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 . يةكثيت نيشتيماين كوردستان وداتاشيين سيناريؤيةكي تر

 هؤصند/ ابو بكر امحد سصثمان 
 

ــةدواي ذوداوكــاين ئــايب   ــي پــاين   1996 ل ــراق بةهثزثكــي يةكجارزؤرةوةهثص ــدو هثرشــي 36وةكةذژمثــي عث ي بةزان
 پاريت دميوكرات بردةسةرشـاري هةولثـرو معادةلـةي سياسـي ناوچةكةوتـةوازن قـواي پاريت ويةكثيت لةبةرژةوةندي       

ــةميان         ــاين هاوپــ ــت، و وآلتــ ــةجث هثشــ ــةيت بــ ــةنگةري مقاوةمــ ــرين ســ ــتيماين ئاخــ ــثيت نيشــ ــؤذي، يةكــ گــ
لةبةرامــبةرئةوتةجاوزةي ذژمث هــيچ جؤرةكاردانةوةيةكــي ئةوتــؤيان نيشــان نــةدا، تائثســتاش پــاريت دميوكــرايت   

گترين سةرچاوةكاين دةخل ودةرامةت    ي كوردستاين ئازادكراو دائةكات وگرن    75%كوردسـتان حـوكمذاين بةسـةرنزيكةي     
وكةناصـةكاين هاتوچـؤي دنـياي دةرةوةي كوردسـتاين لةدةسـت دايـة، ئةمـةش لةسادةترين لثكدانةوةداگةورةترين                 
خاصـي بةهثـزي پـاريت والوازتـرين مةوقعـيةيت يةكـثيت نيشـان ئـةدات، بةوئةندازةيـةش ئةم ئاصوگؤذةسياسي يانة                     

رةوةشداكاريگةري خؤيان داناوةوجث كةوتون وغروروملهوذي يةكثيت نيشتيماين       لةهةمـومةيدانةكاين ناوخوي وآلت ودة    
كوردسـتاين تـثك شكاندوقورسايي سياسي وكاريگةري ئةوي سةبارةت بةبذياردان لةسةرچارةنوس وئايندةي كوردستان             

ئايندةي بةمةبةسيت قةرةبوكردنةوةي شكةستةكاين خؤي وبؤئةوةي لةئاصوگؤذةكاين       )يةكـثيت (كـةم كـردةوة، ئيتـر     
عثـراق وكوردستانداحسـابايت بؤبكرثت وجثگاومةكانةيةك بؤخؤي مسوةگةربكات، لةدواي ئةم ئاصوگؤذانةوبةتايبةتيش    
لـةم دوايانةدازياتـرلةجاران حةرةكةتثكي ديبلؤماسي گةرموگوذي دةست داوةتث، وبؤهاوسةنگ كردنةوةي مةوقعيةيت            

ــةداو   ــةمعادةاليت ناوچةك ــؤي ل ــتةري(خ ــي وخؤب) فاك ــةبارةت   دةرةك ــاين دةرةوةس ــةتةكاين وآلت ةستنةوةبةسياس
بةچارةنـوس و ئايـندةي عثـراق وكوردستان لةقؤناغي ئثستاي خؤيدابةيةكةم وچارةنوس سازدةزانث وفاكتةرةناوخؤي           
ــر       ــةوثت بؤدةورانثكــي ت ــةم سياســةتةي دةي ــتان ب ــؤدةكات، يةكــثيت نيشــتيماين كوردس ــةدويان ب ــةكان حســايب پل ي

ةوصــــةنةزؤكانةي خــــؤي خةصــــكي كوردســــتان لةحالــــةيت چاوةذوانيداذابگــــرثت،  بةوتةسوراتةهةصــــةو بــــةم ه
دؤســيت لــث دةبــثت بــةدوژمن ودوژمنــيش بةدؤســت، يةكــثيت نيشــتيماين كوردســتان ) يةكــثيت(ئةمةيةكــةجمارين يةكــة

وذابةرايـةيت ئةوحيـزبة هةركاتـثك كةوتبثتةتةنگةژةوةلةجـيايت دؤسـت وپشـت بةسـنت بةويست وئريادةي خةصكي                 
ن زؤرجارپــةناي بــؤداگريكةران ودوژمــناين خةصــكي كوردســتان بــردوة، ئــةم تةســورات وبؤچــونانةي يةكــثيت  كوردســتا

