواند لة بةرانبة عارةب و  .6
توركمان و شيعةو سوننة بطرة ئةمةريكاش ، مافة رةواكاين خؤي دةخستة 
بةردةستييان ، ثصتان خؤشة ئةوة داواكاري كوردة ثصتان خؤش نيية هةركةس لة مالَي 

يمان ثص رةوا نابينن هةقي خؤمانة جيا بينةوةو تاماوين بةرطري خؤي و ئصمة كة فيدرال
 ..لة خؤمان دةكةين 

ئةطةر كورد سياسةيت بزانياية ، هةموو ضارةنووسي خؤي بة ئةمةريكا نةدةسثارد  .7
ضونكة جصطةي بروا نني و بة تةواوةيت وآلتاين ئةوروثاي ثشت طوص نةدةخست ضونكة 

 .. بةرطري لة مافةكامنان دةكةن دؤستصكي زؤرمان لة ئةوروثا هةيةو 

كة لصرةدا بواري باسكردين نيية ، ئيتر نازامن كةي ... ئةوانةو دةيان شكست و هةلَةي ديكة 
كورد فصري سياسةت دةبصت و بةرذةوةندي طةيل كورد دةخاتة سةر هةموو بةرذةوةندييةكي 

 ديكة ؟؟ 

ئةوجا بزانن .. ن ئةمة راستييةكانة هةتا زووة هةرضي هةية ئاشكراي بكةن بؤ طةلةكةتان و بلَص
طةيل كورد ضؤن قارةمانصكة و مايف رةواي خؤي ضؤن لة ضاوي دوذمنان دةردةكات ؟ بزانن ضؤن 
دةرذصتة سةر شةقامةكان و وةك الفاوي بةهاران ، نةعرةتةي شصراين كورد ضؤن هةموو جيهان 

نة مشكيان لصدةبصتة دةهةذصنص وئةو دوذمنانةي كة ئيستا زمان درصذي ئةكةن ضؤن كوو
 قةيسةري نةقيب ؟؟ 

بزانن ئةوانةي خؤيان بائةدةن بة هصزي داطريكةري كوردستان ض قةدو باآليةكيان هةية 
و ثامشاوةكاين " ميت " بةرانبةر هةلَمةيت ثلَنط ئاساي كورد ؟ بزانن ئةو بةرةي توركماين 
 رؤلَةي كورد ؟ خؤتان زؤر بةعس لة حةوجيةو كةركووك ضؤن كورصكن بةرانبةر هةلَمةتبةراين

باش دةزانن كة ئيستا طةيل كورد وةك دةمي كرطان دووكةلَي تةقةينةوةي لصهةلَدةستص ؟ ئةطةر 
تانك و تؤث و كيمياوي و .. تةقييةوة هيض هصزصك نيية بةر بة ئاثؤرةي طةيل كورد بطرصت 

بة كورد بكةن؟ ئةطةر ئةنفال كؤلَي بة كورد نةدا ئيستا هةندصك دةمرووت دةتوانن سووكايةيت 
 رصطاي ثصنةطريصت ؟ 

رةنطة هةندصكتان بلَصن ئةم كابرا تؤندرؤية كصية و ئايا خؤي ئامادةية بؤ ئةو قسانةي دةيكات ؟ 
 سالَة بةآلم 50لة وةآلمدا دةلَصم بةلَص هةرضةندة زؤريشم كردووة و تةمةمن لة سةرووي 

ئةوجا كورد .. ان و مايف طةلةكةم بكةم ئامادةم وةك جاران و لة جارنيش باشتر بةرطري لة م
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طوتةين بزانني كص كوري باوكي خؤيةيت ؟؟ كةوا بوو دةست لة دةست و هصز لة طةيل كورد و بة 
ثشت بةسنت بة هصزي لة بن نةهاتووي كورد طةر يةك بني و بة طيان و بة دلَ برياري رزطاري 

ي هبصنني طومامن نيية لة سةركةوتن ض يةكجارةكي طةلةكةمان بدةين و واز لة راوةراوةو دوو دلَ
بة خةبايت سياسي و رذانة سةر جادةو شةقام و كؤآلن و ثرؤتصسيت مةدةين و خةبايت 
ئاشتيانة ، ئةطةر سةرينةطرت ئةوة شاخ و ئةوة طةل و ئةوة تفةنط تا تةواو دةبني شةري مان 

 ...ة ئيتر كؤيلةيي و ثارانةوة لة تورك و عارةب بةس... و نةمان دةكةين 

 

   

 فةخرةدين طةرمياين  
 
 
 


