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÷@ãb“èØbðîò‹ ã ثژووي خةبايت سياسي و پارتايةيت لة باشووري کوردستاندا، چةندين پاريت سياسي کوردستاين
يف چارةي خؤنووسينيان هةبووة، بؤ گةيل و عرياقي بةخؤيةوة هةصگرتووة کة باوةذيان بة ما

زؤربةي هةرة زؤري ئةو پارتانة دةصثن گةيل باشووري کوردستان مايف هةية . باشووري کوردستان
 . چارةنووسي خؤي دةستنيشان بکات

) االحتاد االختياري( ژمارةيةک لة پارتة چةپ و کؤکؤنيستةکان ئةو مافةيان بة يةکگرتين ئارةزوومةندانة 
ژمارةيةکي تر لةو پارتانة بة تايبةت ئةوانةي چاالکي سياسيان زياتر لة .  عثراقيان دةديتلة گةص

باشووري کوردستانيان هةبوو، دةيان وت، گةيل باشووري کوردستان ئازادة لة عثراق جياببتةوة و 
 . دةوصةيت نيشتيماين خؤي ذابگةيةنثت

وري کوردستان گؤذران و هةرمثثکي فراواين  بارودووخي سياسي و ئيداري لة باشو1991لة دواي ساصي 
ناوچة کوردنشينةکان، لة ژثر دةسةصايت سةددام ئازادکران و وةک هةرمثثکي سةربةخؤ پةيوةندي لة گةص   

هةنگاوي سياسي چاوةذوانکراوي دواي ئةوة، ذاگةياندين   . وصاتاين ناوچةکةو و جيهانةوة، دةکرد
 . ي وصاتان بؤ بةو دةوصةتة) ئيعتراف (دةوصةيت سةربةخؤي کوردستان بؤ و وةرگرتين

ئةم ذةوشة نوثيةي باشووري کوردستان و هةسيت نةتةوةيي بةرزي گةيل باشووري کوردستان، واي کرد  
کة جةندين پاريت نةتةوةيي ذةويت سياسي خؤيان بگؤذن و بگةرثنةوة بؤ باوةشي کوردايةيت و دايکي 

 ئةم بارودووخة تازةية، نةک تةنيا کاري کردة سةر  .نيشتمان و کوردستاين بووين خؤيان ذابگةيةنن
پارتة نةتةوةيیيةکان، بةصکو چةندين پارت و ذثکخراوةي چةپ و کؤمؤنيستيش، بةرنامةو پةيذةوي 

ئةوةبؤ پاريت سةربةخؤي کوردستان و پاريت کؤمؤنيسيت کوردستان و چةندين پاريت تر . خؤيان گؤذي
 . نانثک بةو گؤذانکاريانةبةناوةي ترةوة دروستکران، وةک دانپيا

ةکان بةصکو  ) موعتةدل(بارودووخةکة تةنيا کاري نةکردة سةر پارتة نةتةوةيیيةکان و چةپ و کؤمؤنيستة 
حزيب کؤمؤنيسيت کرثکاري عثراق کة بة چنگ و ددانةوة بةرگري لة يةکثيت  . ذاديکالةکانيشي گرتةوة

 پارتانةي لةگةص جيابوونةوةي باشووري خاکي عثراقي دةکرد، بةرنامةي گؤذي و بؤ بة يةگث لةو
درومشي ) ک. ک. ح(بؤ ئةو مةبةستة . کوردستان لة عثراق، ئةگةر کةيل کورد بذيار لة سةري بدات 

 . ذيفراندؤميان بةرزکردبوةوة
ئيستا باشووري کوردستان لة بةردةم دووذيانثکة، يان بةردةوام بوون لة سةر کوردستاين بوون و   

ژمارةيةک لةو پارتانةي   . ، يانيش گةذانةوة بؤ عثراق) بة چندين شثوة(خؤيي ذؤيشنت بةرةو سةربة
بازرگانيان بة کوردستاين بوون دةکرد و تةنيا لةو دة ساصة، لةگةص سةربةخؤيي باشووري کوردستان 
. بوون، خةريکة دةگةذثنةوة بؤ باوشي عثراقي عةرةيب و لة نثوان چةند ذؤژثکدا عثراقي ترن لة عةرةب