جالل تاصةباين  1966زؤرجارنةتائيجـي عةكسـي يان هثناوةولةجيايت خزمةت بةكثشةي كورد زةربةي لثداوة، ساصي             
 كةئةمةش وةك شكةستثكي    پـةناي بؤحكـومةيت عثراق برد،     )پـاريت (بةهـةمان تةسـةورةوةلةدژي ذةقيـبةكةي خـؤي         

مثـژووي وخاصـثكي الواز لةسةرشةخسـي يـةيت سياسـي ئـةوجث كـةوت وئثسـتاش لةكوردسـتان هةركةسـثك لةحسابايت                     
ذؤژانـةي خـؤيدائةوژمارةيةي بةرچاودةكـةوثت ئةوهةصـةمثژووي يةجـةنايب تاصةباين بةمةسخةرةوةيادئةكاتةوة،       

ــي  ــتيماين ك 1983لةبريمةساصــ ــثيت نيشــ ــكرتثري گشــــيت يةكــ ــژدالةگةص ذژمث  ســ ــةردةمي وتوثــ ــتان لةســ وردســ
ويت سـدام حسـني هـواحلكم ولـيس اخلسـم، واتةسـدام حسني ناوبژيوانةنةك             )التلـيعة (لةچاوپثكةوتنثكـي دا بـؤجملةي      

تةرةف لةوتو وثژةكةدا، سةبارةت بةئاشتيش لةگةص پاريت دالةذثككةوتنامةي دواي جةولةي يةكةمي شةذداويت من             
هيچ شةذثك لةنثوامناندا ذو ناداتةوة، بؤ مةسةلةي هةولثريش        2005ةمةوةكةتاساصي  خةصـكي كوردسـتان دصنيادةك    

. سةيري هةولثربكات دةناناتوانثت جارثكي تربثتةوةناوي    ) بةدوربـيين درثـژ   (دةيگـوت مةگـةرپاريت لةسـآلحالدين وة      
 چـاك كات    ئينسـان لـةژياين ذؤژانـةي خؤيداكةتوشـي هةصـةيةك دةبـثت هـةوص ئـةدات دةرسـي لـث وةربگـرثت وخـؤي                       

هةصةكاين خؤي بةحيكمةت وفةلسةفةوژثركةوتن    )يةكثيت نيشتيماين كوردستان  (ودوبـارةي نةكاتـةوة، سـةيرئةوةية     
كاريگةري فاكتةرةدةرةكي  . وتثكشكانةكانيشـي بةسةركةوتن دةرخواردي ئةندامةكاين خؤي وخةصكي كوردستان ئةدات        
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اكتةرةناوخؤيةكان وكاريگةري خودي خةصكي كوردستان     يـةكان بةتةهنالةسةرئاصـگؤذةكاين عثـراق وكوردستان بةبث ف        
ــرين       ــةي لةبةهثزتـ ــؤي و وآلتةكـ ــي خـ ــي سياسـ ــردين چارةنوسـ ــةدياري كـ ــةوان لـ ــددي ئـ ــةي جـ ــةخش ومداخةلـ ونـ
ــي       ــةپابةهؤي فاكتةرةدةرةكـ ــةري داسـ ــوگؤذانةي بةسـ ــتان وئةوئاصـ ــتاي ئةفغانسـ ــةيت ئثسـ ــةتدالةوةزعي يـ حاصـ

ذازي نةبون وئثستاش ذازي نابن     1991او وآلتاين ناوچةكةبةهاري ساصي     يةكانةوةباشترنابثت، وةختثك امريكاواوروپ  
بةوةي كةلةذثگاي شؤذش وذاپةذيين سةرتاسةري خةصكةوة ذژمثي ديكتاتؤري عثراق لةناوبچثت ولث ناگةذثن خةصكي             

