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يان سةربةخؤيي بةذثوةبردن، بؤ باشووري کوردستان ) ئوتومومي( حوکمي زايت 1970اصي 
ئةم ذثکةوتنة لة نثوان سةرکردايةيت شؤذشي کورد و حکومةيت عثراق موورکرا، . ذاگةيثنرا

 . مادةبثت و چثبةچث بکرثتبةو مةرجةي لة نثوان چوارساصدا ذثکةوتين کؤتايي ئا
 ئةو کاتةش وة
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کوو ئثستا دةسةصايت کوردي چاوةذثي ئةوة بؤ حکومةيت عثراق، ذازي بث لةسةر داواکارية 
ئةوة بوو ذژمثي عثراق حوکمي زاتيان لة کايت خؤيدا ذايانگةياند و . ئاسايیيةکاين سةرکردايةيت کورد

دين وةزيري کورد تةعيني کران و تاها موحيةددين  دروستکران وچةن) تةشريعي و تةنفيزي(ئةجنوومةين 
 . مةعروفيش کرا بة جثگري سةرؤک کؤمار و هةولثريش بؤ بة پايتةخـي هاوينةي عثراق

، باس لة دان و نةداين حوکمي زايت دةکرا و کورد 1974 وة تاوةکوو 1970لة نثوان ئةو چوار ساصةدا واتة لة 
کاتث حوکمي زايت ذاگةيثنرا لة . ين ئةو چوار ساصةيان دةکردو سةرکردايةيت شؤذش، چاوةذثي تثپةذبوو

اليةن عثراقةوة، سةرکردايةيت کورد شةذي ذاگةياند و زؤربةي گةيل باشووري کوردستان کؤذةويان کرد، 
ي بةناو برد ويت ئثمة، ) عوسات(و ) جةيب و العميل(حوکمةيت عثراق کوردي بة . بةرةو شاخةکان و ئثران

 . مي زاتيان بةکورد داوة، بةصام کورد ذازي نةبووة لة سةريواتة عثراق حوک
لة حوکمةزاتيةکةي سةددام بنثت و درومشي  " حوکي زايت کارتووين" سةرکردايةين شؤذش ناچاربوو ناوي 
 . حوکمي زايت ذاستةقينة بةرزبکاتةوة

ووسراون وزؤربةيان باس  هةصبةتة تاوةکوو ئثستا چةندين بابةت و ناميلکة لة سةر ئةو قؤناغة مثژوويیية ن
لةوة دةکةن کة داين حوکمي زايت بةکورد لة اليةن حزيب بةعسةوة، شتثکي مةحاص بوو و لةسةرةتاوة فثصثکي 

 . سياسي ئةو حيزبة بوو بةرامبةر سةرکردايةيت کورد، تاوةکوو خؤي بةهثزتر بکات
ؤ قإناغي دواتر، نةکرا و بةهةمان ئةوةي گرنگة، ئةو کاتة هثچ ئامادةيیيةکي ئةوتوو لة اليةن کوردةوة ب

 . شثوةي ئثستا، کاردانةوةيان هةبوو و بة خؤشبينیيةوة، سةيري ئةجنامةکاين بارودووخةکةيان دةکرد
عةرةبةکاين . ئثستاش باس لة فثدذاليزم و يةکگرتين ئارةزوومةندانة دةکرثت لة باشووري کوردستان

ي حوکمي زايت دةکرد، ئةوانيش باس لة فثدذاليزم عةرةبستاين عثراقيش بة هةمان شثوةي سةددام باس
 . واتة هةردووال باسي فثدذاليزم دةکةن، بةصام بة دوو ناوةذؤکي جياواز. دةکةن

ئةو فثدذاليزمةي سةرکردايةيت کورد داواي دةکات، زياتر فثدذاليزمي جيوئةتنيکی سياسیية و سنوورثکي 
عةرةبةکان و نةتةوةکاين تر باسي لثوة دةکةن زياتر   بةصام فثدذاليزمي  . تاذادةيةک دياريکراوي هةية

لثرةدا هةمان کثشةي جاران . بةذثوةبردنثکي المةرکةزي ئيداریية و سنوورثکي جوکرايف جياوازي هةية
ماوةتةوة و پارتة عةرةبيةکان و هي تر، ئامادة نني شارة بةعةرةبکراوةکاين کوردستان بگةذثنةوة ژثر  

 . دةسةصايت کوردستان
سةيرکردنثکي خثراي پروگرامي پارتة عةرةبيةکان و ژمارةيةک لة . ةتة ئةم قسةية بث بنةما نيةهةصب

مارةيةکي زؤر لةو پارتانة باوةذييان بة تورکمانيةکان و ئاشوريةکان بکةين، بؤمان ئاشکرا دةبثت کة ژ
واتة . ةک وةک ناوةذؤکبةصام ناچارن لة ژثر فشاري کورد، دان بة فثدذاصي بنثن وةک وشة ن. فثدذاليزم نية

فثدذالزمثکي کارتووين نةک ذاستةقينة و واپثشبيين دةکرثت کورد جارثکي تر، دووچاري بةزمي حوکمي 
 . کارتووين و ذاستةقينة ببتةوة
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هةرچةندة زؤر درةنگيشة، بةصام کورد دةبث ئامادةکاري بؤ ئةو قؤناغة بکات و جةماوةري کوردستان وشيار 
حوکمي مةرکةزي بةهثز بثت هةموو کوردستان ذزگار بکرثت و بگةذثتةوة ژثر بکرثتةوة وبةر ئةوةي 

ئةو کاتة لةوانةية پارتة  . دةسةصايت کوردستان و پةيوةندية نثودةوصةتيةکانيش لة سةر ئةو بنةماية دابنرثن
 . عةرةبيةکان ذازي بن لة سةر فثدذاليزمي ذاستةقينة، ئةوي دةسةصايت کوردي داواي دةکات

 
ôåïjŽïmoŽïä@çbn†ŠíØ@Z 

@óïïä@Šbï‹qŠói@õóØóØûŠòìbä@óÜ@oŽïä@çbn†ŠíØ@LômóîóØòŠóìíä@ôäíšüiìi@óåïìíä@ãó÷@N 

2 