يةکي تر لةو پارتانة خؤيان تةرخانکردوة بؤ دژايةتيکردين نةتةوةي کورد و لة جيايت سةددام دژ بة  ژمارة
واتة ئيستا ئاشکرا  . گةذانةوةي کورد بؤ شاري کةرکووک، ذاوةستاون و دةصثن ئةوة بةکوردکردين شارة

وردستاين و دةبثت، کام پارت بة تةواوةيت کوردستاين و نةتةوةيي و نيشتمان پةروةر و چةپي ک
 . کؤمؤنيسيت تةواو و دميوکراتة

 هةصبةتة لة ژثر دةسةصايت حوکمةتثکي دکتاتووري و الوازي سةربازي پارتةکوردستانيةکان و نةبووين 
پشتگريي ئةمريکا و ئةوروپا، بةذثوةبردين ذيفراندؤم مومکن نية لة هةر جثگايةک، نةک تةنيا لة 
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م لة بارودووخثکي ئاواييدا مومکن نةبثت ئةو جثبةجثکردين ئةگةر بةذثوةبردين ذيفراندؤ. کوردستان
ئةم ذاستية شاراوةنية الي هةموو پارتةسياسيةکان، هةربؤيةةش دةبينني هةندث پاريت . زةمحةتترة

ئةوة ماناي ئةوة نية کة ئةو پارتانة باوةذیيان بة . سياسي باس لة ذيفذاندؤم ناکةن و نةيانکردوة
وان پثيان واية هثشتا کايت دروستکردين دةوصةيت باشووري کوردستان ذيفراندؤم نية، بةصکو ئة

 . نةهاتووة
ئةگةر تاوةکوو بةر لة ذؤخاين سةددام و هاتين لةشکري ئةمريکا بؤ عثراق، کايت ذيفراندؤم نةهاتبثت،  
ؤ ئةوة لة دواي هاتين ئةو هثزة و البردين سةددام لة سةر دةسةصات، باشترين کات و دةليضة هاتووة ب

چونکة مةترسي هثرشي وصاتاين دراوسث بؤ سةر باشووري  . داواکردين ذيفراندؤم لة باشووري کوردستان
لة  . کوردستان نةماوة و دميوکراسي ذؤژئاوايي يةکثکة لة پرنسيپة هةرة گرنکةکاين عثراقي داهاتوو

ة ئةمريکا ذازي نةبثت وانةية ناذةزايي و هةذةشة لة اليةن داگريکةراين کوردستانةوة بکرثن، و لةوانةي
لة سةر ئةم ذيفراندوومة و ببثتة جثگاي نيگةراين پارتةکاين عةرةبستاين عثراق، بةصام ئةو ذيفراندؤمة 
هثزثکي گةورة دةداتة پارتة کوردستانيةکان و دتوانن بةو داواکارية عثراقثکي فثدذاصي دروست بکةن تيايدا    

.  اقةوة بةستراو بثت، نةک وةک هةرمثثکي فثدراصباشووري کوردستان وةک وصاتثکي فثدذاص بة عثر
والتثک خاوةن دستووريثکي سةربةخؤ و سةرؤک کؤمار و سنوورثکي دياريکراو و هةموو دامودةزگاي 

واتة داواکردن و بةرثوةبردين ذيفرادؤم، تةنيا سوودي هةية بؤ کثشةي باشووري  . دةوصةت نةک هةرمث
 . کوردستان نةک زيان

 درومشي ئوتوونومي کؤذرا بة فثدذاليزم، ئيستاش کايت ئةوة هاتووة، درومشي 1992چوون لة ساصي 
زؤر پارت و ذثکخراو و کةسان پثيان واية ذيفراندؤم تةنيا ئةگةر تواناي . ذيفراندؤم بةرزبکرثتةوة

 . جثبةجثکردين هةبثت، ئةو کاتة دةبث بکرث بةدروشم و داواکاريةکي گشيت
 :ين چارةنووسي گةلثکي بندةست، ذيفراندؤم بةسث قوناغدا تثدةپةرثتبةشثوةيةکي گشيت، بؤ ديارکرد

باشترين بارودووخ بؤ داواکردين ذيفراندؤم کاتث . داواکردين ذيفراندؤم و بةرزکردنةوةي وةک دروشم) 1
.  هةلومةرجة ناوخؤیيةکاين ئةو گةلة، بؤ بةذثوةبردين ئةو ذثفراندوومة بة شثوةيةکي ئازاد، لةبار بن