ذؤژةي ئةم وآلتةسةربةخؤبذيارلةسةرچارةنوسي سياسي خؤي وئايندةي وآلتةكةي بدات و يةكثيت وپاريت لةئاخرين پ   
ئاشـيت خؤياندالةواشـنتؤن تةنانـةت نـةيان توانـيوةناوي سـلثماين وهةولثـرودهؤك بةكوردستان ناوبةرن وبة شيمايل                  
ــردون، پرســيار ئةوةيــة يةكــثيت نيشــتيماين دةيــةوثت لــةدواي ئةوئاصــوگؤذانةي كةذؤژذانةخــةوي     عثــراق ناويــان ب

 يةكاندا خةصكي كوردستان بةچ دةست كةوتوبةچ       پثوةدةبينـثت بةسـةرعثراقدابثت لةژثـركاريگةري فاكتةرةدةرةكـي       
ــتان؟من       ــراق وكوردس ــندةي عث ــريكا بؤئاي ــات لةام ــثك دةك ــؤرة الترناتيض ــي چ ج ــؤيةك ئومثدةواردةكات؟وچاوةذث ئاس
لةوبذوايـةدام يةكـثيت خؤشـي جـوايب ئـةم پرسـيارةي الين يـةو گثژةصـوكةي دميوكراسـي ذؤژئاواهةصي گرتوةوخؤشي                     

وةختثك تؤ شان بةشاين دةوصةتاين داگريكةري كوردستان ويست وئريادةي خةصكي          . ةرزانازانـث لةكـوث ئةيـدات بةئ      
كوردسـتان سـةباررةت ذيفذانـدؤم وذاپرسـي يةكـي گشـيت بـؤبذياردان لةسةرچارةنوسـي سياسي خؤي و وآلتةكةي وةك                     

ةب وداخوازيةكي  سـةرةتايترين مـايف هةرئينسـان وميللةتثك بةذةمسي وذةواناناسي ولةمةيدان دةري دةكةيت ومةتص            
تاوانباري دةكةيت، ئيترچ دةورثكت بؤمداخةلةي خةصكي كوردستان       )توندذةوي  (ئينسـاين ئةوتؤ ذةت ئةكةيتةوةو بة     

ئاخردؤسـتايةيت لةگـةص دةوصةيت فاشسيت توركياومجهوري كؤنةپةرسيت ئيسالمي         . هثشـتؤتةوةك فاكتةرثكـي ناوخـؤ؟     
تةكؤصـةكةي پشـيت خـؤي وةك فاكتةرثكـي دةرةكـي كةهةرگيز            ئثـران كةيةكـثيت نيشـتيماين لـةم دةورةيـة كردونية          

نابنةدؤسـيت كوردوناكـرث لةبةرژةوةندي خةصكي كوردستان هيچ جؤرةتةسةوراتثكي لةسةربنيات بنرثت، وئةم سازش             
لةپشــيت پةردةجگةلةبةدةســت هثــناين هةنــدثك پــول پارةوپشــتيواين ســةربازي       )يةكــثيت(وســةوداكاري يــةي  

ؤ ونائـارام كـردين كوردسـتان دةبث چ خثربةرةكةتثكي تري بؤخةصكي كوردستان تثدابثت؟،              بؤئـيدامةداين شـةذي ناوخـ     
ــي         ــي ميلل ــت كةوتثك ــتانة، وهةرجؤرةدةس ــكي كوردس ــاري خةص ــازادي وذزگ ــين ئ ــةخترين دوژم ــةيت توركياسةرس دةوص

ئينساين ملـيؤن   15لةكوردسـتاين عثـراق لةبةرژةونـدي ئـةمين وآلتةكـةي خـؤي نابينـثت ئةمةبةجـيالةوةي زياتـرلة                 
كـوردلةو وآلتةدائةسصـةن ناتوانن بةزماين كوردي قسةبكةن لةسةرةتايترين مايف هاوآليت بون حمرومن، ئاخرئةمةچ              
دؤستايةيت يةكةئؤپؤزسيؤين وآلتةكةي خؤي بةتؤ ذاودةكات وهاوزماين خؤت پث بةكوشت ئةدات ؟ پةيوةندي يةكاين              

ةيت فاشسـيت توركـياومجهوري كؤنةپةرسـيت ئيسـالمي ئثران     يةكـثيت نيشـتيماين كوردسـتان لةگـةص مـوخابةرايت دةوصـ          
لةپةيـوندي يةكـي عـادي وبةرژةوةنـدي نـثوان دو وآليت دراوسـث تةجاوةزي كردوةوبؤتةكاري عةمالةت وخةتةرثكي                  
جـددي لةسةركثشـةي خةصكي كوردوئايندةي سياسي كوردستان وبةرژةوةندي باآل وئةمين قةومي وكؤمةصگاي كوردستان              

