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ئةم دو منونةية :كوردستاني روذ ئاظا و كوردوستاني باشور .دو بوضوني جودان.
طةلي كورد لة روذئاظا و باشور لة ذيَر هةمان دةسةلَاتي بةعس ذياون ،سةدام حوسةين لة بةغدا ،بنةمالَي ئةسةد لة دميشق .هةردو رذيَم
هةوليان داوة كورد نةميين ،ض بة جةك  ،بة ميَتودي رامياري و ئابوري  ،يانيش بة هةر سيَ ئامراز وةك تةواوكةري يةكرت.
هيَزي هاوثةميانةكان لة ساالني  1991و  2003سوثاو و سيستةمي بةعسيان لة عريا ق تيَشكاند ،زةليل وسوك كرا وروخاند ،طةلي
كورديان لة باشور ثاراست و فرسةت يان ثيَدا كة سيستةميَكي دميوكراسي وداد ثةروةر وثيَشرةو دامةزريَين.
هةلَومةرجي ناو خوَ و هةريَمي ونيودةولةوتي لةباربو بوَ دامةزراندني سيستةميَكي دميوكرات ،دةسةلَات و ئوثوزيسيون رِولي خويان
بطيَرِن ،لة سةر بناغةي ياسا ودستوريَكي هاوضةرخ لة باشور ،كليلةكاني ئةم ثروذةية درانة دةست بةرثرسةكاني سةرةكي حزبةكاني
باشوري كوردستان .دةسةلَاتي لةشكري ،رامياري ،ئابوري بة مليارةها دوَالر تةسليم بةم بةرثرسانة كران .ثرسيار ةكة :ئةم سةركردة
حيزبيةكان ض منونةيةكيان هيَناية كايةوة؟ ض منونةيةك ثيَشكةش كرا بة طةلي كورد لة باشوري كوردستان لة ماوةي ئةم  24سالَةدا؟
كوَمةلَطاي باشور لة ذيَر فشاري ئةم سةركردانةي بيَ لةغاوي ياسايي ،ضي ليَ هات ،لة رِوي ولَات ثاريَزي  ،رةوشت و بةهاي مروظايةتي و
خةخموري ئايندةي طةل وولَات؟
هةولَةكان بوَ ذياني دميوكراسي زو توشي ئاستةنط بون .كة (تروَيكا) بو بة سيستةمي دةسةلَات لة باشور (باوك +كورِ +زاوا) كومةلطاي
باشور دةركةوت هيض (مةناعةي) نية دذي دةسةلَاتي كليثتوكرات - ،دةسةلَات دزي لة ميلةتي خوَي دةكات  -ذياني موضةخووري كة
تةنيا ريَطاية بوَ ذيان لة باشور ،بة تةواوي لة ذيَر كونرتولي سةركردة كليبتوكراتةكانة .حيزبةكان بة ئوثةزيسيوني ثيَشوو – كة ئيَستا
ضوتة ناو دةسةلَات  -موضةخورن ،زوربةي رةوشةنبري موضةخورة ،ئةم جورة سيستةمة باشرتين خاكة بو ثةيدابوني ظايروَسي
هةلَةثةرسيت ،ترسنوكي ،ناراستطويي و الوازي تاكة كةس  ،تيَكداني ثةروةردةي ساخلةم  .ميدياي سيَبةري ضةوت هةمو قوذبنيَكي
كومةلطاي طرتوَتةوة .كليثتوكراتي باشور خوَي بة بةرثسيار نازانيَ لة زجنريةي شكةستةكان :لةشكري و ئابوري ودارايي ،نةيهيَشت
هيَزي ثيَشمةرطة لة بازنةي مليشيا رزطاربيَ بةرةو سوثايةكي نيشتماني يةكطرتوي كوردوستاني .تا ئةمرِو دةزطا ئةمنيةكان و بودجةي
هةريَميان موَنوثولَي كردووة.
منونةي روذئاظا ،شةرظانةكان دةجةنطن لة ثيَناوي طةل و ولَات ،بة هيض شيَوةيةك موضةخور نني و ضاويان لة كوَكردنةوةي ثارة وثولَ
نية .رِادةي طةندةلَي (ثيسخوري) سفرة .ثيَش ماوةيةك سةرةدانةكي شويَنةكم كرد ،ئةوةي بينيم يةكساني لة ناو ئةندامي ثلة هةرة
بةرز وثلةي ئةنداماني طرياليةكي سادة ،هاوشيَوةن ،خواردن  ،خةوتن  ،جلو بةرط ،هتد .هوشياري رامياري تةواويان هةية ضون
ئةركي خويان جيَبةجيَكبكةن.
باكور و روذئاوا ليَكولَينةوة يان كردووة بو خو ثاراسنت لة ئةزموني دووبارةنةبونةوةي منونةي باشور  ،و طةلةكةيان بثاريَزن لة كانسةري
ثيسخوري و دةسةلَاتي كليثتوكرات كة رِةطي داكوتاوة لة باشور  ،وة ئيَستا طورِيين ئاسان نية بة بيَ قوربانيدان.
ئةم دو منونةية ئةتوانن دةرس و عيربةت بة يةكرت بدةن ،لة زوَر بوارةوة ،ئةوةي لة باشور رِوي دا ،طرنطة لة رِوذ ئاظا رِونةدا.
ثرسيار ئةوةية لة باشور زوَر ئةستةمة بتوانيَ لة ناو دةسةلَاتي كليثتوكرات بلىَ كيَ طةندةلَ نية!
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لة روذئافا وةلَامةكة ثيَضةوانةية ،زوَر ئةستةمة بتوانيَ بلَيَي كيَ طةندةلَة!