 . از بووين دةسةصايت مةرکةزي بةسةر ئةو گةلةدا وةک بارودووخي ئثستاي باشووري کوردستانوةک الو
جگة لة بارودووخي ناوخي گوجناو و مةترسي هثرشي وصات يان وصاتاين  . بةذثوةبردين ذيفراندؤم) 2

 وةک نةتةوة. داگريکةر، دةبث گةرةنتيةکي نثونةتةوةيي هةبثت بؤ بةذثوةبردين ئةو ذيفراندؤمة
لة حاصةيت باشووري کوردستاندا، ئةگةر زؤربةي پارت و ذثکخراوة  . يةکگرتوةکان يان ئةمريکا و ئةوروپا

سياسيةکان و ذثکخراوة کؤمةصايةتيةکان و ذؤشةنبرييةکان و ميدياي کوردستاين، بة شثوةيةکي چاالک 
ةويةکگرتوةکان و ئةم درومشة بةرزبکةنةوة و خةبايت بؤي بکةن، لةوانةية بتوانن ذةزامةندي نةت
 . ئةمريکا وئةورپا يان هةر هيچ نةبث يةکث لةو هثزانة لة داهاتوويةکي نزيکدا، وةرگرن

لةم فؤناغةدا کة دواترين و زةمحةتترين قوناغي ذيفراندؤمة،  . چثبةجثکردين ئةجنامةکاين ذيفراندؤم) 3
وةيي و ذةزامةندي وصايت  لة هةموان گرنگتر پشتگريي نثونةتة. چةندين فاکتةر ذؤصي خؤيان دةگثرن

 . داگريکةر بة پلةي يةکةم و وصاتاين ناوچة بةپلةي دووةم
لة سةر ئةم بنةمايانة لة باشووري کوردستان دةتوانني، هةردوو قؤناغي يةکةم تا ذادةيةک دووةميش، 

واتة دةسةصاتداران و گةل و پارتةکاين تري باشووري کوردستان، بةبث ترس دةتوانن . بةذثوةبربثن
بؤ دوو قؤناغي پرؤسةي ذيفراندؤم، دةکةينة . درومشي ذيفراندؤم بةرزکةنةوة و هةوص بدةن بةذثوةي بةرن

ذةدکردنةوةي ذيفراندؤم تةنيا لةبةر ئةوةي گومان لة جثبةجثکردنيدا هةية،  قوذباين قؤناغي سثيةم؟ 
ثزثکي ياسايي ئةجنامةکاين ذيفراندؤم ئةگةر جثبةجثش نةکرث، دةبثتة ه. هةصةيةکي مثژوويیية
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ئةگةر تاوةکوو ئةمذؤ دةستکاري پةرلةماين باشووري کوردستان . وشةرعي بةرةو سةربةخؤيي
 ساص بةسةر هةصبژاردين، لةبةر ئةوةية کة لة اليةن 11نةکرابثت، سةرةذاي تثپةذبووين زياد لة 

 . ةمدايةهثشتا ذيفراندؤم لة قوناغي دوو) مةغريب(لة سةحراي غةريب . خةصکةوة هةصبژثردراوة
لة کؤتاييدا دةصثم، ئةو پارت و ذثکخراوانةي لة گةص ئازادي و سةربةخؤيي باشووري کوردستان و لة گةص 

لةبارترين  ) چ بة شثوةي فثدذاص لة گةص عثراق يان سةربةخؤ(دروستکردين کؤماري باشووري کوردستاندا 
ئةو پارتانةي تاوةکوو دوثين . دابارودووخيان لة پثشة بؤ داواکردين ئةو سةربةخؤية لة ذيفراندؤمثک

درومشي ذيفراندؤميان بةرزکردبوةوة و ئةمذؤ پثدةنگن و چاالکي نانوثنن، بارزگانيان بة ذيفراندؤميان 
 . دةکرد و دةکةن و فثصبازي سياسني

 هةر پارتثک و ذثکخراوثکي کوردستان خؤي بة نيشتيمان پةروةر و دميوکرات و چةپ و کؤمؤنيست و 
ز و موسصماين نةتةوةيي دابنثت، دةبث لة گةص ذيفراندؤمدا بثت و چاصاکانة خةبات بؤي  پثشکةوتنخوا

 . بکات
ذيفراندؤم بريؤکةيةکة، هةموو پارت و ذثکخراوة سياسيةکان و گةيل کوردستان، دةتوانن لة دةوري  

 . کؤببنةوة
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