ثيت نيشتيماين كوردستان كايت خؤي بؤداخستين ذاديؤي حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران وهةص پثچان بةگشـيت، يةكـ   
ودورخستنةوةي مقذايت ئؤپؤزسيؤين ئةو وآلتةلةناوچةسنوري يةكان و ذثگرتن لةچاالكي سةربازي وذاگةياندين ئةوان            

ان بؤسةرژن ومنداص ومقذايت حيزيب دميوكرات      دژي مجهـوري ئيسـالمي ئثران وتةنانةت دةست كثش كردين سوپاي پاسدار           
ــي  ــةتاين        150بةقوآليـ ــي دةوصـ ــياوتؤذي جاسوسـ ــدي مافـ ــردنةوةي بانـ ــث كـ ــراق وجـ ــتاين عثـ ــرلة كوردسـ كيلؤمتـ

ناوچةكةوئالودةكــردين فةرهةنگــي كؤمةصــگاي كوردســتان بةگــةراي كؤنةپةرســيت ودةســت كــثش كــردين ســوپاي          
 منونةيةكي  PKKلة شةذةكاين خؤي دژي پاريت كرثكاراين كوردستان      توركيابؤقوآليـي كوردسـتاين عثـراق بؤپشتيواين        

ــوس      ــي لةچارةن ــتيواين دةرةك ــةبارةت بةپش ــتان س ــتيماين كوردس ــثيت نيش ــادةي ئةوفاكتةرةدةرةكيانةيةكةيةك س
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وئايـندةي كوردسـتان تائثسـتائيدعاي بـؤدةكات وپشـيت پـث بسـتون و بؤچةواشـة كـردين ذاي گشـيت خةصكي كوردستان                        
بةبذوامن ئةم حةرةكةتةي يةكثيت نيشتيماين كةبةتايبةيت      . و وبذوبـيانوي بـث ئةساسي دةهثنايةوة      چةنـدين پاسـا   

لـــةم دوايانـــةدا دةســـيت داوةتـــث ئةوپـــةذي دامـــاوي و ودابـــذاوي والوازي خـــؤي وةك ئـــيدعاي هثزثكـــي ســـةرةكي  
ــؤمةآلية        ــي كــ ــتان وشؤذشــ ــكي كوردســ ــوازي خةصــ ــاري خــ ــزتنةوةي ذزگــ ــردين بــ ــبةرذابةرايةيت كــ يت لةبةرامــ

ــان       ــي نيشــ ــتةمي قةومــ ــون لةســ ــي ذزگاربــ ــي ئةساســ ــؤي وآلت وةك فاكتةرثكــ ــؤرةكاين ناوخــ ومةيدانةجؤراوجــ
ئةداولةناوكـــؤمةآلين خةصـــكي كوردســـتان وتةنانـــةت لـــةناو ذثكخســـتنةكاين خؤشـــي دا ئةومةوقعـــي يةتـــةي         

ي ســةربةخؤ، لةدةســتداوةوبؤتةهثزثكي ميليشــياي جمــذد لةهةموخةسصــةتثكي نيشــتيماين ونةتةوايــةيت وةك هثزثكــ
ئةگةريةكـثيت نيشتيماين كوردستان دةيةوثت خزمةتثك بةكثشةي سياسي خةصكي كوردستان وئاندةي ئةو وآلتةبكات،             
دةبـث لةپـثش هةموشتثكةوةسـةيف دوژمـنان و داگريكـةراين كوردسـتان بـةجث بثصـثت ودةسـت لةناودةسيت جةهالةت              

 ردستاندا جوت كاتةوة، دةربثنث وهةصسوكةوتةكاين لةگةص ويست وئريادةي خةصكي كو
  

 تثبيين
بؤتثگةيشــنت لةتازةتــرين هةصوثســتةكاين يةكــثيت نيشــتيماين كوردســتان لــةم بارةيــةوة، تازةتــرين ژمارةكــاين    

 . كوردستاين نوث خبوثنةرةوة
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